
سرانه مصرف آب خانگی در اصفهان بیش از حد استاندارد است

اجرای طرح سالمت هنرمندان اصفهان

عبور از بحران
مدیرعامل ذوب آهن ، شایعات درباره ورشکستگی این شرکت را رد کرد؛
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ایمنا: معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان ضمن اعالم اتمام فاز 
یک ابرپروژه میدان استقالل از پیشرفت ۹۳ درصدی فاز دوم این پروژه 
خبر داد. ایرج مظفر اظهار کرد: ابر پروژه میدان اســتقالل در ۲ فاز پیش بینی 
شده است که هر یک از فازها نیز دارای تعدادی زیرپروژه است به طوری که در 
مجموع ١١ طرح، در دل این پروژه اجرا می شود.وی ادامه داد: از نکات مهم این 

ادامه در صفحه  11پروژه، جابه جایی و اجرای تاسیسات...

عشایر از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه 
وارد اصفهان می شوند
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جریمه سنگین قاچاقچی کاال در 
کاشان 6

مزاحمت خیابانی؛ یک اختالل 
روانی
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  به ذوب آهن
 اتوبوس ندادند!

10

جهش عمرانی نصف جهان؛

 احداث ابرپروژه استقالل 
در مراحل پایانی است
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مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در واکنش به شایعات درباره ورشکستگی ذوب آهن  گفت: ذوب آهن با وجود مشکالت در مرحله عبور از 
بحران قرار دارد که به لطف خدا و تالش همکاران در سال گذشته، کلیه تعهدهای این شرکت انجام شده است. احمد صادقی افزود: سال 
گذشته،  نقطه عطف تحول ها و گلوگاه بزرگی برای شرکت بود که به یاری خدا از آن عبور کردیم و با وجود مشکل های متعدد، همه تعهدها اجرا شد؛ 
حقوق کارکنان و بخشی از بدهی ها را پرداخت کردیم و در پایان سال با توجه به مشکل های بازار داخلی، با افزایش صادرات به رونق شرکت افزودیم.

وی تصریح کرد: از نیمه دوم دی ماه تا آخر سال ١۳۹5 تمام تولیدات ذوب آهن، به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا صادر شد...

در اوضاع نابســامان فعلی جهان  سید رسول 
اسالم، ایران به عنوان تنها کشور رضایی

اسالمی که در آن مردم ساالری دینی حقوق مردم را از 
طریق اعمــال نظر عامه جامعه محقــق می کند، تاثیر 
بســزایی بر افکار عمومی بخش عمــده ای از جمعیت 
مســلمانان جهان دارد. در این برهه زمانی که در اکثر 
مناطق اسالمی و بخصوص منطقه غرب آسیا التهاب و 
درگیری وجود دارد،  انتخابات ایــران می تواند روزنه 
امیدبخشی برای آینده جهان اسالم باشد تا مسلمانان 
بدانند که می شود از دست حاکمان خودکامه رها شد و 
از جنگ و آوارگی به ساحل آرامی رسید که در آن یک 

جامعه اسالمی با برگزاری مناظره بین کاندیداهای...
صفحه 2

اخبارمنطقه در سایه انتخابات ایران؛

اتفاقات بحرین و حماس را 
جدی تر بگیریم

رهبر انقالب دردیدار با معلمان: 

حضور در انتخابات 
حفظ اقتدار و مصونیت 

کشور است

حال معادن اصفهان وخیم است؛
برداشت از معادن استان نصف شد
3   معدن کاران، مجبور به خرید گازوئیل قاچاق هستند
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يادداشت
صدور حکم آیت ا... عیسی قاسم برای دومین بار به تعویق افتاد

به نقل از پایگاه خبری »مرأه البحرین«، برای دومین بار متوالی صدور حکم آیت ا... عیسی 
قاسم به تاخیر افتاد. شــعبه ۴ دادگاه بحرین در جلسه دیروز اعالم کرد که قرائت حکم 

آیت ا... عیسی قاسم به روز ۲۱ می )۳۱ اردیبهشت( موکول شد.

يادداشت

میزان: البیر کورگانف، مفتی مســکو، در مصاحبه با ایرنا در مورد انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران گفت: انتخابات ایران، دموکراسی واقعی مبتنی بر 
اصول دین مبین اسالم را به جهان نشان داد.کورگانف گفت: رقابت ها و تبلیغات 
انتخاباتی دوره کنونی ریاست جمهوری در ایران، با نظم و در فضای مناسب 
رقابتی برگزار می شود که نشانه بلوغ سیاسی ایرانیان است. وی افزود: نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در شرایط برابر در مناظره تلویزیونی شرکت کرده 
و آرا و دیدگاه های خود را در باره مسائل مختلف برای مردم و طرفداران بیان 
می کنند. مفتی مسکو ادامه داد: رای گیری پیش رو در ایران با انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری آمریکا )که دو نامزد اصلی یکدیگر را به باد انتقاد گرفته و 
بارها علیه هم ناسزاگویی کردند(، تفاوت اساسی دارد. وی در پایان افزود: ایران 
توانسته با رقابت های این دوره و همچنین انتخابات پیشین، توانایی دین اسالم 

را برای حکومت کردن و تامین شرایط پیشرفت و ترقی کشور اثبات کند.

جام نیـوز به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرنوت: اخیرا ایهود باراک 
وزیر پیشین جنگ اسرائیل در مورد اینکه چرا اسرائیل به ایران حمله نکرد 
گفته است: من می خواهم به عقب برگردم. من و نتانیاهو خواهان حمله به 
ایران بودیم وتصمیم خود را گرفته بودیم؛ اما رؤسای جمهور آمریکا اجازه 
حمله ندادند و بیان کردند که نقشه ما خوب نیست. هرچند آنها با تصمیم ما 
مخالفت کردند اما بیان داشتند که در صورت حمله  اسرائیل به ایران، ملتزم 

به حمایت از اسرائیل هستند.
وی در ادامه گفت: در آن زمان برخی مقامات مسئول نیز بر این باور بودند 
که حتی حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران کاری از پیش نمی برد و 
ایران دانش آن را به دست آورده است. باید گفت برنامه هسته ای ایران یک 
خودرو نیست که جاده آن را منفجر کنیم؛ بلکه قطاری است که آرام آرام راه 

افتاده و اکنون وارد تونل شده است.

مفتی مسکو:

 انتخابات ایران، نماد 
دموکراسی اسالمی است

ايهود باراک توضیح می دهد:

چرا اسرائیل به ایران 
حمله نکرد؟!

در اوضاع نابسامان فعلی جهان اسالم، ایران به  سید رسول 
عنــوان تنها کشــور اســالمی کــه در آن رضايی

مردم ساالری دینی حقوق مردم را از طریق اعمال نظر عامه جامعه 
محقق می کند، تاثیر بســزایی بر افکار عمومی بخش عمده ای از 
جمعیت مســلمانان جهان دارد. در این برهه زمانــی که در اکثر 
مناطق اســالمی و بخصوص منطقه غرب آسیا التهاب و درگیری 
وجود دارد،  انتخابات ایران می تواند روزنه امیدبخشی برای آینده 
جهان اسالم باشد تا مسلمانان بدانند که می شود از دست حاکمان 
خودکامه رها شد و از جنگ و آوارگی به ساحل آرامی رسید که در 
آن یک جامعه اســالمی با برگــزاری مناظره بیــن کاندیداهای 
انتخاباتی، در عین اختالف نظر هرفردی نظر خود را اعالم می کند 

و در چهارچوب دین مبین به معرض رای می گذارد.
با این حال بخشی از علت این تاثیرگذاری تفکر جمهوری اسالمی 
بر جهان اسالم از آنجا نشأت می گیرد که آنها بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران همیشه این احساس را داشته اند که یک حامی 
مقتدر دارند که بــه کمک او و الگو گرفتــن از او می توانند از پس 

مشکالت برآیند.
پس شاید شایسته نباشــد که اخبار اتفاقات جهان اسالم در سایه 
اخبار انتخابات ریاست جمهوری گم شود و افکار عمومی داخلی و 
خارجی آن گونه که شایسته است در جریان این اخبار و تحلیل های 
آن  قرار گیرد. این روزها در بحرین و در ســرزمین های اشــغالی 
فلسطین اتفاقاتی رخ می دهد که این اخبار اگر دارای ارزش خبری 

باالتری از انتخابات نباشند، ارزش کمتری هم ندارند.
جمهوری اسالمی ایران رســانه های داخلی و خارجی دارد که در 
شکل دهی افکار  عمومی خصوصا جهان اسالم نقش بسزایی دارد 
و مطمئنا آگاهی افکار عمومی از برخــی اتفاقات، می تواند باعث 

جلوگیری از اتفاقات ناگوار در آینده شود.
اتفاقاتی که در جهان اسالم و خصوصا منطقه غرب آسیا رخ می دهد 
بسیار اســت ولی در این چند وقت اخیر، دو مورد از آنها از اهمیت 

بیشتری برخوردار بوده است.
در مرحله اول اتفاقاتی که در بحرین در حال وقوع است؛ به طوری 
که این گمانه زنی مطرح شده است که دستگاه قضائی بحرین برای 
شیخ عیسی قاسم حکم های سنگینی در نظر گرفته است و در این 
رابطه چند تــن از علمای بحرین طی بیانیــه ای اعالم آماده باش 
عمومی کردند و از ملت بحرین خواستند در شب  محاکمه »شیخ 
عیسی قاسم«)۱6 اردیبهشت( به خیابان ها بریزند و خشم دینی 

و آمادگی خود را برای دفاع از  آیت ا... تا پای جان نشان دهند.
و اما اتفاق دیگر که طی چند روز اخیر به وقوع پیوســت، پیرامون 

جنبش حماس در فلسطین بود.
رســانه های خبری عربی روز دوشنبه هفته گذشــته از رونمایی 
اساسنامه جدید حماس سخن گفتند که خالد مشعل، رییس دفتر 
سیاسی این جنبش از دوحه، سخنانی به شکل مستقیم در رابطه با 
آن اظهار کرد. به گزارش شبکه خبری الجدید لبنان، در اساسنامه 
جدید حماس، با وجود اینکه بر حق بازگشــت آوارگان فلسطینی 
تاکید شده، اما بند مهم دعوت صریح به از میان بردن رژیم غاصب 

صهیونیستی حذف شده است.
از ســاعاتی پیش از آغاز سخنان خالد مشــعل، این خبر به شکل 
گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی عربی زبان منتشر شد و 

بسیاری نسبت به این اقدام اظهار شگفتی و تاسف کردند.
خبرگزاری رویتــرز نیز گــزارش داد که از دیگــر بندهای مهم 
اساســنامه جدید حماس، تشکیل کشــور موقت فلسطین بر سر 
مرزهای ۱967 بوده و حق موجودیت اســرائیل نیز به رســمیت 
شناخته نشده است. از دیگر نکته های جالب توجه در این اساسنامه 
جدید، بی طرف دانسته شدن حماس نسبت به جریان اسالم گرای 

اخوان المسلمین است.
اسامه القواسمی، ســخنگوی جنبش آزادی ملی فلسطین )فتح( 
اعالم کرد: اساســنامه جدید جنبش حماس موضوع جدیدی را 
مطرح نکرده اســت و پذیرفتن مرزهای ۱967، )همان( پذیرفتن 
موضع ســازمان آزادی بخش فلســطین  در ســال ۱988است. 
القواسمی گفت: حماس با اتخاذ موضع جنبش فتح پس از ۳0سال، 
باید از ما معذرت خواهی کند. رونمایی از این اساســنامه، تالشی 

نافرجام برای تامین اعتبار جنبش حماس است.
در این رابطه دو روز پیش شــبکه الجزیره طی خبری گفت: خالد 
مشعل روز شنبه )۱6 اردیبهشــت( اعالم کرد که اسماعیل هنیه، 
رییس دفتر سیاســی جنبش حماس شد. روزنامه الشرق االوسط 
پیشــتر گزارش داده بود که حماس نشســتی داخلی و پشــت 
درهای بســته با حضور رهبران این جنبــش در دوحه پایتخت 
قطر برگزار کرده اســت. منابع آگاه افزوده اند که رویکرد اعضای 
حماس از ماه های گذشته بر این اساس است که اسماعیل هنیه را 
 جانشین خالد مشعل در سمت ریاست دفتر سیاسی این جنبش 

کنند.
تا به اینجا بجز چند نفر از مســئوالن نسبت به شرح آنچه اخبار از 
تغییرات در جنبش حماس حکایت می کنند، واکنشی نداشته اند؛ 
با این وجود به نظر می رسد رسانه ها و بخصوص رسانه ملی باید در 
این مورد حساسیت بیشتری به خرج دهند و در برنامه و تحلیل های 
مختلف از مسئوالن توضیحات بیشــتری بخواهند و همچنین به 
بررسی دقیق این وقایع برای آگاه سازی افکار عمومی داخل ایرا ن 

و جهان اسالم اهتمام ورزند.

عکس روز

 دور دوم انتخابات 2017 
ریاست جمهوری فرانسه

واکنشانتخاباتسیاست خارجه پارلمان

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان، در 
ســفر دیروز خود به کابل پس از دیدار با صالح الدین 
ربانی همتای افغان خود، در نشست خبری مشترک با 
وی گفت: میهمانان ما از افغانستان شمار قابل توجهی 
هستند: ۴۱0 هزار دانش آموز افغانی در مدارس ایرانی 
و ۱7 هزار دانشجوی افغانی و ۳ میلیون شهروند افغانی 
اعم از شهروندان قانونی یا بدون طی مراحل قانونی، 
در ایران هستند که می توانیم ضمن قانونمند کردن 
حضور میهمانان افغان، همکاری های بیشتری با آنها 

داشته باشیم.
وی گفت: همکاری های آبی، حفظ محیط زیســت، 
تقویت مبانی دوستی و برادری بین دو کشور، از دیگر 

زمینه های همکاری های ماست.
وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به همکاری های 
بین المللی خاطرنشــان کرد:  از حمایــت هایی که 
افغانستان از ایران در مجامع بین الملل داشته تشکر 
می کنــم و به مردم افغانســتان وعده مــی دهم که 
در تمام عرصه هــای بین الملل همراه آنها باشــیم. 
خوشحالیم که در شکل گیری افغانستان جدید نقش 
داشتیم و در آینده این کشور نیز در کنار مردم و دولت 

افغانستان خواهیم بود.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، در تحلیل عزل خالدمشعل 
و روی کار آمدن اسماعیل هنیه گفت: مجموعه تحوالت 
جنبش حماس با تغییر اساسنامه، نشان دهنده نفوذ جریان 

سازش در میان مبارزان فلسطینی است.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به سابقه تحت تاثیرقرار گرفتن جنبش فتح و یاسرعرفات 
توسط جریان سازش گفت: وعده های عوامل منطقه ای 
صهیونیست ها در میان دیکتاتورهای عرب و اعمال فشار 

کشورهای غربی، بر عملکرد حماس تاثیرگذاشته است.
وی در ادامه افــزود: جریان ســازش به دنبــال دیکته 
صهیونیســتی به حماس و حــذف آرمــان آزادی همه 

سرزمین های فلسطینی است.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: پذیرش تقســیم ســرزمین فلسطینی و 
مرزهای ۱967، نشــانه بارز نفوذ خط سازش در حماس 
است. وی در تحلیل برکناری خالدمشعل و روی کار آمدن 
اسماعیل هنیه گفت: در نگاه خوشبینانه تهران، دبیرکل 
جدید حماس با عملگرایی مانع نفوذ جریان سازش خواهد 
شــد؛ اما این نگرانی وجود دارد که این تحول در مســیر 

تسهیل اساسنامه جدید و مسئله دار حماس باشد.

ظريف در نشست خبری با همتای افغان:

در تمام عرصه ها همراه مردم 
افغانستان هستیم

نقوی حسینی مطرح کرد:

 توطئه دیکته صهیونیستی 
به جنبش حماس

میرزايی نیکو:

آخرین مناظره بر آرای مردم 
تاثیر بیشتری دارد

صفاری نطنزی:

سرنخ حرکت های تروریستی 
در پاکستان به عربستان می رسد

قاســم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شــوراها و امور 
داخلی کشــور در مجلــس، در ارزیابــی از مناظرات 
انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، اظهار داشت: 
نظرســنجی هایی که بعد از مناظرات انجام شده نشان 
می دهد که نحوه حضور و نوع ســخنان کاندیداها، در 

نظرات مردم تغییر ایجاد کرده است.
نماینده مــردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه برای مثال در مناظره اول، آقای 
جهانگیری نظرات را به خود جلب کرده و در مناظره دوم 
عملکرد آقای روحانی مورد پسند قرار گرفته بود، بیان 
کرد: به نظر من سخنان کاندیداها در مناظرات، تغییراتی 

را در آرای مردم ایجاد کرده است.
میرزایــی نیکو با بیــان اینکه کاندیداهــای انتخابات 
ریاست جمهوری همانند تیم های فوتبالی که تمام تمرکز 
خود را بر دقایق پایانی گذاشــته اند، به نظر می رسد در 
مناظره آخر موضوعات مهم تری را بیان کنند تا بتوانند 
آرای بیشتری را به سمت خود جلب کنند، متذکر شد: 
احتماال مناظره ســوم، جدی ترین مناظره دوازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری شود.

مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی در مجلس، در نشست هفته جاری 
کمیسیون اظهارداشــت: حادثه تروریستی میرجاوه، 
اولین تعرض تروریســت ها به مرزهای ایران نبود و باید 

هرچه زودتر امنیت مرزها از سوی پاکستان تامین شود.
صفاری نطنزی تاکید کرد: دســتگاه دیپلماسی در گام 
نخست باید هشــدارهای دیپلماســی جدی به دولت 
پاکســتان بدهد و در صورتی که این هشــدارها مانع 
جلوگیری از تکرار اقدامات تروریســتی در مرزها نشود، 
باید اقدامات جدی و عملیاتی را در دستور کار قرار داد.  
وی با بیان اینکه عربستان به دنبال ورود جنگ به داخل 
خاک ایران است، اظهار داشت: وابستگی گروهک های 
تروریستی به عربســتان قابل انکار نیست و سرنخ همه 
اقدامات تروریســتی، به عربستان می رســد. صفاری با 
بیان اینکه عربستان با ایجاد مدرسه سلفی در پاکستان 
به دنبال تقویت تروریست در این کشور است، گفت: در 
چنین شرایطی دولت پاکستان نباید چشم خود را بر نفوذ 
عربستان بسته و برخی از کشورهای منطقه در کشورش 

را نادیده بگیرد.

رهبر انقالب اسالمی همچنین انتخابات را موضوعی حیاتی و برآمده 
از اندیشه  مردم ساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی دانستند و 
تاکید کردند: حضور همه  مردم با سالیق مختلف سیاسی در انتخابات 
۲9 اردیبهشت، ضامن حفظ اقتدار، ابهت و مصونیت کشور است و با 
چنین حضوری، دشمن هرگز نخواهد توانست هیچ غلطی در مقابل 
ملت ایران انجام دهد. حضرت آیت ا... خامنه ای با گرامیداشــت یاد 
شهید آیت ا... مطهری، آن معلم شهید را آموزگاری واقعی در گفتار، 
رفتار و سبک زندگی خواندند و افزودند: دشمنان بشر و کشور و اسالم، 
او را از ما گرفتند؛ اما کتاب های آن بزرگــوار پرورش دهنده  ذهن و 
هدایت کننده به سوی معارف اسالمی است و باید از این آثار ارزشمند 

حداکثر استفاده را کرد.
رهبر انقالب اسالمی، سپس با اشاره به اهمیت و جایگاه معلم گفتند: 
قدرت، اعتبار و آبروی کشور بیش از هر چیز وابسته به نیروی انسانی 
است و معلمان، سازنده  نسل آینده و نیروی انسانی آن هستند. ایشان 
با تاکید بر لزوم قدر دانستن شأن و منزلت معلم و تکریم آن در جامعه 
گفتند: هزینه کردن برای معلم از وظایف مسئوالن و دولت است؛ 
زیرا همان طور کــه بارها گفته ام هزینه کردن بــرای معلم در واقع 

سرمایه گذاری است.
رهبر انقالب اسالمی، انجام مسئولیت بزرگ تربیت نسل آینده را 

نیازمند افزایش آمادگی های معلمان دانستند و گفتند: بر همین اساس 
به مسئوالن تاکید می کنیم دانشگاه فرهنگیان را که تولیدکننده  معلم 
است و اهمیت فراوانی دارد، جدی بگیرند و هر چه می توانند برای آن 

سرمایه گذاری کنند.
ایشان با اشاره به نقش برجسته  معلم در ترویج اخالق و خصلت های 
خوب در دانش آموزان، خاطرنشان کردند: معلِم منیع الطبع، صبور، 
متدین و متین، این خصوصیات را با رفتار خود به دانش آموزان منتقل 
می کند. حضرت آیت ا... خامنه ای استفاده  سیاسی از معلمان را در 
تعارض با شأن معلم دانستند و گفتند: از سال های دهه  60 همواره 
به کسانی که قصد داشتند از معلمان به عنوان ابزار سیاسی استفاده 
کنند، اعتراض داشتم؛ چراکه معلم همچون الماسی قیمتی است که 
نباید آن را بازیچه قرار داد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به قریب الوقوع 
بودن بازنشستگی جمع زیادی از معلمان، گفتند: برای جبران کمبود 
معلم باید ظرفیت دانشگاه های معلم پرور افزایش یابد و مراکز مسئول، 
ضوابطی برای جذب معلمان قرار دهند تا افراد بدون حســاب وارد 

آموزش و پرورش نشوند.
رهبر انقالب اســالمی، آموزش و پرورش را زیرساخت اصلی علم و 
تحقیق در کشور دانستند و گفتند: اگر آموزش و پرورش براساس 
برنامه ها و سیاست های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ علم و 

تحقیق غنی خواهد شد؛ اما چنانچه آموزش و پرورش به حال خود رها 
شود، این زیرساخت لطمه خواهد خورد و ضررهای ناشی از آن غیرقابل 
محاسبه خواهد بود. حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه وظیفه  
آموزش و پرورش تربیت یک نسل است، خاطرنشان کردند: آموزش و 
پرورش باید تربیت نسلی با ایمان، وفادار، مسئولیت پذیر، دارای اعتماد 
به نفس، مبتکر، راستگو، شجاع، با حیا، اهل فکر و اندیشه، عاشق کشور 
و نظام و مردم و دوستدار مصالح کشور را هدف اصلی خود قرار دهد. 
ایشان افزودند: الزمه اینکه نسلی محکم، قوی، بااراده، مبتکر، پیشرو 
و فعال تربیت شود، آن است که آموزش و پرورش زمینه مناسب را 
برای معلم، دانش آموز، اولیا، طراحان و نویسندگان کتاب های درسی 
فراهم آورد. رهبر انقالب اسالمی با هشدار در خصوص جریانی که به 
دنبال از بین بردن جایگاه و ارزش آموزش و پرورش و سلب اعتماد از 
این دستگاه بسیار مهم است، خاطرنشان کردند: این جریان از خارج 
کشور هدایت می شود و تنها راه مقابله با آن، برطرف کردن نقاط ضعف 

آموزش و پرورش و زمینه های نفوذ است.
حضرت آیت ا... خامنه ای بیماری »دانشگاه گرایی« را یکی از اشکاالت 
آموزش و پرورش خواندند و گفتند: دانشگاه گرایی یک تفکر غلط 
است که متاسفانه سایه آن از ابتدای ورود به محیط مدرسه تا پایان 
تحصیالت در آموزش و پرورش، بر ســر دانش آموزان ســنگینی 
می کند. ایشان خاطرنشان کردند: در کشور نیازهای فوری و ضروری 
غیرمرتبط با تحصیالت دانشگاهی بسیار زیاد است و بر همین اساس، 
بنده سال هاست که بر موضوع اهتمام به هنرستان ها و مراکز فنی و 

حرفه ای و تقویت آنها تاکید دارم.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به افراد زیادی کــه با تحصیل در 
هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای و فراگیری مهارت های مختلف، 
اکنون صاحب شغل و زندگی هستند، آنها را ثروت های ملی کشور 
دانسته و افزودند: ما نیازمند علم و تحقیق و پیشرفت علمی هستیم اما 
این موضوع بدین معنا نیست که همه دانش آموزان، باید هدف خود 
را دانشگاه قرار دهند. حضرت آیت ا... خامنه ای به موضوع سند تحول 
آموزش و پرورش نیز اشاره کردند و با انتقاد از اجرایی نشدن این سند با 
وجود گذشت چندین سال از ابالغ آن، گفتند: چرا سند تحول آموزش 
و پرورش تا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده 

شدن نظام نامه های سند تحول بود؟
ایشان افزودند: من به طور جدی از وزیر محترم و مسئوالن می خواهم 
که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند؛ زیرا آموزش و 

پرورش نیازمند تحول عمقی و به دور از تغییرات ظاهری است.
رهبر انقالب اسالمی، همچنین به موضوع پذیرش سند ۲0۳0 سازمان 
ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع 
گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسالمی 
ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن 
قطعا مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعالم شده است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطالح 
بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق 

می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون،  تعیین 
تکلیف کند؟

ایشان با تاکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: 
چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتا اعالم کنید 
که جمهوری اسالمی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد 

باالدستی است و احتیاجی به این سند ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با گالیه از شورای عالی انقالب فرهنگی گفتند: 
این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد کار تا جایی پیش 

برود که اکنون مجبور به جلوگیری از آن شویم.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اینجا جمهوری اسالمی ایران 
است و در این کشور مبنا اسالم و قرآن است. اینجا جایی نیست که 
سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در 

نظام جمهوری اسالمی، پذیرش چنین سندی معنا ندارد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با اشاره به انتخابات ۲9 اردیبهشت ماه، 
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را یک موضوع حیاتی و بسیار 
با ارزش دانسته و خاطرنشــان کردند: انتخابات در نظام جمهوری 
اسالمی، برآمده از اسالم است و این گونه نیست که »جمهوری« به 
»اسالم« الصاق شده باشد و اگر انتخابات نبود، امروز اثری از جمهوری 
اسالمی ایران باقی نمی ماند. حضرت آیت ا... خامنه ای، حضور عظیم 
مردم در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات را مصونیت بخش کشور 

و حافظ منافع ملت و موجب ابهت نظام در چشم دشمنان دانستند.
ایشان، با یادآوری نمونه ای تاریخی از اقدام یکی از دولت های اروپایی 
در متهم کردن رییس جمهور ایران و احضار وی به دادگاه در اوایل دهه 
هفتاد، افزودند: با آنکه رییس جمهور وقت روابط نزدیکی با آن دولت 
داشت اما همان دولت اروپایی او را متهم و احضار کرد و تنها عاملی که 
باعث عقب نشینی آن دولت اروپایی شد، تو دهنی بود که دریافت کرد؛ 

بنابراین دشمن، دشمن است و این دولت و آن دولت ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه دشمن در هر موقعیتی که بتواند، 
زهر خود را خواهد ریخت و مالحظــه لفاظی ها را هم نخواهد کرد، 
افزودند: تنها مانع در مقابل اظهار دشمنِی دشمن، حضور مردم در 
صحنه است؛ زیرا ابهت یک کشور 80 میلیونی با نیروی انسانی قوی و 

باهوش و دارای میلیون ها جوان، در دل دشمن ترس ایجاد می کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اگر می خواهیم ابهت و اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی حفظ شود و مصونیت آن باقی بماند، باید 
همه در انتخابات شرکت کنند. ایشان افزودند: چنانچه در انتخابات 
کوتاهی شود و عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند، قطعا کشور لطمه 
خواهد خورد و هر فردی هم که در این لطمه سهیم باشد، در پیشگاه 
پروردگار مسئول خواهد بود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سالیق 
و دیدگاه های مختلف سیاســی و گرایش های متفاوت در انتخاب 
کاندیداها، خاطرنشان کردند: در انتخابات هرکس به هر نامزدی که 
بپسندد رای می دهد اما موضوع اصلی و مهم، حضور همه مردم در 
پای صندوق های رای است تا نشان دهند که آماده دفاع از اسالم و 
نظام هستند و مصونیت کشور را حفظ خواهند کرد. حضرت آیت ا... 
خامنه ای در پایان تاکید کردند: اگر به لطف خداوند، این همت و اراده 
در مردم، با همین شدت و ابهت ادامه پیدا کند، دشمن هرگز نخواهد 

توانست در مقابل ملت ایران هیچ غلطی انجام دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، همچنین با اشــاره به ماه شعبان و لزوم 
استفاده از فرصت نیمه شعبان برای مناجات و تقرب به خداوند، گفتند: 
ماه شعبان، ماه دعا و توسل و مقدمه ماه مبارک رمضان است و در ادعیه 

وارده آن، راه های سعادت و هدایت روشن شده است.

حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روزگذشته در ديدار با هزاران نفر از معلمان سراسر کشور، 
آموزش و پرورش را زيرساخت اصلی علم و تحقیق در کشور دانســتند و با تاکید بر لزوم اهتمام جدی مسئوالن 
برای اجرايی کردن سند تحول آموزش و پرورش، گفتند: وظیفه آموزش و پرورش، تربیت نسلی »با ايمان، با وفا، 
مسئولیت پذير، دارای اعتماد به نفس، مبتکر، راستگو، شجاع، با حیا، اهل تفکر و انديشه، عاشق کشور و نظام و مردم 

و دوستدار مصالح کشور« است.

در انتخابات هرکس به 
هر نامزدی که بپسندد 

رای می دهد اما موضوع 
اصلی و مهم، حضور 

همه مردم در پای 
صندوق های رای است 
تا نشان دهند که آماده 

دفاع از اسالم و نظام 
هستند و مصونیت کشور 

را حفظ خواهند کرد

اخبارمنطقه در سايه انتخابات ايران؛

 اتفاقات بحرین و حماس را 
جدی تر بگیریم

رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲0۱7 فرانسه ساعت 
هشت صبح دیروز )یکشنبه( به وقت محلی )۱0:۳0 به وقت تهران( 
بین امانوئل مکرون پیشتاز نظرســنجی ها و مارین لوپن از حزب 

راست افراطی جبهه ملی، آغاز شد.

