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فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران ایران، طی پیامی 
انتخاب »اســماعیل هنیه« به عنوان رییس دفتر سیاسی 
حماس را تبریک گفت و نســبت به ادامه تالش های این 

جنبش در امتداد خط جهادی اش ابراز امیدواری کرد.
به گزارش فارس، »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران ایران، در پیامی انتخاب »اسماعیل هنیه« به 
ریاست دفتر سیاسی حماس و نیز انتخاب »یحیی السنوار« 
به عنوان رییس دفتر سیاســی این جنبش در نوار غزه  را 

تبریک گفت.
بر اساس گزارش شبکه »المیادین« در این پیام خطاب به 
هنیه آمده است: امیدوار به تالش های شما برای ریشه دواندن 
و نهادینه کردن مقاومــت در امتداد خط جهادی جنبش 
حماس هستیم. وی افزود: امیدواریم خیری که به سود ملت 
فلسطین است، به دستان شما رقم بخورد؛ استکبار و ابزار 
صهیونیستی اش دنبال ضربه زدن به امت هستند.فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران ایران سپس تاکید کرد: استکبار 
جهانی و مزدور صهیونیستی آن دنبال منحرف کردن جهاد 
امت از مسیر اسالمی آن هستند، اینها به دنبال ربودن قدس 
هستند؛ آن هم در لحظه ای سخت که حامیان این شهر دچار 

ضعف اراده شده اند و از آن دست کشیده اند.
قاسم سلیمانی سپس تصریح کرد: جز مردان بزرگ، دست 
به انجام دستاوردهای بزرگ در شرایط دشوار نمی زنند؛ به 
دوراندیشی شما همان گونه که با شما عهد بسته ایم،برای 
رســیدن به آینده ای بهتر که در آن بحران های داخلی با 
زیرکی حل می شود، چشــم دوخته ایم؛ ما منتظر تقویت 
یکپارچگی با دوســتان حماس، متحدان محور مقاومت 
هستیم تا توجهات مانند گذشــته دوباره به سمت آرمان 
فلســطین برگردد.وی در ادامه گفت: به تالش های شما 
برای بازگشت دوباره آرمان فلسطین در صدر مبارزه جهانی 
مسلمانان و آزادگان چشــم دوخته ایم، بر این نکته تاکید 
می کنیم که همگان باید در خدمت آرمان فلسطین باشند 
و اجازه ندهیم که این مسئله قربانی منافع دیگران و برخی 

صف بندی ها شود.

 پیام تبریک سردار 
»قاسم سلیمانی« به »اسماعیل هنیه«

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: با تمام شدن زمان اجاره فروشگاه های 
موقوفه، جمع آوری مشــاغل کاذب در میدان امام)ره( آغاز شد و پس از آن 
تمام صنایع و سوغاتی هایی که در این میدان ارائه می شود، باید مطابق با استاندارد 
باشد. فریدون اللهیاری با اشاره به ساماندهی وضعیت فروشگاه های میدان امام)ره( 
اصفهان افزود:  با اجرای طرح ساماندهی فروشگاه های میدان از سال 95، نوع اشتغال 

و اجناسی که به فروش می رسد به طور دقیق در حال شناسایی است...
ادامه در صفحه  11

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

 آغاز پاکسازی مشاغل کاذب
 در اماکن تاریخی

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش اصفهان:

 قاچاق، بازار کفش اصفهان را
 به تعطیلی کشاند
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قطار جهش عمرانی نصف جهان به منطقه 3 رسید؛

روزهای پرفروغ افتتاح در شهر

قطار جهش عمرانی شهر، در پنجاه و هشــتمین ایستگاه خود به 
منطقه 3 رســید. در برنامه هرهفته چند افتتاح این هفته، حضور  
شــهردار اصفهان ، اعضای شورای شهر ، حســن کامران نماینده 
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ، خانواده معظم 
شهدا ، شهروندان و اصحاب رسانه حضور داشتند. در این مراسم، 
خیابان آیت ا... خراسانی)کمکی آمادگاه( و خیابان صافی و همچنین 
احداث بوســتان محلی علوی خیابان ولیعصر و ســالن کشتی در 
منطقه 3 شهرداری اصفهان به صورت رسمی به بهره برداری  رسید.

شهردار اصفهان:
اصفهان در نوسازی اتوبوس ها پیشرو کشور است

شهردار اصفهان گفت: تلفیق منطقه یک و سه شهرداری اصفهان 
برای راه اندازی منطقه تاریخی شهر اصفهان در دستور کار است.

مهدی جمالی ن ژاد در جمع خبرنگاران در حاشــیه بهره برداری از 
پروژه های عمرانی منطقه سه شهرداری اصفهان که در قالب پنجاه و 
هفتمین برنامه از طرح »هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد، با اشاره 
به اینکه هفته قبل از انتخابات افتتاحیــه پروژه ها صورت نگرفت، 
اظهار داشت: برای دوری از هرگونه شائبه ای فعالیت های شهرداری 

ادامه می یابد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از 90 درصد از پروژه های شــهرداری 
اصفهان به مرحله بهره برداری رسیده است، افزود: همه پروژه هایی 
که در این دوره از شهرداری آغاز شده است تا عید فطر به بهره برداری 

خواهد رسید.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در جلسه شورای معاونین در منطقه 
یک شهرداری اصفهان روند تلفیق دو منطقه یک و سه شهرداری در 
دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: راه اندازی منطقه تاریخی با تلفیق 
این دو منطقه در دستور کار قرار دارد؛ چرا که با این امر می توان کار 

تاریخی ارزشمندی را در شهر اصفهان انجام داد.
وی با اشــاره به وجود دو هزار و 304 هکتار بافت فرسوده در شهر 
اصفهان ابراز داشت: این بافت که شامل پنج گونه است، 20 درصد از 
جمعیت شهر اصفهان را در خود جای داده و 12 درصد از مساحت 

شهر را نیز تشکیل می دهد.
جمالی ن ژاد با اشــاره به تدوین ســند راهبردی بازآفرینی پایدار 
بافت های ناکارآمد شــهری در اصفهان،  تصریح کرد: در این راستا 
دفاتر تسهیل گری خدمات نوســازی بافت تاریخی شهر اصفهان 

تشکیل شده است و در این زمینه می توان به راه اندازی این دفتر در 
مناطق 6، 7 و 14 اشاره کرد که در محالت همت آباد، شاهد و زینبیه 

راه اندازی شده اند.
وی با بیان اینکه با راه انــدازی منطقه تاریخی در شــهر اصفهان 
می توانیم با اجرای 20 پروژه دولت خانــه صفویه را اجرایی کنیم، 
ابراز داشت: کف سازی و پیاده روسازی چهارباغ که در سال جاری 
عملیات اجرایی آن آغاز شــده، یکی از پروژه های احیای دولتخانه 

صفویه است.
شهردار اصفهان احیای باغات صفویه و کاخ جهان نما را نیز از دیگر 
پروژه های در دســتور کار شهرداری در ســال جاری برای احیای 
دولت خانه صفویه اعالم کرد و افزود: این پروژه ها با ســرعت خوبی 

انجام می پذیرد.
وی با اشــاره به افتتاح پارکینگ و خیابان آیت ا... خراسانی در این 
برنامه از طرح هر هفته با چند افتتاح اضافه کرد: طول این خیابان 
حدود 400 متر بوده و عرضی حدود 17 متر دارد و با اعتبار بیش از 

34 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
جمالی ن ژاد با بیان اینکه پارکینگ آیت ا... خراسانی دومین پارکینگ 
هوشمند اصفهان اســت که در اصفهان و طی دو ســال آینده به 
بهره برداری می رســد، افزود: این پارکینگ نیز بــا جدیدترین و 

مدرن ترین تجهیزات تجهیز شده است.
وی با اشاره به بهره برداری از خیابان آیت ا... صافی اضافه کرد: این 

خیابان نیز با 9 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسیده است.
شهردار اصفهان با اشاره به افتتاح بوســتان علوی نیز ابراز داشت: 

خیابان صاحب الزمان )عج( نیز دیروز به بهره برداری رسید.
اصفهان در جوان سازی ناوگان اتوبوسرانی پیشرو است

وی در خصوص واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی نیز 
افزود: این واگذاری به صورت تدریجی در حال انجام است که در این 
زمینه از دیگر کالن شهرها عقب هستیم و این در حالی است که در 
حوزه جوان سازی ناوگان اتوبوسرانی از دیگر کالن شهرهای کشور 

جلوتر هستیم.
جمالی ن ژاد با اشــاره به اتمام عملیات بهره برداری فاز اول شهرك 
سالمت اصفهان ابراز داشــت: این پروژه آماده بهره برداری است و 
برای بهره برداری از آن در انتظار حضور یکی از مقامات ملی هستیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
رقابت ها به رفاقت ها تبدیل شود

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: الزم است از تمامی 
ظرفیت ها، جناح ها و گروه ها برای اداره کشوربهره برد.

به  نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،رضا امینی در 
مراسم افتتاح پروژه های عمرانی منطقه 3 در قالب برنامه هر هفته 
چند افتتاح در کتابخانه مرکزی از حضور پرشور مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، تشکر  و اظهار کرد: باید 
پذیرفت که در کشور نظام حاکمیت و مردم ساالری زمینه حضور 
مردم را در پارلمان های محلی فراهم کرده اســت و این مهم باعث 

شده مردم در سرنوشت خود نقش داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مردم خط کشی های سیاسی را قبول ندارند و 

از ما انتظار خدمت تمام قد در فرصت های نامحدود دارند تصریح 
کرد: باید  رقابت ها به رفاقت ها تبدیل شود چرا که این مهم  زمینه 
اعتماد مردم را به اصل حاکمیت بیشتر می کند و بعد از 39 سال هیچ 
جریان و حزبی به تنهایی توانایی اداره کشور را ندارد؛ بنابراین باید از 

تمامی ظرفیت ها، جناح ها و گروه ها بهره برد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
 طرح های محله محوری 

شور و نشاط را در شهر ایجاد می کند
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه محله محوری 
باید مورد توجه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره پنجم 
قرار گیرد، گفت: این موضوع شور و نشاط را در سطح شهر افزایش 

می دهد.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان،  عباس 
حاج رسولی ها در حاشیه پنجاه و هفتمین برنامه از طرح »هرهفته 
با چند افتتاح«، با اشاره به اینکه حوزه عمرانی شهرداری اصفهان 
مهم ترین حوزه عمرانی کشور است، اظهار داشت: شهرداری طی 
ســال های اخیر کارهای وی ژه ای از جمله بهره برداری میدان امام 
علی)ع(، سالن  همایش های بین المللی،  میدان استقالل و... را انجام 

داده که در سطح کشور بی نظیر بوده است.
وی با بیان اینکه مدیران اجرایی اصفهان توانمند، جهادی و ارزشمند 
هســتند، ابراز داشــت: این نیروها در سطح کشــور فعالیت  های 

شایسته ای انجام داده اند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
98 درصد از پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان انجام شده است، 
افزود: تنها پروژه مانده شهرداری، قطار شهری است که خط یک آن 

تا پایان سال جاری بهره برداری می شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه 1400 شهرداری اصفهان نیز نوشته شده 
است، تصریح کرد: اعضای شورای شهر اصفهان در دوره پنجم این 

برنامه را مورد توجه قرار دهند.
حاج رسولی ها با بیان اینکه آزادسازی خانه هایی که در خیابان های 
طرح تفصیلی شهر اصفهان قرار دارند از اولویت های پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر اصفهان است، تصریح کرد: ما نمی توانیم بیش 

از این مردم را برای اجرای این طرح ها معطل بگذاریم.
وی تصریح کرد: باز شدن این خیابان ها می تواند به ترافیک کمک 

کند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: در دوره پنجم همه 
خیابان های طرح تفصیلی را اجرایی می کنیم و بعد از آن همه توان 

خود را برای بهره برداری کامل از مترو به کار خواهیم گرفت.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران:
هزینه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری برای آزادسازی 

پروژه های منطقه سه در سال ۹۵
مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان گفت: در ســال گذشته برای 
آزادســازی پروژه های عمرانی منطقه ســه، 30 میلیارد تومان به 
صورت نقدی و غیرنقدی هزینه شد که این عدد با توجه به شرایط 

رکود اقتصادی بسیار قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، حســین کارگر صبح دیــروز در جمع 
خبرنگاران ضمن گرامیداشت سوم خردادماه سالروز فتح خرمشهر 
اظهارکرد: منطقه 3 شهرداری اصفهان با مساحت 1100 هکتار، از 
شمال به خیابان مدرس تا میدان قدس، از شرق به میدان بزرگمهر 
تا حاشیه زاینده رود و از غرب به میدان انقالب تا میدان شهدا منتهی 

می شود.
وی با اشــاره به ویژگی های خاص منطقه 3 افزود: اجرای عملیات 
عمرانی در منطقه 3 از شــرایط خاصی برخوردار است؛ چون بافت 
این منطقه تاریخی، گردشگری و قدیمی است و در مرکزیت شهر 

اصفهان نیز قرار دارد.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان ادامه داد: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده مرمت ابنیه تاریخی این منطقه در دستور کار قرار دارد 
که تاکنون ترمیم و مرمت و سبک سازی مسجد امام علی)ع(، مقبره 
باباقاسم، منزل تاریخی مقابل آیت ا...، محقق و مرمت خانه استاد 

همایی انجام شده است.
کارگر اضافه کرد: مرمت خانه استاد همایی پس از تکمیل در هفته 

نکوداشت اصفهان در اختیار فرهنگستان شعر و ادب قرار گرفت.
وی در ادامه به اجرای طرح سنگفرش میدان امام)ره( و خیابان های 
حافظ و سپاه اشــاره کرد و گفت: به دنبال پیاده راه کردن میدان 
امام)ره( آسفالت این میدان و خیابان های منتهی به آن جمع آوری 

و به سنگفرش تبدیل شد.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پیاده راه کردن 
چهارباغ عباســی به همراه احیای دولتخانه صفوی در دستور کار 
است، ادامه داد: در این راستا اکنون ســنگفرش خیابان چهارباغ 

عباسی نیز در حال اجراست.
کارگر با بیان اینکه حــدود 15 میلیارد تومان اعتبــار به منظور 
پیاده روسازی چهارباغ در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: فاز اول 
این طرح در دستور کار منطقه 3 شهرداری اصفهان قرار دارد که با 
هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اجرایی شده و تا 

هفته آینده به بهره برداری می رسد.
وی تاکید کرد: بیش از 200 هزار توریست و گردشگر طی یک ماه 
گذشته از ابنیه تاریخی شهر اصفهان )که عمدتا در منطقه 3 قرار 

دارد( دیدن کرده اند.
وی اضافه کرد: اکنون شــاهد افتتاح پارکینــگ و خیابان آیت ا... 
خراسانی هستیم که در عرض کمتر از یکسال احداث شد؛ این در 

حالی اســت که اجرای فعالیت های عمرانی در مرکز شهر بسیار 
سخت است.

وی اعالم کرد: بالغ بر 58 میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه های 
بهره برداری 4 پروژه ای اســت که امروز با حضور مدیران شهری و 

شهروندان به بهره برداری می رسد.
کارگر همچنین به تکمیل احداث خیابان آیت ا... صافی در محله 
قدیمی جویباره به طول 350 متر اشاره کرد و گفت: با احداث این 

خیابان دسترسی محلی به مسجدجامع آسان می شود.
وی به اولویت های پروژه های این منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: 
اتمام پروژه میدان امام علی)ع( و فاز ســوم آن  و احیای دولتخانه 

صفوی، از اولویت های برنامه اصفهان 1400شهرداری است.

نماینده اصفهان در مجلس شوراي اسالمي:
 تعامل شهردار؛ عامل پیشرفت
 پروژه هاي شهري اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: شهردار اصفهان 
تعامل بسیار خوبي با سایر مدیران شهري و شهروندان اصفهاني دارد 
که همین موضوع تاثیر بسیار مطلوبي در پیشرفت اجراي پروژه هاي 

شهري اصفهان داشته است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، حسن کامران 
در حاشیه پنجاه و هشتمین برنامه از سري برنامه هاي هر هفته چند 
افتتاح که این بار در منطقه سه شهرداري اصفهان برگزار شد، اظهار 
کرد: شهردار اصفهان به دلیل اینکه عاري از تکبر و غرور است تعامل 
بسیار خوبي با سایر مدیران شهري و شهروندان اصفهاني دارد که 
همین موضوع تاثیر بسیار مطلوبي در پیشرفت اجراي پروژه هاي 

شهري اصفهان داشته است.
وي با بیان اینکه با وجود شــرایط بد اقتصادي، شهرداري اصفهان 
پروژه هاي خود را به خوبي پیش مي برد، تصریح کرد: همه هفته 
شــاهد افتتاح و اجراي پروژه هاي مختلف در سطح شهر اصفهان 
هســتیم که این اقدامات جاي تشکر بسیار از شــهردار اصفهان و 

اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر اصفهان دارد.
نماینده اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: جوسازي هاي 
بســیاري که در مرکز علیه اصفهان درخصوص برخــوردار بودن 
اصفهاني ها وجود دارد که همین موضوع ســبب شــده کمترین 
اعتبارات عمراني براي این شــهر در نظر گرفته شود؛ این در حالي 

است که اصفهاني ها بیشترین مالیات را در کشور مي پردازند.