رهبر انقالب درديدار با معلمان: 

حضور در انتخابات، حفظ اقتدار و مصونیت کشور است
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فراوانی عرضه، قیمت جهانی مواد غذایی را کاهش داد
رصد قیمت های جهانی غذا توسط فائو نشان می دهد که بهای مواد غذایی در آوریل 
)۱۲فروردین الی۱۲اردیبهشت ۱۳۹۶(به دلیل پیش بینی ها درباره فراوانی عرضه 

بسیاری ازکاالهای اساسی،با روندی نزولی مواجه شد.
استاندار اصفهان:

وقتی رکود حاکم است، استانی که 
بیشترین کارگر را دارد متضرر می شود

استاندار اصفهان گفت: زمانی که در کشور رکود حاکم باشد، استانی 
که بیشترین تعداد کارگر را دارد، با مشکالت بیشتری مواجه خواهد 
شد و هدف گذاری ما این اســت که امسال نرخ بیکاری در استان به 
متوسط کشوری برسد. رســول زرگرپور اظهارداشت: اصفهان در 
بخش صنعت، صنعتی ترین استان کشور است و ۱0درصد صنایع 
بزرگ کشور، 70 درصد فوالد، 50 درصد مصالح ساختمانی و سنگ، 
۶0 درصد مصنوعات طالیی و ۲5 درصد فرآورده های نفتی کشور 
در اصفهان تولید می شود. وی به بیان دستاوردهای دولت یازدهم 
پرداخت و افزود: در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی، ۱00 هکتار 
از 400 هکتار زمین مرغوب از چرخه کشاورزی خارج شده است؛ با 
این وجود در سال گذشــته ۶ میلیون تن محصول کشاورزی تولید 
شده و در بسیاری از محصوالت جایگاه باالیی دارد؛ از جمله در تولید 
شیر، رتبه اول و در تولید مرغ و گوشت، رتبه های دوم و سوم کشور 
را دارد. استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان جزو ۱0 شهر دیدنی 
دنیاست، عنوان کرد: در سال ۹۲، طی ۱۲ماه ۶5 هزار گردشگر به 
اصفهان سفر کرده بودند که امسال فقط در فروردین ماه این عدد به 
85 هزار گردشگر رسیده است. وی با اشاره به اینکه هر توریست برای 
کشور هزار و 700 تا ۲ هزار دالر سودآوری دارد، تصریح کرد: تعداد 
تخت های اقامتی در استان از ۱۲هزار و 500 تخت در سال ۹۲، به 
۲0هزار تخت در سال ۹5 رسیده است و در حال حاضر ۳۹ هتل در 
حال ساخت است. زرگرپور با بیان اینکه عملکرد استان در بسیاری 
از بخش ها ملی است، تاکید کرد: به همین دلیل بیشتر مشکالت و 
مسائل استان، ملی بوده و البته سطح مدیران این استان نیز درسطح 
ملی است. وی به مسائل زیست محیطی اشــاره کرد و متذکر شد: 
اصفهان در ســال ۹۲ از لحاظ وضعیت آب و هوا، یکی از آلوده ترین 
استان های کشور بود که با اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم در 
حال حاضر روزهای هوای سالم شهر اصفهان از 75 روز در سال ۹۲ به 
۲80 روز در سال گذشته رسیده و 4 برابر شده است. وی با بیان اینکه 
بخش اقتصادی یکی از معضالت کشور است، یادآور شد: زمانی که در 
کشور رکود حاکم باشد، استانی که بیشترین تعداد کارگران را دارد، 
با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد و هدف گذاری ما این است که 

امسال نرخ بیکاری در استان به متوسط کشوری برسد.
استاندار اصفهان افزود: در سال گذشته با اقدامات و برنامه های دولت، 
77هزار فرصت شغلی، تثبیت و ۶0 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد 

شده است.

در شهر

قیمت انواع
نمایشگر لمسی

بازار

کافه اقتصاد

پلمب سه واحد غیر استاندارد 
در اصفهان

سه واحد تولیدی مصالح ساختمانی و نانوایی غیر استاندارد 
در اصفهان پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل استاندارد استان 
اصفهان گفت: در بازرسی کارشناسان این اداره از واحدهای 
تولید مصالح ساختمانی، دو واحد ساخت لوله های پلی اتیلن 
و پلیمری پلمب شدند. غالمحســین شفیعی افزود: دراین 
بازرسی ها یک واحد نانوایی متخلف نیز به دلیل پخت نان بی 
کیفیت مهروموم شد. وی گفت:پرونده این واحدهای متخلف 

به مراجع قضائی تحویل شد.

مدیر آبفای خور و بیابانک:

سرانه مصرف آب خانگی در 
اصفهان بیش از حد استاندارد است

مدیر آبفای خور و بیابانک گفت: میزان مصرف آب در بخش 
خانگی حداکثر ۱۳0 لیتر در طول شبانه روز بوده و هم اکنون 

میزان این سرانه در اصفهان ۱50 لیتر است.
محمد جواد فیروزی اظهار داشت: میزان مصرف یک فرد در 
طول شبانه روز، سرانه مصرف آب محسوب می شود که طبق 
استاندارد میزان مصرف آب در بخش خانگی حداقل 75 و 
حداکثر ۱۳0 لیتر در طول شبانه روز است. وی بیان داشت: 
هم اکنون ســرانه مصرف آب خانگی در اصفهان ۱50لیتر 
اســت که انتظار می رود این رقم به ۱۳0لیتر کاهش یابد. 
مدیر آبفای خور و بیابانک تصریح کرد: در شهرستان خور 
و بیابانک تاکنون حدود شش هزار و 807 فقره انشعاب آب 
واگذار شده است؛ به طوری که ۱۶5کیلومتر طول خط انتقال 
و ۱55کیلومتر طول شبکه توزیع آب است. وی ادامه داد: این 
در حالی است که شهرهای خور و فرخی دارای دو شبکه آب 

بهداشتی و آب شرب است.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
سنگ و معادن در اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع 
وابسته، از تاریخ ۲5 تا ۲8 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
رســول محققیــان مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان اظهار داشت: در این دوره در کنار 
مشارکت کنندگان مطرح داخلی، حضور مشارکت کنندگانی 
 از کشــورهای چین، ایتالیا، پرتغال و اســپانیا را شــاهد 

خواهیم بود.

رییس اتحادیه میادیــن میوه و تره بــار اصفهان، با اشــاره به افزایش 
80درصدی نــرخ گوجه در بازار به دلیل تغییرات جــوی، گفت: با گرم 
شدن هوا نرخ میوه های نوبرانه در اصفهان رو به کاهش است؛ اما امروز 
قیمت هر کیلو گیالس ۲5 هزار تومان است. ناصر اطرج درخصوص دالیل 
افزایش نرخ گوجه فرنگی طی دو هفته گذشته اظهار داشت: طی چند 
هفته گذشته به دلیل بارش شدید باران و وقوع سیل در شهرهای مختلف 
ایران، بسیاری از مزارع گوجه از بین رفت و در شرایطی که تقاضای آن 
باال بود شاهد کاهش عرضه و گرانی این محصول در بازار هستیم. به گفته 
اطرج، در این مدت نرخ گوجه فرنگی بین 70 تا 80درصد گران شده است 
اما با گرم شدن هوا و افزایش تولید گوجه در کشور، پیش بینی می شود 
قیمت این محصول کاهش یابد. در حال حاضر قیمت گوجه در میدان 

میوه و تره بار اصفهان بین ۱000 تا ۲700 تومان است.

نماینده مرکز تجاری فرانســه در خاورمیانه، از اعــزام دو هیئت تجاری 
بلندپایه فرانسوی طی خرداد و تیر به اصفهان خبر داد.

کاترین در دیدار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بیش 
از 40 هزار شرکت فرانسوی اهم از ایرباس، توتال، رنو، پژو و... در این مرکز 
عضویت دارند و به صورت کامال مستقل از دولت فعالیت می کنند. وی ارائه 
خدمات فنی و مهندسی در ساخت جاده، مترو، راه آهن، برق و الکترونیک 
را از ظرفیت های همکاری مرکز تجاری فرانسه برشمرد و تاکید کرد: ایران 
یکی از کشورهای مهم مورد توجه این مرکز است. وی خواستار معرفی 
نیازها و توانمندی های واحدهای تولیدی اســتان اصفهان شد و گفت: 
مرکز تجاری فرانسه در ایران می تواند زمینه تامین نیازهای این واحدها 
را فراهم کند. وی با اشاره به سفر دو هیئت فرانسوی به اصفهان گفت: در 
این هیئت، مدیران شرکت های بزرگ فرانسوی به اصفهان سفر می کنند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

قیمت گوجه 
۸۰درصد گران شد

نماینده مرکز تجاری فرانسه در خاورمیانه گفت:

سفر فرانسوی ها به اصفهان 
در خرداد ماه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: برای گازرسانی 
به صنایع، لیســت ۱۶۳0 واحد صنعتی فاقد گاز، از شرکت 
پخش فرآورده های نفتی استان، دریافت و هزینه تقریبی آن 
برآورد شده است. به گزارش ایمنا سیدمصطفی علوی با اشاره 
به اینکه گازرســانی به  واحدهای صنعتی فاقد گاز، موجب 
صرفه جویی بیش از ۳ میلیون تن ســوخت مایع  می شود، 
اظهار داشت: این  امر عالوه بر کمک به تولید و اشتغال استان، 
در کاهش آلودگی و صیانت از محیط زیست نیز نقش تعیین 
کننده ای دارد. وی با بیان اینکه طرح یادشــده با مشارکت 
متقاضیان و تامین بخشــی از هزینه های آن توسط دولت 
اجرایی خواهد شد، تاکید کرد: متناسب با میزان جایگزینی 
گاز طبیعی تا ســقف ۲40میلیون تومان، هزینه ها توسط 

شرکت  قابل پرداخت است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان افزود: در حال حاضر 
بیش از 8 هزار و  ۳40 واحد صنعتی در سطح استان از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند. وی با اشاره به اجرای بیش از 
۲4هزار و ۹00 کیلومتر شبکه و نصب یک میلیون و ۲۲00 
انشعاب در سطح استان، بیان داشــت: گازرسانی در استان 
اصفهان به مرز ۱00درصد رسیده و از ۱07 شهر استان، ۱0۳ 
شــهر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند. علوی با بیان اینکه 
ســاالنه حدود ۲50 میلیارد مترمکعب گاز در کشور انتقال 

داده می شود که 8 درصد آن معادل ساالنه حدود ۲0میلیارد 
مترمکعب در سطح این استان مصرف می شود، گفت: اصفهان 
پس از تهران، دومین استان پرمصرف گاز طبیعی کشور است.

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۹۹درصد از خانوارهای 
استان تحت پوشش گاز طبیعی هســتند، افزود: همچنین 
۹۹/۶درصد از خانوارهای شــهری روزانه به طور متوســط 
۶/4مترمکعب و ۹5درصد از خانوارهای روســتایی به طور 

متوسط روزانه ۶/8متر مکعب گاز مصرف می کنند.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در واکنش به شایعات درباره 
ورشکستگی ذوب آهن  گفت: ذوب آهن با وجود مشکالت 
در مرحله عبور از بحران قــرار دارد که به لطف خدا و تالش 
همکاران در سال گذشته، کلیه تعهدهای این شرکت انجام 
شده اســت. احمد صادقی افزود: سال گذشته،  نقطه عطف 
تحول ها و گلوگاه بزرگی برای شرکت بود که به یاری خدا از آن 
عبور کردیم و با وجود مشکل های متعدد، همه تعهدها اجرا 
شد؛ حقوق کارکنان و بخشی از بدهی ها را پرداخت کردیم 
و در پایان سال با توجه به مشکل های بازار داخلی، با افزایش 

صادرات به رونق شرکت افزودیم.
وی تصریح کرد: از نیمه دوم دی ماه تا آخر سال ۱۳۹5 تمام 
تولیدات ذوب آهن، به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا 
صادر شد و امسال با برنامه ریزی انجام شده، درتالشیم که 
تولید را حفظ کرده و افزایــش دهیم و همچنین برنامه ها و 
طرح های کاهش قیمت تمام شده نیز تداوم می یابد. صادقی با 
اشاره به اینکه کوره بلند شماره یک تا چند ماه دیگر راه اندازی 
می شود، اظهار کرد: میزان صادرات شرکت در سال گذشته 
700 هزار تن بود که امسال با صادرات 500 هزار تن چدن، 
قصد داریم میزان صادرات را به یک میلیون و 500 هزار تن 
ارتقا دهیم. مدیر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان نیز روز 
گذشــته به ایرنا گفت: ذوب آهن در طول سال های تحریم 

مجبور به خرید مواد اولیه مورد نیــاز با قیمت گران تر بود و 
به همین دلیل نتوانست طرح توســعه خود را به طور کامل 
عملیاتی کند و با برخی مشکل های مالی مواجه شد. علیرضا 
امیری افزود: به همین دلیل اکنون تولیــد کارخانه در حد 
ظرفیت کامل آن )سه میلیون و ۶00 هزار تن در سال( نیست؛ 
اما همچنان خطوط تولید آن با تولید هفت هزار تن محصول 
در روز و حدود هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال، 

فعال است و ۱۶ هزار پرسنل آن به کار مشغولند.

مدیرعامل ذوب آهن ، شایعات درباره ورشکستگی این شرکت را رد کرد؛

عبور از بحران

صنعتانرژی

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

گازرسانی به ۱۶۳۰ واحد صنعتی فاقد گازطبیعی با تسهیالت ویژه

SITRO STS-65 65inch - سیترو

11,900,000
تومان

11,930,000
تومان

SITRO STS-65 PC 65inch - سیترو

14,500,000
تومان

14,520,000
تومان

سکه تمام بهار آزادی
11،610،000 ریال)طرح جدید(

6،610،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،620،000 ریالسکه یک گرمی

1،129،090 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان گفت: طی خردادماه امسال از سوی 
اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، سایت آنالین خرید و فروش خودروهای داخلی 
و خارجی راه اندازی می شود که این امر می تواند موجب رونق کسب و کار فعاالن این 

صنف شود.

مرتضی گل افشان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با انتقاد بر اینکه سایت های آنالین 
خرید و فروش خودرو شرایط کسب و کار واحدهای صنفی این اتحادیه را کساد کرده 
اند، تصریح کرد: مطابق قانون هر سایتی که تمایل به فروش خودرو دارد، باید مجوزهای 
الزم را از اتحادیه دریافت کند؛ با این وجود و در حال حاضر سایت های موجود خرید و 
فروش خودرو هیچ کدام مجوزی از اتحادیه ندارند. به گفته وی، قرار است طی خرداد 
ماه امسال از سوی اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، سایت آنالین خرید و فروش 
خودروهای داخلی و خارجی راه اندازی شود که این می تواند کسب و کار فعاالن این 
صنف را رونق بخشد. وی درخصوص ارزیابی بازار خودرو بعد از عید در اصفهان، اظهار 
داشت: متاسفانه بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد و خرید و فروش بسیار محدود 

است؛ چرا که مردم به دلیل افزایش نرخ خودرو تمایلی به خرید آن ندارند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان بیان داشت: در سال جاری خودروهای 
ایرانی حدود 5 درصد و خودروهای خارجی به دلیل افزایش تعرفه واردات، ۱0درصد 
گران شده اند. وی با تاکید بر اینکه با این حال مردم تمایل به خرید خودروهای ایرانی 
دارند، بیان داشت: پرشیا، تندر، پراید، هاچ بک و ساندرا، بیشترین میزان استقبال را از 
سوی مردم برای خرید داشته است. وی افزود: در بین خودروهای ایرانی، پرشیا بیشترین 
افزایش قیمت را داشته؛ به گونه ای که قیمت آن نسبت به قبل عید از ۳۹میلیون تومان، 
به 4۲ میلیون تومان افزایش یافته که البته از ســوی نمایندگی ها اعمال شده است. 

گل افشان افزود: در صنف تاکنون 450 پروانه کسب در اصفهان صادر شده است.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان خبر داد:

راه اندازی سایت های آنالین خرید 
و فروش خودرو در اصفهان

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهــان، وجود نعمت های 
خدادادی بســیار در کشور، توســعه بخش معدن را یکی از 
راهکارهای آسان برای ایجاد رونق در اقتصاد ایران قرار داده و 
تنوع محصوالت معدنی در کشور موجب شده تا با اتکا به این 
منابع، ایجاد زنجیره تولید و توسعه صنایع معدنی راحت تر از 

سایر کشورها صورت پذیرد.
استان اصفهان از نظر وجود منابع معدنی، یکی از غنی ترین 
و متنوع ترین استان های معدنی کشور است و در حال حاضر 
بر اساس آمارهای ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
750 معدن فعال در سطح استان در حال فعالیت هستند که 
محصوالت آنها طیف متنوعی از سنگ، مصالح ساختمانی، 
ســنگ آهن، روی، طال، ســنگ های زینتی، پتاس و سایر 

محصوالت معدنی را شامل می شود.
افول شدید فعالیت های معدنی در استان اصفهان 

با وجود افزایش تعداد
بررســی آمار میزان برداشت ســاالنه معادن استان نشان 
می دهد این عدد در طول بازه ۶ ساله اخیر و از سال ۱۳8۹، با 
نوسانات شدیدی همراه بوده و در حال حاضر حتی از زمان 

تحریم نیز کمتر شده است.

همان گونه که در آمارها نیز مشخص است، میزان برداشت 
معادن استان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹4، دو شوک منفی 
شدید ۳0 و 44درصدی را تجربه کرده و میزان برداشت ها در 
۹ماهه سال ۱۳۹5 نیز نسبت به نقطه اوج برداشت ها )سال 

۱۳۹۳( نصف شده است.
چندی پیش اســرافیل احمدیه نیز طی همایشــی در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان اصفهان، با 
اشاره به مشکالت معادن استان اظهار داشت: تاکنون ۱۲0 
واحد، مجوز تعطیلی دریافت کرده اند و ۱50 واحد دیگر نیز 
با مشــکالت متعددی مواجه هســتند که تالش می شود از 

تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آید.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به 
مشکالت تامین سوخت واحدهای معدنی هم اشاره ای داشت 

و گفت: سختگیری هایی در استان در این زمینه وجود دارد.
افت 75درصدی پروانه های صادره

بر اســاس آمارهای موجود، تعداد پروانه های جدید صادره 
برای معادن نیز در استان وضعیت مناسبی نداشته و در سال 
۱۳۹5 با افت مواجه شده است. در ۹ ماهه این سال، مجموعا 
۳4 پروانه جدید برای معادن صادرشده که پیش بینی می شود 

از این محل، ۲45 نفر شغل ایجاد شود.
این در حالی است که تعداد پروانه های صادره در سال ۱۳۹4، 
تعداد 8۳ پروانه بهره برداری معدن بود و مجموعا 5۳۲ شغل 
از این محل ایجاد شد. مقایســه عملکرد ۳ ماهه سوم سال 
گذشته و سال ۱۳۹4 نیز نشــان می دهد تعداد پروانه های 

صادره مجموعا 75درصد کاهش داشته است.
روند نزولی اشتغال در حوزه معدن

نتیجه اتفاقات ناگوار در حوزه معدن اصفهان، کاهش شدید 
اشــتغال و جذب نیروی کار در این بخش است. روند ایجاد 
شغل در حوزه معدن در استان اصفهان در بازه ۶ ساله اخیر 
نزولی بوده و نرخ رشــد منفی دو رقمی داشــته است و در 
۳ماهه سوم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹4، 

7۶/۶درصد افت را تجربه کرده است.
معدن کاران مجبور به خریــد گازوئیل قاچاق 

هستند
سید عبدالوهاب سهل آبادی در همین رابطه، در گفت وگو با 
خبرنگار فارس با اشاره به ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه، 
اظهار کرد: این ماده یکسری شریک بدون سهم الشرکه را وارد 
موضوع معدن می کند؛ درحالــی  که هم اکنون نیز در بخش 

معدن دچار مشکالت فراوان 
و گاه شــاهد برخوردهایی 
نیز از ســمت روستاییان و 
هم جواران معدن با معدن 

کاران هستیم.
سهل آبادی با بیان این سوال 
که آیا در تصمیماتی که در 
بحث قانون گــذاری گرفته 
می شــود با کارشناسان آن 
حوزه نیز مشورتی صورت 
می گیرد، اضافه کرد: یکی 
از ظرفیت های مــا تولید و 
صادرات ســنگ است؛ به  
طوری که ســنگ می تواند 
جایگزیــن نفت شــود اما 
در عین  حــال نمی توان با 
ماشین های فرسوده کار کرد 
و فعاالن این بخش از دولت 
انتظار کمک و تســهیالت 
دارند و اگر بخواهیم معدن 
جای صنعت نفت را بگیرد، 
بایــد راهکارهایــی اتخاذ 
کنیم. رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان با بیان اینکه معدن 

داران مجبورنــد برای ادامه تولید، گازوئیــل قاچاق بخرند، 
اظهار کرد: این معدن داران گازوئیل را برای تولید می خواهند 
و حق نیست برای تولید، گازوئیل قاچاق بخرند و سهمیه ای 

نداشته باشند.

حال معادن اصفهان وخیم است؛

برداشت از معادن استان نصف شد
   معدن کاران، مجبور به خرید گازوئیل قاچاق هستند

میزان برداشت معادن استان اصفهان در سال های 1392 و 1394، دو شوک منفی شدید 30 و 44 درصدی را تجربه کرده 
و میزان برداشت ها در 9 ماهه سال 1395 نیز نسبت به نقطه اوج برداشت ها )سال 1393( نصف شده است.

استان اصفهان 
از نظر وجود 

منابع معدنی 
یکی از غنی ترین 

و متنوع ترین 
استان های معدنی 

کشور است و در 
حال حاضر بر اساس 

آمارهای سازمان 
صنعت، معدن و 
تجارت استان، 

750 معدن فعال 
در سطح استان 
در حال فعالیت 

هستند
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يادداشت
کنسرت سیامک عباسی در اصفهان

سیامک عباسی روز بیستم اردیبهشت در دو سانس در ساعت های 17:30 و 20:30 
در تاالر رودکی اصفهان به روی صحنه خواهد رفت و قطعات آلبوم »خوشبختیت 

آرزومه« و چند قطعه را که به تازگی منتشر کرده است، اجرا خواهد کرد.

موسیقی

ديدگاه

عکس روز

درشهر

یحیی قاسمی سرپرست اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: در راستای اجرای 
ششمین سال از طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم در 
استان اصفهان و براســاس سهمیه ای که توسط سازمان 
اوقاف و امور خیریه برای استان اصفهان جهت برگزاری این 
طرح در نظر گرفته شده، در سال جاری 7۵0 مربی توسط 
اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
تربیت می شوند. وی افزود: در همین راستا نیز این اداره 
با هماهنگی های به عمل آمده، ۸0 مربی قرآنی از استان 
اصفهان را که موفق شــدند در آزمون ورودی مرکز ملی 
تربیت مربی حفظ و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه قبول 
شوند، به مدت یک هفته به این مرکز واقع در شهر قم، جهت 

گذراندن دوره مربی گری حفظ قرآن کریم اعزام می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، از اجرای 
طرح سالمت هنرمندان اصفهانی در هنرستان هنرهای 
زیبای اصفهان خبر داد. حجت االسالم و المسلمین حبیب 
رضا ارزانی، بــا اعالم این خبر گفت: غربالگری ســالمت 
هنرمندان اصفهان باهمکاری دانشــگاه علوم پزشــکی 
وخدمات درمانی اســتان اصفهان، در محل هنرســتان 
هنرهای زیبای پســران اصفهان واقع در خیابان شهید 
مطهری)ره( انجام می شــود. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان افزود: در طرح غربالگری سالمت، 
معاینات الزم صورت گرفته و پس از معاینات اولیه، کسانی 
که دارای عالئم بیماری باشند، به پزشک متخصص ارجاع 

داده می شوند و در شناسنامه سالمت آنان ثبت می شود.

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان گفت: کاریکاتور اصفهان در 
مطبوعات خیلی موفق بوده است. در شهرهای دیگر به دلیل 
اینکه تریبون ندارند، جمع کاریکاتوریست به صورت منسجم 
نداریم؛ اما اصفهان گروه کاریکاتوریست مطبوعاتی دارند که 
برخی ها در سطح ملی و برای مطبوعات ملی کار می کنند.

پیام پورفالح اظهار داشت: کاریکاتور در اصفهان وضعیت 
خوبی دارد و می توان گفت پس از پایتخت، تنها شهری است 

که کاریکاتور منسجمی داشته است.

 شاهد اجرای محمدرضا گلزار 
در اصفهان باشید

اجرای صحنه ای محمدرضا گلزار، 22 اردیبهشت ماه در تاالر رودکی 
برگزار می شــود. اگر چه باور عامه این است 
که محمدرضا گلزار از دنیای ســینما پا 
به دنیای موسیقی گذاشــته، اما باید 
بدانید او موســیقی را پیش از سینما 
تجربه کرده اســت. محمدرضا گلزار، 
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک 
از دانشگاه آزاد اسالمی است. وی فعالیت 
موسیقی خود را از سال 1377 به عنوان 
گیتاریست با گروه »آریان«  آغاز کرد و بعدها در 
این گروه، ارگ و پرکاشن هم نواخت. سال 137۹ برای نخستین بار، ایرج 
قادری برای بازی در فیلم سام و نرگس او را انتخاب کرد و این سرآغازی 
برای شهرت آقای سوپراستار شد. عالقه مندان برای شرکت در اجرای 
صحنه ای این هنرمند که برای اولین بار در اصفهان برگزار می شود، 
می توانند با تهیه بلیت از سایت اکسیر کنسرت، 22 اردیبهشت ماه در 

دو سانس 17:30 و 20:30 به تاالر رودکی مراجعه کنند.

سعید بیابانکی اظهار کرد: جعبه جادویی تلویزیون یکی از ابزارهای 
مهم در گرایش مردم به سمت طنز فاخر است.

این شاعر و طنزپرداز گفت: دیدگاه خاصی در خصوص طنز موجود 
اســت که مخاطب خاص خود را دارد و این نوع دیدگاه حاکی از این 
است که طنز تنها به خنده  درآوردن مردم نیست، بلکه یک نوع نقد 
مصلحانه است.  در طنز فاخر، مهم به فکر واداشتن مخاطب است؛ حال 
با خنده، غم یا حتی به گریه درآوردن او. در این نوع طنز، طنزپرداز به 

دنبال ارائه دیدی متفاوت به مخاطب و به فکر واداشتن اوست.

بازیگر »پاپیون« درگذشت
دن گوردون بازیگر سینما و تلویزیون آمریکا، در سن ۹0 سالگی بر اثر 

کهولت سن در خانه خود واقع در لس آنجلس درگذشت.

اعزام ۸۰ مربی قرآنی به دوره 
ملی تربیت مربیان قرآنی در قم

اجرای طرح سالمت هنرمندان 
اصفهان

کاریکاتور، تریبون مشخص 
ندارد

مستند »فروشــنده« ناگفته هایی را از پشــت پرده مناظرات 
انتخاباتی ۹2 و تحوالت 4 ساله پس از آن روایت می کند و تالش 
کرده فرآیند به سرانجام رسیدن برجام و افراد موثر درآن را در 
داخل و خارج کشور، بررسی و پشت  صحنه فعالیت هایشان را 
رصد کند. به گزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، هنوز چند 
روزی از لغو مجوز اکران مستند » فروشنده« در دانشگاه اصفهان 
و دانشگاه صنعتی شریف نگذشته که موجی از نمایش این فیلم 
در اصفهان و سراســر کشــور به راه افتاده است؛ مستندی که 
ناگفته هایی را از پشت پرده مناظرات انتخاباتی ۹2 و تحوالت 

چهار ساله پس از آن روایت  کرده و اسناد جدیدی را از شکل گیری 
برجام و نقش افراد و اشــخاصی که تا به حال اسمی از آنها برده 
نشده، در به ثمر رسیدن این توافق افشا می کند. نگاهی به آخرین 
آرایش انتخاباتی دولت در آســتانه مناظره های ۹6 نیز بخش 
دیگری از این مستند است که تاکنون با واکنش های مثبتی در 

بین فعاالن رسانه ای مواجه شده است.
حاج کرمی تهیه کننده »فروشــنده« معتقد اســت گفتمان 
اصلی اش در این اثر، گفتمان انقالب اســالمی و عدم اعتماد به 
آمریکاست تا نشان دهد اعتماد به آمریکا و عهد بستن با کدخدا 

یک اعتماد پوشالی است، او متذکر می شود که مستندش سعی 
کرده است خیلی صریح فرآیند به سرانجام رسیدن برجام را در 
داخل و خارج کشــور و همچنین افراد موثر در این موضوع را 
بررسی و پشت  صحنه این افراد و فعالیت هایشان را رصد کرده 
و به نمایش بگذارد.هدف وی از ساختن چنین مستندی، خارج 
از تعارفات سیاسی که شاید به مذاق بعضی ها هم خوش نیاید، 
آگاه کردن مردم از پشت پرده برجام و ذی نفعان این اتفاق بوده 
است تا مردم بدانند تصمیم گیرنده اصلی در این مذاکرات چه 
کسانی بوده اند. مستند فروشنده با پژوهش های عمیق، مملو از 
اسناد داخلی و خارجی دست اول بوده و نقطه مزیت آن استفاده 
از تصاویر آرشیوی و مستند است که بدین منظور بیش از 300 

فیلم از منابع مختلف گردآوری شده است.