در همین صفحه بخوانید

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
پنجشنبه 4 خرداد  1396 | 28 شعبان 1438

شماره 2146 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2146.May 25. 2017
12 Pages



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2146 | پنجشنبه 4 خرداد 1396 | 28 شعبان 1438

دیدار جامعه قرآنی با رهبر انقالب در اولین روز ماه رمضان
جامعه قرآنی کشور، در طلیعه رمضان المبارک با رهبر معظم انقالب دیدار می کند. مراسم 
دیدار جامعه قرآنی کشــور با مقام معظم رهبری به عنوان جامع ترین محفل انس با قرآن، 
طبق سنوات گذشته در اول ماه مبارک رمضان در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود.

اخبار کوتاه

 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و نماینده سابق مجلس، در گفت وگو با 
»انتخاب« درپاسخ به سوالی در مورد ریزش آرای مذهبی رئیسی پس از دیدار 
با امیر تتلو گفت: ممکن است برای بعضی ها این مسئله به عنوان یک نقطه 
منفی تلقی شود، اما میزان رای جذب شده، بیش از رای ریزشی است. این 
مسئله را کامال منفی نمی توان بررسی کرد. چون توجیه و تبیین درست در 
بین طرفداران صورت نگرفت، باالخره آثار منفی به بار آورد. حمیدرضا ترقی 
افزود: در روند انتخابات، حوادثی ناخواسته رخ می دهد که به راحتی نمی شود 
آن را  نفی کرد؛ بلکه باید به شکلی مهار شود. یک فردی با سبقه خاصی توبه 
می کند و می خواهد جبران مافات کند و می آید از رئیسی حمایت می کند. 
این را در اکثر نامزدها داریم؛ مثال آقای روحانی از شجریان استفاده کرد. البته 
خود شجریان حرفی نگفت؛ ولی ایشان خودشان را به شجریان چسباندند، 

اما تتلو خودش به سمت رئیسی آمد؛ نه اینکه او را آورده باشند. 

قربانزاده، مشــاورقالیباف در گفت و گو با یکی از روزنامه ها گفت:اگر 
رئیســی کنار می رفت،انتخابات به دور دوم می کشید.نمی دانم چرا 
قالیباف مجبورشــد کنار برود. قربانزاده همچنیــن گفته: حدس من 
این است که ایشان امورات مختلفي دارند که به آن خواهند پرداخت: 
کارهاي جهادي و پیگیری امور مناطق محروم در حوزه ساخت وســاز 
این مناطق، حوزه ســالمت و... که خارج از فضاي دولتي و بودجه هاي 
خارج از دولت و شهرداري فعال مي شوند. فراخوان هایی از قبل بوده و 
افرادی دلسوز بدون هیچ چشمداشتی برای کمک آمده اند و کارهاي 
مختلفي انجام داده اند؛ اما این را که دقیقا کجا خواهند رفت، باید از خود 
ایشان بپرسید. البته درباره کناررفتن و نرفتن شخص آقاي رئیسي هم 
اخبار متناقضي به گوش من رسیده و نمي توانم اظهارنظر دقیقي کنم 

که ایشان شخصا قبول داشته کنار برود یا نه.

عضو شورای مرکزی مؤتلفه:

تتلو، خودش سمت رئیسی 
آمد

مشاور شهردار تهران:

نمی دانم چرا قالیباف 
کنارکشید

ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتــش گفت: در صورت هرگونه 
تهدیدی علیه جمهوری اسالمی ثابت خواهیم کرد که 

آزموده را آزمودن خطاست.
 امیر دریادار حبیب ا... سیاری، به مناسبت سوم خرداد 
سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور در جلسه علنی روز 
گذشته مجلس شورای اسالمی، به مرور شرایط کشور در 
عملیات بیت المقدس و تشریح مشخصات، ویژگی ها و 

نتایج این عملیات پرداخت.
 سیاری با تشریح مشخصات،  ویژگی ها و نتایج عملیات 
بیت المقدس گفت: برای انجام این عملیات بزرگ فقط 
یک ماه فرصت داشتیم، اما رزمندگان اسالم توانستند 
دشــمن و حامیان فرامنطقه ای آنان را در منطقه ای به 
وسعت 6 هزار کیلومتر مربع غافلگیر و زمین گیر کنند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش، از افزایش ســطح دفاعی 
و بازدارندگی نیروهای مسلح کشــور خبر داد و افزود: 
طبق فرمایش مقام معظم رهبری با ســه مولفه ایمان، 
دانش و شجاعت، ســطح دفاعی و بازدارندگی نیروهای 
مســلح ارتقاخواهد یافت و در صورت هرگونه تهدیدی 
علیه جمهوری اسالمی ثابت خواهیم کرد که آزموده را 

آزمودن خطاست.

در حاشــیه برگزاری اجالس مقامات عالــی امنیتی 
کشورهای پنج قاره جهان در روسیه، مشاور امنیت ملی 
رییس جمهور افغانســتان، صبح دیروز با دبیر شورای 

عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایســنا در این دیدار، رونــد همکاری های 
دوجانبه  ایران و افغانســتان در حوزه های اقتصادی، 
امنیتی، آب های مرزی، مبارزه با مواد مخدر و امور اتباع 

و مهاجرین مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
دریابان شــمخانی، در ایــن دیدار با ابراز خرســندی 
درخصوص تشکیل کمیته های چهارگانه همکاری های 
مشــترک و تعیین روســای ایرانی و افغانستانی این 
کمیته هــا اظهار داشــت: بــا توافق ایران، روســیه و 
افغانستان، به زودی اجالس سه جانبه دبیران شورای 

امنیت ملی سه کشور در افغانستان برگزار خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله مشترک با اقدامات برخی 
کشــورها که به دنبال ایجاد ناامنی و استفاده از آن در 
افعانستان به منظور حضور عناصر تروریست ضد ایرانی 
در این کشور هســتند، اظهار داشت: پیشبرد توافقات 
همه جانبه میان دو کشور، مستلزم مراقبت مستمر به 
منظور جلوگیری از اقدامات سوء کشورهای ثالث است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

درصورت تهدید، ثابت می کنیم 
آزموده را آزمودن خطاست

شمخانی اعالم کرد: 

برگزاری اجالس  ایران،  
روسیه و افغانستان به زودی

سخنگوی وزارت خارجه:

امنیت 
خریدنی نیست

تجدید میثاق با آرمان های امام)ره(؛

سردار قاآنی: راه مقاومت را 
ادامه می دهیم

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به فروش بیش از 100 
میلیارد دالری اسلحه از سوی آمریکا به عربستان گفت: 
ترامپ اعالم کرده که با این قــرارداد، برای چند صد نفر 
آمریکایی شغل ایجاد می شود. این سخنان جای تامل دارد 
و یک زنگ خطر جدی برای تمامی مردم و سیاست مداران 
جهان و بخصوص کشــورهای اروپایــی و مدعی دارای 
ارزش های انســانی و فرهنگی محسوب می شود؛ چراکه 
این چند صد شغل  به دنبال ایجاد جنگ و درگیری، تجاوز 
و کشته شدن هزاران انســان بی گناه در منطقه به وجود 
می آید. وی با انتقاد و ابراز تعجب از بیان این گونه سخنان 
افزود: او به ایجاد اشتغال برای صدها نفر در آمریکا اشاره 
می کند ولی کشتارهایی که در منطقه توسط این سالح ها 
ایجاد می شود، به نظر او اصال مهم نیست. این مقام وزارت 
خارجه، با اشاره به توییت ترامپ در ۲01۴ که گفته بود 
عربستان در ازای امنیتی که آمریکا برای آنها تامین کرده 
است، باید ده سال به ما نفت مجانی بدهد، اظهار کرد: اما 
درست در این سفر، قراردادهایی ده ساله بین دو کشور امضا 
می شود. بهرام قاسمی در ادامه تاکید کرد: امنیت خریدنی 

نیست و ریاض راه را اشتباه می رود.