»فروشنده«، از پشت پرده برجام می گوید

ابالغ رای
2/281 کالسه پرونده: 951382- شماره دادنامه: 9509976793602274- 95/12/1 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایمان صراف بانک 
به نشانی اصفهان خیابان رباط سوم خیابان بنت الهدی صدر خیابان معرفت کوچه 
سپهر پالک 432 خوانده: هوشنگ حیدریان به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 33/250/000 ریال وجه 1 فقره چک و کلیه خسارات دادرسی وارده و خسارت 
تاخیر تادیه و آگهی در روزنامه.  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای  قاضی شورا در خصوص دعوی ایمان صراف بانک به طرفیت هوشنگ حیدریان 
به خواســته مطالبه مبلغ 33/250/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 908408 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
مســتندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/250/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 1/781/250 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی در صورت لزوم و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 908408-  94/9/25 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 3188 شعبه 6 حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/286 کالسه پرونده: 95-712 شــماره دادنامه: 9609976795200156- مرجع 
رسیدگی شعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: شــرکت تعاونی اعتبار 
حسنات )در حال تصفیه( با وکالت فرحناز کامیاب به نشانی اصفهان خ شیخ مفید خ 
ارباب جنب شورای حل اختالف خوانده: محسن کاظمی شیخ شبانی به نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار حسنات با وکالت فرحناز کامیابی 
به طرفیت محسن کاظمی شیخ شبانی به خواســته مطالبه مبلغ 12/400/000 ریال 
موضوع یک فقره چک به شماره 1373/306175/23 عهده بانک ملت ش خ امیرکبیر 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اســناد و مدارک در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا 
مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/400/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
وصول محکوم به طبق آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م 
الف: 3221 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک()328 

کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

شــماره   9610426825300040 اجراییــه: شــماره   2 /288
پرونده:9409986825300801  شماره بایگانی شعبه: 940897  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300005 
حکم بر محکومیــت تضامنی خوانــدگان 1- مجید بویری فرزند غریب به نشــانی 
اصفهان پایگاه هشــتم شــکاری مجتمع اداری پایگاه قرارگاه پدافند هوایی مرکزی 
اصفهان کدپســتی 8164169336، 2- علی شــمالی فرزند مهدی به نشانی استان 
خوزســتان شهرســتان اهواز- اهواز- زیتون خیابان فرهنگ بیــن زمزم و زمرد 
پالک 68. 3- کیوان محمدی بابادی فرزند خداداد به نشــانی اصفهان خ جی خیابان 
نیرو کوچــه آیت جنب مدرســه بهرام خیری منزل جنب ســوپر طلوع- کدپســتی 

8159638957. 4- نگار زارعی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان خ رباط کوی حافظ 
مجتمع پارسه واحد 2 کدپستی 8139865475. به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون 
و سی و هشت هزار و سیصد و هشــتاد و یک ریال بابت اصل خواسته )وجه چک و 
خسارتهای ناشی از عدم اجرای قرارداد( و مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه و هفت 
هزار و یکصد و پنجاه و یک ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق بند 2-3 قرارداد معادل شش درصد اقساط معوقه 
در حق محکوم له صندوق کارآفرینی امید اســتان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد 
شهبازی به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل 
چهار راه گلزار و چهارراه ملک صندوق کارآفرینی امید. با وکالت بهنوش باریک رو 
فرزند نوراله به نشانی اصفهان خیابان خاقانی روبروی پارکینگ خاقانی ساختمان 
پارس واحد یک. پرداخت مبلغ 7/019/019 بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه 
می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 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: 3238  شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)554 کلمه، 6 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/346 شماره صادره: 1396/43/362368 – 1396/2/13 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی و دامداری پالک شماره 134/761 مجزی شده از 
134 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیــف واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی اکبر صفری فرزند نوروز در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 96/03/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 

4301  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/348 شــماره صــادره: 1396/43/357065 – 1396/2/2 نظــر بــه اینکه صغرا 
یکدانه فرزند محمدرضا با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 3356 مورخ 
1395/12/26 دفترخانه 431 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به میزان سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره: 4/563 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل ثبت 21147 صفحه 585 دفتر جلد 207 امالک تحت شماره چاپی 328094 صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 14098 مورخ 1338/6/1 دفترخانه 5 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند 
مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گردید از انجام معامله خودداری 
و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند 
مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4380 حیدری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/349 شــماره صــادره: 1396/43/357045 – 1396/2/2 نظــر بــه اینکه صغرا 
یکدانه فرزند محمدرضا با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 3355 مورخ 
1395/12/26 دفترخانه 431 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت به میزان 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره: 4/563 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 21147 صفحه 585 دفتر جلد 207 امالک تحت شــماره چاپی 328095 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 24134 مورخ 1354/4/14 
دفترخانه 47 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهــت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 4381 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )277 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

2/353 آقای حاج مجتبی دهاقین دارای شماره شناسنامه 143 به شرح دادخواست 
به کالســه 124/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محســن دهاقین فرزند مجتبی به شــماره شناسنامه 
8 در تاریخ 96/2/7 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مجتبی دهاقین فرزند حســن ش.ش  143 صادره از خوانسار 
)پدر متوفی( 2- عفــت دهاقین فرزنــد شــکراله ش.ش  29 صادره از خوانســار 
)مادر متوفی( 3- فهیمــه دهاقین فرزنــد حســن ش.م  1-481426-127 صادره 
از اصفهــان )دختر متوفی( متوفــی ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر 
آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقــرر گواهی انحصار 
 وراثت صادر خواهد شد. م الف: 35 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار

 )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/354 حاج محمدرسولی فینی دارای شماره شناسنامه 84 به شرح دادخواست به 
کالسه 123/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه رســولی فرزند محمد به شماره شناســنامه 91 در تاریخ 
96/2/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محمدرسولی فینی فرزند مســیب ش.ش  84 صادره از کاشان )پدر متوفی( 
2- صغری اخوان فینی فرزند محمدباقر ش.ش  10 صادره از کاشان )مادر متوفی( 
3- فهیمه دهاقین فرزند حسن به ش.م 1- 481426-127 صادره از اصفهان )دختر 
متوفی( 4- محسن دهاقین فرزند مجتبی ش.ش 8 صادره از خوانسار )همسر متوفی(  
متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با 
انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 36 شعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )168 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/359 شــماره صادره: 1396/82/175963 نظر با اینکه تحدید  حدود ششــدانگ 
پالک شماره 1575 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 12 کاشان ثبت جوشقان که طبق 
سوابق و  پرونده ثبتي به نام  آقای حسین رحمانی و غیره فرزند احمد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه  مورخ 1396/03/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،  لذا به 
موجب این آگهي به کلیه مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 

4539 نوروز رئیس ثبت جوشقان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354500677 ابالغنامــه:  شــماره   2 /361
9509980359501200 شماره بایگانی شعبه: 951614 شــاکی آقای سعید عادل 
پورفرزند عدنان شکایتی علیه 1- امیرحسین مظاهری پور 2- فرهاد سلیمانی دائر 
بر مشــارکت در کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به کالســه 951614 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/3/20 و ســاعت 11/30 تعیین شده اســت. و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشــد به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی طبع و نشــر می شود و از 
متهم دعوت می گردد جهت رســیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شــده تلقــی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخــاذ خواهد نمود. 
 م الف: 4418 شــعبه 119 دادگاه کیفری شهرســتان اصفهان)119 جزایی ســابق(

)160 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

2/343 شــماره صــادره : 1396/82/362144 – 1396/2/13 نظر بــا اینکه تحدید  
حدود ششــدانگ پالک شــماره   21/1532 کامــو واقع در بخش 12 کاشــان ثبت 
جوشــقان که طبق ســوابق و  پرونده ثبتي به نــام  آقای حســین رحمانی و غیره 
فرزند احمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه  مورخ 1396/03/6 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد ،  لذا به موجب این آگهي به کلیــه مجاورین اخطار مي 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهي در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس 
 تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 4244  نوروزرئیس ثبت جوشقان

)138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/278 کالسه پرونده: 951292 شــماره دادنامه: 00016-960- 96/01/14 مرجع 
رسیدگی شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا فرهنگ به نشانی 
اصفهان خ هاتف کوی مشیر )یخچال( روبروی پاساژ مهدی. وکیل: جمال صلواتی 
و فرشته ترکیان به نشانی چهارباغ باال مجتمع پارک ط 3 پالک 606 خوانده: حسین 
سعادتیان فعاًل مجهول المکان خواسته: مطالبه دویست میلیون ریال بابت وجه دو 
فقره چــک 438709- 94/6/30 و 438708- 94/6/20 به انضمام مطلق خســارات 
قانونی بــا عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی حمیدرضا فرهنگ با وکالت جمال صلواتی و فرشته ترکیان به 
طرفیت حسین سعادتیان فرزند شکراله بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
وجه چک های شماره 438708 – 94/6/20 و 438709- 94/6/30 به عهده بانک ملت 
شعبه امام علی)ع( به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 5/340/000 ریال بابت هزینه دادرســی و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
ی قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید  چک موصوف 94/6/20 و 
94/6/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م 
 الف: 3193 شــعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)338 کلمه، 4 کادر(

ماه مبارک رمضان زمانی است که برای تلويزيون و مخاطب از لحاظ پخش سريال مهم خواهد بود. می توان گفت مخاطبان در اين ماه برای ديدن آثار بیشتر پای تلويزيون 
می نشینند و در ژانرها و قصه های متفاوت شاهد سريال هايی از کارگردانان مختلف خواهند بود. امسال نیز از اين قاعده مستثنی نیست و از چند ماه قبل روند تولید سريال ها 

شروع شده تا به موقع در کنداکتور صدا و سیما قرار بگیرند. 
 برای شبکه يک سیما سريالی با نام »لبخند رخساره« روی آنتن می رود؛ سريالی که به جای مجموعه »پايتخت 5« در لیست برنامه های شبکه يک قرار  گرفت. »لبخند 
رخساره« به کارگردانی بهرنگ توفیقی، تهیه کنندگی زينب تقوايی و نويسندگی سعید نعمت ا... سال گذشته ضبط و تولید شد.  اين سريال در ۳۰ قسمت از اوايل خرداد 

امسال با آغاز ماه رمضان، هرشب روی آنتن شبکه يک خواهد رفت و خواننده ترانه تیتراژ سريال نیز به زودی معرفی می شود. 
 سازندگان مجموعه تلويزيونی »لبخند رخساره« کار تصويربرداری سريال را اواخر سال گذشته در لوکیشن های مختلف و متنوعی در شهرهای مشهد، نیشابور، قدمگاه، 
هشتگرد، تهران، بندر انزلی و ... به پايان رساندند. »لبخند رخساره« ملودرامی اجتماعی است که در خالصه قصه آن چنین آمده است: هیچ گاه دوری، دوستی نمی آورد و 

خانواده قصه لبخند رخساره، قبل از آنکه دير شود، به همدلی می رسند.

ســّر دلبران، جدیدترین سریال محمدحسین لطیفی در 
مقام کارگردانی اســت که برای شــبکه دوی سیما آماده 
می شود. تصویربرداری این سریال این روزها در یزد ادامه 
دارد و گروه در این شهر مشــغول کار هستند.  همچنین 
طبق برنامه ریزی قبلی، کل فیلم برداری اثر در همان شهر 
یزد انجام می شود و همه بازیگران »سّر دلبران« نیز به نوعی 
مشغول این پروژه هستند.  فرهاد قائمیان، محمد کاسبی، 
برزو ارجمند، اســماعیل محرابی، متین  السادات ستوده، 
جعفر دهقان، جهانبخش سلطانی و رضا توکلی از بازیگران 

این سریال هستند.

جلیل سامان نیز سریالی با نام »نفس« را در دستور کار دارد و 
برای شبکه سه سیما آماده می کند.  داستان سریال »نفس« 
در مورد جوانی پر شر و شور اســت که در بحبوحه وقایع 
انقالب رازی در زندگی اش فاش می شود و برای رسیدن به 
حقیقت حوادث پیچیده ای را پشت سر می گذارد.  بازیگران 
این سریال عبارت اند از: مسعود رایگان، داریوش فرهنگ، 
فاطمه گودرزی، ژاله صامتی، علیرضا کمالی، بهناز جعفری، 
قربان نجفی، هادی عامل هاشمی، شهاب شادابی، احسان 
امانی، آتوسا راستی، با معرفی ساناز سعیدی و حضور هدایت 

هاشمی، خسرو شهناز و رامین راستاد.

  شبکه الکوثر نیز سریالی با نام »باب المراد« را به مخاطبان 
خود عرضه می کند. این ســریال که اولین بار است از یک 
شبکه ایرانی پخش می شــود، مراحل مختلف حیات امام 
جواد )ع( از تولد در مدینه،   همراهی پدر در مراحل مختلف 
و شهادت امام رضا)ع( تا شهادت ایشان به دست معتصم 
عباســی را به تصویر می کشد.  این ســریال که محصول 
مشترک پنج کشور سوریه، لبنان، عراق، کویت، بحرین و 
ایران است، توسط شرکت کویتی )میدل آپ پروداکشن( در 
ایران تهیه شده، فهد میری آن را کارگردانی کرده و توسط 

محمود عبدالکریم نوشته شده است.

»باب المراد«نفس»سّر دلبران« 

بیابانکی:

تلویزیون، ابزار مهمی در گرایش 
مردم به طنز فاخر است

سريال هايی که رمضان 96 در تلويزيون می بینید 
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وانپالسنسخهپنجماحتماالدرتابستانمیآید
وان پالس که با محصوالت پرچمدار و ارزان خود نظرهای بسیاری را به خود جلب 
کرده است، پس از گمانه زنی های فراوان، باالخره نام OnePlus 5 را برای پرچمدار 

جدیدش تایید کرد. این گوشی احتماال تابستان برای عرضه آماده باشد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

هزاران استارتاپ در صف انتظار 
دریافت حمایت هستند

دکتر سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
همایش معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان که در سالن اجالس سران 
با حضور رییس جمهور برگزار شــد اظهار داشــت: هدف ما تغییر 
رویکرد اقتصادی بوده اســت تا از مبنای نفت به مبنای فکر و ایده 

حرکت کنیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه دانشگاه های 
امروز با دانشگاه های چهار ســال قبل فرق  کرده اند، بیان کرد: در 
حال حاضر استارتاپ ها در کشور ایجاد شده و شرکت های زایشی در 

دانشگاه ها در حال تاسیس هستند.
رییس بنیاد ملی نخبگان خاطر نشــان کرد: امروز، شــرکت های 

دانش بنیان در زندگی مردم تاثیر خود را گذاشته اند. 
ستاری با بیان اینکه  تعداد شرکت های دانش بنیان به بیش از سه هزار 
شرکت رسیده است، گفت: اکنون هزاران استارتاپ در صف انتظار 
دریافت حمایت ها هستند؛ برخی از شرکت های دانش بنیان هفته ای 
۱۰ درصد رشد دارند.هم اکنون ۵ استارتاپ در کشور درآمد ۲هزار 

میلیاردی دارند.
همچنین در همایش معلم، تولید و اقتصــاد دانش بنیان با حضور 
دکتر حسن روحانی رییس جمهور، از محصوالت خاتمه یافته فنی 
۵۶ شرکت دانش بنیان که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به 

نتیجه رسیده اند، در سالن اجالس سران رونمایی شد.

ارائه خدمات پرداخت همراه 
جدید در سیستم عامل تازه اپل

فارس:همزمان با تالش شرکت اپل برای آماده سازی سیستم عامل 
جدید iOS 11 اخبار و شایعاتی در مورد ویژگی های این سیستم 

عامل در فضای مجازی منتشر شده است.
قرار است بیست و هشــتمین کنفرانس جهانی توسعه دهندگان 
 اپل در تاریخ ۵ ژوئن در سن خوزه کالیفرنیا برگزار شود و در آنجا از

 iOS 11 رونمایی خواهد شد.
گفته می شــود یکی از امکانات iOS 11 برقراری تماس گروهی از 
طریق فیس تایم اپل است؛ همچنین FaceTime Audio به روش 
پیش فرض برای تماس میان کاربران آیفون مبدل خواهد شد. اپل 
قبال هم iMessage را به ابزار تبادل پیام متنی پیش فرض به جای 
پیامک مبدل کرده بود .FaceTime Audio از فناوری نسل چهارم 

مخابراتی LTE به منظور ارائه خدمات صوتی بهتر بهره می گیرد.
اپل همچنین به دنبال به روز کردن خدمات پرداخت همراه اپل پی 
اســت تا انتقال پول فرد به فرد از طریق کیف پول دیجیتال ممکن 
شود. با این به روزرسانی کاربران در حین استفاده از iMessage و 
با نگارش متن می توانند پول را به حساب کاربر دیگری منتقل کنند.

یکی دیگر از به روزرســانی های این سیســتم عامل ذخیره انرژی 
باتری در زمان کاهش شارژ آن به شــیوه ای هوشمندانه تر است. 
iOS 11 به همین منظور عادات کاربری افراد را در نظر می گیرد و 
 در زمان کاهش شارژ به طور خودکار تداوم اجرای برخی برنامه ها را 

متوقف می کند.

 تدوین مصوبه ای 
برای آموزش سواد رسانه ای

عضو هیئت عامل ســازمان فناوری اطالعات از تدوین مصوبه ای با 
موضوع آموزش سواد رسانه ای با همکاری این سازمان و شورای عالی 

فضای مجازی خبر داد.
خسرو سلجوقی درباره آموزش سواد رســانه ای اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که از طریق شــورای عالی فضای مجــازی به دنبال آن 
هستیم، الزامی کردن بحث آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی است 
که اگر مصوب و اجرایی شود، به دانش مردم برای مقابله با شایعات و 

وبگاه های هرز و اتالف وقت کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تفکر و سواد رسانه ای جزو پروژه هایی است که در 
سال ۱۳۹۵ آن را آغاز کردیم و محتوای آن آماده شد، افزود: اما فراگیر 
شدن آن جزو پروژه هایی است که امیدواریم در سال ۱۳۹۶ در شورای 
عالی فضای مجازی نسبت به اجباری کردن آن، اهتمام الزم را داشته 
باشند. همراهی بین سازمان فناوری اطالعات و شورای عالی فضای 
مجازی در برنامه شوراست. مصوبه ای در شورا در حال تهیه است برای 

اینکه آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی نهادینه شود.
سلجوقی افزود: سعی کردیم انجمن سواد رسانه ای را در کشور راه 
بیندازیم که در حال حاضر مراحل آخرش را طی می کند و به زودی 
راه اندازی می شود. یک سری کتاب درباره سواد آموزشی ترجمه و 
تالیف شده اســت؛ همچنین کتاب هایی که سرفصل  آنها ترجمه و 
محتوای آنها تالیف است و خود این کتاب ها خوراک اولیه برای این 

مرکز را فراهم می کند.

جعبه داروی هوشمند 
به بازار می آید

محققان یک شرکت آمریکایی، جعبه دارویی با در هوشمند ساخته اند 
که به طور بی سیم به تلفن همراه فرد متصل می شود و داروهایش 
را یادآوری می کند. این جعبه داروی هوشــمند Pillsy نام دارد و 
مجهز به یک اپلیکیشن اســت که دوزهای مختلف هر دارو در آن 
ثبت می شود. عالوه بر آن در صورتی که کاربر به طور اشتباهی قصد 
مصرف دوز بیشتری از یک دارو را داشته باشد، به او هشدار می دهد.

اگر کاربر داروی خود را در زمان معین نخورد، نیز پیام هشداری به 
صفحه موبایل او ارسال می شود.

این جعبه دارو به طور خودکار تعداد قــرص های مصرفی در روز را 
کنترل می کند و نیازی به رجوع به اپلیکیشن نیست و کاربر در صورت 
تمایل می توانــد تاریخچه مصرف داروی خود را روی اپلیکیشــن 
مطالعه کند. یک باتری سکه ای کوچک انرژی مورد نیاز دستگاه را به 

مدت یک تا دوسال تامین می کند.

اما مصرف وسواس گونه اینترنت چیست؟ هرچند یک تعریف 
علمی و دقیق برای این عارضه قابل ارائه است، اما درک شهودی 
آن کار سختی نیست. اگر در طی روز )و حتی شب!( دائم تلگرام 
خود را چک می کنید، به طوری که از زمان مراجعه قبلی هنوز 
حتی یک استیکر هم برای شما فرستاده نشده است، احتماال به 
این عارضه دچار هستید. اگر ایمیل خود را مرتب چک می کنید، 
آن هم زمانی که مشغول انجام یک کار مهم هستید، ممکن است 
چنین مشکلی وجود داشته باشــد. اگر همواره به سایت های 
خبری سر می زنید تا از هیچ خبری غافل نمانید، این هم یک 
نشانه است! البته قرار نیســت به خود برچسب بیماری بزنیم، 
اما فرار از واقعیت و انکار مشــکل نیز راهکار عاقالنه ای نیست. 
آیا مصرف وسواس گونه اینترنت یک مشکل جدی به حساب 

می آید؟
پژوهش های انجام شده نشان می دهد کاربران با مصرف وسواسی 
اینترنت، احساس تنهایی، رضایت کمتر از زندگی و افسردگی را 
گزارش داده اند. همچنین، طی پژوهشی که اخیرا در دانشگاه 
چارلز استوارت استرالیا انجام شده است، ارتباط میان انزواطلبی 
و مصرف وسواسی اینترنت بررسی شده است. در این تحقیق 
که روی تعداد زیادی از دانشــجویان این دانشگاه انجام شده، 
شرکت کنندگان به سواالتی درباره میزان مصرف اینترنت خود 

و نوع روابط با دیگران پاسخ داده اند. نتایج، مؤید آن بوده است که 
افراد با روابط سالم تر و گسترده تر، کمتر در معرض ابتال به عارضه 

مصرف وسواس گونه اینترنت هستند.
الزم به ذکر است یک رفتار وسواسی به انجام یک عمل تکراری با 
هدف کاهش اضطراب گفته می شود. برای مثال، بیماران مبتال 
به وسواس ممکن است طی روز بارها دست خود را بشویند که 
این کار به صورت ناخودآگاه برای کاهش اضطراب و اســترس 
انجام می شود. آنچه بســیاری از ما در ارتباط با اینترنت انجام 
می دهیم، رنگ و بــوی رفتاری وسواســی دارد. در این میان، 
عاملی که استفاده وسواس گونه از اینترنت را تشدید می کند، 
زمان کوتاه انجام هر فرآیند است. برای مثال مراجعه به تلگرام، 
خواندن سرسری چند پست و فوروارد آنها به سایر گروه ها ممکن 
است یک دقیقه هم وقت ما را نگیرد، اما شاید این سوال به ذهن 
برسد که مراجعه مکرر به اینترنت چگونه اضطراب ما را کاهش 

می دهد؟
یک آزمایش تحقیقاتی که در سال ۲۰۱4 در دانشگاه ویرجینیا 
انجام شده، پاسخ به پرســش فوق را ظاهرا یافته است. در این 
تحقیق دو گزینه پیش روی شــرکت کنندگان گذاشته شده 
است: ۱۵ دقیقه بیکار بنشینند یا یک شوک الکتریکی کوچک 
دریافت کنند و مرخص شوند. جالب اینجاست که بسیاری از 

افراد حاضر در آزمایش ،گزینه دوم را انتخاب کرده اند! طبق نظر 
محققان دانشگاه ویرجینیا، گریزان بودن افراد از بیکار نشستن 
به این دلیل است که ذهن انسان اگر به درستی تعلیم داده نشود، 
از بودن با خود و افکار بی پایانش می ترسد. خالصه اینکه ظاهرا 
اینترنت ذهن ما را از گرفتاری ذهنی رهایی می بخشــد، حتی 

برای چند لحظه!
چه باید کرد؟

نخستین گام در روبه رو شدن با یک اعتیاد، پذیرش آن به عنوان 
یک مشکل است. در همین راســتا، گروهی از پژوهشگران در 
دانشگاه بینگامتون راهکاری را در این زمینه پیشنهاد داده اند. 
برای درک بهتر موضوع بهتر است ابتدا با یک نظریه مطرح در 
روان شناسی اجتماعی به نام »تعارض« آشنا شویم. طبق این 
نظریه، زمانی که بین رفتارهای یک فرد و باورهای وی ناهمگونی 
رخ می دهد، وی دچار استرس می شود. مثال اگر فردی دروغگویی 
را عمل زشتی بداند، اما در یک موقعیت خاص حرف دروغی را به 
زبان آورد، بسته به میزان تعارض بین رفتار و عمل، به وی استرس 
وارد می شود. هنگام روبه رو شدن با تضاد، افراد رفتار یا عمل خود 
را تغییر می دهند. در مثالی که ذکر شد، ممکن است فرد تصمیم 
بگیرد دیگر دروغ نگوید یا در نقطه مقابل به خود تلقین کند دروغ 
گفتن گاهی بد نیست! به عبارت دیگر، تغییر رفتار یا باور کاهش 
اســترس را در پی دارد.ایده اصلی در پژوهش فوق، استفاده از 
همین تضاد برای تغییر رفتار در کاربران است. یکی از اعضای 
گروه در این باره گفته اســت: »ما کاربرانی داریم که می دانند 
مصرف اینترنت آنها زیاد است، اما مدعی هستند سایرین نیز 
همین میزان مصرف دارند. اما اگر تبعات منفی این موضوع به آنها 
یادآوری شود، تضاد در آنها افزایش می یابد و احتماال به رفتارهای 
کنترل کننده از سوی خود اشخاص در نحوه مصرف اینترنت 
منجر می شود. تبعات منفی می تواند در زمینه های شخصی، 
اجتماعی و درسی یا کاری باشد.« اما آنچه در پژوهش آنها مطرح 
نشده، چگونگی افزایش تضاد شناختی در کاربران است. به نظر 
می رسد آموزش همگانی اصولی در این زمینه، یکی از راه های 
ممکن باشد. به هر حال، نسل جدید با فناوری زاده شده و باور 

وجود چنین مشکلی از سوی آنها کار ساده ای نیست.
سخن آخر

پیشرفت فناوری آسایش و رفاه روزافزون را برای انسان به ارمغان 
می آورد، اما به همراه خود چالش هایی نیــز پدید آورده که در 
گذشته وجود نداشته است. مصرف وسواس گونه اینترنت یک از 
چالش هایی است که بسیاری از ما درگیر آن هستیم، حتی اگر 

نسبت به آن آگاهی نداشته باشیم. 
به هر حال، اگر دچار این عارضه هستیم، باید برای آن تدبیری 
بیندیشیم، وگرنه ممکن است به قیمت از دست دادن بخش 
مهمی از عمر گران بهای ما شود. بدتر از اتالف عمر، استرس و 
اضطرابی است که به ما وارد می شود. یک رفتار وسواسی اگرچه 
با هدف کاهش اضطراب انجام می شود، اما درنهایت برعکس 
عمل می کند. پس یادمان باشد مراجعه مکرر به تلگرام و خواندن 
پست های گاه بی ارزش، نه تنها زمان بر است بلکه آرامش را از ما 

می گیرد و ذهن ما را آشفته می سازد.

پرداختن مکرر به این امر که فناوری اطالعات و ارتباطات دگرگونی های وسیعی را در زندگی ما ایجاد کرده است از 
اهمیت آن نمی کاهد. در واقع، این مبحث را می توان از جنبه های مختلفی واکاوی کرد. یکی از جنبه های قابل توجه، 
مصرف وسواس گونه اینترنت )Compulsive Internet Use( است که در سال های اخیر پژوهش های فراوانی 

درباره آن انجام شده است.

علم پژوهی

 DNA شباهت حافظه
ماهی با انسان

دانشــمندان کشــف کرده اند که ماهی  که سرخ کرده 
و می خوریم، یکی از اجداد ما به شــمار می رود و حتی 

می تواند به ما در درک فرگشت DNA کمک کند.
نوعی ماهی به نام »کوســه فیل« محبوبیت زیادی در 
نیوزیلنــد دارد و مردم این ناحیــه از آن چیپس و غذا 
درســت می کنند، اما همین ماهی گویا نسبت خیلی 
دوری با انسان ها دارد. محققان دانشــگاه »اوتاگو« با 
مطالعه روی ماهی ها دریافته اند که این جانوران آبزی 
سیستم حافظه DNA کامال شــبیه به ما دارند. نکته 
کلیدی در این مورد، فرآیندی به نام »متیالســیون« 
است که الگوی بیان ژن ها را در سلول  ها تغییر می دهد. 
اگر درک دانشمندان از این مهره داران که دارای فرآیند 
حافظه DNA مشابه انسان هســتند، بیشتر شود، در 
آن صورت می توانند به درک نحوه فرگشــت انســان 

کمک کنند.
جولیت پیت، یکی از این محققان، می گوید: »مطالعات 
ما نشان می دهد که کوســه فیل که دورترین تکامل را 
 DNA در میان جانوران دارد، در زمینه سیستم تنظیم
شباهت بسیاری با انسان ها دارد.« نام علمی کوسه فیل 
»کالورینچاس میلی« )Callorhinchus milii( است 
و در استرالیا به »شبح کوســه« نیز مشهور است و در 
نزدیکی اقیانوس آرام در نزدیکی اســترالیا و نیوزیلند 

یافت می شود.
به گفته دکتر پیت،اجداد ما بیش از 4۶۰ میلیون سال 
پیش از کوسه فیل ها جدا شدند. مطالعه ما کوسه فیل 
را به عنوان دورترین حیوان فرگشــت یافته شناسایی 
می کند که دارای سیستم تنظیم DNA مشابه با انسان 
است، در نتیجه برای بررســی بسیار جالب است. هنوز 
موارد اســرارآمیز زیادی در مورد کوسه فیل ها وجود 
دارد.مثال نمی دانیــم که آیا حافظه متیالســیون در 
طول نســل های مختلف حفظ می شود یا جنسیت را 
تعیین می کند. جزییات بیشتر این پژوهش در نشریه

F1000Research منتشر شده است.

فناورانه

سونی، گوشــی موبایلی را عرضه می کند که از همه گوشی های موجود در 
بازار درازتر و کشیده تر خواهد بود و نام آن Sony Xperia X Ultra است. 
سونی، فبلت ســال خود را تحت نام »Sony Xperia X Ultra« در سایز 

۶/4 اینچی عرضه می کند.
ویژگی اصلی این گوشی نسبت نمایشگر به بدنه است که طبق تعاریف موجود 
۲۱:۹ تعریف شده است. این در حالی اســت که جی ۶ ال جی ۱8:۹ و اس 8 

سامسونگ نیز ۱8:۵:۹ است.
رزولوشن هرچند معیار اصلی نیســت، اما با صفحه ۱۰8۰ پیکسل می توان 

گوشی البته درازی را طبق تصویری که مشاهده می کنید، انتظار داشت.
ایکس اولترا مجهز به پردازنده اسنپ دراگون ۶۶۰ با 4 گیگ رم و ۶4 گیگ 
حافظه است که می تواند عکس های گرفته شــده توسط دوربین اصلی ۱۹ 
مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی را به راحتی در خود جای دهد.

این فبلت ضد آب با استاندارد IP68 اندروید 7.۰ نوقا، همراه با باتری ۳۰۵۰ 
میلی آمپر ساعت دارد و قادر به شارژ سریع است.

از گوشی دراز و متفاوت سونی
رونمایی شد

عصای هوشمندی
که تماس تلفنی برقرار می کند

یک شرکت آمریکایی عصای هوشمندی به نام iCane ساخته که قابلیت های 
جالبی دارد. در درجه اول اندازه این عصای آهنی قابل تغییر و مجهز به GPS است. 
این امر سبب می شود افراد دیگر مکان کاربر را بیابند و مسیر حرکت او را ردیابی 
کنند. چنین قابلیت به خصوصی برای افرادی که مبتال به فراموشــی هستند، 
اهمیت زیادی دارد. همچنین عصا مجهز به ویژگی SOS یا همان کمک های 
اضطراری است. با فشار طوالنی مدت دکمه ای در دسته آن می توان پیام هشدار 
به سه نفر دیگر فرســتاد. این افراد در صورت نصب اپلیکیشن مخصوص عصا، 

می توانند پیام هشدار کاربر را دریافت کنند.
در کنار این موارد عصا سیم کارت مخصوص خود را دارد؛ بنابراین می توان از آن 
به عنوان تلفن همراه نیز استفاده کرد. با فشار دادن یک، دو یا سه مرتبه دکمه ای، 
 عصا به طور خودکار با یکی از افراد موجود در فهرست ســه نفره ارتباط برقرار

 می کند. در دسته عصا یک میکروفون و یک بلندگو وجود دارد.
همچنین iCane دارای یک چراغ قوه ال ای دی است و به کاربر کمک می کند 

در تاریکی مسیر خود را مشخص کند.  

شرکت ایرانســل با اســتفاده از فناوری NB-IoT و توافق با شرکت ملی گاز، 
کنتورخوانی را هوشــمند می کند. شرکت ایرانسل با شــرکت ملی گاز ایران 
تفاهم نامه ای امضا کرد تا با استفاده از فناوری جدید در حوزه اینترنت اشیا با نام 

NB-IoT، خواندن کنتورهای گاز را هوشمند کند. 
با امضای این همکاری، ایرانسل با استفاده از کنتورهای جدید مجهز به فناوری 
اینترنت اشــیا و ســیم کارت های خود، می تواند با فناوری NB-IoT، مراحل 
خواندن کنتورهای گاز را هوشمند کند. این کار ضمن کاهش تردد به منازل و 
ساختمان های اداری و تجاری، سرعت و دقت کنتور خوانی را در کشور باال خواهد 
برد. در این روش دخالت نیروی انسانی برای خواندن کنتور به پایین ترین میزان 
ممکن می رسد و مشکالت و اشتباهات قبلی که در خواندن کنتورهای گاز وجود 
داشت، از بین می رود. فناوری NB-IoT در حوزه اینترنت اشیا بهمن  ماه سال 
۱۳۹۵ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ساختمان ایرانسل رونمایی 
و تست شده بود. این فناوری  برای اولین بار تابستان ۲۰۱۶ )تابستان ۱۳۹۵( در 

دنیا ارائه شد.

 NB-IoT ایرانسل با 
کنتور خوانی گاز را هوشمند می کند

هوش سنج

فروشنده ای یک سبد میوه خرید. آن را به دو قسمت 
مساوی تقسیم کرد. یک نصف آن را به دو برابر قیمت 
خرید به فروش رساند و نصف دیگر را به نصف قیمت 
خرید فروخت. آیا می توانید بگویید این شخص در این 

خرید و فروش سود برد یا ضرر کرد یا مساوی شد؟

تعداد کل گوجه های موجود در 
جعبه می شود:

) ۱۰۰ x ۶8(/۱۶ =  4۲۵
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  جواب معمای شماره 2130

تا زمانی که سرعت آپلود اینترنت به شرایط مطلوب نرسیده 
باید تالش کنید که تمام فایل هایتان را در فشــرده ترین 
فرمت ممکن بارگــذاری کنید. در خصــوص فایل های 
ویدیویی، اپلیکیشن VidCompact می تواند به کارتان 
بیاید. VidCompact نهایت تالشــش را به کار گرفته 
تا با کمترین افت کیفیت بیشــترین فشرده سازی ویدئو 
 EnjoyMobi را انجام بدهد. اپلیکیشن فشرده ساز تیم
)که ویرایشــگر ویدئوی محبوب VideoShow هم کار 
آنهاست( تقریبا از تمام فرمت های متداول ویدئو پشتیبانی 

می کند.
میزان این فشرده سازی کامال دست خود شماست. مثال 
برای فشرده ســازی یک ویدئوی 1080p می توانید از 
بین چند گزینــه )960p، 720p، 480p و ...( موردی 
که برای تان مناسب تر است را انتخاب کنید و البته پیش 
از انجام این کار و برای اینکه فشرده سازی بیشتری انجام 

داده باشید، قسمت های اضافی ویدئو را هم برش بزنید.
بســته به قدرت ســخت افزاری گجتی که از آن استفاده 
می کنید ســرعت این فشرده ســازی می تواند متفاوت 
باشد، اما به طور کلی می توان گفت که اپلیکیشن این کار 
را با ســرعت قابل قبولی انجام می دهد و نکته خوشحال 
کننده اینکه بعد از دادن خروجی، روی آنها واترمارک نمی 
چسباند. به جز فشرده سازی ویدئو، تبدیل تمام فرمت های 
ویدئویی به فایل های mp4 هم از دیگر کارهایی است که 
این اپلیکیشن به خوبی از پس آن بر می آید. کافی است هر 
ویدئو با هر حجم و فرمتی را به VidCompact بدهید تا 
به سرعت آن را به فرمت رایج mp4 تبدیل کند که تقریبا 
تمام سیســتم های عامل و گجت های هوشمند به طور 
پیش فرض از آن پشتیبانی می کنند. شما می توانید برای 
دریافت این اپلیکیشن این آدرس  goo.gl/ubxPIz   را 

در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپلیکیشن VidCompact؛ 

فشرده سازی ویدئوها؛ با کمترین افت کیفیت

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

اگردائمتلگرامخودراچکمیکنید
اینمطلبرابخوانید
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يادداشت
71 شعبه اخذ رای در شهرستان تیران و کرون پیش بینی شد

 علی رحمانی فرماندار تیران و کرون، با اشاره به افزایش تعداد شعب اخذ رای  این 
شهرستان، از پیش بینی 71 شــعبه برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 

اسالمی شهر و روستا  در تیران و کرون خبر داد.

ويژه

مسئوالن

 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس، با اشاره به وضع نامناسب معیشتی کارگران گفت: عملکرد دولت 
نشان می دهد که عزمی برای حل مشکالت معیشتی کارگران ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم با انتقاد از وضع معیشتی کارگران، گفت: امروز وضع معیشتی کارگران مطلوب نیست و روزگار سختی را می گذرانند. 
وی با اشــاره به اعتراض جمعی از کارگران در مراسم سخنرانی رییس جمهور به مناســبت روز کارگر، اظهارداشت: اینها 
نشان دهنده این است که دولت یازدهم هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران انجام نداده است. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: عملکرد دولت یازدهم در 
بهبود وضع معیشتی کارگران به قدری ضعیف است که نشان  می دهد دولت 
هیچ عزمی برای حل مشکل معیشتی این قشر ضعیف ندارد. حاجی دلیگانی 
با بیان اینکه از رییس جمهور انتظــار می رود در مناظره هــا و وعده های 
انتخاباتی اش، به حل مشکالت معیشتی مردم و بخصوص کارگران نیز کمی 
توجه کند، اظهارداشت: آقای روحانی حداقل وعده هایی نیز برای دلخوشی 
کارگران بدهد. وی بی توجهی به وضع معیشتی کارگران از سوی دولت را 
در شأن کشور و مردم ندانســت و تاکید کرد: کارگران جزو اقشار ضعیف و 
کم درآمد جامعه هستند که الزم است دولت از آنها در کنار بهره گیری سیاسی 

برای جلب رای، معیشت و زندگی شان را نیز سامان دهد تا آنها شرمنده خانواده های  خود نباشند.

نماينده مردم شاهین شهر در مجلس:

دولت، عزمی برای حل مشکالت معیشتی کارگران ندارد

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، با اشاره به  
 پرونده جاســازی 2/8میلیارد ریال کاالی قاچاق در 
یک دستگاه کامیون، اظهار کرد: پرونده کشف مقادیری کاالی قاچاق 
شامل مواد غذایی، کفش و پوشاک به ارزش 2 میلیارد و 825 میلیون 
و 606 هزار و 789 ریال که در یک دســتگاه کامیون ولوو، جاســازی 
و توســط ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشــان کشف شده بود، 
 به منظور رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان ارسال 

شد.
غالمرضا صالحی گفت: شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان 
کاشان، متهم پرونده را عالوه بر محکومیت به ضبط کاال، به پرداخت 
مبلغ 2 میلیارد و 825 میلیون و 606 هزار و 789 ریال جریمه نقدی 

در حق صندوق دولت محکوم کرد.

رییس اداره هواشناسی نطنز با اشاره به بارندگی اخیر  
در شــهرهای نطنز و بادرود، اظهار کرد: بارش شدید 
باران طی هفته اخیر،  موجب جاری شدن سیالب در رودخانه  های فصلی 

نطنز شد.
ناصر عزیزی افزود: میزان بارش هــای اخیر در نطنز به 5/6میلی متر و در 

روستاهای کوهستانی طامه و اوره، به بیش از 20 میلی متر رسید.
رییس اداره هواشناســی نطنز با بیان اینکه میزان بارش در نطنز در سال 
زراعی جدید به 1۳0میلی متر رسیده است، گفت: برخالف افزایش بارش  ها 
در سال زراعی جاری، همچنان میانگین بلند مدت بارش باران در نطنز با 

1۳درصد کاهش روبه روست.
وی علت اصلی کاهش بارش در میانگین بلند مدت را خشکسالی پی در پی 
چند سال گذشته عنوان و بیان کرد: با این حال امسال میزان بارندگی نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.

جریمه سنگین قاچاقچی 
کاال در کاشان

کاهش ۱۳درصدی 
میانگین بارندگی 

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه درگذشته به دلیل کمبود و  
ضعف زیرساخت های گردشــگری از جمله هتل و امکانات اقامتی، نتوانستیم به خوبی از ظرفیت 

گردشگری شهرستان نطنز بهره برداری کنیم.
 مرتضی صفاری نطنزی عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند 
تسهیالت ازجمله ایجاد فضای مناسب کسب و کار و همراهی برای صدور مجوز و تسهیالت بانکی است، گفت: باید 

بانک ها همراهی داشته و به سرمایه گذاران کمک کنند.
وی درخصوص معرفی ظرفیت های شهرســتان نطنز به گردشــگران و 
اینکه چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته است، اظهار کرد: اتفاقا بیشترین 
تعداد گردشگر خارجی در کشور وارد شهرستان نطنز شده اند؛ به طوری 
که روستای ابیانه ساالنه پذیرای بیش از 50 هزار توریست است  که  این 

گردشگرها به مناطق دیگر نیز سفر می کنند.
نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: متاســفانه در گذشــته به دلیل کمبود و ضعف زیرســاخت های 
گردشگری از جمله هتل و امکانات اقامتی، نتوانستیم به خوبی از ظرفیت 
گردشــگری منطقه بهره برداری کنیم؛ اما در حــال حاضر با ورود چند 

سرمایه گذار به منطقه برای احداث هتل، امیدواریم شاهد تحولی در این حوزه باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نطنز از کمبود و ضعف زیر ساخت های گردشگری رنج می برد

عکس خبر

مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران اســتان 
اصفهان، در آیین تودیــع و معارفه رییس جدید 
بنیاد شــهید و امور ایثارگــران گلپایگان اظهار داشــت: 6درصد 
جمعیت کل کشور و 10درصد جمعیت جانبازان کشور در استان 
اصفهان زندگی می کنند. داریوش وکیلی بــا بیان اینکه در دوران 
دفاع مقدس، استان اصفهان 2۳هزار و 500  شهید، 50 هزار جانباز 
و ۳50 هزار آزاده تقدیم انقالب کرده است، افزود: از استان اصفهان 
95 شهید مدافع حرم در راه دفاع از حریم والیت به شهادت رسیدند. 
وکیلی بیان داشت: در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا و حفظ آثار 
آنها، بیش از 850 هزار اثر از شهدای استان، ثبت و ضبط و به نسخه 
دیجیتال تبدیل شده است. وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، همان فرهنگ اهل بیت)ع( است، خاطرنشان کرد: بنیاد 
شهید و امور ایثارگران  براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای 
اسالمی، بر سه رکن استوار است که در قبال شهادت و در کنار شهید 

بودن، دو رکن فرهنگی و یک رکن خدماتی است.

 رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرضا 
عنوان کرد: تا کنون  2۳ هــزار کانون فرهنگی و 
هنری مساجد در سطح کشور ثبت شده و از این کانون ها 12هزار 
کانون روستایی، 50 کانون تخصصی و 200 مرکز دیجیتال فعالیت 
دارند. محمدعلی جعفری اظهار کرد: در شهرستان شهرضا نیز 52 
کانون فرهنگی و هنری مساجد ثبت شــده که 5کانون روستایی، 
یک کانون تخصصی و یک مرکز دیجیتال در حال فعالیت هستند. 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شــهرضا بیان کرد: معضل 
بزرگ جامعه فعلی ما غفلت از اخالق مداری است و هیچ پایگاهی، 
محکم تر و مطمئن تر از مسجد برای اصالح مردم و ترویج دینداری 

و اخالق مداری نیست.

در آیینی  که با حضور رییس امور شهرستان های 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، فرماندار و 
مسئوالن شهرستان چادگان  برگزار شد، رضا آقائی به عنوان رییس 

جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان معرفی شد.
رضا آقائی رییــس جدید ورزش و جوانان چــادگان نیز در این آیین 
گفت: پیگیری پروژه های نیمه تمام از جمله تنها استخر سرپوشیده 
شهرســتان، توســعه و اجرای برنامه هایی بر ســالمت شهروندان، 
ساماندهی و ثبت رســمی هیئت های ورزشــی، افزایش مشارکت 
شهروندان از طریق ارائه برنامه های جدید، تعامل وانعقاد تفاهم نامه با 
ارگان ها و دوایر دولتی را به عنوان بخشی از برنامه های خود درنظر دارم.

وی همچنین بر ایجاد شــرایط الزم در توســعه و ترویج ورزش های 
همگانی در بین خانواده ها تاکید کرد و افــزود: اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان چادگان برای ایجاد بســترهای الزم در تامین سالمت 
روستاییان از هیچ کوششــی دریغ نخواهد کرد و توسعه ورزش های 

همگانی، از برنامه های اولویت دار این اداره است.

مديرکل بنیاد شهید و امورايثارگران استان اصفهان:

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
ترویج فرهنگ  اهل بیت است

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا خبر داد:

فعالیت ۵۲ کانون فرهنگی 
در مساجد شهرضا

ريیس اداره ورزش و جوانان چادگان:

توسعه و اجرای برنامه های 
ورزشی در اولویت قرار دارد

 کمک به نوعروسان نیازمند
با اجرای طرح »کوثر« 

دره بید؛ دشت الله های سر به زيربرگزاری مراسم چهلم آيت ا... سید مهدی ابن الرضا در خوانسار

پرواز بادکنک ها در کاشانبارش تگرگ در سمیرم

خبر

امام جمعــه موقــت منطقــه راوند   
بیــان داشــت: گاهی بعــد حیوانی، 
خواهش هایــی از مرز دین بــرون رفته دارد؛ مــا باید با 
خودشناســی مرزدار خوبی باشــیم و مرز حدود الهی را 
رعایت کنیم. حجت االسالم محمدحسن نیکوکالم با بیان 
اینکه ام الفساد، خودپرســتی و خودخواهی است، افزود: 
آزادی انسان به معنی آزادی از حکومت طاغوت است، نه به 
معنی آن چیزی که وجه امتیاز ما نسبت به سایر حیوانات 
است و بخواهند از ما بگیرند؛ انسانیت انسان در گرو رعایت 
این حدود اســت، ما باید خواهش ها را در چارچوب دین 
لبیک گوییم. امام جمعه موقت منطقه راوند با بیان روایتی 
از امام صادق)ع( در تشــریح معرفت نفس اظهار داشت: 
کسی که خدا را شــناخت، دیگر چشم به زرق و برق دنیا 
نمی دوزد و دنیا برایش اهمیتی ندارد؛ پس اگر سر دو راهی 
انتخاب آرزوهای دنیایی و خدا، آرزوها را انتخاب می کنیم، 

بدین خاطر است که خدا را نشناخته ایم.
وی، با اشاره به عمل نوجوان حماسه آفرین دفاع مقدس 
»شهید حسین فهمیده« در گذشت از خود، اذعان داشت: 
سر مرز خود و خدا، کسانی خدا را انتخاب می کنند که خدا 
را شناخته باشند. وی با نقل حدیثی از امام صادق)ع( بیان 
داشت: کسی که خدا را شناخت، دنیا برایش از خاک زیر 
پایش نیز بی ارزش تر است، اگر خدا را شناختیم این خدا 
یار و انیس ما در هر وحشــتی می شود. وی همچنین به 
تشریح واقعه روز محشر پرداخت و گفت: انسان ها در روز 
محشر حتی پیامبران بجز پیامبر خاتم)ص( به هر طرف 

پراکنده می شوند.
حجت االسالم نیکوکالم امام جمعه موقت منطقه راوند، 
با اشــاره به تاریکی و تنگنای قبر اذعان داشت: شناخت 
خداوند شفای هر دردی اســت، گاهی بیماری جسمی 
نیز به خاطر عدم شناخت خداوند اســت. وی با انتقاد از 
استفاده کاربران از موتورهای جست وجوی بیگانه اذعان 
داشت: کار فرهنگی این نیست که بگوییم اینترنت را در 

روستاها بردیم.
وی بیان داشت: کسانی که می خواهند در آینده پست قوه 
مجریه را به دست گیرند، با تکیه بر جوانان آینده را بسازند 
و اولویت ها را بدانند. حجت االســالم نیکوکالم، ضمن 
انتقاد از شعار آزادی و شعار حمایت از زنان توسط برخی 
از کاندیداها گفت: نمی شود با شعار آزادی و زنان فرافکنی 
کرد؛ آزادی موجود از قَِبل خون شهداست. ما قبل انقالب 
را دیدیم؛ آن موقع بود که در زنــدان بودیم؛ این کلمات 

نمی تواند برای جوانان ما شغل ایجاد کند.

محســن گالبی در گفت وگو با تســنیم، با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین و بهترین اماکن طبیعی شهرســتان برای توســعه 
اکوتوریست، زیستگاه عشــایر منطقه است، افزود: با توجه به 
اهتمام مجموعه مدیریتی شهرستان به مقابله با عوامل مخرب 
محیط زیست، در این بخش نیز حفظ زیستگاه عشایری مهم تر 

از توسعه اکوتوریست است.
وی گفت: حضور توریســت در مناطق عشــایری شهرستان 
سبب ایجاد انبوهی از زباله و آشــغال در این مناطق می شود 
که برای دام های عشــایر بسیار مضر اســت؛ البته در صورت 
تاکید بر ضرورت توســعه اکوتوریســت در این گونه مناطق، 
باید تامین مناســب برای ضمانت تعهد حفظ سالمت محیط 

زیست اخذ شود.
گالبی با اشــاره به اینکه برای رفع نیازهای آنها فعالیت مداوم 
همه دســتگاه های مرتبط ضروری اســت، بیان کرد: یکی از 
مهم ترین نیازهای جامعه عشــایری، ایجاد و حمایت از منابع 
درآمدی پایدار برای آنها و نیز اصالح معیشــت عشایر است؛ 
برای این منظور می توان از امکانات دانشگاه آزاد شهرضا برای 

فرآوری گیاهان دارویی استفاده کرد.

وی گفت: در ناحیه صنعتی اسفرجان، اراضی صنعتی تنها با 
دریافت 10درصد قیمت تمام شــده زمین واگذار می شود تا 
عشــایر منطقه بتوانند از این امکان، برای ایجاد مراکز عرضه 
مستقیم گوشــت در کنار جاده شمال-جنوب کشور استفاده 
کنند. بخشدار مرکزی شــهرضا در گفت وگو با تسنیم، بیان 
کرد: عشــایر، طالیه داران کــم توقع عرصــه کار و تالش و 
خدمت رسانی در کشور هستند که باید از همه امکانات موجود 

برای خدمت رسانی به آنها استفاده کنیم.
محسن یونســی افزود: بر اساس اعالم ســازمان هواشناسی، 
میزان بارش های شهرستان در مقایسه با مدت مشابه در سال 
گذشته 60 درصد افزایش داشته است؛ اما باید از همه امکانات 
موجود برای جلوگیری و جبران خسارات عشایر از خشکسالی 
اقدام شود. وی بیان کرد: بر اساس اظهارات عشایر وارد شده به 
منطقه، خدمات ارائه شده به جامعه عشایری در استان اصفهان 

و شهرستان شهرضا، رضایت بخش بوده است.
بخشدار مرکزی شــهرضا با بیان اینکه گوشت، شیر، الیاف و 
صنایع دستی از تولیدات عشایر است، اظهار داشت: نگهداری 
بخشــی از فرهنگ غنی گذشتگان در میان عشــایر، یکی از 

ارزش های این جامعه اســت و همچنان که عشایر در سنگر 
مقاومت و ایثار قرار دارند، با تمام توان در سنگر تولید و دفاع از 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نیز ثابت قدم 

و استوار هستند.
شــیوه زندگی عشــايری، يکی از بهترين الگوهای 

اقتصاد مقاومتی است
رییس اداره امور عشــایر شهرستان شــهرضا، در گفت وگو با 
تسنیم با بیان اینکه عشایر و روستاییان در تولید فرآورده های 
گوشتی، لبنی و صنایع دســتی نقش مهمی در کشور دارند، 
گفت: در حال حاضر 8 هزار نفر جمعیت عشایری تحت پوشش 

این اداره، از خدمات ارائه شده بهره مند می شوند.
ایرج دهقان با بیان اینکه عشــایر و روســتاییان بهترین الگو 
برای پیاده سازی سیاســت های  اقتصاد مقاومتی در جامعه 
هستند، گفت: شیوه زندگی عشایری یکی از بهترین الگوهای 
اقتصاد مقاومتی اســت که در حال حاضر 27درصد از گوشت 

قرمز استان اصفهان به وسیله عشایر تامین می شود.
وی با بیان اینکه هر ســال در شهرســتان شــهرضا 200 تا 
250کیلومتر از مسیرهای عشایری تیغ زنی و اصالح می شود، 
گفت: متاســفانه مهم ترین معضل عشایر منطقه، خشکسالی 
است که سبب فروش زودهنگام دام های عشایری و در نتیجه 
وارد آمدن خسارات ســنگین اقتصادی به این قشر از جامعه 
است. رییس اداره امور عشایر شهرستان شهرضا گفت: در سال 
95 در دو مرحله یک میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار مقابله 
با خشکسالی به شهرستان اختصاص یافت که این مبلغ در قالب 

تسهیالت ۳0 میلیون ریالی، بین عشایر متقاضی توزیع شد.
وی بیان کرد: مرمت و الیروبی حدود 100 متر قنات منطقه 
ســلطان خلیل، با اختصاص اعتباری بیــش از 500 میلیون 
ریال انجام شــد؛ مجوز حفر یک حلقه چــاه در منطقه هوک 
برای تامین آب شرب عشــایر این منطقه نیز صادر شده که با 
اختصاص اعتباری بیش از 190میلیون ریال، عملیات حفاری 
آن آغاز شده است. دهقان، با اشاره به اختصاص 192میلیون 
ریال اعتبار شهرســتانی و یک میلیارد و 800 میلیون ریال از 
اعتبارات ردیف مدیریت بحــران برای کمک به حل معضالت 
ناشی از خشکســالی در این شهرستان، گفت: امسال 12 باب 
منبع ذخیره آب شــرب با ظرفیــت 240 مترمکعب در قالب 
احداث یا تعمیر منبع ایجاد شــد. وی افزود: ایجاد 5 هزارمتر 
خط انتقال آب شرب انســان و دام، ایجاد دو منبع ذخیره آب 
کشــاورزی با ظرفیت هزار مترمکعب، ایجــاد چهار هزار متر 
لوله گذاری خطوط انتقال آب کشاورزی و توزیع 14هزار متر 
مکعب آب در قالب طرح آبرسانی سیار، ازجمله دیگر اقدامات 
انجام شــده در زمینه مقابله با معضل خشکسالی در مناطق 
عشایری شهرستان اســت. رییس اداره امور عشایر شهرضا، 
با اشــاره به انجام اقدامات زیربنایی برای جایگزینی سوخت 
فسیلی به جای استفاده از بوته ها و منابع طبیعی در بین عشایر 
این منطقه، تصریح کرد: برای این منظور در سال جاری 500 
کپســول گاز مایع و 60 عدد پکیج خورشیدی در بین مناطق 

عشایری منطقه توزیع شده است.

 شهرضا  فرماندار شهرضا، با اشاره به ورود عشــاير به مراتع اين شهرستان، اظهارداشت: برای جلوگیری از 
خســارات وارده به راه ها و مسیرهای تردد عشــاير در منطقه، بايد اين مسیرها، احصا و به عنوان 

مستثنیات، از عوامل تهديدکننده زندگی و احشام عشاير پاکسازی شود.

يکی از مهم ترين نیازهای 
جامعه عشايری، ايجاد و 
حمايت از منابع درآمدی 

پايدار برای آنها و نیز 
اصالح معیشت عشاير 
است؛ برای اين منظور 

می توان از امکانات 
دانشگاه آزاد شهرضا 
برای فرآوری گیاهان 
دارويی استفاده کرد

امام جمعه موقت منطقه راوند:

 خون شهدا، آزادی  را 
به ارمغان آورده است

طرح ابتکاری و خداپسندانه »کوثر«، از سه سال  
گذشته تا کنون در شهر دستگرد برگزار می شود 
که دراین طرح، به مناســبت فرا رسیدن سالروز میالد یگانه منجی 
عالم بشــریت، حضرت مهدی موعود)عج(، با مشارکت افراد خیر و 
مردم نوع دوست شهرستان برخوار خصوصا شهر دستگرد، وسایل 
مورد نیاز نوعروسان، تهیه و بین خانواده های نیازمند توزیع می شود.

طرح کوثر در شهر دستگرد با هماهنگی کمیته امداد حضرت امام 
خمینی)ره( و با پیگیری و اجرای مرکز نیکوکاری 14معصوم)ع( و 
همکاری خیریه های سطح شهر، آستان مقدس امامزاده دهم و ستاد 
نماز جمعه و شهرداری و شورای شهر برای ســال سوم در ایام ماه 
شعبان به صورت ثابت و همچنین در ایام دیگر سال برگزار می شود.

برخوار

گلپايگان

شهرضا 

 چادگان 
شاهین شهرنطنز

بخشدار مرکزی شهرضا:

عشایر، طالیه داران اقتصاد مقاومتی هستند
کاشان 

نطنز کاشان
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برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در چهارمحال و بختیاری
 مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال، از برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی 
رضوی با 6 عنوان کتاب در این استان خبر داد. کتاب ها  به صورت فایل فشرده و همچنین 

کتاب مکتوب در کتابخانه های عمومی استان در دسترس قرار گرفته است.

اخبار کوتاه

آب چشمه سرخون، همچنان غیرقابل 
شرب است

مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه 
به نمونه برداری و آزمایشات اخیر، همچنان در آب چشمه سرخون، 
مواد نفتی خصوصا نفتالین وجود دارد و آب این چشمه غیرقابل شرب 
است. شهرام احمدی در کارگروه ســامت و امنیت غذایی استان، 
اظهار کرد: متاسفانه شرکت نفت، به عملیاتی کردن تعهداتش مطابق 
با تفاهم نامه  انعقادی خود با ســازمان محیط  زیست توجهی ندارد. 
وی با اشــاره به اینکه خط لوله انتقال نفت مارون، روزانه 550 هزار 
بشکه نفت را از خوزستان به پاالیشگاه های اصفهان، تهران و تبریز 
منتقل می کند، تصریح کرد: این خط لوله تاکنون چهار بار در استان 
حادثه  آفرید و آخرین بار نیز ترکیدگی آن باعث آلوده شدن چشمه و 

رودخانه سرخون و منطقه حفاظت شده هلن شده است.
احمدی افزود: تاکنون توسط  950 کامیون عملیات خاک برداری این 

منطقه، به عمق 2/5و مساحت 15 در 150 متر اجرا شد.

 سرریز کردن مخزن سد بیدکان 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: منطقه بیدکان امسال به نسبت سایر 
نقاط استان شاهد بارش های بهتری بود که این امر موجب سرریز 

کردن آب مخزن سد شد.
ســیدطاهر نوربخش با اعام ایــن خبر، اظهار کرد: ســد بیدکان 
از نوع سدهای خاکی با هســته ُرسی اســت که با ارتفاع 40 متر 
از کف می تواند حــدود 14/5میلیون متر مکعــب آب را در خود 
نگه دارد.وی افزود: بــرای بهره گیری از این حجــم آب، با اجرای 
سیستم های آبیاری در پایین دست می توان در توسعه کشاورزی 
رونق چشــمگیری ایجاد کرد. نوربخش افزود: اجرا و اتمام شبکه 
پایین دست ســد، منوط به تامین اعتباری در حدود 300 میلیارد 
ریال اســت تا عاوه بر تکمیل خط انتقال آب، سامانه های آبیاری 
نوین نیز به اجرا در آیند. وی گفت: 2200 هکتار از اراضی منطقه، 
با آب این سد مشروب می شوند و از این جهت این سد یکی از منابع 

مطمئن تامین آب کشاورزی منطقه بیدکان به شمار می رود.

محکومیت میلیاردی برای قاچاق 
بیش از دوهزار لپ تاپ 

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری، از محکومیت 
میلیاردی برای قاچاق بیش از دوهزار دســتگاه لپ تاپ در اســتان 
خبر داد. محمدرضــا عمرون در گفت و گو با خبرنگار ایســنا اظهار 
 کرد: تعــداد دو هزار و 145 دســتگاه لپ تاپ در محــور مواصاتی 
شــهرکرد - لردگان از یک دســتگاه کامیون کشنده کشف و ضبط 
شد. وی افزود: پرونده، تشکیل و پس از رسیدگی و اجرای تشریفات 
قانونی، با توجه به عدم ارائه اسناد مثبت گمرکی، قاچاق بودن کاالی 
توقیفی مسلم تشخیص داده شد. عمرون تصریح کرد: مالک به لحاظ 
مباشــرت در قاچاق کاالی گمرکی، عاوه بر ضبط کاال، به پرداخت 
مبلغ 35میلیارد و 561 میلیون و 637 هــزار و 464 ریال به عنوان 

جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسامی محکوم شد.

قاسم سلیمانی دشتکی در همایش گرامیداشت شوراهای اسامی 
شهر و روستای استان، با اشــاره به تاریخچه ای از شکل گیری 
شوراهای اسامی شهر و روســتا، گفت: با پیگیری های آیت ا... 
طالقانی و شهید بهشتی، اصل 100 تا 110 قانون اساسی را به 
شوراها اختصاص دادند و اولین انتخابات شوراها 12 فروردین 

سال 58 برگزار شد و به تنفیذ رهبری رسید.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با تصویب شوراها، اقشار 
مردم در اداره کشور صاحب نظر شده و شوراها در کشور نهادینه 
شدند. وی با بیان اینکه اکنون شورای عالی استان ها همانند دولت 
می توانند به مجلس الیحه ارائه دهند، افزود: امیدواریم در آینده 

بدنه دولت، کوچک و بدنه مردم جایگزین شود و شوراها به عنوان 
پارلمان محلی فعالیت های خود را پیش ببرند.