سردار اسماعیل قاآنی صبح دیروز در مراسم تجدید میثاق 
جمعی از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران با آرمان های 
امام خمینی )ره(، با بیان اینکه »سوم خرداد روز مقاومت 
و پیروزی اســت«، گفت: خرمشــهر در خرمشهر نماند؛ 
همچنان که کربال در کربال نماند و فتح خرمشهر استمرار 
راه عاشورا بود و فتح جنوب لبنان آن را در خارج از مرزهای 

ما ادامه داد.
جانشین فرمانده سپاه قدس یادآور شد: امروز شما می بینید 
که در اطراف ما کشورهای مختلف را دچار جنگ کردند و 
در هر کدام از این کشورها که فرهنگ خرمشهر و مقاومت 
شکل گرفته اســت، می بینید که چگونه در برابر استکبار 
مقاومت می کنند. وی ادامه داد: ما فرزندان امام امروز در 
روز مقاومت و پیروزی در کنار مردم مسلمان و فداکار و در 
کنار مضجع شریف اماممان جمع شده ایم که بگوییم راه 
مقاومت را که تو به ما آموختی و امروز رهبر معظم انقالب 
نیز همچنان همین راه عزتمندانه را ادامه می دهد، تا رسیدن 
به حکومت جهانی امام زمان)عج(  استمرار می دهیم. امروز 
از دورترین نقاط کشــورها و ملت ها در برابر استکبار دفاع 

می کنیم؛ برای آنکه چنین کاری وظیفه شرعی ماست.

یادداشت

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی، از تغییر ساعت 
کاری مجلس در ماه رمضان خبر داد. بهروز نعمتی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در جلسه هیئت رییسه مجلس مقرر شد ساعت 
کار جلسات علنی مجلس در ماه مبارک رمضان، 9 تا 13 و ساعت 

کار کمیسیون های تخصصی، 1۴ تا 16 تعیین شود.

حجت االســالم والمســلمین علی اکبر ناطق نوری در گفت وگو با 
شــفقنا، انتخابات اخیر را نمادی از پایداری ملت ایران در دفاع از 
استقالل، آزادی و جمهوری اســالمی و نیز حرکتی برای تثبیت 
عقل گرایی، عمق نگــری و نفی بی اخالقی دانســت و درباره علت 
کناره گیری خود از مسئولیت دفتر بازرســی مقام معظم رهبری 
گفت: این یک واقعیت است که تعارض حقیقی بین فعالیت سیاسی 
افراد در موقعیت های انتسابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشان 
وجود دارد که علی القاعده می بایست از گرایشات متداول سیاسی 
مبرا باشد؛ لذا این طبیعی بود که این تصمیم را بگیرم که هم نسبت 
به تحوالت جامعه بی تفاوت نباشــم و با دست بازتر بتوانم حرکت 
کنم و هم این طور نباشد که رفتارهای سیاسی فردی چون بنده، 
موجبات القای شــبهه جانب داری دفتر مقام معظــم رهبری از 

گروهی خاص را در اذهان فراهم کند.

مصطفی میرسلیم، در نامه ای به رییس جمهور ضمن آرزوی موفقیت 
برای دولت دوازدهم، آمادگی خود را برای همکاری با روحانی اعالم 

کرد.
در بخشی از متن نامه مصطفی میرسلیم چنین آمده است:

...برای همکاری پیشنهاد می نمایم که به عنوان یکی از کانون های 
تفکر ریاست جمهوری، با دعوت از نامزدهای ریاست جمهوری دوره 
دوازدهم که عالقه مند و معتقد به این همکاری اند و تشکیل جلسات 
مداوم و موثر، شــرایطی فراهم گردد تا با جمع بندی اندیشــه ها و 
نظریات ایشان که خود متکی به جمع زیادی از نخبگان کشور است، 
به دور از فضای رقابت و در جوی صمیمی و دوستانه و خدمت گرایانه، 
پیشنهادهای عملیاتی، ارائه و جمع بندی و تقدیم دولت گردد.ضمن 
آرزوی توفیق برای جناب عالی و همکاران محترم در خدمت به مردم، 
آمادگی خود را مانند گذشته برای هر گونه همکاری و همفکری با 

هدف چاره جویی مشکالت کشور اعالم می نمایم.

یک مقام مسئول در کشور سومالی، از ربایش یک کشتی ماهیگیری 
ایرانی در سواحل این کشور توسط دزدان دریایی خبر داد.

یک مقام مسئول در کشور سومالی اعالم کرد که دزدان دریایی در 
سواحل این کشور یک فروند کشتی ماهیگیری متعلق به ایران را 
ربوده اند.  بر اساس اعالم این مقامات، دزدان دریایی از این کشتی به 
عنوان پایگاهی برای حمله به کشتی بزرگ تر دیگر استفاده می کنند. 
علی شیر شهردار شهر »هابو« )Haabo( در این باره به خبرگزاری 
رویترز اعالم کرد: گروهی از دزدان دریایی ســومالی با ربودن یک 
قایق ایرانی قصد دارند از آن به عنوان پایگاهی برای اقدام به ربودن 
کشتی های بزرگ تر استفاده کنند. این درحالی است که وی مدعی 
شــده قایق مذکور مجوز ماهیگیری نداشته اســت. رویترز درباره 

سرنوشت خدمه این کشتی اطالعات بیشتری منتشر نکرده است.

فضای مجازی 

 واکنش ظریف به اقدامات اخیر 
آل  خلیفه علیه مردم بحرین

 تغییر ساعت کاری مجلس 
در ماه رمضان

 علل کناره گیری ناطق نوری  
از دفتر بازرسی رهبری

 میرسلیم در نامه ای، برای همکاری 
با روحانی اعالم آمادگی کرد

یک کشتی ایرانی در آب های 
سومالی ربوده شد

بین الملل

قطر اعالم کرد که خبرگزاری رسمی این کشور هک شده 
و اظهاراتی جعلی منتسب به امیر این کشور در آن منتشر 
شده است.  بیانیه ای که در صفحه توییتری خبرگزاری 
رسمی قطر منتشر شده، از رسانه ها خواسته از مطالبی 
که پیشتر در این خبرگزاری آمده است، استفاده نکنند. 
در یکی از این مطالب به اظهاراتی از شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر، درباره روابط کشورش با دونالد ترامپ 
رییس جمهوری آمریکا و همچنین ایران اشــاره شده 
است. قطر اعالم کرده است درباره هک شدن خبرگزاری 

رسمی این کشور تحقیق خواهد کرد.

مقتدا صدر رهبر جریان صدری ها در عراق، در اعتراض به 
اقدامات دولت منامه علیه مردم و رهبران دینی بحرین، 
برای تجمعاتی دو روزه در مقابل سفارت این کشور در بغداد 
فراخوان داد. وی در بیانیه ای از عراقی ها درخواست کرده 
است که برای تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل سفارت 
بحرین تجمع کنند. بــه گزارش نامه نیــوز، مقتداصدر 
همچنین خواستار تجمع مشابهی از سوی بانوان عراقی در 
روز پنجشنبه)امروز( شده و این فراخوان را اقدامی جهت 
رساندن پیام حمایت و پشتیبانی عراقی ها از ملت بحرین 
توصیف کرده است. وی در بیانیه اش هشدار داده است که 
منطقه در حال کشیده شــدن به سمتی است که تبعات 
ناگوار و سنگینی خواهد داشت و در این صورت هیچ یک از 

ملت های منطقه از عواقب آن مصون نخواهد ماند.

کمیسیون اسالمی اسپانیا، شــورای اسالمی اسپانیا، 
موسســه حالل و مرکز فرهنگی  اســالمی مادرید، در 
بیانیــه های جداگانه حمله تروریســتی منچســتر را 
محکوم کردند.کمیسیون اسالمی اسپانیا، طی بیانیه ای 
با اظهار همبســتگی با انگلیس اعالم کرد که این اقدام 
به دور از  عاطفه بوده و سزاوار شدیدترین محکومیت و 
انزجار است. کمیسیون اسالمی اسپانیا افزود: به درگاه 
پروردگار متعال برای قربانیان دعا کرده و از مقام های 
ملی  و بین المللی در تالش برای اینکه بتوانیم یک جهان 
بهتر برای مــردان و زنان با همه اعتقــادات و ملیت ها 

بسازیم، حمایت می  کنیم.