سلیمانی دشتکی از تقسیمات کشــوری بدون کارشناسی در 
گذشته، انتقاد و تصریح کرد: این تقسیمات موازنه و قومیت در 
کشور را به هم ریخت و در دولت کنونی یک تقسیم کشوری هم 
وجود نداشت. وی با اشــاره به اینکه نباید استعدادهای استان 
در جایگاه های کشوری را دست کم بگیریم، عنوان کرد: حضور 
نیروهای استانی در مقامات باالی کشــوری، یک افتخار برای 

استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افتتاح چهار پروژه 

حجاب، فوالد سفیددشت، جاده کارون و ورق پوشش دار تاراز 
در دولت یازدهم، گفت: برای پــروژه آب بن-بروجن نیز اعتبار 

193میلیارد تومانی تصویب شده است.
وی با بیان اینکه بر اســاس ماده 12 مبلغ 85 میلیارد به استان 
اختصاص یافته بود ولی در دیگر حوادثی که در کشور اتفاق افتاد، 
استفاده شد، افزود: چهارخطه کردن 70 درصد جاده شهرکرد - 
بروجن - لردگان، 14 هزار هکتار آبیاری تحت فشار، یک میلیارد 
و 600 میلیون تومان زیرسازی روستاها، احداث 230 کیلومتر 
جاده، گازرسانی به 185 روستا، مرمت آب شرب 200 روستا و 
تامین آب 120 روستا، تاسیس 80 خانه بهداشت در روستاها، 
افتتاح کارخانه آهک هیدراتی و کارخانه نخ هشت بهشــت، از 

شاخص ترین اقدامات دولت در استان بوده است.
استاندار با اشاره به واریزشــدن 271 میلیارد تومان به حساب 
شهرداری های استان در دولت یازدهم، اظهار کرد: در سال 93 
مبلغی حدود 90 میلیارد تومان، سال 94 مبلغی حدود 57میلیارد 
و ســال 95 مبلغی حدود 80 میلیارد تومان به شوراهای شهر 

استان پرداخت شد.
ســلیمانی تصریح کرد: اعطای 102 دستگاه انواع ماشن آالت، 
10هزار تن قیر رایــگان، واگذاری 300 هکتــار زمین، افتتاح 
29 ساختمان آتش نشــانی و به کارگیری 200 نیروی جدید 
شهرداری، از دیگر خدمات این دولت به شهرداری های استان بود.

وی با اشاره به پرداخت 80 میلیارد تومان به دهیاری های استان 
گفت: اهدای 93 دستگاه انواع ماشین آالت، بهسازی 230کیلومتر 
جاده و گازرسانی به 185 روستا، از مهم ترین خدمات دولت به 

دهیاری های استان بوده است.
استاندار با اشاره به اینکه برجام دستاوردهای بسیاری برای کشور 
داشت، اظهار کرد: فروش نفت از 700 هزار به 2/5میلیون بشکه، 
ارتقای سامت، تبادل علم و تکنولوژی و به انزوا کشیدن آمریکا، 

از برکات برجام بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبرداد:

تخصیص بیش از 270 میلیارد تومان اعتبار به  شهرداری ها

فروش نفت 
از 700 هزار به 

2/5میلیون بشکه، 
ارتقای سالمت، 

تبادل علم و 
تکنولوژی و به انزوا 
کشیدن آمریکا، از 

برکات برجام بود

کوتاه از بلداجی

از بزرگداشت روز معلم تا 
انتخاب رییس هیئت کبدی 

استان
  علیرضا رحمانی بلداجی 

طی مراسمی به مناســبت گرامیداشــت هفته معلم، از  
فرهنگیان  محترم و بازنشستگان  اداره آموزش و پرورش 
منطقه بلداجی در هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم  در 
سالن کانون شهدای بلداجی با حضور معاونت محترم اداره 
کل آقای ارشادی، جناب آقای محمودی امام جمعه محترم 
و روحانیت معزز، خانواده معظم شــهدا، اعضای محترم 
شورای اسامی شــهر، کارکنان بخشــداری، شهرداری 
ومسئولین منطقه برگزار شد. در این همایش از معلمین 
منتخب منطقه و استان، بازنشســتگان فرهنگی منطقه 
بلداجی و تمامی همکاران فرهنگی منطقه و فعاالن کتاب 

و کتابخوانی، تجلیل به عمل آمد.
      

طی حکمی از سوی رییس فدراســیون کبدی کشور در 
شــهرکرد، مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری، محسن 
طهماســبی بلداجی، به عنــوان رییس کبدی اســتان 
چهارمحال و بختیاری معرفی شــد. گفتنی اســت برای 
دومین بار است که ورزشکاران بلداجی این سمت را بر عهده 
گرفته اند. پیش از این مریم خاکسار بلداجی رییس کبدی 

استان، این سمت را به مدت 10 سال برعهده داشتند.
      

به مناسبت گرامیداشــت مقام و روز معلم، طی مراسمی 
با حضور اقشار مختلف مردم شــهر بلداجی و فرهنگیان 
منطقه بلداجی همایش پیــاده روی خانوادگی از میدان 
انقاب این شــهر تا مجموعه فرهنگی تفریحی صفی آباد 
بلداجی برگزار شــد. در این مراسم شرکت کنندگان یک 
مســافت 4 کیلومتری را پیاده طی کــرده و در پایان این 
مراسم به قیدقرعه هدایایی به شرکت کنندگان اهدا شد. 
در این مراسم طهماسبی رییس آموزش و پرورش منطقه 
بلداجی، شهردار بلداجی و جمعی از مسئوالن محلی این 

شهر حضور داشتند.
      

خانم هنگامه صفاتی بلداجی بــه اردوی تیم ملی فوتبال 
بانوان کشورمان دعوت شد و در مسابقات کنونی تیم ملی 

حضور خواهد داشت.
      

طی مراسمی، از فاضل نوروزی بلداجی قهرمان تکواندوکار 
کشوری بلداجی تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، ازجمله راه های 
انتقال بیماری را نیش آلوده کنه، تماس با ترشحات کنه های 
له شــده، تماس با خون و مواد آلوده فرد مبتــا و تماس با 
خون و مواد آلوده کننده دام مبتا عنوان کرد و از دامداران 
خواست باتوجه به شروع فصل گرما و فعالیت کنه ها، دام ها 
و اماکن دامی را با سم ضدکنه سمپاشی کرده و از لباس کار، 
دستکش و چکمه استفاده کنند؛ همچنین گوشت قرمز سالم 

و بهداشتی را از مراکز مجاز تهیه کنند. به گزارش جهانبین 
نیوز، تب خونریزی دهنده کریمه کنگــو، به عنوان بیماری 
ویروسی قابل انتقال بین انســان و حیوان مطرح است که از 
طریق کنه های آلوده به ویروس قابل انتقال است و در کشور 

ما نیز دیده مي  شود.
عبدالمحمد نجاتــی مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحال 
و بختیاری یادآور شــد: متاســفانه بیمــاری در دام عائم 

درمانگاهی مشــخصی ندارد و فقط زمانی کــه ویروس در 
خون دام وجود دارد، تبــی زودگذر و خفیف و در انســان 
عائمی مشــابه بــا آنفلوآنــزا ایجــاد می کند که شــامل 
تب، ســردرد شــدید، ســختی گــردن، درد شــکم، درد 
 عضانی، درد کمر، ســوزش چشــم و حساســیت به نور 

است.
وی از دامداران خواست با توجه به شروع فصل گرما و فعالیت 
کنه ها، دام ها و اماکن دامی را با سم ضدکنه سمپاشی کرده 
و از لباس کار، دســتکش و چکمه استفاده کنند؛ همچنین 

گوشت قرمز سالم و بهداشتی را از مراکز مجاز تهیه کنند.

با آغاز فصل گرما در چهارمحال و بختیاری؛

هشدار مدیرکل دامپزشکی در خصوص بیماری کریمه کنگو

ایسنا: استاندار چهارمحال و بختیاری، از تخصیص 271 میلیارد تومان اعتبار به شهرداری های چهارمحال 
و بختیاری در دولت یازدهم خبر داد.
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ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی 
اصفهان خواهد بود. م الف: 2130 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)300 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/284 کالسه پرونده اصلی: 876/95 شــماره دادنامه: 9501291- 95/12/21 مرجع رسیدگی 
کننده شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل حسینی به نشانی: خ هزارجریب 
خ شــهیدان امینی کوی بهار بلوک 41 طبقه 5 واحد 41 خوانده: یحیی حســین زاده به نشــانی 
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک طغری سفته به شــماره 912887 به تاریخ 95/12/16 
شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 876/91 با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص 
دعوی ابوالفضل حســینی به طرفیت یحیی حسین زاده به خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 
ریال موضوع یک طغری سفته به شــماره 912887 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت 
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و با توجه به عدم حضور خوانده در 
جلسه دادرسی و اینکه هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 
مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص 
داده و مســتنداً به مواد 307- 309 قانون تجــارت و مــواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)95/10/22( تا زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و به مدت 20 روز پس آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 

3170 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/67 کالســه پرونده: 95-925 شــماره دادنامــه: 9509976797100738 تاریخ رســیدگی: 
95/12/18 مرجع رسیدگی شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای حامد موگویی 
فرزند عزت ا... با وکالت خانم لیال مختاری فرد به نشــانی اصفهان خ نیکبخت غربی ســاختمان 
مدیران طبقه 4 واحد 402 خوانده: خانم شــهناز بالشی فرزند نجف به نشــانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 805/582499 – 94/11/27 به مبلغ 165/000/000 
ریال عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعــوی آقای حامد موگویی 
با وکالت خانم لیال مختاری به طرفیت شــهناز بالشی به خواســته مطالبه وجه چک به شماره 
805/582499 – 94/11/27 بــه مبلغ 165/000/000 ریال عهده بانک مســکن به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و هزینه ی دادرسی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در 
قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مستنداً 
به ماده 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 

و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 165/000/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی 
و مبلغ 4/385/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
)94/11/27( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 2095 شعبه 41 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()349 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/106 کالســه پرونــده اصلــی: 950737 شــماره دادنامــه: 9509986797200737مرجع 
رسیدگی کننده شــعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید علی ســجادی تبار به 
نشانی اصفهان خ شیخ  صدوق شمالی ساختمان ســعادت طبقه اول. وکیل خواهان: محمدباقر 
مریخی پور به نشانی خ ارباب مابین فرعی 11 و 13 مجتمع آریان ط دوم واحد 202 همراه وکیل 
)09133150979- 09131180064( شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان که با مالحظه اوراق 
پرونده کالســه 950737 با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی سید علی سجادی تبار با وکالت محمدباقر مریخی 
پوربه طرفیت هاشــم انصاری به خواســته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال موضوع دو فقره 
چک به شــماره 127105 – 95/2/25 و 127106- 95/3/25 )بانک کشاورزی( به انضمام مطلق 
خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلســه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی 
بر برائت ذمه ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداًً 
به مواد 313- 314  قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 )یکصــد و چهل میلیون ریال( بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3/610/000 ریال )سه میلیون و ششصد و ده هزار ریال( بابت هزینه های 
دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از 
انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشــد.م الف: 2181 شــعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)334 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/108 کالسه پرونده: 95-253 شماره دادنامه: 781- 95/10/29 مرجع رسیدگی کننده شعبه 
16 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحسین صادقی به 
نشــانی اصفهان خ توحید سرپرستی بانک مهر اقتصاد. نشــانی وکیل: اصفهان بلوار کشاورز 
روبروی مســجد االنبیا ســاختمان تجاری اداری واحد 18 غربی. خواندگان: 1- نســرین شاه 
نظری زازرانی 2- فضل اله شاه نظری 3- زهرا ابراهیمی دستجردی هرسه خواندگان به نشانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشــکار: به تاریخ 95/9/29 با توجه به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 16 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحســین صادقی به طرفیت 1- نســرین شــاه نظری زازرانی 
2- فضل اله شــاه نظری 3- زهرا ابراهیمی دستجردی به خواســته مطالبه مبلغ 50/293/030 
ریال بابت یــک فقره چک به شــماره 9014/014007-12 به انضمام کلیه خســارات قانونی. با 
عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و  عدم حضور و عدم ارائه الیحه دفاعیه از ناحیه 
خواندگان در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده 
و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند، 
شــورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مســتندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی 
دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد  198- 515- 519 – 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم 
به محکومیت تضامنی خوانــده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم و ســوم 
به عنوان ظهرنویس، به پرداخت مبلغ 50/293/030 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 192/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 
)94/11/25( تا زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم میدارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در یکی از محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
 اصفهان می باشد. م الف: 2185 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(

)389 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
2/132 شماره دادنامه: 9509970353702570 شماره پرونده: 9509980364801295 شماره 
بایگانی شعبه: 951363 شــاکی: آقای مجید مزروعی فرزند محمود به نشــانی اصفهان خانه 
اصفهان بلوار سپاه نبش ک شــاهد ط 3. متهم: آقای جالل هارونی به نشانی اصفهان خ سپاه ک 
ابطحی ک ارکیده پ 31 اتهام: تصرف عدوانی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص شکایت 
آقای مجید مزروعی فرزند محمود علیه آقای جالل هارونی، متواری دائر بر تصرف عدوانی در 
زمین مسکونی به متراژ دویست و سیزده متر و شصت و سه سانتی متر مربع، موضوع قرارداد 
مندرج در صفحه چهار پرونده با عنایت به رونوشت قرارداد اظهارات گواهان و نظر به اینکه متهم 
بدون اجازه شاکی در حال ساخت در زمین وی بوده است که با دستور مقام محترم قضایی در 
دادسرا عملیات اجرایی متوقف شده است و با عنایت به عدم حضور متهم به رغم احضار وی از 
طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه دفاعیه و نظر به کیفرخواست صادره سایر قرائن و امارات 
مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است لذا دادگاه با استناد 
به ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را ضمن صدور حکم به رفع تصرف عدوانی به 
تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 2251 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری 

و بازرگانی شهرستان اصفهان )111 جزایی سابق()265 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/275 کالســه پرونده اصلی: 95-941 شــماره دادنامه: 960029- 96/1/21 مرجع رسیدگی 
کننده شعبه هفدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جالل الماسی اصفهان خ پروین طبقه 
فوقانی دارو گیاهی فیض خواندگان: 1- محمد بهروزی 2- احسان رفیعی هردو به نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/1/19 شــعبه هفدهم با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 95-941 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دعوی 
جالل الماسی به طرفیت خواندگان 1- محمد بهروزی 2- احسان رفیعی به خواسته مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 107215- 95/4/28 جمعًا به مبلغ 138/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515- 519 – 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 4/370/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )چک( تا زمان وصول بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 

3223 شعبه هفدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)297 کلمه، 3 گادر(
ابالغ رای

2/276 کالسه پرونده: 1455/95 شــماره دادنامه: 9509976797902816- 95/12/14 مرجع 
رســیدگی شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: زهره کاظمی به نشانی اصفهان 
خ بزرگمهر 22 بهمن کوچه شــهید مزروعی کوچه شــهید مرادی. خوانده: یوسف ابراهیمی به 
نشــانی مجهول المکان خواســته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ  نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا در خصوص دعوی زهره کاظمــی بطرفیت یوســف ابراهیمی بخواســته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه چک به شــماره 807035 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و صدور گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 5/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومــی حقوقی اصفهان 
 می باشــد. م الف: 3224 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)275 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/334 شــماره صــادره : 1396/43/362206 نظــر با اینکــه تحدید  حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 32/1188 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و  پرونده ثبتي 
به نام ابراهیم قانعیان فرزند حســن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و طبق نقاضاي 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه  مــورخ 96/3/16 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمــد ،  لذا به موجــب این آگهي بــه کلیه مجاوریــن اخطار مي 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهي در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدي تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شــد. م الف: 4286  حیدری رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان

)141 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/336 شماره آگهی: 139603902004000004 شــماره پرونده: 139304002004000136 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9300558 تمامت ششــدانگ یکبابخانه پالک 
شماره یکهزار و هشــتاد فرعی مجزی شــده از چهارده فرعی به مســاحت دویست و بیست 
مترمربع و چهل و پنج صدم متر مربع واقع در دارک چهل و سه اصلی بخش هجده ثبت اصفهان 
به آدرس: زینبیه بلوار ورودی شهرک امام حسین ضلع شرقی کوچه شهید محمد منتظری پالک 
186 کدپستی 8197148515 که سند مالکیت آن در صفحه 338 دفتر 24 امالک با شماره چاپی 
382381 ذیل شــماره 8409 ثبت و صادر شده است: با حدود شــمااًل بطول دوازده متر و سه 
دهم درب و دیواریست بکوچه شــرقًا بطول هجده متر و چهل صدم متر دیوار به دیوار خانه از 
باقیمانده جنوبًا بطول دوازده متر و سه دهم متر درب و دیواریست بکوچه غربا بطول هجده متر 
و سی صدم متر دیوار بدیوار خانه از باقیمانده که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یکباب 
منزل مسکونی در دو طبقه با دسترسی شمال و جنوب دارای 220/45 متر مربع عرصه و حدود 
253 متر مربع اعیانی در طبقات همکف و اول و زیرزمین، دارای اســکلت دیوار آجری و ستون 
فلزی و سقف آهن و آجر و نمای آجری وسیمانی به جز طبقه دوم ضلع شمالی که فاقد نماسازی 
است نمای دیوار حیاط سیمانی، می باشد سطوح داخلی گچ و رنگ، پنجره آلومینیوم، درب های 
حیاط فلزی، کف حیاط موزائیک، دارای سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه با کابینت فلزی، 
کف واحدها پالستر سیمان و موکت و مشترکات 2 کنتور برق و آب و گاز با قدمت باالی 20 سال 
می باشد. ملکی آقای محمد محمدی دهنوی که طبق سند رهنی شــماره 4096 مورخ 90/6/31 
تنظیمی دفترخانه 246 اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشــد و طبق اعالم بانک بستانکار  
فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/3/9 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می 
شــود. مزایده از مبلغ پایه 2/150/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصــد و پنجاه میلیون ریال( 
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1396/2/20 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به 
مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 4268 اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)528 کلمه، 6 کادر(

اینجانــب مهــدی راســت قلــم مالک موتــور ســیکلت مدل 
بهمــن A 110 مــدل 1385 بــه رنــگ آبــی بــه شــماره 
NGI و شــماره موتــور  ***110F8500392 بدنــه 
AN110EELY0938 و شــماره پــالک 622- 74663 به علت 
فقدان اســناد فروش )ســند کمپانــی( و برگ ســبز تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

بسمه تعالی
اعالم مفقودی 
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يادداشت
سرپرست روابط عمومی سازمان حج و زیارت منصوب شد

رییس سازمان حج و زیارت، سید ابراهیم اســداللهی را به عنوان سرپرست جدید 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حج و زیارت منصوب کرد.

عکس نوشت

حوادث

سلفی مرگبار با قطار 
فرمانده انتظامی شهرستان دامغان گفت : عکس سلفی 
با قطار مسافربری در مینی ایستگاه زرین دامغان، یک 
مرد 26 ساله را به کام مرگ فرستاد. سرهنگ سیدعلی 
اکبر میری افزود :این مسافر 26 ساله اوایل بامداد شنبه 
هنگام گرفتن عکس سلفی با چند نفر از دوستان خود 
در نزدیکی ریل راه آهن واقع در این ایستگاه دامغان با 
قطار برخورد کرد. وی اظهارداشت : این فرد مصدوم در 
کمترین زمان ممکن با حضور نیروهای امداد و نجات 
اورانس 115 به بیمارســتان امام حسین)ع( شاهرود 
اعزام شد، اما به دلیل شدت جراحت وارده در بیمارستان 

فوت می کند.

هیلدا کالیتون، عکاس زن ، به همراه چهار سرباز ارتش افغانستان در 
یک انفجار در والیت لغمان کشته شد، اما پیش از مرگ و در آخرین 
لحظه زندگی هم به عکاسی ادامه داد. کالیتون 22 ساله، روز دوم 
ژوئیه 2۰1۳ میالدی )نزدیک به سه سال و نیم پیش( در جریان یک 
تمرین نظامی و بر اثر انفجار یک خمپاره جان خود را از دست داد. 
هیلدا کالیتون اهل ایالت جورجیا بود.ارتش آمریکا عکس دیگری 
از لحظه انفجار را هم که یک عکاس افغان ثبت کرده بود، منتشــر 
کرده اســت. این فرد هم که در حال یاد گرفتن عکاسی خبری از 
هیلدا کالیتون بود، از جمله کشته شــدگان اســت. این حادثه در 

والیت لغمان رخ داد.

افزايش جمعیت از حرف تا عمل؛

اصفهان عصا به دست می شود

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: امیدواریم آنهایی که در 
مخزن اســتخراج هســتند و گاز استنشاق 

نکرده اند، زنده مانده باشند.
 علی ربیعی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: به محــض ورود، با کارگران وارد 
معدن شدم و در حال حاضر عملیات 
با دست در حال انجام است ولی برخی 
امکانــات در منطقه وجود نــدارد.وی 
تصریح کرد: دستور دادیم که این امکانات 
از نقاط دیگر کشور به این منطقه آورده شود و به 
نقطه ای رســیده ایم که به نظر من پنج یا 6 روز و شاید هم بیشتر 
عملیات آواربرداری طول خواهد کشــید. وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: به اندازه تخریب ســاختمان چهار طبقه، آوار در 
معدن وجود دارد و از مناطق دیگر نیرو در حال اعزام شدن است تا 
عملیات سرعت پیدا کند. ربیعی افزود: همزمان از یک جبهه دیگر 
در حال حفاری و ورود به معدن هســتیم که اگر در این جبهه به 

ریزش برخورد نکنیم امیدواریم به نتیجه برسیم.

عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به پوشش 
بیمه، مســئولیت معدن یورت گلســتان به 
عهده شرکت سهامی بیمه آسیاست که 
شــرکت مذکور در حد 21۰ میلیون 
تومان برای هر نفر، مبلغ خسارت را 
به بازماندگان جان باختگان حادثه در 
اسرع وقت پس از طی مراحل قانونی 
پرداخت خواهــد کرد.همتی در مورد 
بیمه شهدای آتش نشان حادثه پالسکو 
نیز با بیان اینکه پرداخت خسارت در این 
بخش بر عهده بیمه کارآفرین بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه 
فرآیند تعیین انحصار وراثت به نتیجه رسیده و خسارت مربوط به بیمه 
عمر و حادثه آتش نشانان برای هر نفر 22۳ میلیون تومان پرداخت 
شد؛ تا پایان هفته نیز دیه مربوط به بیمه مسئولیت آنها در حد 19۰ 

میلیون تومان برای هر نفر به بازماندگانشان پرداخت می شود.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیــس آگاهی ناجا گفت: هیچ یک 
از پرونده هایی که هنــوز عامل و یا عامالن 
آن دستگیر نشده، بایگانی نمی شوند و 
پرونده های معوقه نیز تحت پیگیری 

کارآگاهان قرار دارد.
 ســرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده 
گفت: وقوع جرایم جنایی در ســال 
95 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
بیش از 5 درصد کاهش داشــته است 
همچنین کشف جرایم جنایی در سراسر کشور 
در سال گذشته نسبت به مدت مشــابه در سال 9۴، حدود ۷دهم 
درصد افزایش داشته اســت.معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی ناجا، از کاهش 5/۷ درصدی ســرقت مسلحانه در سال 95 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و گفت: در سال گذشته 
بیشتر سرقت های مســلحانه به صورت »باندی« از سوی سارقان 
صورت گرفته و سرقت های مســلحانه در جرایم خرد  انجام شده 

است.

احتمال زنده بودن معدنکاران 
محبوس  شده

 خانواده جان باختگان معدن
 چقدر دیه می گیرند؟

کاهش وقوع جرایم جنایی در کشور

اخبار کوتاه

چهارمین بازارچه تولیدات و محصوالت خانگی زنان سرپرست خانوار با 
»عنوان طعم مهربانی ۴« در منطقه 1۰ برگزار می شود.

  به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، در آستانه اعیاد پرخیر و برکت 
ماه شــعبان، چهارمین بازارچه خیریه تولیدات و دستاوردهای بانوان 

سرپرست خانوار در منطقه 1۰ شهرداری برگزار می شود.
به گفته عبدالرسول امامی، مدیر منطقه 1۰ شــهرداری اصفهان این 
بازارچه با هدف حمایت و پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار و در راستای 
کاهش و جلوگیری از آســیب های اجتماعی به این قشر برپا شده و با 
حضور بیش از 2۰ خیریه و انجمن  و با ارائه محصوالت و تولیدات خانگی 
مانند مصنوعات چوبی، چرم، تزئینات منزل  و لوازم تزئینی و موارد دیگر 
برگزار می شود. شهروندان برای بازدید می توانند تا 21 اردیبهشت ماه 
در محل چهارراه عسکریه- خیابان فرسان- پارک شمس مراجعه کنند.

ريیس پلیس آگاهی استان اصفهان:

78 درصد کاربران، عضو 
شبکه های اجتماعی 

هستند

به مناسبت اعیاد شعبانیه صورت می گیرد؛

برگزاری بازارچه تولیدات 
زنان سرپرست خانوار 

منطقه ۱۰

عکاسی از لحظه مرگ

با فرارســیدن فصل گرما، رفت  و آمد 
شهروندان در گوشه و کنار شهر بیشتر 
می شــود.بعدازظهرهای خنک بهار 
و شب های بلند تابستان زمان مناســبی برای تفریح های 
درون شهری و پیاده روی اســت. عده ای همراه با خانواده 
بساط شام را در پارک ها و بوستان های شهر برپا می سازند 
و عده ای دیگر همراه با دوستان، بعداز ظهرهای خود را در 
مراکز خرید و تفریحی شهر ســپری می کنند. اصفهان از 
جمله شهرهایی است که در زمینه مراکز تفریحی و تجاری 
دارای امکانات مناسبی است.پارک های بی شمار این شهر 
در کنار تفرجگاه های اطراف زاینده رود پذیرای عده زیادی 

از جوانان شهرمان است. مراکز رفاهی و تجاری اصفهان هم 
در فصل بهار و تابستان با اجناس متنوع،  مشتریان زیادی 
را به ســوی خود فرا می خواند.در کنار این لحظات خوش 
و به یــاد ماندنی، گاه اتفاقات تلخــی رخ می دهد که باعث 
تاسف ناظران می شود.مزاحمت های خیابانی از بزرگ ترین 
مشکالت این ایام است.جوانانی که با مقاصد مختلف بدون 
هیچ قید و بند اجتماعی راه را بر بانوان سد می کنند و باعث 
پریشان حالی آنها می شوند. اگر در گوشه خیابان های شلوغ 
شهر منتظر تاکسی باشــید حتما اتومبیل هایی را مشاهده 
می کنید که به جهت مزاحمت، چگونــه راه را بر نوامیس 
مردم سد می کنند.موتور سوارانی که با سرعت زیاد از کنار 

رهگذران عبور کرده و رعب و وحشــت در وجودشان ایجاد 
می کنند. با توجه به ارزش های اخالقی و مذهبی  جامعه ما، 
رعایت عفت و شأن بانوان جایگاه و اهمیت باالیي دارد و به 
همین دلیل قانون گذار مزاحمت براي بانوان و نوامیس مردم 
را یک جرم قابل مجازات دانسته است. از بعد روانشناختی، 
روانشناسان معتقدند مزاحمت خیابانی یک اختالل روانی 
اســت که از ســرخوردگی های دوران کودکی سرچشمه  
می گیرد. به نظر می رسد افرادی که مزاحمت خیابانی ایجاد 
می کنند دارای شخصیتی ناپخته هستند. مزاحمت خیابانی 
مختص یک گروه خاص نیست و قشرهای مختلف جامعه را 
دربر می گیرد.گاه با نگاه دنباله دار یه فروشنده به مشتری 
انجام می شود و گاه به صورت پرســش های بی مورد یک 
راننده از مسافر خود.انجام حرکات غیر اخالقی و بیان کلمات 
ناهنجار در گذر عمومی از دیگر شکل های مزاحمت خیابانی 
اســت.مزاحمت های خیابانی بین قشــر نوجوان و دانش 
آموزان هم رواج چشمگیری یافته است.در فصل امتحانات و 
با تعطیل شدن مدارس، مزاحمت برای دانش آموزن دختر 
چشمگیرتر می شــود.می توان گفت مهم ترین هدف این 
مزاحمت ها ایجاد یک رابطه خیابانی است. شخص مزاحم 
این حق را به خود می دهد که بدون هیچ قانون اجتماعی و 
اخالقی بازدارنده، درخواست خود با طرف مقابلش را مطرح 
کند. به عقیده یک روانشناس اجتماعی»مزاحم خیابانی که 
به خودش اجازه می دهد بدون درنظر گرفتن فرد مقابل، وارد 
حریم شخصی او شود و پیشــنهاد خاصی دهد دارای رفتار 
ناسالم اســت. مزاحمت خیابانی تجاوز به حریم خصوصی 
افراد محسوب می شــود. نکته جالب این است که ورود به 
حریم شخصی افراد در جوامع دیگر پدیده ای ناشایست تلقی 
شده و برای آن تنبیه سختی درنظر گرفته می شود. به نظر 
می رسد از این بعد در جامعه ما نیز باید برای رعایت حریم 
شــخصی در خانواده ها و مدارس فرهنگسازی شود. ورود 
 کالمی به حریم شخصی هر فرد نیز می تواند نوعی مزاحمت

 تلقی شــود.« باید از کودکی به فرزندانمــان یاد دهیم که 
درخواست کردن و ســوال کردن از افراد شرایط مختلفی 

را دارد. 

مزاحمت خیابانی؛ یک اختالل روانی

رییس مرکز اجراییات پلیس راهــور ناجا گفت: برخورد با مجموع 
تخلفات درون شهری در سطح کشور نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته، نزدیک به 

۴درصد، رشد داشته است.
سرهنگ کرمی اسد گفت: در بین علت 
تصادفات، بعضی تخلفات حائز اهمیت 
بوده اند که همــکاران اخطاریه نویس 
و کارشناســان متخصص برخــورد با 
تخلفات، 2۰ تخلف را مهــم تر از بقیه در 
نظر گرفته اند. این تخلفات در حوزه پلیس راهور 
به تخلفات حادثه ساز معروف شده اند و شامل نمره منفی می شوند. 

افزایش ٤درصدی برخورد با تخلفات 
حادثه ساز درون شهری

سعید 
نريمانی

مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: 51 هزار نفر از 
عشــایر در فصل ییالق از 2۰ تا ۳۰ اردیبهشت حق ورود به 

مراتع استان اصفهان را دارند.
مختار اســفندیاری با بیان اینکه عشــایر اســتان اصفهان 
از 2۰ تا ۳۰ اردیبهشــت مــاه وارد مناطــق ییالقی خود 
می شوند، اظهار داشــت: 2۷ هزار نفر از ایل  قشقایی در این 
 ایام در شهرســتان های سمیرم، شــهرضا و دهاقان مستقر

می شوند.

وی همچنین به استقرار 2۴ هزار نفر از عشایر ایل قشقایی 
در شهرســتان های چادگان، فریدن، فریدونشــهر، داران و 
دامنه اشاره کرد و ابراز داشت: عشــایر استان اصفهان حق 
 ورود یک میلیــون رأس دام بــه مراتع اســتان اصفهان را 

دارند.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه با توجه 
به بارندگی های صورت گرفته وضعیت مراتع استان اصفهان 
مناسب است، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که همه 

عشایر دارای پروانه ورود دام به مراتع هستند.
وی با بیان اینکه  عشایر استان اصفهان با توجه به برگزاری 
انتخابات باید یک هفته زودتر وارد اســتان اصفهان شوند، 
تاکید کرد: اســتقرار عشــایر در اســتان زمان بر است و از 
 این رو امســال اجازه ورود یــک هفته زودتر بــه مراتع را 

دارند.
اسفندیاری با اشاره به اینکه عشایر ییالقی تا پایان شهریور 
ماه و بعضا تا نیمه اول مهر ماه اجازه حضور در استان اصفهان 
را دارند، اضافه کرد: این عشــایر در زمان حضور در اســتان 
1۰ هزار تن گوشت قرمز، ۳۰ درصد صنایع دستی، ۳۰ تن 
عسل، 12۰ هزار تن سیب درختی و یک هزار و 5۰۰ تن انواع 

محصوالت لبنی را به بازار عرضه می کنند.

مديرکل امور عشاير استان اصفهان:

عشایر از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه وارد اصفهان می شوند

سال هاست که هشدارهای جمعیتی از ســوی رهبر معظم انقالب، نمایندگان 
مجلس و کارشناسان به گوش می رسد. هشدارهایی که خطرهای این بحران را 

برای آینده اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی کشور گوشزد می کند.
رهبر انقالب ۳۰ اردیبهشــت ماه  ســال 1۳9۳ طی ابالغ »سیاست های کلی 

جمعیت« بر مواردی همچون ترویج تشکیل خانواده، کاهش سن ازدواج، افزایش 
نرخ باروری، حمایت از زوج های جوان، تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل صالح 
و کارآمد، ایجاد اشتغال موثر و مولد و توسعه روستایی تاکید کردند. این در حالی 
است که با گذشت دو سال این سیاســت ها همچنان در پیچ و خم های قانونی 

باقی مانده است.
جمعیت شناسان بررسی کرده اند که با روند موجود، ایران در دهه های آینده با 
کاهش جمعیت جدی مواجه می شود؛ چنان که اگر نرخ باروری روی عدد کنونی  

یک و 9 دهم درصد بماند،  ایران با کاهش جمعیت مواجه می شود.

حســین غفرانی، مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا گفت: 
متاسفانه نرخ رشد جمعیت اســتان به زیر یک درصد، یعنی 98 دهم درصد رسیده و این به 

معنی پیری جمعیت ا ست.
وی افزود: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت استان باید یک و دو دهم درصد باشد. این 
مسئله  بیانگر نیاز ضروری به حمایت دولت برای طرح های تشویقی، بیمه و موارد دیگر برای 

افزایش جمعیت است.
همچنین کمال حیدری، رییس کارگروه ســالمت استان اصفهان نیز در این باره گفت: وقتی 

سه رشــد جمعیتی از یک و 6 دهم درصد که هم اکنون در اســتان تخمین زده شــده به دو و 
دهم درصد  برسد، می توانیم به نقاط امید بخشی دســت پیدا کنیم و اگر این رشد 

محقق نشود، استان را زمین گیر خواهد کرد.
برای تجربه توسعه، فقط 3 دهه فرصت داريم

وی افزود: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری ما تنها ۳ دهه وقت 
داریم تا توسعه را تجربه کنیم؛ یعنی انرژی قشر جوان باید نوآوری هایی 

برای توسعه انجام دهد و در صورتی که سیاست جمعیتی موفق نباشد، این 
اتفاق نخواهد افتاد. 

حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص با یادآوری پیشروی 
جامعه به سمت پیری با تاکید بر لزوم توجه به سیاست های جمعیتی، گفت: طبق آمارهای مرکز آمار 
ایران، نرخ رشد کل جمعیت در سال 95 نسبت به نرخ رشد سال 9۰ صفر و در مقیاس مشابه نرخ رشد 
جمعیت شهری منفی دو دهم درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی 6 صدم درصد بوده است که 

این نشان دهنده حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی است.
نماینده مردم در مجلس دهم، افزایش سن ازدواج را در پیری جمعیت، موثر دانست و بر ضرورت 
بررسی عوامل افزایش سن ازدواج و همچنین بی رغبتی زوجین به فرزندآوری تاکید کرد و گفت: 

نباید با بی تفاوتی از کنار موضوعاتی که جمعیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد گذشت؛ بهتر 
است دستگاه های مسئول با انجام اقدامات پژوهشی و مطالعات میدانی پدیده هایی مانند 

افزایش سن ازدواج، امتناع از فرزندآوری و تک فرزندی را بررسی و آسیب شناسی کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت تصویب و اجرای قوانین مناسب 
و همچنین اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب برای افزایش جمعیت گفت: 
سیاست هایی تشویقی مناسبی مانند افزایش مرخصی زایمان، گسترش مهدهای کودک 
در نزدیک محل کار زوجین، رایگان شدن آزمایش ها و مراقبت های دوران بارداری و ...از 

جمله راهکارهایی است که می تواند در افزایش نرخ باروری بسیار تاثیرگذار باشد.

 سقوط آزاد به سمت پیرینرخ رشد جمعیت استان، به زیر یک درصد رسید

رییس اداره آموزش و پرورش 
تربت جام جان باخت

 پرواز مرگبار
 از برج آلتون مشهد

یک جوان 22 ساله، در پی سقوط از برج آلتون مشهد در 
دم جان باخت.شهرام طاهرزاده، رییس اداره حوادث و 
مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: این 
حادثه در خیابان دانشگاه مشهد رخ داد و یک جوان از 
طبقه هشتم برج به پایین ســقوط کرد. وی ادامه داد: 
با حضور تکنســین های اورژانس در محــل مورد نظر 
مشخص شد فرد ســقوط کرده بر اثر شدت جراحات 
وارده در دم فوت شده و عالئم حیاتی ندارد.رییس اداره 
حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
خاطرنشان کرد: پلیس برای انجام تحقیقات بیشتر در 

خصوص این اتفاق درمحل حادثه حضور یافت.

 رییس اداره آموزش و پرورش تربت جام، شــنبه شب
 بر اثر واژگونی خودرو، جان خود را از دست داد.

مدیــر روابط عمومی دانشــکده علوم پزشــکی تربت 
جام گفت: محمدرضا کامیابــی، رییس اداره آموزش و 
پرورش تربت جام هنگام بازگشت از تاالر باربد در پنج 
کیلومتری تربت جام دچار حادثه شــد. وحید دانش 
افزود: در این حادثه یک عابــر پیاده قصد عبور از جاده 
را داشت که مرحوم کامیابی به خاطر برخورد نکردن با 
عابر پیاده از مسیر منحرف شــده و کنترل خودرو را از 
دست داده که این امر موجب واژگونی خودرو شده است.
محمدرضا کامیابی با 29 سال سابقه خدمت در سطوح 
مختلف آموزش و پرورش، بیش از هفت ســال رییس 
اداره آموزش و پرورش تربت جام بود که برای شرکت در 

جشن هفته معلم به تاالر باربد رفته بود.

چرا متروی 
اصفهان گران تر 

پای مردم 
تمام شد؟!

تابناک:زمانی که شهرداری اصفهان می توانست همچون شهرهای تبریز و مشــهد واگن ها را با دالر 9۰۰ تومانی تحویل بگیرد،  با گذراندن این دوران در تنش با دولت 
به منظور گرفتن سهم یک سومی برای اجرا و راه اندازی مترو، فرصت مغتنم برای شهر اصفهان از بین رفت و در نهایت هزینه های چند برابری از جیب مردم به این شهر 
تحمیل شد.  شهرداری اصفهان با تاخیر در خرید واگن، از دو سال پیش تاکنون واگن ها را با دالر بیش از ۳ هزار تومانی می خرد و این در حالی است که در سال های قبل 

امکان این خرید به اذعان شورای شهر اصفهان وجود داشت، اما شهرداری اصفهان از خرید امتناع کرد و اکنون متروی اصفهان گران تر به مردم تحویل داده می شود.
خط یک متروی اصفهان آن هم به صورت ناقص در حالی به مردم تحویل داده شد که باید همین مسیر، 1۰ سال قبل و در حالت بهره برداری کامل مورد استفاده شهروندان 
قرار می گرفت، اما شهرداری با تغییر مسیر از یک سو و تاخیر در خرید واگن ها از طرف دیگر این طرح را با تاخیر بیش از 1۰ ساله روبه رو کرد. طرحی که باید در عرض 

هفت سال به بهره برداری می رسید.

ذره بین

 رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهــان گفت: فناوری هــای نوین و 
به خصوص شــبکه های اجتماعی در کنار تمام مزیت هایی که دارند 
می تواننــد تغییراتی در ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگی جامعه 
ایجاد کنند. ســرهنگ ستار خسروی اظهار داشــت : در بررسی هایی 
 که تاکنون صورت گرفته مشــخص شــده که شــبکه های مجازی
 نقش مهمی در افزایش رفتار پرخاشگرانه و تحریک احساس کاربران 
و نقض حریم خصوصی افراد دارنــد. وی افزود: ایجاد رفتارهای فکری 
نامتعادل و ترویج رفتارهای نامناسب از جمله تهدیدات نرم شبکه های 
اجتماعی هستند که موجبات ارتکاب جرایم به ویژه جرایم خشن را در 
جامعه فراهم می آورند.این مقام انتظامی بیان داشــت: هم اکنون ۷8 
درصد کاربران عضو شــبکه های اجتماعی هستند و این افراد روزانه با 

بمباران اطالعات راست و دروغ روبه رو می شوند.
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بازدید از آرامگاه فردوسی 25 اردیبهشت ماه رایگان است

بازدید از آرامگاه فردوســی روز 25 اردیبهشت ماه به مناسبت 
فرارسیدن روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رایگان است.

اخبار

ده هتل برتر ایران را بشناسیم
این هتل موزه، یکی از معدود هتل هایی است که در فهرست ثبت آثار ملی قرار 

گرفته است . هتل آزادی رامسر دارای دو هتل قدیم و جدید است که هتل قدیم در 
سال 1312 در 3 طبقه و هتل جدید در ســال 1337 در 3 طبقه ساخته شده است. 
این هتل دارای 152 باب اتاق و سوئیت با چشم انداز جنگل و دریا و با تمامی امکانات 

رفاهی و اقامتی مناسب می باشد. هتل آزادی در قلب شهر رامسر قرار گرفته و به 
همین دلیل دسترسی به جاذبه های دیدنی و طبیعی شهر و دیگر مناطق از هتل بسیار 

آسان می باشد. 

هتل بزرگ رامسر

هتل قصر طالیی یکی از زیباترین و لوکس ترین هتل های خاورمیانه در مشــهد اســت. 
این هتل به دلیل معماری چشمگیر، اشراف داشــتن به حرم مطهر امام رضا  )ع(، سرویس و 
خدمات مطابق با استانداردهای بین المللی ، محیط آرام و دسترسی آسان به برخی جاذبه های 
گردشگری همچون آرامگاه نادر، گنبد خشتی، آرامگاه شیخ بهایی، بازار رضا، موزه آستان قدس 

رضوی، مراکز خرید و مسجد گوهر شاد، طرفداران بسیاری در میان مسافران مشهد دارد. هتل 
قصر طالیی با 20 طبقه و 610 باب واحد امنیت و آســایش در طول مدت اقامت برای میهمانان 

خود خلق می کند.

هتل قصر طالیی مشهد

این هتل شــگفت انگیز و فوق العاده با نمایی تمام شیشــه ای یکی از بهترین 
هتل های ایران در بام شهر تبریز بوده که در بهمن ماه سال 1380 افتتاح شده است. 
این هتل یکی از بهترین گزینه های اقامتی در شهر تبریز به شمار می رود. برج اصلی 
این هتل شامل 17 طبقه، 180 باب اتاق و رستوران گردان است. رستوران گردان هتل 

با منظره ای چشم نواز و جاذبه های گردشگری همچون پارک و باغ وحش ائل گلی، 
سورتمه، پارک آبی هلیا، عمارت کاله فرنگی، رودخانه مهران، مسجد کبود و بازار تبریز 

این هتل را متمایز کرده است.

هتل پارس تبریز

هتل صخره ای الله کندوان، سومین هتل صخره ای جهان با طبیعتی کوهستانی 
و زیباست که در قلب روستای تاریخی کندوان قرار دارد. این روستا قدمتش به قرن 
هفتم هجری برمی گردد. دارای 40 کرانه )اتاق سنگی طبیعی( به همراه جکوزی و 
کلیه خدمات رفاهی مدرن است؛ همچنین 40 کیلومتر با تبریز فاصله دارد. یکی از 

ویژگی های خاص هتل، آب لوله کشی آن است که یکی از بهترین آب معدنی های 
ایران، آب معدنی کندوان بوده و برای امراض کلیوی بسیار مفید محسوب می شود. 

هتل الله کندوان تبریز

هتل هایت یا پارســیان آزادی خزر یکــی از زیباترین و 
بهترین هتل های پنج ستاره ساحلی آب های نیلگون دریای خزر 
در شهر چالوس بوده که در دهه 50 توسط گروه هتل های معروف 
هایت ساخته شده است. دور تا دور این هتل را جنگل های هیرکانی 
مازندران احاطه کرده اند. هتل دارای 174 باب اتاق و ســوئیت با 

چشم اندازی بسیار زیبا از دریا و جنگل است. قرار 
گرفتن بین جنگل و دریا، بهترین شرایط 

آب و هوایی، دسترسی آسان به شهر 
چالوس و نمک آبرود از ویژگی های 

خاص و متفاوت این هتل هستند.

هتل هایت خزر

هتلی با نمایی کشــتی مانند بر فراز کوه ها با 
چشم اندازی بی نظیر از شــهر شیراز که در حال حاضر 
یکی از بهترین و مجلل ترین هتل های جنوب کشــور 
است. این هتل در ســال 1392 با  14 طبقه و 158 باب 
اتاق با دید کامل از شهر شیراز ساخته شد. نزدیکی به 
جاذبه های گردشگری چون دروازه قرآن، باغ ارم و جهان 

نما، تخت جمشــید، مقبره حافظ و 
ســعدی و همین طور دسترسی 

آسان به فرودگاه و شاهراه های 
اصلی شهر از مزایای این هتل 

محسوب می شود. 

هتل بزرگ شیراز 

این هتل، با قدمتی طوالنی در عرصه هتلداری مطابق با استانداردهای بین المللی 
روز دنیا، بی شک بهترین، محبوب ترین و مجلل ترین هتل کشور و تهران می باشد. 
هتل پارسیان آزادی به دلیل واقع شدن در منطقه ای خوش آب و هوا و چشم اندازی 
بی نظیر از شهر تهران از موقعیت ویژه ای برخوردار است و طرفداران بسیاری دارد. 

هتل آزادی یا هایت سابق از سال 1370 تحت نظر گروه هتل های پارسیان فعالیت 
می کند. دارای 475 باب واحد اقامتی همراه با دکوراسیون و طراحی فوق العاده زیبا در 

26 طبقه مشرف به رشته کوه های البرز و شهر زیبای تهران است .

هتل آزادی تهران

اقامت در کاروانسرایی تاریخی- سنتی، در قلب شهر اصفهان را با هتل عباسی می توانید 
تجربه کنید. این هتل یکی از جاذبه های توریســتی ایران اســت؛ همچنیــن کهن ترین و 
لوکس ترین هتل اصفهان با معماری باشکوه ایرانی عصر صفوی به شمار می رود. بنای اصلی 
هتل در سال 1128 به دستور شاه سلطان حســین صفوی برای پیشکش به مادرش ساخته 

شده و بعدها در ســال 1345 تبدیل به هتل کنونی شده اســت. هتل عباسی دارای 231 باب 
اتاق، سوئیت و آپارتمان می باشد. اتاق های هتل، دور تا دور حیاط و حوض فیروزه ای رنگش قرار 

گرفته اند و رو به حیاط هتل، تراس و پنجره دارند. 

هتل عباسی اصفهان 

از معروف ترین هتل های لوکس و مدرن مشهد است که به دلیل معماری منحصر به 
فرد، باالترین استانداردهای کیفی و نزدیکی به حرم امام رضا )ع( طرفداران بسیاری 
دارد. هتل درویشی با 20 طبقه، یکی از بلندترین ساختمان های اقامتی مشهد و 
بزرگ ترین هتل آتریوم کشور با سطح شیشه ای است که در سال 1390 افتتاح شده 

است. هتل دارای 223 اتاق با مدل های متنوع اقامتی مانند اتاق های رویال، فصل، 
پنت هاوس، اتاق ملل و اتاق های VIP می باشد. 

هتل درویشی مشهد

هتل اسپیناس پاالس، شیک ترین و بزرگ ترین هتل 
تهران با معماری مدرن و بی نظیر اســت که در بهترین منطقه 
تهران، روی تپه های مرتفع ســعادت آبــاد در آبان ماه 1394 

افتتاح شد. هتل دارای 20 طبقه با 400 باب 
اتاق و سوئیت لوکس با طراحی داخلی 

فوق العاده و مجهز به تمامی امکانات 
رفاهی روز می باشد. 

هتل اسپیناس پاالس
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الجزیره نوشت: نور خورشید به کاشی های فیروزه ای مسجد شاه میدان نقش 
جهان اصفهان می تابد و سایه آن ده ها توریستی که با دوربین های آماده شان 

منتظر ثبت این صحنه هستند را در بر گرفته است.  
به گفته ویلیام جکسون، زبان شناس آمریکایی باغ ها ، اماکن ، قصرها ، مساجد، 
بازارها ، مدارس، پل های باشــکوه و بیش از همه میدان نقش جهان همگی 
بخشی از تاریخ هستند که در ذهن هر یک از مسافرانی که به اصفهان سفر کرده 
باشند می ماند. این خاطرات به حدی واضح و پایدار خواهند بود که هرگز بعد 

از سال ها و ماه ها در ذهن کمرنگ نمی شوند. 
امروز اصفهان یکی از بزرگ ترین اماکن توریســتی ایران است. هتل عباسی 
اصفهان اخیرا در مستند سی ان ان به عنوان زیباترین هتل خاورمیانه خوانده 
شده است. با یک پرس و جوی ساده از رزرویشن این هتل می فهمیدکه این 

هتل برای سه ماه آتی از پیش رزرو شده است. 
محمد ایزدخاستی، معاون گردشگری شــهر اصفهان می گوید این شهر به 
ده ها هزار اتاق دیگر در هتل نیاز دارد تا پاسخگوی نیاز توریست های این شهر 
باشد. دیگر هتل ها در سطح شهر به طور معمول پر از توریست است . به اذعان 
مقامات شهری تعداد توریست ها روز به روز از ســال 2015 واز زمان توافق 

هسته ای بیشتر شده است. 

به گفته محمد ایزدخاســتی در دو ســال گذشته ما شــاهد افزایش تعداد 
توریست ها تا ســه برابر بوده ایم. از همه مهم تر شاخص های سرمایه گذاری 

است که نوعی سرمایه گذاری استثنایی بوده است . 
معاون گردشگری شــهر اصفهان در گفت و گو با الجزیره در اتاق شیشه ای 
روشنش به اهمیت سرمایه گذاری در بخش اقامت و تفریحات این شهر تاکید 
کرد. وی افزود: زیرســاخت هتل های کنونی و ظرفیت فعلی شهر بسیار کم 
است. در حال حاضر 15 هزار اتاق در شهر داریم، اما آمارها نشان می دهد ما 

نیاز به 150 هزار اتاق داریم. 
افزایش تعداد توریست ها در اصفهان آیینه یک روند در سراسر کشور است. 
از سال 2013 که حسن روحانی روی کار آمده است و پس از توافق هسته ای 
توریســم در ایران تا 5/2 میلیون نفر از 3/8 میلیون افزایش داشــته اســت. 
درآمد حاصل از این صنعت 8 میلیارد دالر در ســال 2105 بوده است.ایران 
سرزمین 21 مکان توریستی است که در سایت میراث فرهنگی جهانی به ثبت 
رسیده اند. ویرانه های پرسپولیس در شــیراز و بازار سنتی تبریز از جمله این 

اماکن دیدنی در ایران است.
 الجزیره اخیرا در گفــت و گو با تعدادی از توریســت هایی کــه به اصفهان
  ســفر کرده اند دریافته که با وجود خطرات و تنش هــای منطقه و اظهارات
  تند آمریکا علیه ایران هیچ یک از آنها از اینکه به ایران ســفر کنند ترســی

 ندارند. 
 یک توریست آلمانی در پشت بام عالی قاپو در گفت و گو با خبرنگار الجزیره 

 گفته بود که نمی توانست تصور کند ســفر به ایران بدون توقف در اصفهان
 باشد. 

هیچ چیز به اندازه میهمان نوازی و فرهنگ این شهر جذاب نیست. 
رضا گلیلی مغازه داری که در یکی از مغازه های ظروف مسی کار می کند به 
توریسم های اطراف مغازه اش اشــاره کرده و گفته این منظقه هنوز ماالمال 

از توریست نشده است. به گفته او با وجود رشد توریست در سال های  
اخیر توریست هایی که خوب خرج می کنند نمی توانند راحت به ایران 
سفر کنند و این به دلیل عدم کارکرد کارت های اعتباری خارجی در 

بازار ایران است. 
ایزدخواستی گفته یکی ازمهم ترین مسائل در اصفهان که بسیاری 
از توریست ها را جذب می کند هویت فرهنگی این شهر است. هرگز 
در این شهر شاهد شکاف فرهنگی نبوده ایم. زمانی که توریست ها 
به این شهر سفر می کنند با گرفتن یک تور می توانند به قلب تاریخ 
سفر کنند. در بسیاری از شهرها بخش هایی از شهر بافت قدیمی و 

در بخش هایی بافت مدرن دارد. 
بافت سنتی شهر برای توریست ها باز است و می توانند از آن لذت 
ببرند. به گفته ایزد خواســتی اصفهان شــبیه به یک موزه است. 
همه گوشه و کنار این شــهر اثر هنری اســت. این شهر هویت 
فرهنگی خودش را تولید می کند. این جذاب ترین مسئله برای 

توریست های خارجی است.

روایتی از یک شهر- موزه تاریخی؛

هجوم توریست ها به »نقش جهان« ایران

صندوق احیا و بهره برداری از اماکــن فرهنگی تاریخی، 
به منظور مرمت، احیا و بهره بــرداری مدت معین از ابنیه 
تاریخی کشــور، تاکنون اقــدام به واگــذاری 64 بنای 
تاریخی فرهنگــی به بخــش خصوصی کــرده و به  این 
ترتیب در دولت یازدهم، نسبت به دولت های نهم و دهم، 

واگذاری بناهای تاریخی 640درصد رشد داشته است.
میــزان واگذاری ها پیــش از دولت یازدهــم فقط 10 
بنای تاریخی بوده که از این تعداد قرارداد 3 بنا شــامل 
مجموعه خانه های فهادان، حمام ابوالمعالی یزد و عمارت 
مسعودیه تهران به علت اجرا نشدن تعهدات سرمایه  گذار 
فسخ شده و مبلغ ســرمایه پیش بینی شده برای مرمت 

جذب نشده است.

رشد 640درصدی واگذاری 
ابنیه تاریخی برای احیا

مدیر پایگاه میــراث فرهنگی نوش آباد از شــروع به کار 
شناسایی و مستند نگاری بیش از ده اثر تاریخی نوش آباد 
و همچنین اتمام مرمت و بازسازی بنای حوضخانه مسجد 
جامع نوش آباد خبر داد. زهرا ســاروخانی، مدیر پایگاه 
میراث فرهنگی شهرســتان نوش آباد بــا تاکید بر اینکه 
بنای حوضخانه مســجد جامع که در زیر حیاط امامزاده 
اسحق قرار داشــت در حدود 40 سال پیش با نخاله های 
ساختمانی و خاک پر شــده بود افزود: این حوضخانه در 
سال 1393با همکاری و مساعدت هیئت امنای امامزاده 
و مســجد جامع از محل اعتبارات ملی ســازمان میراث 
فرهنگی  کشــور با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد 
میلیون تومان خاک برداری و مورد مرمت و بازسازی قرار 
گرفت.ساروخانی، خاک برداری، پایه چینی، احداث طاق 
مرکزی فضا، نماچینی آجری، سیم گل و کف سازی را از 
مهم ترین اقدامات مرمتی این پروژه برشمرد.وی در ادامه 
از مستند نگاری بیش از ده اثر ارزشمند موجود در شهر 
تاریخی نوش آباد خبر داد و ادامه داد: در این میان پرونده 
ثبتی تعداد 5 اثر تهیه و جهت ثبت در فهرست آثار ملی به 

اداره کل میراث استان ارسال شد.

اتمام مرمت بنای حوضخانه 
مسجد جامع نوش آباد

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه شورای 
ثبت و حریم آثار ملــی غیر منقول از تدویــن پرونده و 
تصویب ثبت ملی ده محوطه باســتانی در پهنه اســتان 

اصفهان خبر داد.
ناصر طاهری افزود: پرونده های محوطه تاریخی شــهر 
»وزوان«، 3 محوطــه باســتانی در روســتای »ناوله«، 
محوطه تاریخی قلعه »مهرچان«، قبرســتان باســتانی 
روستای »خنج«، قبرســتان باستانی روستای »گرمه«، 
محوطــه باســتانی روســتای »قمبــوان« و محوطه 
 تاریخی روســتای »رمز علی« در شهرستان »دهاقان«
 از جملــه محوطــه هــای تاریخی و باســتانی اســت 
که ابتــدا پرونده کاوش های باســتان شناســی تهیه و 
ســپس پرونده ثبتی آن تهیــه و پس از مطرح شــدن 
 در شــورای ثبت اســتان با اکثریت اعضا بــه تصویب

 رسید.
معاون میراث فرهنگی اســتان تصریح کرد: پرونده های 
تصویب شده برای دریافت شــماره ثبت ملی به شورای 

ملی ثبت کشور ارسال می شوند.

 ثبت ده محوطه تاریخی 
در پهنه استان اصفهان

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، از کســب رتبه اول هنرمندان اصفهانی 
در بیست و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران 

خبر داد.
جعفر جعفر صالحی افــزود: در مراســمی که در محل 
ســازمان میراث فرهنگی کشــور برپا شــد از معاونت 
صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان 
اصفهان و تنی چند از هنرمندان صنایع دســتی استان 
در راســتای کســب رتبــه اول در بیســت و هفتمین 
نمایشــگاه ملی صنایع دســتی و میراث فرهنگی ایران 
 با حضور معاون صنایع دســتی کشــور تجلیل به عمل

 آمد.

کسب رتبه نخست اصفهانی  ها 
در نمایشگاه صنایع دستی ایران

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح 
ارزشیابی علمی خانه های تاریخی اصفهان در سال 1396 

توسط میراث فرهنگی خبر داد.
فریدون الهیاری افزود: بر اساس این طرح که توسط حوزه 
ثبت و حریم اداره کل تهیه شده، تمامی خانه های تاریخی 
اصفهان از لحاظ قدمت )از دوره پیش از اســالم تا دوران 
معاصر( معماری )اعم از بررسی شــیوه های معماری در 
دوره های تاریخی و خالقیت و نوآوری معماری، همچنین 
تزیینات، سازه و اصالت( و در نهایت موقعیت ارزشمندی 
در طرح های تفضیلی و جامع و همچنین قرار گیری در 
حریم آثار تاریخی جهت ثبت در فهرســت آثار ملی و یا 

تغییر کاربری مورد ارزشیابی قرار می گیرند. 

ارزشیابی علمی خانه های 
تاریخی اصفهان
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وزنه بردار اصفهانی به ایران بازنگشت
احسان بیاتی، وزنه بردار پیشکســوت اصفهانی که به همراه تیم ملی کشورمان در 
مسابقات جهانی پیشکسوتان نیوزیلند شرکت کرده بود، پس از پایان این مسابقات 

به همراه کاروان ایران به کشور بازنگشته است.