 

1. عباس آخوندی: 
متولـد 1336 اسـت و 60 سـاله، 
وزیر راه و شهرسـازی فعلی اسـت 
کـه سـابقه تصـدی پسـت وزارت 
مسـکن در دوره دوم دولـت اکبـر 
هاشـمی و معاونت سیاسی وزارت 
کشور را هم داشته اسـت. در وزارت راه و شهرسـازی با وجود 
انتقاداتـی که به واسـطه رکود صنعت مسـکن و به سـرانجام 
نرسـیدن پروژه مسـکن مهر متوجه او می شـود، بـا دو اقدام 

توسـعه ریلـی و نیـز خریـد هواپیمـا کارنامـه خوبـی از خود 
ارائه داده و البته توانسـته از دو اسـتیضاح مجالس نهم و دهم 

نیـز عبـور کند.
 2. محسن صفایی فراهانی:

متولد سـال 13۲۷ و 69 ساله است 
کـه او را بـا ریاسـت بـر فدراسـیون 
فوتبـال می شناسـند. معاونت طرح 
و برنامـه وزارت صنایـع سـنگین، 
معاونت و قائم مقامـی وزارت صنایع 
سـنگین، مدیریت عاملی شـرکت های فراب و مپنـا، نمایندگی 
مردم تهـران در مجلس ششـم و قائم مقامی وزارت امـور اقتصاد 

و دارایـی از سـوابق اوسـت.
 3. محسن مهرعلیزاده: 

متولـد 133۵ اسـت و 61 سـاله، 
او را هـم بـا ریاسـت بـر ورزش 
کشـور می شناسـند؛ امـا حـاال 
رییـس فدراسـیون بین المللـی 
ورزش هـای زورخانـه ای و عضـو 
هیئت مدیره سـازمان منطقه آزاد کیش اسـت. در دولت اول 
اصالحـات، اسـتاندار خراسـان بـوده و در دولـت دوم، معاون 
رییس جمهور و رییـس سـازمان تربیت بدنی. از او بـه عنوان 
یکی از گزینه های شـهرداری مشـهد نیـز نام برده می شـود.

 4. الیاس حضرتی: 
نماینـده ۵۵ سـاله مـردم تهـران، 
دهمیـن  در  ری  و  شـمیرانات 
مجلـس شـورای اسـالمی اسـت. 
وی نمایندگـی مـردم رشـت در 
مجلـس طـی دوره هـای سـوم تـا 
پنجم و نمایندگی تهـران در مجلس ششـم را نیـز در کارنامه 
خود دارد. حضرتی مدیرمسـئولی روزنامه  اصالح طلب اعتماد 

و روزنامـه اقتصـادی تعـادل را نیـز برعهـده دارد.
 5. حبیب ا... بی طرف: 

متولـد 133۵ اسـت و 61 سـاله. 
در حـال حاضر معاون مهندسـی، 
وزارت  فنـاوری  و  پژوهـش 
نفـت و رییـس سـازمان نظـام 

مهندسـی اسـتان تهـران اسـت. پیشـتر اسـتاندار یـزد، در 
دولـت هاشمی رفسـنجانی معـاون وزیـر نیـرو و در دو دولت 

اصالحـات، وزیـر نیـرو بـوده اسـت. 
 6. پیروز حناچی: 

متولـد 13۴۲ اسـت و ۵۴ سـاله. 
در حـال حاضر معاون شهرسـازی 
و معمـاری مسـکن وزارت راه و 
شهرسازی است و در دوران وزارت 
عبدالعلـی زاده، در وزارت مسـکن 
نیز در همین سـمت بوده اسـت. وی در سـال های گذشته، از 

منتقـدان شـهرداری تهـران بوده اسـت.
 7. سیدحسین مرعشی:

کشـکوئیه  در   133۷ متولـد   
نماینـده  او  اسـت.  رفسـنجان 
دوره هـای پنجم و ششـم مجلس 
شـورای اسـالمی بـوده و دایـره 
جهـاد  از  او  مسـئولیت های 
سازندگی، شـروع و به سـازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

ختـم شـده اسـت. 
مرعشـی در کارنامـه فعالیت های خـود، اسـتانداری کرمان، 
ریاسـت دفتر هاشمی رفسـنجانی در دوره ریاسـت جمهوری 
وی و ریاسـت سـازمان میراث فرهنگـی و گردشـگری را نیز 

دارد.
 8. محسن  هاشمی رفسنجانی: 

متولـد 13۴0 در قـم اسـت. عضو 
منتخب شـورای شـهر تهـران در 
دوره پنجـم و مدیرعامـل متروی 
محمدباقـر  حکـم  بـا  تهـران 

قالبیـاف بـود. 
او در تاریخ 13 اسفند 13۸9 از سـمت ریاست هیئت مدیره 
و مدیرعاملـی شـرکت متـروی تهـران کناره گیـری کـرد؛ 
شـهردار وقـت تهـران نیـز بـا اسـتعفایش، موافقـت و او را 
 بـه سـمت مشـاور شـهردار و عضـو هیئت مدیـره منصـوب 
کـرد.  او در چهارمیـن دوره شـورای شـهر،  گزینـه 
اصالح طلبـان بـرای شـهرداری تهـران بـود  کـه درنهایـت 
با یـک رای کمتر انتخـاب  نشـد و بـه دانشـگاه آزاد رفت تا 

معـاون عمرانـی شـود. 
  9. مرتضی الویری:

متولـد آذر 13۲۷ در دماونـد 
اسـت. او نماینـده سـه دوره اول 
مجلس شـورای اسـالمی، رییس 
سـازمان مناطـق آزاد تجـاری، 
شـهردار سـابق تهـران و سـفیر 
ایـران در اسـپانیا بـوده  اسـت. او 
نیـز هماننـد محسـن هاشـمی، یکـی از منتخبان شـورای 

پنجـم شـهر اسـت.

 خبرگزاری رسمی قطر 
هک شد

فراخوان مقتدا صدر برای 
تجمع در مقابل سفارت بحرین

مسلمانان اسپانیا حمله 
تروریستی را  محکوم کردند

چه کسی شهردار تهران می شود؟

گزینه های روی میِز »بهشت«
چند ماه دیگر، همزمان با ورود منتخبان مردم تهران به خیابان بهشت و رسمیت یافتن شورای پنجم 
شهر، به طور رسمی ماموریت محمدباقر قالیباف نیز در شهرداری تهران به پایان می رسد و پس از 12سال، 

کلیددار تهران تغییر خواهد کرد.

 به وعده هایی که داده ایم 
عمل می کنیم

نخست وزیر عراق، انتخاب دکتر حسن روحانی را به عنوان ریاست 
جمهوری اسالمی ایران برای دومین دوره تبریک گفت و همچنین 
تاکید کرد که کشــورش دارای روابطی خوب با همه کشــورهای 

همسایه است.
»حیدر العبادی« روز سه شنبه در کنفرانس خبری بغداد، به رویداد 
مهم انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران اشاره کرد و گفت: 
به آقای دکتر روحانی به خاطر پیروزی در انتخابات دومش تبریک 
گفتیم و ما دارای روابط خوبی با همه کشورهای همجوار هستیم.   
به گزارش نامه نیوز، وی همچنین درباره دیدار روز سه شنبه خود با 
وزیر نفت عربستان که از روز دوشنبه در بغداد به سر می برد، گفت 
که با خالد فالح درباره شیوه های کنترل قیمت جهانی نفت بحث و 

گفت وگو کرده است.

توییت تازه ظریف: اولین نتیجه تایید حاکمان مستبد ریاض توسط 
رییس جمهور ایاالت متحده: جسارت حمله مرگبار به یک تظاهرات 

مسالمت آمیز در بحرین.