مستطیل سبز

االهلی عربستان - ذوب آهن ایران
 ذوب آهن در هفته پایانی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در 
دوحه قطر به مصاف االهلی عربستان می رود. نماینده ایران 
که در حال حاضر در رده سوم گروه C ایستاده برای صعود به 
مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها محکوم به پیروزی در 
آخرین مسابقه است. به عبارت دیگر، ذوب آهن برای حضور 
در جمع ۱۶ تیم پایانی آسیا یک راه بیشتر ندارد و آن پیروزی 

برابر تیم رده دومی االهلی است.
با وجودی که ادامه حیات سبزپوشان اصفهانی در این فصل 
از لیگ قهرمانان آســیا منوط به پیروزی در آخرین مسابقه 
اســت، اما سرنوشــت آنها کامال در دســت خودشان است 
زیرا هر نتیجه  دیگری که در بــازی همزمان العین امارات و 
بنیادکار ازبکستان رقم بخورد هیچ تاثیری بر صعود یا حذف 
ذوب آهن نخواهد داشت و به شــرط پیروزی نماینده ایران 
تنها می تواند تعیین کننده اولی یا دومی اش باشد.ذوب آهن 
در این دیدار میهمان االهلی است، اما بازی ۲ تیم نه در جده 
که در استادیوم ثانی بن جاسم دوحه برگزار می شود که بعید 
است شرایط حاکم بر آن بیشتر از جو ورزشگاه سلطان قابوس 
مسقط در دیدار رفت به ضرر تیم ایرانی باشد. در آن مسابقه 

که ذوب آهن میزبان اسمی آن محسوب می شد سبزپوشان 
اصفهانی شکست تلخی را برابر حریف ۱۰ نفره خود متحمل 
شدند. پرونده لیگ های ۲ کشــور به فاصله چهار روز قبل از 
این مســابقه با نایب قهرمانی االهلی در عربستان و چهارمی 
ذوب آهن در ایران بسته شــد. به این ترتیب، بازی با االهلی 
پس از آن برگزار می شــود که ذوب آهن با برتری در آخرین 
دیدار داخلی خود لیگ شانزدهم را با ایستادن بر پله چهارم به 
پایان رساند. جایگاهی که برای این تیم تنها به شرط قهرمانی 
تراکتورسازی در جام حذفی متضمن سهمیه پلی آف آسیایی 
خواهد بود. با این اوصاف، سبزپوشان اصفهانی در حالی باید 
برای تداوم حضورشــان در دوره جاری لیگ قهرمانان آسیا 
تالش کنند که هنوز بابت بودنشان در فصل بعد این رقابت ها 
مطمئن نیستند. در مقابل، حریف عربستانی با کسب عنوان 
نایب قهرمانی در لیگ این کشور از هم اکنون مجوز شرکت در 
دوره آتی لیگ قهرمانان را به دست آورده است. وجه مشترک 
ذوب آهن و االهلی هنگام رویارویی با یکدیگر این است که 
هر ۲ تیم دیدار قبلی خــود در لیگ قهرمانان را به شــکل 
غیرمنتظره ای واگذار کردنــد. االهلی در هفته پنجم به تیم 
قعرنشین و از پیش حذف شــده بنیادکار باخت و ذوب آهن 

شکست خانگی دور از انتظاری را مقابل العین متحمل شد.
پرسپولیس ایران - الوحده امارات

تیم پرســپولیس که در این هفته مقابل الوحده امارات قرار 
می گیرد برای صعود باید بتواند این تیم اماراتی را شکســت 
داده و چشــم به بازی دیگر این گروه بســپارد تا در صورت 
تساوی یا شکســت الریان مقابل الهالل شاگردان برانکو به 
عنوان تیم دوم صعود کرده و جشن صعود در آسیا را با حضور 
هواداران پرشور خود برپا  کنند. مساوی یا باخت پرسپولیس 
مقابل الوحده به معنای خداحافظی سرخپوشــان از آســیا 
خواهد بود. برانکو پنجشــنبه گذشــته به بازیکنان اصلی 
تیمش مقابل سیاه جامگان استراحت داده بود تا ستاره های 
سرخپوش سرحال و آماده در آسیا حاضر شوند با این حال 
این مسئله به مذاق تیم سقوط کرده صبا خوش نیامد! حاال 
باید دید پرسپولیس با ترکیب اصلی اش مقابل الوحده امارات 
چکار می کند.شاید یکی از خوش  شانسی های پرسپولیس 
این است که دو تیم عربستانی و قطری حتی به فکر تبانی هم 
نمی افتند زیرا الهالل در صورت پیروزی می تواند به عنوان 
تیم اول گروه صعود کند و شــرایط بهتری در مرحله بعدی 
داشته باشد و الریان هم برای برد به میدان می رود تا صعود 
کند. مســاوی دو تیم هم به سود شــاگردان برانکو خواهد 
بود؛ بنابراین سرنوشــت صعود تا حد زیادی دســت خود 
پرسپولیس است. شاگردان برانکو اگر در آرزوی بزرگ صعود 

آسیایی هستند باید در این 
بازی پیروز شوند و به توقف 
الریــان در دوحــه امیدوار 
باشند. سرخپوشان تمامی 
مشکالت خود را برای این 
بازی به خاطر خودشــان و 
هواداران باید فراموش کنند 
زیرا در صورت حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا ، قهرمانی آنها 
در لیگ برتر تحت شعاع قرار 

می گیرد.
در بــازی رفــت دو تیــم 
سرخپوشــان بازگشــتی 
رویایــی داشــتند و بعد از 
دریافت دو گل توانستند 3 
بر ۲ پیروز شــدند. طارمی 
در ۱۰ دقیقــه دو گل زد و 
اکنون هم پرســپولیس با 

حمایت هوادارانش باید برای صعود ســراپا به دروازه حریف 
حمله کند. نکته مهم اینکه الوحده امارات هم شانس صعود 
دارد و اگر چه در رده آخر جدول است، اما در صورت باخت 
الریان و پیروزی الوحده مقابل پرسپولیس این تیم اماراتی 
است که می تواند در ورزشگاه  آزادی جشن صعود بگیرد. به 
همین دلیل ممکن است شاهد یکی از زیباترین و جذاب ترین 

بازی های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی باشیم.

هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

 در آرزوی صعود

در حالی که طبق قانون مســابقات لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا؛  
باشگاه میزبان بایســتی جهت تیم میهمان، اتوبوس، ماشین سواری 
و ماشین باربری تدارک ببیند، اما متاسفانه کاروان تیم فوتبال ذوب 
آهن در بدو ورود به قطر و با وجود اعالم زمان ورود به فدراسیون قطر 
و باشگاه االهلی، با کارشکنی سعودی ها روبه رو شد و هیچ وسیله ای 
برای این تیم مهیــا نگردیده بود تا با هماهنگــی مدیران ذوب آهن 
بازیکنان و کادر فنی، راهی هتل محل اقامت خود شوند. این در حالی 
اســت که باشــگاه ذوب آهن در دیدار رفت دو تیم در مسقط عمان 

تمامی امکانات مورد نیاز را در اختیار این تیم قرار داد.
 با گذشت 3 ساعت از حضور تیم در دوحه، باز هم بار تیم ذوب آهن به 
هتل محل اقامت دیر رسید.تیم فوتبال ذوب آهن ایران امروز در دوحه 

قطر میهمان االهلی عربستان است.

رییس هیئت مدیره باشگاه ســپاهان اصفهان در مورد تمدید قرارداد 
با زالتکو کرانچار به مدت دو فصل دیگر و انتظارات باشــگاه سپاهان از 
او، عنوان کرد: سپاهان همیشــه برای قهرمانی هدف گذاری می کند و 
امسال هم از آقای کرانچار همین انتظار را داریم. منوچهر نیکفر درباره 
فهرست بازیکنان مدنظر کرانچار گفت:  قرار شده ترکیب اصلی تیم حفظ 
شود و در برخی پست ها نیاز به تقویت داریم. صحبتی در مورد فهرست 
بازیکنان نشــده و تنها درباره تمدید قرارداد خود کرانچار بحث کردیم. 
سرمربی در روزهای آینده بازیکنان مدنظرش را به باشگاه اعالم خواهد 
کرد. رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان همچنین درباره ملحق شدن 
محرم نویدکیا و محمود کریمی به کادرفنی سپاهان بیان کرد: کرانچار 
دستیارانش را خودش انتخاب می کند و قبل از تمدید قرارداد از این دو 

مربی نام برده بود.

دغدغه سرمربی تیم فوتبال 
جوانان ایران 

ســرمربی تیم فوتبال جوانان ایران روز یکشــنبه از 
فدراســیون فوتبال خواســت موضوع اجازه ندادن 
باشگاه ها به چند بازیکن برای حضور در اردوهای تیم 
جوانان ایران را حل کند تا در آستانه رقابت های جام 
جهانی زیر ۲۰، به روند آماده ســازی تیم آسیب وارد 
نشود. ســرمربی تیم فوتبال جوانان ایران مهم ترین 
دغدغه اش را حضور نداشتن چند بازیکنان کلیدی و 

ارزشمند در اردوها و تمرینات دانست.
امیر حســین پیروانی از جمله این بازیکنان را »امید 
نورافکن« بازیکن اســتقالل تهران،  »علی طاهریان«  
هافبک تراکتورســازی و »مهران درخشــان مهر« 
بازیکن ذوب آهن اصفهــان ذکر کرد و گفت: موضوع 
تیم ملی مهم تر از باشگاه هاســت و امیدوارم با تدبیر 
فدراســیون فوتبال، زمینه برای حضور قدرتمند تیم 
فوتبال جوانــان ایران در جام جهانــی ۲۰۱7 فراهم 
شود. وی گفت: امید نورافکن بازیکن ارزشمندی است 
که در تیم جوانان رشد کرد و حتی در آن زمان عضو 
باشگاه استقالل نبود، او اکنون به یک بازیکن کلیدی 
تبدیل شده و خواسته ما آن است که در مسابقات از این 
بازیکن استفاده کنیم. پیروانی گفت: نورافکن کاپیتان 
تیم من است و قدرت رهبری دارد، ضمن آنکه باشگاه 
استقالل نیز درگیر مســابقات جام باشگاه های آسیا 
هستند و طبیعی است که آنها نیز به این بازیکن نیاز 

داشته باشند.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران گفت: تراکتورسازی 
تبریز نیز قرار اســت در فینال جام حذفی برابر نفت 
تهران بازی کند و علی طاهریان بازیکن این تیم به تیم 
فوتبال جوانان دعوت شده است و امیدواریم بتوانیم 
وی را نیز در اختیار داشته باشیم. وی درباره اردوی تیم 
فوتبال جوانان ایران قبــل از اعزام به جام جهانی کره 
جنوبی گفت: یک هفته در شهریار اردو داشتیم و در 
حال حاضر نیز خود را در کمپ تیم های ملی مهیای 
حضور در جام جهانی می کنیم.سرمربی تیم جوانان 
شرایط تیم فوتبال جوانان ایران را خوب توصیف کرد 
و گفت: تنها مشکل تیم حضور نداشتن چند بازیکن 
در اردوهای آماده سازی است و امیدواریم با برطرف 
شدن این موضوع، تیم جوانان بتواند نتایج خوبی در 
جام جهانی کسب کند. رقابت های فوتبال جام جهانی 
زیر ۲۰ سال از 3۰ اردیبهشت ماه در کشور کره جنوبی 

آغاز و تا ۲۱ خرداد ماه ادامه دارد. 

کارشکنی عربستانی ها در دوحه؛

  به ذوب آهن
 اتوبوس ندادند!

رییس هیئت مدیره باشگاه سپاهان:

از کرانچار قهرمانی 
می خواهیم

شاید یکی 
از خوش  

شانسی های 
پرسپولیس این 
است که دو تیم 

عربستانی و 
قطری حتی به 
فکر تبانی هم 

نمی افتند

ذوب آهن  و پرسپولیس  دو نماینده ایران امروز در هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا، مقابل نمایندگان 
امارات و عربستان قرار می گیرند تا در صورت پیروزی بتوانند بخت خود را در مرحله یک هشتم 

نهایی آزمایش کنند.

با اینکه به نظر می رسید فیروز کریمی بعد از موفقیت در نگه داشتن 
صنعت نفت در لیگ برتــر فصل بعد هم روی نیمکــت برزیل ایران 
می نشیند، اما انگار قرار نیست که همکاری آبادانی ها با فیروز کریمی 
در فصل آینده هم ادامه داشته باشد.فراز کمالوند سرمربی مستعفی 
گسترش فوالد به احتمال زیاد جانشــین کریمی خواهد بود. گفته 
می شــود کمالوند در صورت حضور در آبادان کرار جاســم بازیکن 

همیشه شاکی تراکتورسازی را به صنعت نفت خواهد برد.

شایعه عجیب در آبادان

رییس کمیتــه بین المللی پارالمپیک از نخســتین مجموعه 01
اختصاصی ورزش هــای جانبازان و معلوالن اســتان اصفهان 
بازدیدکرد. مجموعه ورزشــی شــهید عبدا... میثمی دومین 

مجموعه ورزشی اختصاصی جانبازان و معلوالن کشور است 
حضور فیلیپ کریون، مورد توجه و استقبال زیادی قرار گرفت. 
وی در سالن تیراندازی نشانه گیری کرد و در سالن بسکتبال با 

ویلچر به همراه بازیکنان تیم اصفهان بازی کرد و مورد تشویق قرار گرفت.

کریون در نصف جهان دست به توپ شد
برخی خبرگزاری ها اعالم کرده اند که مهدی 
رحمتی پیشنهاد وسوســه انگیزی از یک تیم 
شهرســتانی دریافت کرده و شــاید برخالف 
قرارداد با اســتقالل از این تیم جدا شــود. در 
صــورت جدایی رحمتــی، محمدرضا اخباری 
دروازه بان ملی پوش تراکتورسازی گزینه اول 

منصوریان است.البته عالوه بر استقالل سپاهان هم مشتری جدی این دروازه بان است.

رقابت استقالل و سپاهان برای اخباری

تجربه ســال ها فعالیت بوکــس در ایران نشــان می دهد 
مدال آوری در سال های اخیر تنها توسط چند ستاره قدیمی 
حاصل شده است. ستاره هایی که این روزها دیگر در بوکس 
نیســتند و عده ای هنوز با خاطرات کسب مدال توسط آنها 
عکس یادگاری می گیرند، مصاحبه می کنند و یا موفقیت ها 
را به نام خودشان می زنند! در خصوص تیم با میانگین سنی 
کمتر از ۲۴ سال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا نقدهای 
بلند و باالیی می توان نوشت. تیمی که با ۸ نفر به ازبکستان 
 اعزام شــد و تنها با یک برنز به ایران بازمی گــردد، اما باید

 واقع بین بود.
 نسل بوکس ایران در حال تغییر است. اگر به فکر جهش در 
بوکس باشیم همچنان باید صبر کرد ، وگرنه می شد همان 
مظاهری ها، دالوری هــا، طلوتی ها و ســپهوندی ها را به 
قهرمانی آسیا برد، مدال گرفت و بازگشت. هنر این است که 
از بوکسوری جوان و بی نام و بی تجربه، قهرمان آسیا ساخت. 
در کنار همه این موارد چند نقد هم به فدراسیون بوکس وارد 
است؛ می شــد به جای اعزام ۸ نفر به قهرمانی آسیا تیم را با 
تعداد کمتری به ازبکستان اعزام کرد ولی پیش از آن حضور در 

یک یا دو تورنمنت آماده سازی را تجربه کرد. 
چه لزومی دارد بوکسورهای ســبک وزن ایران که تاکنون 
حتی ســابقه یک مدال هم نداشــته اند به رویداد آسیایی 
اعزام شوند؟بحث ســرمربی خارجی بحثی جداست، اما آیا 

 فدراسیون بوکس حساسیت الزم برای انتخاب مربیان ایرانی 
را دارد؟ 

چگونه می شود که جاسم دالوری بوکسور باتجربه و خوشنام 
ایران یک روز در ســالن مجموعه انقالب بوکسور است و در 
فاصله ۲۴ ساعت تبدیل به مربی می شود؟  آیا برای انتخاب 
سایر مربیان تیم ملی هم به شایستگی و کارنامه آنها توجهی 
شده است؟ چشم امید تیم ایران به یک یا دو بوکسور با تجربه 
تیم از جمله ســاالر غالمی در وزن ۹۱ کیلوگرم بود. ساالر 

سابقه حضور در چند تورنمنت بین المللی را دارد. 
او بوکسور توانمندی است، اما نمایش ضعیفی در برابر بوکسور 
 سوری داشت. آیا فشار روانی ســاالر را پیش از آغاز مسابقه
 ناک اوت کرد؟ بررســی و علــت جویی این موضــوع را به 
فدراسیون بوکس می سپاریم.باید از فدراسیون بوکس هم 
برای شجاعت و ریسکی که برای اعزام این جوانان به قهرمانی 

آسیا داشت تقدیر کرد.
 تفکر جدید مدیریتی روح ا...حسینی که خود از قهرمانان این 
رشته ورزشی بوده هرچند ممکن است تا مدت ها او را تبدیل 
به سیبل انتقادات و هجوم ها کند اما زمان، اهمیت مبارزه وی 
در این راه را مشخص خواهد کرد. حسینی با انتخاب سرمربی 
کوبایی، آرامش را به تیم بحرانــی بوکس بازگرداند هرچند 
جوانگرایی وی بوکس را به فدراسیونی آسیب پذیر در وزارت 
ورزش، کمیته ملی الپیک و به ویژه رسانه ها تبدیل می کند.

در حاشیه

مدال آوری؛ قربانی جوانگرایی در بوکس 
قاب روز

این منصوریان خوش اشتها!

ســرمربی تیم ملــی فوتســال زیر ۲۰ 
ســال با بیان اینکه سیاست برنامه 
تیم ملــی برگــزاری اردوهــا در 
شهرستان هاســت، گفت: هدف 
اصلــی ما از ســفر بــه اصفهان 
اســتفاده از کف پوش استاندارد 
ســالن ۲۵ آبان بــود. علی صانعی 
اظهار داشــت: مســئوالن این سالن 
همکاری بسیار خوبی با ما داشتند و شرایط 

استفاده از این سالن را برای ما فراهم کردند. 
 وی افزود: با همکاری صمیمانه مســئوالن این ســالن توانســتیم

 3 جلسه تمرینی خوب داشته باشیم و بازیکنان نیز از این موقعیت 
بسیار خوب استفاده کردند؛ البته در ابتدا قرار بود ۴ جلسه تمرین 
داشته باشیم که به دلیل جلسه ای که با آقای تاج داشتیم سفر ما به 

تعویق افتاد و یک جلسه تمرین ما از دست رفت. 
سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ ســال درباره برگزاری مجدد اردوی 
تیمش در اصفهان گفــت: برگزاری مجــدد اردو در اصفهان دیگر 
برای ما مقدور نیســت؛ چراکه بازیکنان دانشجو یا سرباز هستند و 
یا حتی محصل در ســن های مختلف داریم؛ بنابراین برای برطرف 
 کردن مشکل خروج از کشــور تک تک بازیکنان باید اقدام کنیم تا 

بتوانیم عازم تایلند شویم.
 وی افــزود: البته سیاســت برنامــه تیم ملی برگــزاری اردوها در 
شهرستان هاست و ان شــاءا... در ســال جاری بازهم اردوهایی در 

اصفهان و شهرستان های دیگر خواهیم داشت.

اســامی نهایی تیم ۲۱ نفــره نوجوانان 
ایران که قرار اســت به مســابقات 
قهرمانی آســیا اعزام شوند اعالم 
شــد و امیرحســین درویشی، 
ریحانه مبینی وحســن بادپی از 
اســتان اصفهان در این مسابقات 
حضور دارند.  اســامی سایر نفرات 
از این قرار است:علی سالمتیان)قم(، 
علی ســلیمانی، تکتم دســتاربندان، بهاره 
جهان تیغ)خراســان رضوی(، محمدرضا دهقانی)زنجان(، محمد 
حاصلی، ســیدامیر زمان پور، آرمین شــاه ملکــی، مریم خوش 
نیت)همدان(، امیرحسین رحمانی )قزوین(، رضا کفایتی، ریحانه 
آرانــی، نگین بیگمی، مریــم محبی، کیمیا پورخلخــال، پردیس 
 عبدالمحمدی)تهران(، حمید رضا کیا)گلســتان(، علیرضا نوری

) فارس( و دانیال صفی)چهارمحال و بختیاری( 
همچنین محمدرضــا اســحاقی)قم(، علــی رحمانی)قزوین(، 
حســن جعفری)زنجان(، مهــدی محمدی)همــدان(، داریوش 
صمیمی)چهارمحال و بختیاری(، سیدصادق حسین )گلستان(، 
مصطفی جنتی، زهــرا نبی زاده)تهران( نیز ۹ مربی ای هســتند 
که تیم دو و میدانی نوجوانان ایران را در این مســابقات همراهی 
 خواهند کرد.رقابــت های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آســیا از
  3۰ اردیبهشــت تا دوم خرداد امســال در بانکــوک تایلند برگزار

 خواهد شد.

دکتر ســلطانی فر هدف از ایجاد معاونت 
توســعه ورزش بانوان در ادارات کل 
استان ها را تعالی جایگاه مدیریتی 
زنان در وزارت ورزش و جوانان و 
ایجاد شرایط عادالنه و برابر برای 
حضور بانوان متخصص و آگاه در 

سمت های مدیریتی اعالم کرد.
یکصــد و بیســت و نهمین جلســه 
شورای معاونان به ریاست دکتر سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان تشکیل شــد. در این نشست موضوع تشکیل 
معاونت توسعه ورزش بانوان در ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، 
مورد تصویب قــرار گرفت. دکتر ســلطانی فر هــدف از ایجاد این 
معاونت را تعالی جایگاه مدیریتی زنــان در وزارت ورزش و جوانان 
و ایجاد شــرایط عادالنه و برابر برای حضور بانوان متخصص و آگاه 
در  ســمت های مدیریتی اعالم کرد. بنابراین برای تشکیل معاونت 
توسعه ورزش بانوان مقرر شــد پیگیری های مقتضی با همکاری 
معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و معاونت امور بانوان وزارت ورزش 

و  جوانان و از طریق سازمان امور استخدامی کشور صورت گیرد.

این روزها شــایعات زیادی درباره حضور 
کاوه رضایــی در تیم پرســپولیس 
مطرح شــده اســت. شــایعاتی 
کــه برخــی از آنها مربــوط به 
ازدواج ایــن بازیکن اســتقالل 
با فرنوش شــیخی، بازیکن تیم 
ملی والیبال بانوان است که یک 
پرسپولیسی دو آتیشــه است و در 
صفحه اینستاگرامش پست های زیادی 
در طرفداری از تیم پرسپولیس داشــته، اما ماندن کاوه رضایی در 
استقالل بســتگی به اتفاقاتی دارد که در روزهای آینده می افتد و 
برخورد مدیریت باشــگاه با این بازیکن. اگرچه کاوه رابطه بســیار 
خوبی با علیرضا منصوریان دارد، اما رقم قراردادش هم برایش مهم 
اســت و حتما آن را باالتر خواهد برد. کاوه رضایی فصل قبل هم تا 
پای قرارداد با باشگاه پرسپولیس رفت و تنها به خاطر پنجاه، شصت 

میلیون تومان قرارداد نبست و جذب باشگاه استقالل شد.

کف پوش استاندارد سالن ۲۵ آبان  
به کمک تیم ملی فوتسال می آید

سه دونده اصفهانی در رقابت های 
قهرمانی آسیا حضور دارند

تصویب تاسیس معاونت توسعه 
ورزش بانوان در ادارات کل استان ها

رضایی به خاطر همسر پرسپولیسی 
دوآتیشه اش سرخ پوش می شود؟!

فوتسال

منهای فوتبال

خبر

شایعه روز
  علیرضا منصوریان به طور متوسط 
به اندازه 3 نفر غذا می خورد ولی از 
آن طرف هر روز کلــی پیاده روی 
می کند تــا چاق نشــود! اخیرا او 
ساعت گران قیمتی هم خریده که 
میزان دوندگی روزانه اش را نشان 
می دهد.بد نیست بدانید سرمربی 
 آبی ها رکورد خوردن ۵۸ ســیخ 
جیگر را هم دارد و کامال اشتهایش 
به غذاهای مختلف، فست فود و... 

زیاد است.

سمیه
مصور
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علی سلیمان پور، مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به کاهش آمار مراجعان نزاع در سال گذشته، اظهار 
کرد: در سال گذشته تعداد 39 هزار و 14 نفر به دلیل صدمات ناشــي از نزاع به مراکز پزشکي قانوني استان اصفهان 

مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 2/5درصد کاهش یافته است.
وی افــزود: مراجعــان به دلیــل نــزاع 26 درصد از حجــم مراجعان 
 معاینــات بالینی مراکز پزشــکی قانونی اســتان اصفهان را تشــکیل

 می دهند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه از کل مراجعان نزاع 
تعداد 12 هزار و 755 نفر زن و 26 هــزار و 259 نفر مرد بوده اند، اضافه 
کرد: در مدت مشابه سال قبل تعداد 39 هزار و 998 نفر به دلیل نزاع به 
مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کرده اند که 13 هزار و 59 نفر زن و 

26 هزار و 939 نفر مرد بوده اند.
سلیمان پور با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته 830 زن و 1817 
مرد به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه اند، گفت: این میزان نسبت به اسفند ماه سال 

گذشته حدود 1/6درصد کاهش داشته است.

راه اندازی پایانه های غیرنقدی »شارژ اصفهان کارت«
فرهاد گلی، مدیر دفتر اصفهان کارت اصفهان اظهار کرد: زیرســاخت های استفاده حداکثری از 
 اصفهان کارت در حال گسترش است در همین راستا پایانه های غیر نقدی  شارژ »اصفهان کارت«

راه اندازی شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

کاهش 2/5درصدي مراجعان نزاع به پزشكي قانوني اصفهان

مصرف سوخت بنزین در استان اصفهان از اول فروردین تا 15 اردیبهشت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/3درصد افزایش یافت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان  گفت: مصرف 
بنزین از اول فروردین تا 15 اردیبهشت سالجاری در استان اصفهان به 
حدود 260 میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/3 

درصد افزایش نشان می دهد.
حسین صادقیان افزود: مصرف نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره )مازوت( 
در مدت مذکور در اســتان اصفهان، کاهش یافته که بیشترین درصد 

کاهش مربوط به نفت سفید است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: میزان 
مصرف نفت سفید یک میلیون و 617 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است.
وی با اشــاره به کاهش 22/27درصدی مصرف نفت کوره ) مازوت( در 
 این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان مصرف نفت کوره را

 2 میلیون و 560 هزار لیتر اعالم کرد.

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: دومین 
مرحله طرح جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی آغاز شد.

مجتبی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حضور متکدیان 
و کودکان خیابانی در سطح شــهر عالوه بر اینکه چهره شهر را آلوده و 

مخدوش می سازد بستر ارتکاب جرم و جنایت را نیز مهیا می کند.
وی افزود: متکدیان و کودکان خیابانی با ســوء استفاده از احساسات 
دینی و عواطف مذهبی شــهروندان روزانه درآمدهای زیادی را عاید 

خود می کنند.
مدیرپیشــگیری و رفع تخلفات شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در 
همین راســتا دومین مرحله طرح جمع آوری متکدیــان و کودکان 
 خیابانی از مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان و ناژوان به مدت 15 روز

 اجرا می شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری متکدیان و ثبت اطالعات 
شخصی آنان در مرکز اطالعات واحد روابط عمومی مدیریت پیشگیری، 

آنها به مرکز فضیلت منتقل داده می شوند.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: 300 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در 2 شیفت کاری 
در بخش های عمرانی - خدماتی در سطح شهر خدمات رسانی می کنند.

حمیدرضا صبور اظهار کرد: سازمان خدمات موتوری تعطیلی ندارد و به صورت 24 ساعته در راستای نظافت شهر فعالیت 
می کند.وی با اشاره به اینکه 95 درصد از خدمات سازمان به صورت مکانیزه 
انجام می شــود، عنوان کرد: 300 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین در 
ناوگان خدمات موتوری در 2 شیفت کاری در بخش های عمرانی و خدماتی  
خدمات رسانی می کنند. مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: 200 دستگاه از ماشین آالت نیز متعلق به جمع آوری زباله، 
رفت و روب ، شست وشو، جدول شور و  دیوار شور است که از شب تا صبح برای 
نظافت شهر فعالیت می کنند. صبور بیان کرد: همچنین در روزهای بارانی 
اکیپ و گروه های ضربت نیز برای ارتقای خدمات به شهروندان  آماده باش 
هستند. وی عنوان کرد: تامین و اعزام ماشین آالت عمرانی سبک و سنگین 

برای اجرای پروژه های خاص، تعمیر، نگهداری و به کارگیری انواع جاروب ها و جدول شورها، آماده باش گروه ضربت برای 
موارد غیر مترقبه ، الیروبی و نظافت رودخانه از جمله وظایف اصلی این سازمان است.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

فعالیت ۳۰۰ دستگاه ماشین آالت برای نظافت شهر

افزایش 6/۳ درصدی 
مصرف بنزین در اصفهان

اجرای دومین مرحله  
جمع آوری متكدیان

اخبار

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان اعالم کرد:

 احداث ۴ مجموعه فرهنگی 
در منطقه 6

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان گفت: در سال جاری 4 مجموعه 
فرهنگی در منطقه 6 احداث می شود.

 منصور نجفی اظهار کرد: در سال جاری برای ارتقای سرانه فرهنگی، 
4 مجموعه فرهنگی در منطقه 6 احداث می شود.

وی افزود: در همین راستا در ســال جاری نیز  فرهنگسرای حضرت 
قائم)عج( در خیابان شهید نیکبخت با مساحت 600 مترمربع و با اعتبار 
2 میلیارد تومان اجرا می شود. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: همچنین عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی خانه علوم در خیابان 
سعادت آباد با مساحت 800 متر مربع و با هزینه 2 میلیارد تومان انجام 
می شود. نجفی عنوان کرد: امسال فرهنگسرای جنب مسجد یزدی ها با 
اعتبار یک میلیارد تومان و فرهنگسرای جنب مسجد القدس در خیابان 

مالصدرا با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود.

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان:

روزانه هزار نفر به ایستگاه های 
دوچرخه مراجعه می کنند

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
هم اکنون 2 هزار دوچرخه در 50 ایستگاه مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان موجود است، گفت: به طور متوســط روزانه بیش از هزار نفر 

به ایستگاه های دوچرخه مراجعه و از دوچرخه ها استفاده می کنند.
محمد پورابوطالب اظهــار کرد: هم اکنون 2 هــزار دوچرخه در 50 
ایستگاه مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان موجود است. وی با تاکید 
بر اینکه شهرداری اصفهان سعی دارد فرهنگ دوچرخه سواری را در 
این کالنشهر نهادینه کند، ادامه داد:  برخی از ایستگاه های دوچرخه به 
صورت یکسره از ساعت 6 صبح تا 22 و برخی از ایستگاه ها از 7 صبح تا 
13 و از 17 تا 21 فعال هستند. از این رو همشهریان اصفهانی می توانند 
با مراجعه به  این ایستگاه ها نسبت به دریافت دوچرخه اقدام کنند. مدیر 
توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان با اعالم اینکه به طور متوسط 
روزانه بیش از هزار نفر به این ایستگاه ها مراجعه و از دوچرخه ها استفاده 
می کنند، عنوان کرد:  دریافت دوچرخه ها با استفاده از اصفهان کارت، 
کامال هوشمند است و اســتفاده کنندگان می توانند پس از دریافت 

دوچرخه آن را در ایستگاه دیگری تحویل دهند.

برگزاری جشنواره فرهنگی »پیشگیری 
از اعتیاد« در منطقه ۸ اصفهان

 جشنواره فرهنگی »پیشــگیری از اعتیاد« تا 20 اردیبهشت ماه در
 30 دبیرستان منطقه 8 اصفهان برگزار می شود.

به گزارش ایمنا؛ »جشنواره فرهنگی پیشگیری از اعتیاد« با همکاری 
شــهرداری منطقه 8 اصفهان و آموزش و پــرورش ناحیه 5 تا 20 

اردیبهشت ماه در  دبیرستان های سطح منطقه 8 برگزار می شود.
در این جشنواره تقویت »مهارت های زندگی« و مهارت »نه گفتن« 

به دانش آموزان آموزش داده می شود.
همچنین در جشــنواره فرهنگی پیشــگیری از اعتیاد  لوح فشرده 
)CD( صوتی با چندین قطعه هنری و تاثیرگذار از کارشناســان و 
اساتید دانشگاه در مورد »اعتیاد« بین دانش آموزان توزیع می شود.