مقاومتامنیت ملیدیپلماسی

1۴ مـرداد امسـال همزمـان با آغـاز بـه کار شـورای پنجم 
شهر، به احتمال بسـیار زیاد، 1۲ سـال مدیریت محمدباقر 
قالیبـاف بر شـهرداری تهـران بـه پایان می رسـد. بـا تغییر 
ترکیب شورای شـهر تهران، نخسـتین و مهم ترین تکلیف 
شورای جدید شـهر، انتخاب شـهردار جدید پایتخت است. 
از این رو، از حاال گمانه زنی ها در این رابطه آغاز شـده اسـت 
و به نظـر می رسـد محسـن هاشـمی گزینه اصلی لیسـت 
برنـده انتخابـات بـرای شـهرداری باشـد. اما مطرح شـدن 
گزینه های متفـاوت از سـوی اصالح طلبان نشـان می دهد 
در ایـن خصـوص هنـوز تصمیم گیـری نهایـی صـورت 
نگرفتـه اسـت. شـاید بـه همیـن دلیل باشـد که محسـن 
هاشـمی چندان با مطرح شـدن موضـوع انتخاب شـهردار 
موافق نیسـت. او در گفت وگویی که با یکـی از روزنامه های 
صبح کشـور داشـته، مطرح کـردن انتخاب شـهردار آینده 
تهران را موضوعی انحرافی و زودرس دانسـته و گفته اسـت 
کـه ایـن صحبت هـا را عـده ای بـا هـدف اختالف افکنـی و 
رسـیدن به اهداف جناح خـود مطرح می کنند تا شـیرینی 
ایـن پیـروزی و اقبـال بی نظیـر مـردم را خـراب کننـد. 
گفته می شـود الویـری منتخـب دیگر شـورای پنجـم نیز 
بی رغبت نیسـت که مدیریـت پایتخـت را بر دسـت گیرد. 
در این میـان، برخی صاحب نظـران عرصه سیاسـت بر این 
باورند کـه هر یک از منتخبان لیسـت امید باید بـه رایی که 
با زحمـت و همت مـردم به دسـت آمـده، احترام گذاشـته 
و هیـچ پسـتی را نپذیرنـد. به گـزارش مهـر، در عیـن حال 
دربین نام های مطرح شـده بـرای کلیدداری بهشـت، چند 

نـام بیـش از گزینه هـای دیگر بـه گوش می رسـد.
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رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش اصفهان 
گفت: بیشــترین میزان واردات و قاچاق کفش، از کشورهای چین، 
ایتالیا و ترکیه است که واحدهای تولیدی ما را نیمه تعطیل یا تعطیل 
کرده و از ســوی دولت نیز هیچ گونه حمایتی صورت نگرفته و وام و 

تسهیالتی از طرف بانک ها پرداخت نمی شود.
مهدی حسینی بهشــتیان پیرامون وضعیت بازار تولیدکنندگان و 
فروشندگان کفش اصفهان اظهار داشت: بازار فوق العاده راکد است 

و به  نوعی می توان گفت در بازار کفش اصفهان هیچ خبری نیست.
وی افزود: مشــکالت تولیدکنندگان و فروشندگان کفش در یکی، 
دو مورد خالصه نمی شود؛ از دارایی و تامین اجتماعی گرفته تا اداره 
کار، بهداشت و محیط زیست، هر کدام برای ما دغدغه هایی را ایجاد 

می کنند.
حسینی بهشتیان درباره معضل قاچاق و وضعیت بازار کفش تصریح 
کرد: مقداری از کاالهای قاچاق به صورت قانونی از سوی کسانی وارد 
می شود که به قاچاقچی شناسنامه دار معروفند؛ اما بخش عمده ای 

از آن غیرقانونی است.

با مسئوالن

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهــان در مجلس با تاکیــد بر اینکه 
دولت باید تعداد مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد و برای 
جلوگیــری از افرادی که قصد فــرار از پرداخت مالیات 
را دارند چاره ای بیندیشــد، گفت: دولت باید ســطوح 
دریافت مالیات را به پایان زنجیره مصرف کاال و خدمات 

انتقال دهد.
حمیدرضا فوالدگر خواستار اصالح نحوه دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده شد و اظهار داشــت: اکنون بسیاری از 
مؤدیان مالیاتی دنبال این موضوع هستند تا قانون را دور 
بزنند و قانون هم در این زمینه نقاط ضعفی دارد که باید 

به مرور زمان اصالح شود.
وی با اشاره به اینکه درآمد کشور از طریق مالیات باید در 
سطح گسترده افزایش یابد، نه در عمق، افزود: دولت باید 
تعداد مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد و برای جلوگیری 
از افرادی که قصد فرار از پرداخت مالیات دارند چاره ای 
بیندیشد؛ نه آنکه میزان مالیات آنهایی را که شفاف عمل 

می کنند، زیاد کند. 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس ادامه داد: توســعه 
فعالیت های مالیاتی کشور طی چند سال گذشته بیشتر 
در عمق بوده و اکنون شــاهدیم که بیشتر فشار مالیات 
روی افرادی است که عملکرد شــفاف دارند. وی بیان 
داشت: اگر دولت در صدد توســعه درآمدهای مالیاتی 
است باید شغل های غیررســمی را شناسایی و برای آن 
مالیات تعیین کند و همچنیــن جلوی افرادی که قصد 

فرار در پرداخت مالیات دارند را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی 
غیر فعال اند، خاطرنشان کرد: فضای تولید کشور نشان 
دهنده وضعیت اقتصادی اســت و تعطیلــی پی در پی 

واحدهای تولیدی، نشانگر رشد اقتصادی نیست.

رییس تاسیســات و مرکز انتقال نفت  شهید بهشتی اصفهان گفت: در 
راستای اجرای عملیات معکوس سازی خط 1۶ اینچ اصفهان- رفسنجان 
یک دســتگاه الکتروموتور parsons peebles روی خط 1۶ اینچ 
اصفهان- رفسنجان نصب شد. سید حشمت ا... امیری افزود: این دستگاه 
الکتروموتور با ظرفیت هزار و 120kw در کنار یک دستگاه الکتروموتور 
دیگر به عنوان مکمل، فرآورده های نفتی تولیدی پاالیشــگاه اصفهان 
شامل نفت گاز، نفت سفید و بنزین را به وسیله خط 1۶ اینچ به رفسنجان 
منتقل می کند. وی  با بیان اینکه تا پیش از این فرآورده های تولیدشده 
پاالیشگاه بندرعباس به وسیله این خط به انبارهای نفت شهید منتظری 
اصفهان منتقل می شــد گفت: پس از بهره برداری از این طرح، امکان 
ارسال فرآورده های نفتی پاالیشــگاه اصفهان به سمت رفسنجان نیز 

فراهم خواهد شد.

معاون بازرگانی و صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی، از صادرات ۲۰۰هزار 
تن آرد به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی خبر داد. علی اکبر مهرفرد 
با اشاره به اینکه صادرات گندم و آرد برای اولین بار از کشور  صورت گرفته 
است، افزود: تسهیالت ویژه ای برای صادرات مازاد محصول گندم، ایجاد و 
از سه ماه گذشته صادرات آغاز شده است.مهر فرد صنعت غذا را از مهم ترین 
صنایع برای حضور در بازارهای صادراتی دانست و افزود: توسعه ذخیره تولید 
از مزرعه تا سفره و بازارهای داخلی و خارجی، از مهم ترین برنامه های وزارت 
جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی است و قرار است تا پایان برنامه ششم 
برنامه مدیریت و ایجاد زنجیره های تولید اجرا شود.وی گفت:مواد غذایی 
و محصوالت کشاورزی ایران به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می شود و با 
توجه به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و سردخانه ها، امکان صادرات به 

روسیه و کشورهای اورآسیا نیز فراهم شده است.

نصب الکتروموتور روی 
خط لوله اصفهان-رفسنجان

 کشورهای اروپایی 
آرد ایرانی می خرند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه فرودگاه 
اصفهان یکی از موضوعات مهم در بخش گردشگری است، 
گفت: برای توسعه گردشگری به دنبال دعوت از شرکت های 

هواپیمایی موثر به استان اصفهان هستیم.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی اظهار داشت: اگر تمام مشکالت 
تولید و صنعت برطرف شود می توان تنها ۲۵ درصد اشتغال 
در کشور ایجاد کنیم؛ این درحالی است که ۷۵ درصد اشتغال 

در اختیار بخش خدمات است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهــان، خطاب به مدیرکل فرودگاه 
اصفهان گفت: توســعه فرودگاه یکی از موضوعات مهم در 
بخش گردشگری اســت و اصفهان به عنوان دومین استان 

کشور باید فرودگاهی زیبنده خود داشته باشد.
وی همچنین از استاندار اصفهان خواست نسبت به پروژه های 
راه آهن سریع الســیر اصفهان- تهران و توســعه فرودگاه 
اصفهان توجه ویژه ای داشته و از سوی دیگر زاینده رود برای 

نشاط این شهر، جاری باشد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اصفهان، ساخت هتل نیازمند 
حمایت ویژه از ســرمایه گذاران و ســرمایه گذاری در این 

بخش است.
وی با اشاره به چهارفصل بودن و همچنین پتانسیل ها، منابع 
و بناهای دیدنی و تاریخی در اســتان اصفهان، بیان داشت: 
باوجود این پتانسیل ها، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در حوزه 

اشتغال بخش گردشگری موفق عمل کنیم.
سهل آبادی خاطرنشان کرد: ما به دنبال دعوت از شرکت های 

هواپیمایی موثر به استان اصفهان هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به ریاست استاندار 
اصفهان، درخصوص تعیین برند اصفهان اقدام و فعالیت کرده 
است، گفت: خوشــبختانه برند اصفهان تعریف شده است و 
امیدواریم به زودی توسط اســتاندار و شهردار پرده برداری 

شود.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان در پایان با بیــان اینکه اتاق 
بازرگانی، یکی از سهامداران نمایشــگاه است، تاکید کرد: 
در نیمه دوم ســال ۹۶ پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان به 

بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان با بیان 
اینکه در سه زمان شــب عید، ماه رمضان و ورود حجاج 
قیمت مرغ افزایش می یابد، گفت: به دلیل اینکه در برخی 
موارد محصوالت را صادر می کنیم، روی تمام محصوالت 

دامی نظارت دقیقی انجام می شود.
علی اکبر نجفی با بیان اینکه یک هزار و ۷۰۰واحد صنفی 
گوشت ســفید در اســتان اصفهان فعال اســت، افزود: 
روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن مرغ در اصفهان مصرف می شود. 
مرغ یکی از کاالهای اساســی اســت، بنابراین با قیمت 
۵۳۰۰تومان به مغازه دار عرضه شده و با نرخ ۵۷۰۰تومان 

به دست مصرف کننده می رسد.
وی با بیان اینکه یک هزار و ۹۰۰واحد مرغداری گوشتی 
با ظرفیتی بالغ بر ۳۷میلیون تن قطعــه در هر دوره در 
اســتان اصفهان وجود دارد، گفت: استان اصفهان مقام 
نخست تولید مرغ در سطح کشــور را به خود اختصاص 
داده است، به گونه ای که ســاالنه بیش از 1۷۰هزار تن 
مرغ در کشور تولید می شــود که اگر پتانسیل ها کامل 
 شــود می توانیم این رقــم را به ۲۲۰هزار تــن افزایش 

دهیم.
وی ادامه داد: سالیانه 11۰هزار تن مرغ در استان اصفهان 
تولید می  شود که ۳۵ درصد تولید آن مازاد استان است. 
همچنین استان اصفهان مقام نخست در تولید بوقلمون 

و مقام دوم در تولید شتر مرغ را دارد.
نجفی تصریح کرد: ســاالنه در سطح کشــور ۷۵۰هزار 
تن گوشــت قرمز، تولید و ۹۰۰هزار تن گوشــت قرمز 
مصرف می شــود؛ متاســفانه خشکســالی ســال های 
گذشــته در کاهــش تولیــدات نقــش دارد و از دهم 
 خرداد ۲۰درصد قیمت گوشــت قرمــز کاهش خواهد

 یافت.
وی اضافه کرد: اســتان اصفهان یک میلیون واحد دامی 
عشایر دارد و ساالنه عشایر ۳۰۰ هزار دام به مرکز استان 
عرضه می کنند؛ البته عشــایر باید ۳۰ درصد دام خود را 
تاکنون به بازار عرضه می کردند کــه این تاخیر موجب 

گرانی گوشت شده است.

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان:

استان اصفهان مقام نخست تولید مرغ در سطح کشور را دارد

خبربازرگانی
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

دعوت از شرکت های هواپیمایی برای توسعه گردشگری

در شرایط فعلی رکود اقتصادی موجود در کشور به گونه ای 
است که بنابر آمار، حداقل یک ســوم کارگاه های تولیدی 
شهرک های صنعتی به طور کامل تعطیل هستند و ۵۰درصد 
آنها نیز عمال نیمه تعطیل محســوب می شوند و باقی مانده 
این جمع نیز با ظرفیتی بین ۷۰ تا 1۰۰درصد مشغول به کار 
هستند. چنین وضعی در حالی است که طی سال های اخیر 
تاکید رهبر معظم انقالب بر اولویت مسئله اقتصاد و بخصوص 
تکیه و اهتمام به اقتصاد مقاومتی، باید باعث تحرک مضاعف 

دولتمردان در حل مشکالت اقتصادی می شد.
از سویی قاعدتا می بایست برای تحقق اهداف کالن نظام در 
بخش اقتصاد، تکیه بیشــتری بر توان و نیروی درون کشور 
صورت می گرفت و بــر این منوال زمینه و بســتر افزایش 

مشارکت و نقش آفرینی فعال مردم فراهم می شد.
از سوی دیگر در شــرایط فعلی در کنار کاهش توان تولید، 
شــاهد تشــدید معضل بیکاری خاصــه در بیــن جوانان 
تحصیل کرده و بازگشته از دانشــگاه هستیم؛ به طوری که 
عمال در یکی دو سال گذشته، عالئم مربوط به رشد بیکاری، 

وضع بسیار نامناسب و خطرناکی را روایت می کند.
اینها همه آمارهایی هستند که هر دم از گوشه ای و با عنوان 
منبعی اعالم می شود. آمارها همیشه ایجاد اعتماد و مقبولیت 
مردمی را به همراه دارند و بدون شــک هر رسانه برای القا 
و اثبات مطلب خود دســت بــه دامان ایــن آمارها خواهد 
شد.آمارها اگر به صورت حقیقی و اصولی باشد بدون شک 
ســازندگی را به همراه دارد و در صورت داشتن هدف های 
خاص و آمارسازی، مسلما تنها باعث ایجاد تشویش و عدم 
اعتماد در میان مردم و مسئوالن خواهد شد.به گفته نایب 

رییس اتاق بازرگانی شــفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و 
دولت می شود که نتیجه آن گام های استوارتر در عرصه رشد 
و شکوفایی اقتصادی اســت. آمارسازی، آفت بزرگ اقتصاد 

است که موجب غفلت از ضعف می شود.
محمدرضا انصاری نایب رییس اتاق بازرگانی بااشاره به اینکه 
یکی از مشکالت عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است 
و اینکه در سال های اخیر کشور به سمت توسعه اقتصادی 
حرکت کــرده ایم، تاکید کــرد: اگر کمبودها به درســتی 
شناسایی و رفع شوند، رشد اقتصاد روند پرشتاب تری به خود 
می گیرد و در مقابل بی توجهی به این مهم موجب می شود 

تا اقتصاد کور شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.
او با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: 
دولت باید مردم را در تصمیمات و اطالعاتش شریک کرده و 

از بخش خصوصی حمایت کند.
انصاری با اشــاره به جایگاه اتاق بازرگانــی، وزارتخانه های 
صنایع و کشــاورزی به عنوان یارانی قدرتمند برای دولت و 
اهرمی توانمند در جهت توسعه کشور گفت: دولت، پرچمدار 
توسعه در کشــور اســت و ابزار آن را می تواند از دل بخش 

خصوصی احصا کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی با اشــاره به اهمیــت و کارکرد 
بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای 
جهان هرمی شکل اســت که از بنگاه های بزرگ، آغاز و به 

بنگاه های کوچک ختم می شود.
او با بیان کارکــرد بنگاه هــای اقتصادی گفــت: کارکرد 
بنگاه های بزرگ، تحقیــق و پژوهش، حضور در رقابت های 
بین المللی و نیز اشــتغال زایی برای بنگاه های متوســط 

و کوچک اســت. ســاختار کلی بنگاه های اقتصادی برای 
بسیاری از کشــورهای جهان متوســط و کوچک است که 
 این بنگاه ها در ســایه بنگاه های بزرگ به حیات خود ادامه 

می دهند.
انصاری با اشــاره به اخذ مالیات به عنــوان اهرمی مطمئن 
برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود، اخذ مالیات 
از بنگاه های اقتصادی نه تنها به توســعه کشور کمکی نمی 
کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبه رو خواهد 
کرد. بنگاه های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه 

تحریم و رکود، زمین گیر یا تعطیل شده است.
انصاری با اشاره به دو مشکل اساســی صاحبان بنگاه ها در 
دوران رکود گفت: نظام اخذ مالیــات و پرداخت حق بیمه 
کارگران، به دو مشکل اساســی برای بنگاه های اقتصادی 
تبدیل شده که آنها را تا مرز تعطیلی یا ورشکستگی کشانده 

است.
نایب رییس اتاق بازرگانــی با بیان اینکه ســازمان تامین 
اجتماعی و مالیات به هیچ عنــوان تولید محور نبوده و تنها 
به دنبال تامین منابع مالی خود هستند تاکید کرد: اگر این 
دو ســازمان اســتراتژی راهبردی خود را تغییر دهند، می 
توانند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه های 
اقتصادی منابع مالی تامین کننــد. دولت با ابزار رکود تورم 
را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید 
مردم بود. دولت در سایه رکود تالش کرد تا سودهای بانکی 

را کاهش دهد.
او یادآور شــد: دولت حقیقتا به دنبال رشــد اقتصادی در 
کشوراســت که این امر تنها با دو راهکار ممکن می شــود: 
نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه 
دستگاه ها و دیگری بهره مندی از بخش خصوصی و شرکت 

دادن آنهــا در تصمیمات 
کالن کشور است.