 کارگاه های آموزشــی ویژه دانش آموزان و والدیــن آنها با عنوان 
»چگونگی تقویت پاسخ منفی دادن به یک پیشنهاد«  و نمایشگاه 
عکس  با عنوان » غلط ترین باور در مورد اعتیاد« در این جشنواره در 

معرض دید دانش آموزان قرار داده می شود.
عباسعلی نصوحی مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان هدف از برگزاری 
این نمایشگاه را مطلع شدن نوجوانان از عواقب اعتیاد دانست و اظهار 
کرد: نوجوانان با شرکت در این جشنواره فرهنگی می توانند آینده 

روشنی برای خود رقم بزنند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری 2 میلیارد و 
500 میلیون تومان اعتبار برای آسفالت معابر منطقه یک اختصاص 
یافت.حمید عصارزادگان تاکید کرد: در ســال جــاری ادامه نهضت 

آسفالت معابر منطقه با جدیت دنبال می شود.
وی افزود: در همین راستا امســال برای آسفالت معابر فرعی و اصلی 
منطقه،  2 میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان ادامه داد: در سال جاری روکش آسفالت 
خیابان های خلجا، ظهیر السالم، شهید بهشتی، کاشانی و خیابان مقداد 
انجام می شود. عصارزادگان عنوان کرد: آسفالت خیابان شیخ بهایی با 
اعتبار 500 میلیون تومان در سال گذشته برای زیباتر کردن چهره شهر 

و تردد روان شهروندان انجام شد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون 
تومان برای آسفالت منطقه یک

ایرج مظفر اظهــار کرد: ابر پروژه میدان اســتقالل در 2 فاز 
پیش بینی شده است که هر یک از فازها نیز دارای تعدادی 
زیرپروژه است به طوری که در مجموع 11 طرح، در دل این 

پروژه اجرا می شود.
وی ادامه داد: از نکات مهم این پــروژه، جابه جایی و اجرای 
تاسیسات عظیم شهری همزمان با انجام پروژه، با گستردگی 
نزدیک به جابه جایی 10 کیلومتر و با هزینه ای بالغ بر 180  

میلیارد ریال است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان یادآور شد: فاز اول 
طرح شامل میدان با عرض عبور 16 متر در تراز صفر همراه با 
3 پل زیرگذر در مسیر رینگ حفاظتی به طول 1200متر در 
تراز 7- و همچنین ساخت 2 پل روگذر هرکدام به طول 700 
متر در مسیر ارتباطی خیابان امام خمینی)ره( به سمت بلوار 
آزادگان )شاهین شهر( به صورت رفت و برگشت در تراز 7+ 

انجام شده است.
مظفر با تاکید بر اینکه پل روگذر از ســمت بلوار دانشــگاه 

)خمینی شهر( به ســمت بلوار آزادگان )شــاهین شهر( با 
مشــخصات فنی و اجرایی خاص در تراز 14 + به طول 800  
متر و عرض 30/13متر در فاز دوم اجرایــی این پروژه قرار 
گرفته اســت، تاکید کرد: عملیات اجرایی پل قطار شهری 
هم تراز با پل های روگذر امام خمینی)ره( در محدوده پروژه 
جهت اتصال به خط قطار شــهری -برون شهری  به سمت 

شاهین شهر اجرا شده است.
وی با بیان اینکــه از دیگر طرح های الحاقــی به مجموعه 
اســتقالل پل زیرگــذر در بلــوار آزادگان جهت ســهولت 
دسترسی به دانشگاه صنعتی با وسعت پل سازی 1000متر 
مربع که در دو شیفت کاری اجرا و بهره برداری شده است، 
اظهار کرد: نمونه بــارز ابتکار عمل شــهرداری اصفهان در 
مجموعه پل های پروژه اســتقالل، پل شــماره 6 است که 
خمینی شهر و شاهین شهر را به صورت روگذر به هم ارتباط 

می دهد.
این مقام شــهری در ادامه اضافه کرد: پل مواصالتی شماره 
6 در این پروژه  به صورت پیش تنیده و با مشارکت قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا در حال اجراست، این پل به طول800  
متر و با عرض 30/13 متر با نصب 300  قطعه ســگمنتال 
 طراحی شــده و پیشــرفت این پروژه تاکنــون 93 درصد

 است.
وی درپایان خاطر نشان کرد: همچنین برای ایجاد ورودی 
ایمن و زیبا در این قســمت از شــهر طرح بلوار و میدان با 
ایجاد نماد هــا و آب نماهای فرح بخــش و نورپردازی زیبا 
از ابتدای میدان اســتقالل تا در دانشــگاه صنعتی در بلوار 
آزادگان مصوب و همزمــان با اجرای پــروژه در طرفین و 
ورودی شــهر با مســاحت بالغ بر20هزار  متر مربع درحال 
 ساخت است و کل پروژه، همزمان با عید سعید فطر افتتاح

 می شود.

جهش عمرانی نصف جهان؛

احداث ابرپروژه استقالل در مراحل پایانی است

با مسئوالن

دوربین های متحرک ثبت تخلف شــهری با ثبت 18 
تخلف رانندگی کمک شایانی به ارتقای رفتار ترافیکی 

شهروندان و جلوگیری از قانون گریزی می کند.
علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا اظهار کرد: در 
ســال جاری قانون مدارتر کردن شــهر و رسیدگی به 
تخلفات ثابت در دســتور کار شهرداری و پلیس راهور 

اصفهان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته، تمرکز رسیدگی ها 
با توجه بــه تخلفات متحرک مورد ثبــت و ضبط قرار 
می گرفت  که شــامل رســیدگی به تخلفات سرعت 
غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و ایستادن روی خط عابر 
پیاده می شد؛ چرا که این عوامل باعث تشدید ترافیک 
در سطح شهر شده و با کنترل آنها می توان امیدوار بود 

آرامش ترافیکی تاحد زیادی به شهر بر گردد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
یکی از راهکارهایی که برای حل این مســائل در نظر 
گرفته شــده، دوربین متحرک ثبت تخلف اســت که 
تاکنون یکی از این خودروها در مناطق 5 و 6 شهرداری 
اصفهان، محدوده خیابان های توحیــد، نظر، حکیم 

نظامی و شریعتی مشغول فعالیت شده است.
صلواتی با اعالم اینکه دومین و ســومین خودروهای 
ثبت تخلف هم آماده شــده و در مرحلــه دریافت کد 
اعمال قانون از پلیس راهور اســت، عنــوان کرد: این 
خودروها پس از دریافت کد اعمال قانون وارد شهر برای 

گشت زنی خواهد شد.
این مقام مسئول شهری با تاکید بر اینکه قصد داریم تا 
پایان سال 95، 5 دوربین متحرک ثبت تخلف را وارد 
شهر کنیم، خاطر نشان کرد: این دوربین های متحرک 
18 تخلف را ثبت می کند که کمک شایانی به ارتقای 
رفتار ترافیکی شهروندان و جلوگیری از قانون گریزی 
می کند در همین راســتا برنامه معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری اصفهان در آینده این است که هر 
منطقه دارای یک دوربین ثبت تخلف متحرک باشد تا 

بتوان ترافیک روان تر و شهری آرام تر را شاهد باشیم.

 عضو فراکســیون والیت مجلس شــورای اســالمی گفت:
 بر اساس سخنان رهبر معظم انقالب ، برای رونق اقتصادی 
بانک مرکزی به کارگاه های کوچک و متوســط در سراسر 
کشور مبلغی پرداخت کرده که در استان اصفهان 50 درصد 

آن استمهال تسهیالت قبلی و بقیه تسهیالت جدید بود.
حمیدرضا فوالدگر افزود: با پرداخت این تسهیالت تعدادی 
از واحدها از رکود خارج شــده و میزان اشتغال هم افزایش 
یافته است، اما در مقایسه با کل واحدهای صنعتی و صنایع 
روند کلی رکود همچنان تغییری ندارد و واحدهای صنعتی 
همچنان در حال رکود هستند. وی گفت:در روند کلی رکود 

همچنان تغییری دیده نمی شــود و اشتغال در کشور هنوز 
مشکل اساسی است.

وی با بیان اینکه میزان اشتغال هم در کشور باال نرفته است 
گفت: نرخ اشتغال به حل مشکالت واحدها ، مالیات ، بیمه و 

کمک برای رقابت پذیری بستگی دارد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در ادامه 
با بیان اینکه کارخانــه ذوب آهن بدهی زیادی دارد و هرچه 
تولید داشــته باشــد کفاف بدهی به بانک هــا را نمی دهد 
گفت: خط تولید ریلی و خــط آهن بال پهن در این کارخانه 
راه اندازی شــده، اما تولید ریل با مشــکالتی مواجه شد و 

راه آهن این محصوالت را تحویل نگرفت که پس از پیگیری 
مشکالت رفع شده و محصوالت ریلی در این کارخانه تولید 

و به فروش می رسد.
فوالدگر با بیان اینکه باید از کارخانه ذوب آهن حمایت شود 
افزود: نیاز به فناوری روز دنیا، حمایت از تولید و محصوالت 
 این کارخانه باعث بیــرون آمدن این کارخانــه از بدهی ها 

می شود.
رییس کارگروه سیاسی مجمع اصولگرایان اصفهان همچنین 
با اشــاره به اینکه در مجمع اصولگرایان، 13 نفر میثاق نامه 
اصولگرایی را امضا کرده اند گفت: در کشــور دو انتخابات و 
در اصفهان ســه انتخابات مهم پیش رو داریم که انتخابات 
ریاست جمهوری به خاطر انتخاب رکن اصلی کشور اهمیت 

بیشتری دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

صنایع در استان اصفهان همچنان در رکود هستند

ایمنا: معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان ضمن اعالم اتمام فاز یک ابرپروژه میدان استقالل از 
پیشرفت ۹۳ درصدی فاز دوم این پروژه خبر داد.

به واسطه دوربین های متحرک ثبت تخلف؛

 فرهنگ ترافیک شهری 
ارتقا می یابد

تامین بخشی از هزینه تهیه وسایل نقیله عمومی شهرها از جمله وظایف قانونی اولیه ای 
است که بر عهده دولت هاست، اما دولت نســبت به این موضوع بی توجه است و این 
موضوع اصلی ترین مانع توسعه ناوگان حمل و نقل شــهر اصفهان است با این حال 

شهرداری اصفهان برای تامین این وسایل تالش زیادی انجام داده است.
به گزارش ایمنا؛ طبق قانون وزارت کشــور، ارائه بخشی از هزینه تامین وسایل نقلیه 
عمومی شهرها از جمله وظایفی است که دولت باید نسبت به آن اهتمام ورزد. این قانون 
به این صورت است که دولت، شهرداری ها و مردم هر کدام یک سوم از این هزینه را باید 
تامین کنند.در سال های اخیر از سوی مردم و شهرداری هزینه ها پرداخت شد ولی 

دولت بر خالف وعده های داده شده از ارائه حق خود امتناع کرد که همین مسئله باعث 
شد تا شهرداری ها حق دولت را هم بپردازند و ارائه این هزینه مانع از رشد شهر در سایر 
بخش ها شود.با این حال یکی از اصلی ترین دالیلی که مانع توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی در شهر اصفهان شده است همین مسئله است. این در حالی است که هزینه 
خرید اتوبوس ها نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و شهرداری 

اصفهان یک تنه تامین هزینه این وسایل را به دوش می کشد.
مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان با بیان اینکه قیمت اتوبوس ها نسبت به 8 سال 
گذشته 4 برابر شده که براساس آن 25 برابر اعتبار باید توسط شهرداری ها هزینه شود 
می گوید: متاسفانه از حدود 8 سال پیش تاکنون کمک 82/5درصد از اعتبارات خرید 
اتوبوس  که قبال توسط وزارت کشور تامین می شد قطع شده که بر همین اساس عمر 

ناوگان اتوبوس رانی به 8/5 سال رسیده که عدد بسیار نگران کننده ای است.
جمالی نژاد ادامه می دهد: برخالف رکود اقتصادی شهرداری اصفهان اعتباری بالغ بر 

2 هزار و 500 میلیارد ریال برای خرید اتوبوس های یورو 4 در نظر گرفته است، برند 
این اتوبوس ها متعلق به کشور سوئد است که در داخل کشور توسط شرکت تولیدی و 

صنعتی عقاب افشان تولید می شوند.
وی توضیح می دهد: این اتوبوس ها با اســتانداردهای یورو 4 و یورو 5 دارای باالترین 
استانداردهای زیست محیطی و مجهز به فیلترهای دوده است که عمال به جای دود 

آلوده، بخار آب وارد هوای شهر خواهد شد.
وی اضافه می کند: با توجه به راه اندازی 12 خط اتوبوس تندرو، تا سال 1400 تعداد 150 

دستگاه از اتوبوس های یورو 4 به عنوان اتوبوس های تندرو به کار گرفته خواهند شد.
جمالی نژاد عنوان می کند: این مدل از اتوبوس ها یکی از خودروهای به روز دنیا هستند 
که امیدواریم نیاز حمل و نقل عمومی اصفهان به طور کامل تامین شــود که البته از 
نوسازی اتوبوس های فرسوده غافل نخواهیم شد، برخی از این اتوبوس ها صرف توسعه 

و برخی دیگر صرف جایگزینی ناوگان خواهد شد.

 تالش شهرداری
 برای تامین ناوگان نقلیه عمومی
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لبخندک

خودتان را نشان بدهید!
باور کنید دیگر ســاده تر از این نمی توانستم 
منظور را برسانم. در یک محیط جدید مثل 
دانشــگاه یا محل کار، اولین برخوردها بســیار تاثیر گذارند. تلخ 
است، اما گاهی قضاوت آدم ها درباره ما در همان اولین نگاه شکل 
می گیرد و بعد به سختی تغییر می کند. احتیاجی نیست تا خودمان 
را بیش از حد فعال نشان بدهیم یا بیش از حد توانمان مسئولیت 
قبول کنیم، فقط کافی است که خودمان باشیم. گام اول این است 
که ببینیم اولویت های محل کار جدیدمان یا حتی استادمان چه 
چیزهایی اســت؟ آنها از ما چه انتظاراتی دارند؟ چه قوانینی برای 
رسیدن به اهدافشان گذاشته اند؟ روی چه چیزهایی حساس اند و 
ما دقیقا چه کاری باید انجام بدهیم؟ باید به خاطر داشــته باشیم 
که رؤســا، احتماال ما را در روزهای اول بیشــتر زیر ذره بین قرار 
می دهند و استادها با دقت بیشــتری زیر نظرمان می گیرند. این، 
درست همان بازه زمانی است که ما بیش از هر زمان دیگری تحت 
فشــار قرار داریم. فرض کنید که برای به دســت آوردن این کار 
ناچار شــده اید تا محل زندگی تان را تغییر دهید و حاال همزمان 
دنبال خانه هم می گردید یا اگر دانشــجو هســتید، نه فقط محل 
زندگی تان تغییر کرده و دانشــگاه برای تان یک محیط تازه است 
که از جمع گرم و امن دوســتانتان هم جدا افتاده اید، جمعی که 
می توانســت برای کم کردن فشار استرس به شــما کمک کند. با 
همه اینها هیچ کــدام از ما نمی تواند هفته هــای اول کاریش را با 
بهانه تراشی و توجیه به آخر برساند. چاره ای نیست؛ باید سختی ها 
 را تحمل کنیم و بهترین چهره مان را در سخت ترین شرایط نشان

 بدهیم.   

 چگونه با کودکان 
سرگرم شویم)2(

قصه بخوانید، فیلم ببینید
با هم به تئاتر کودک بروید. یک بار پای کارتونی که 
کودکتان تا به حال هزار بار دیده اســت بنشینید و 
ببینید در دنیای ذهن او چه می گذرد. برای بچه  ها 
کتاب بخوانید، بگذارید برای تان کتاب بخوانند. با هم 
کتاب بخوانید و فرآیند خواندن را برای خودتان پویا 
و فعال کنید. بپرسید ادامه داستان چه می شود و اگر 

جای فالن شخصیت بود چه کاری انجام می داد؟
غذا بپزید

با هم آشــپزی کنیــد؛ یک شــام ســاده، کیک 
یا بیســکوییت برای عصرانه درســت کنید. حتی 
می توانید از بچه ها در آشــپزی کمک بخواهید. به 
آنهایاد بدهید برنج پاک کنند یا ساالد درست کنند. 
چه اشــکالی دارد اگر آشــپزخانه یا لباس هایشان 
کثیف شود؟ سخت نگیرید و بگذارید از این کار لذت 
ببرند. از آنها بخواهید گاهی در پخت غذا شــریک 
شــما باشــند. حتی از بچه های بزرگ تر می توانید 
بخواهید دســتور غذایی جدیدی پیدا کنند و یک 

شب مسئولیت شام خانواده را به عهده بگیرند.
تعمیر کنید

می خواهید واشــر یا المپ سوخته را عوض کنید یا 
جیرجیر لوالها را ســاکت کنید؟ از بچه ها بخواهید 
همراه شما باشند. دختر و پسر هم ندارد. اگر حتی 
می خواهید ماشــینتان را تعمیر کنید با بچه ها این 
کار را انجام بدهید. حین انجام کار برای شان توضیح 
بدهید که چگونه این وســیله را تعمیر می کنید. به 
بچه ها این کارهای جزئی را یــاد بدهید. همین ها 
برای شــان تا آخر عمر می ماند و همیشــه یادتان 

می کنند.
ورزشکار باشید

با هم به پیاده روی، کوه و دوچرخه ســواری بروید. 
ورزش را از همان کودکی در بچه ها نهادینه کنید. 
حتما شــنا را در همان کودکی به آنهــا بیاموزید 
چراکه شنا همیشــه حال آدم را در روزهای سخت 
خوب می کند. بگذارید وقتی بزرگ شــدند به این 
دوراندیشی شما که شنا و ورزش را از همان کودکی 

به زندگی شان وارد کردید، افتخار کنند.
با هم بازی کنید

یک بار با هم پای بازی های کامپیوتری بنشــینید. 
یک بــار هم پــدری باشــید کــه در فنجان های 
اسباب بازی دخترش چای می خورد. بعضی وقت ها 
با هم بازی های فکری انجام بدهید. بازی، همیشه 

حال آدم ها را خوب می کند؛ پس با هم بازی کنید.
عبادت کنید

از همان کودکی با هم وضو بگیرید و نماز بخوانید. 
روی یک سجاده مشترک بنشینید و قرآن بخوانید. 
حتما از بچه ها بخواهید کنار سفره افطار بنشینند 

حتی اگر روزه نیستند.      

مهارت زندگی

در این مطلب می خواهیم کشــورهایی را به شما معرفی 
کنیم که زندگی در آنها به نسبت دیگر مناطق دنیا ارزان تر 
است و می توانید با سرمایه  معمولی خود در این کشورها 
زندگی ارزان تری را تجربه کنید. با ما همراه باشید تا با هم 

با این کشورها آشنا شویم.
مکزیک

مکزیک از جنوبی ترین کشــورهای آمریکای شــمالی 
است که اغلب نام آن را شنیده ایم، اما به عنوان کشوری 
ارزان برای زندگی به آن فکر نکرده ایم. اکثرا مکزیک را با 
استعمال مواد مخدر، استفاده از اسلحه یا مقصدی جالب 
برای ماه عسل می شناسیم، اما جدا از این مسائل مکزیک 
دارای مردمانی با آداب و رســوم و عقاید جالبی اســت و 

می تواند مکان خوبی برای سفر باشد.
اما به دلیل کم بودن امنیــت در آن و نوع زندگی خاص 
اهالیش کمتر کســی به فکر زندگی در مکزیک می افتد. 
باید بدانید که این کشــور به نســبت دیگــر مکان های 
آمریکا بســیار ارزان است. برای مثال شــما می توانید با 
پرداخت ۴۸۰ دالر ) حــدود یک میلیــون و ۹۰۰ هزار 

 تومان( در ماه یک آپارتمان ۳ خوابه در نزدیکی مرکز شهر
 اجاره کنید.

زندگی در مکزیک تقریبا ۶۰ درصــد از زندگی در ایالت 
متحده ارزان تر است و حمل و نقل نیز هزینه پایینی دارد 
و شما با کمتر از ۴۰ ســنت ) کمتر از یک دالر و حدود ۲ 
هزار تومان( می توانید به این سو و آن سوی مکزیک بروید. 
اگر بخواهید از لحاظ قدرت خرید هم این منطقه را بررسی 
کنید قدرت خرید مردم متوسط است و آنها نه فقیرند و نه 
ثروتمند. شما با گرفتن یک دستمزد معمولی می توانید 

به راحتی در مکزیک گذران عمر کنید.

ارزان ترین کشورهای دنیا برای زندگی
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2131
افقی

1- نخستین پایه تحصیلی - پیشه  مغنی 
۲- همه گیاهان از آن می رویند -  پادشاه

۳-  ســر و کله زدن با چیزی بدون هدف - رود خون - پوشیدنی 
جنگی نیاکان - پایان چیزی به زبان امروزی - ماده نیست

۴- نوشیدنی سنتی ایرانی -  رشته دانشگاهی نگارگران  - مروارید 
شب - همراه آتش

5- نام شاهزاده  پیشدادی که پدرش سرزمین ایران را به او داد و 
در شاهنامه  از آن سخن گفته شده است - جام شراب - دهمین 

ماه سال - نژاد ایرانیان
۶-  میوه خوشبو و زرد رنگ - عالمت جمع -  همه دارند و با آن خوانده 

می شوند - روستای کوچک - همه پوشاک با آن بافته می شوند
7-هم تراز میهن - دورن نیست 

۸- واژه پر کاربرد اسب ســوار - یکی از موبدان پارس که سلسله 
اشکانی را نابود و خود پادشاهی را به دست گرفت - حرف انتخاب 

۹-  زیبا سخن گفتن یا نامی برای دختران - نام پادشاه هخامنشی 
یا کسی که نیازمند نباشد

1۰- مخفف واژه کهن - بیشتر شلوراها دارند - دهان - همه عطرها 
یک چیز خوب دارند - پوشش پرندگان 

11- از شهرهای اســتان مازندران -  اگر خیلی خسته باشید ... 
ندارید تا کاری را انجام دهید  - جن  - باید نیست

1۲- قدردانی - جانوری با چشــم زیبا - پرنده خوشبختی - پدر 
رستم 

1۳- ساز دهنی ایرانی - فلز گرانبها -  هوی جواب آن است - همه 
تن ها دارند ! - مخفف زاییدن
1۴- بی مانند - زندگی کردن

15- جویای دانش - خانم خانه
عمودی

1- نام مادر سهراب - نام باستانی برای دختران
۲- جریان کاری - بیماری که با گاز گرفتن سگ دچارش می شوند

۳- خوب نیســت - پیرزن ها زیاد می زنند - دین ، آیین - برای 
شمارش تراکم فرش به کار می رود - واژه همراهی

۴- جانوری هم خانواده کالغ و بزرگ تر از گنجشک - پیشرفت 

 ناگهانی یا هم تراز پرش - واژه نخســت هر داســتان کودکانه -
 بر اسب سوار می کنند

5-  راه باریک میان دو کوه - سوم شخص مفرد - واژه کهن ایرانی 
هم تراز اندوه - نیروی جنگی هر کشور 

۶-  ناله ای که از روی ناکامی باشــد - رد پــای آب - می گویند : 
گفته های آن سخنور ... اســت - بزرگ ترین شماره تک رقمی - 

دندان بزرگ فیل
7- چیزی که از زر ساخته شده باشــد - نام آهنگری که درفش 

مشهور ایران باستان را ساخت
۸- هم تراز لیز ، یا جای لیز - کتاب زردشت - واژه تنفر

۹-  یار و مونس - برای سفره هفت سین الزم است اما »س« ندارد .
1۰- صدای درد - ایران بدون ران - نام دیگر دام یا زندان - به پهلو 

تکیه دادن - ریشه واژه زدن
11- بیشتر میوه ها دارند - از آن وارد جایی می شوند - نوشیدنی که 

جایگزینی ندارد و از هر نوشیدنی گواراتر است - لطمه
1۲- خوردنی چرب صبحانه - پاسخ بخش دوم از پرسش دوازدهم 

افقی جدول - راه اصولی - پاسخ بخش سوم پرسش ۶ عمودی
 1۳- تازه و جدید - مروارید - کوتاه شــده واژه نیاکان  - حرص -

 ... آدمی شریف است
1۴- بسیار نو و تازه - با دیزی می خورند

15- وجه چیزی را دادن - یکی از نام های کهن ایرانی
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چاپ نخست کتاب »تمثیالت معاد«  اثر حجت االسالم و المسلمین 
محسن قرائتی به همت موسسه فرهنگی و انتشاراتی»ستاد اقامه 

نماز« در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می شود.
حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی در این کتاب مباحثی 
مانند »ریشه ها و مباحث فطری معاد«،» هدایت صحیح ریشه ها« 
، »امکان معاد«،» زنده شدن مردگان«، »چگونگی معاد«، »علت 
جزا در آخرت«،»گاهی کیفر و پاداش فوری عادالنه نیســت«،» 
حکمت خدا دلیل معاد«،» ایمان به معاد«، »رفع ضرر احتمالی«، 
»گریز از مسئولیت«، »علت ترس از مرگ«، »بقای روح«،» زندگی 

برزخی«، »حاالت برزخیان« ، »چگونگی حضور در قیامت«و... را 
مورد توجه قرار داده است. درمقدمه این کتاب می خوانیم:» ایمان 
به معاد یکی مهم ترین و بهترین راه های رسیدن به رستگاری و از 
عوامل موثر در تنظیم اعمال و رفتار اجتماعی است. با توجه به اینکه 
از بهترین راه های تبلیغ وهدایت مردم طبق کالم خداوند استفاده از 
مثل می باشد. )و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل(، این 
کتاب که مجموعه ای از تمثیالت حجت االسالم قرائتی در کتاب 
 معاد ایشان بوده به صورت ساده و روان در قالب مثل خالصه و آماده

 شده است.«

تنها راهش مشت به دیوار کوبیدن است 
دالیل منطقی و عقلی ضعیف می شود. معلوم 
نیست مقصر کیست. آزردگی دیگر آزردگی 
نیست، بلکه خیال است. چیزی است همانند 
دندان درد معمولی کــه هیچ کس در ایجاد 
آن مقصر نیســت. فقط یــک راه گریز باقی 
می ماند و بس: قدری محکم تر با مشــت به 

دیوار کوبیدن!

»یادداشت های زیرزمینی«
داستایوفسکی

تمثیالت معاد

هتل رویایــی در مکانی آرام 
و بــه دور از  هیاهو در شــهر 
کیوتو در میان درختان، پنهان 
شده اســت و چشــم اندازی 

خارق العاده از رودخانه دارد. 
بــرای  هتــل  میهمانــان 
رســیدن به  این مــکان باید 
از قایــق اســتفاده کننــد و 
پس از گذر از پلــی که به »پلی که به ماه می رســد« مشــهور 
است ، به اســکله  کوچک  مخصوص هتل می رســند و از آنجا 
 با چنــد دقیقه قــدم زدن به ســاختمان زیبا و بــی نظیر هتل 

خواهند رسید.     
این ویال که در اصل قدمتی صد ســاله دارد ، امروزه به یک هتل 
شیک به سبک ســنتی ژاپنی تبدیل شده است که ۲5 اتاق دارد 
و  تمامی آنها چشــم اندازی بی نظیر از رودخانه اویگاوا و محیط 
سرســبز اطراف هتل دارند. جایی که این هتل قرار گرفته است، 
 آراشــیاما نام دارد که در تمام فصول سال زیبایی خاصی به خود 

گرفته است.
 در فصل بهار پر از شکوفه های زیبا و بی نظیر گیالس می شود، 
 فصل تابستان سراسر سبز اســت ، پاییز برگ های سرخ سراسر 
 زمیــن را می گیــرد و زمســتان نیز می تــوان مرغــان آبی را 

 در منطقه دید.  

هتلی رویایی در ژاپن  این جاده خودش را ترمیم می کند!
حفره هــای ایجــاد شــده در 
جاده ها، بزرگ ترین مشــکل 
خودروهاســت. این گودال ها 
باعث مشکالت زیادی همچون 
تصــادف و دیگر حــوادث در 
بزرگراه ها می شــوند؛ بنابراین 
 دانشــمندان هلنــدی مــواد

خــود ترمیم شــونده ای برای 
اصالح گودال های ایجاد شده در آسفالت، تولید کرده اند.

این ماده جدید تمامی منافذ آسفالت را پر کرده و دیگر مشکالتی مثل 
شکاف و حفره در آسفالت ایجاد نمی شود. اریک چلنگن، دانشمند مواد 
از دانشگاه فناوری دلفت، ماده جدیدی با ترکیب الیاف های فوالدی 
با آسفالت ساخته است که ماده ای رسانا بوده و زمانی که یک ماشین 
القایی بزرگ از روی آن عبور می کند با کمک حرارت، تمامی شکاف ها و 
ترک ها را از بین می برد. ناگفته نماند که این آسفالت کامال خودترمیمی 
نیست و این ماشین به مرمت آســان تر آسفالت کمک می کند.این 
آسفالت خودترمیمی در 1۲ جاده هلند تحت آزمایش بوده و از سال 
۲۰1۰ تاکنون وضعیت مناسبی دارد. آسفالت های معمولی حدود 
هفت تا 1۰ سال در شرایط مطلوب هستند، اما این آسفالت همچنان 
در حالت اولیه خود است؛ البته این آسفالت حدود ۲5 درصد گران تر 
از آسفالت های معمول بوده، اما مدت زمان اســتفاده از آن دو برابر 

آسفالت های معمولی است.

مردی که گفته می شود سنگین وزن ترین مرد جهان است باالخره 
با کمک پزشکان در مکزیک تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

»خوآن پدرو فرانکو« که تا سه ماه پیش ۶۰۰ کیلوگرم وزن داشت، 
تقریبا ۶ سال گذشته را روی تخت بوده است. او طی چند روز آینده 

تحت عمل جراحی بای پس معده قرار می گیرد.
این مرد ۳۲ ساله ۳ ماه گذشته را در یک کلینیک بستری بوده و 
۴۰۰ پوند )1۸1.۴ کیلوگرم( از وزن خود را از دست داده تا برای 
این عمل آماده شود. پزشکان امیدوارند بتوانند وزن این مرد را 5۰ 

درصد کاهش دهند.

 مرد ۶۰۰ کیلویی
 می خواهد نصف شود

تصاویر روز

ساخت مجسمه های غول آسا در چین
از عصر کهن تاکنون بشر با ساخت مجسمه های بزرگ، عالقه  خود را به تندیس گری نشان داده است. این بار 

چین مجسمه های غول پیکری را ساخته و در معرض دید کاربران قرار داده است.
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