نایب رییس اتاق بازرگانی 
بــا اشــاره بــه ناکامــی 
سیاســت های اقتصــادی 
کشور در بخش خصوصی 
افــزود: متاســفانه نــگاه 
دولت به بخش خصوصی، 
اهرمی برای تامین کمبود 
نقدینگی هاســت که این 

دیدگاه باید اصالح شود.
انصاری با اشاره به صادرات 
به عنوان راهــکاری برای 
رونق اقتصادی، یادآور شد: 
کشــور باید روی صادرات 
متمرکز شــود. اســتعداد 

صادراتی ایران نسبت به مالزی باالتر بوده و این امر نیازمند 
برنامه ریزی صحیح در این عرصه است.

سکه تمام بهار آزادی
11،810،000 ریال)طرح جدید(

6،510،000 ریالنیم سکه

3،720،000  ریالربع سکه

2،560،000 ریالسکه یک گرمی

1،149،180 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

تفاهم نامه همکاری مشترک پژوهشی حوزه جاده ابریشــم با هدف احیای این شبکه 
قدیمی تجاری و اقتصادی، بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه کیم یانگ کره جنوبی امضا 
شد.جاده ابریشم، شبکه راه های به هم پیوسته با هدف بازرگانی در آسیا بوده که شرق، 
غرب و جنوب آسیا را به یکدیگر و همچنین به شمال آفریقا و شرق اروپا پیوند می داد. 
در سال های اخیر تالش هایی برای احیای این جاده از سوی کشورهای مختلف از جمله 

ایران، کره و چین صورت گرفته اســت.  ایران ، کره، چین، ترکمنستان، تاجیکستان و 
افغانســتان از جمله کشورهای حوزه جاده ابریشم محســوب می شوند. با امضای این 
تفاهم نامه که در جریان سفر اخیر هیئت دانشــگاه اصفهان به کره جنوبی بین مرکز 
مطالعاتی جاده ابریشم دانشــگاه کیم یانگ و دانشگاه اصفهان امضا شد، زمینه اجرای 
احیای جاده ابریشم به عنوان یک شــبکه بزرگ اقتصادی و تجاری فراهم شده است. 
همچنین در سفر این هیئت به سرپرستی هوشنگ طالبی، رییس دانشگاه اصفهان درباره 
همکاری های دو جانبه، تفاهم نامه همکاری بین رؤسای این دو دانشگاه در زمینه های 
تبادل استاد و دانشجو، ایجاد فرصت های مطالعاتی، استقرار دوره های مشترک و راه 

اندازی کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشــگاه کیم یانگ و زبان و ادبیات کره ای در 
دانشگاه اصفهان رایزنی شده و تفاهم نامه ای به امضا رسیده است. براساس این تفاهم نامه، 
 )APEF( هیئتی از دانشگاه کیم یانگ در دوازدهمین کنفرانس مجمع آسیا - پاسیفیک
که در آبان سال جاری در اصفهان برگزار می شود، شــرکت می کنند. طالبی، رییس 
دانشگاه اصفهان در این کنفرانس، همکاری های علمی بین دانشگاه ها را زمینه ای برای 
نوآوری های فناورانه کشورها خواند و با اشاره به همکاری های دو سال اخیر بین دانشگاه 
اصفهان و سایر دانشگاه ها و تعیین این دانشــگاه به عنوان رابط دانشگاه های ایران با 

دانشگاه های کره، اظهار امیدواری کرد که این روابط در آینده توسعه یابد.

اجرای طرح های پژوهشی جاده ابریشم با همکاری 
اصفهان و کره جنوبی 

آفت بزرگ اقتصاد، آمارسازی است

قیمت انواع پاور مایکروفر خورشیدی 
Solar Microwave

بازار

LG SC-3246WCR ال جی

 12,100,000
ریال

 12,300,000
ریال

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش اصفهان:

 قاچاق، بازار کفش اصفهان را
 به تعطیلی کشاند

انتقال دریافت مالیات به پایان 
زنجیره مصرف کاال و خدمات

LG SC-3246SCR ال جی

 12,400,000
ریال

 12,670,000
ریال

LG SC-3242WR ال جی

 10,100,000
ریال

 10,180,000
ریال

تحریم خرید جوجه یک روزه در اصفهان
خرید جوجه یک روزه از واحد های جوجه کشی تا 1۵روز در استان اصفهان تحریم 

شده است.

اقتصاد در همه 
کشورهای جهان 

هرمی شکل است 
که از بنگاه های 
بزرگ، آغاز و به 

بنگاه های کوچک 
ختم می شود

 تورم روستایی
 به 8/1درصد رسید

مرکــز آمار ایــران نرخ تــورم خانــوار روســتایی در 
اردیبهشــت ماه امســال را بــا ۰/۲درصــد کاهــش، 

11/88درصد اعالم کرد.
به گزارش ایلنا، بر این اســاس  درصد تغییرات شاخص 
کل در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه  سال 1۳۹۶ 
نسبت به دوره مشابه  ســال قبل )نرخ تورم روستایی(، 
8/1درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به 
فروردین 1۳۹۶ )۷/۶درصد(، ۰/۵واحد  درصد افزایش 

داشته است.
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فراخوان شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی منتشر شد
عالقه مندان و فعاالن عرصه مطبوعات، سایت ها و خبرگزاری ها در حوزه تئاتر می توانند همچون دوره های 
پیشین، آثار خود را در بخش های گزارش، گفت وگو، یادداشت، نقد، مقاله، ترجمه و عکس به نشانی 

پستی این انجمن: تهران، صندوق پستی 164- 15615 )آقای محمدرسول صادقی( ارسال کنند.

سوژه

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، از آمار بازدید 
گردشــگران خارجی از بناهای تاریخی و جاذبه های 

گردشگری استان اصفهان در اردیبهشت ماه خبر داد.
فریدون اله یــاری، در جمع خبرنــگاران، با اعالم این 
مطلب افزود: بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای موجود 
در اداره کل میراث فرهنگی اســتان نشــان می دهد 
که از ابتدای اردیبهشت ماه ســال جاری تا پایان روز 
سی و یکم اردیبهشــت ماه تعداد 123هزار و هشتصد 
و ده بازدید گردشــگران خارجی از بناهای تاریخی و 
جاذبه های گردشگری سراسر استان اصفهان به ثبت 
رسیده اســت. وی افزود: با احتســاب بازدید 85هزار 
گردشــگر خارجی از جاذبه های اســتان اصفهان در 
فروردین ماه، چنین می تــوان نتیجه گیری کرد که از 
ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت سال1396، تعداد 
208 هزار و هشتصد و ده هزار بازدید از بناهای تاریخی 
اصفهان تنها در 62 روز وبه مدت دو ماه به ثبت رسیده 
که این رقم نه تنها در چهار سال اخیر، بلکه در تمامی 
ادوار تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از پیروزی انقالب 

اسالمی بی نظیر بوده است.

شهروندان اصفهانی از توزیع ناعادالنه سالن  های سینمایی در شهر گالیه مندند؛

در آرزوی سهام عدالِت سینما!

بازدید بیش از 123 هزار گردشگر خارجی از اصفهان؛

شکست یک رکورد تاریخی

 واکنش نوید محمدزاده 
به بمب گذاری در انگلیس

نوید محمــدزاده بازیگــر »ابد و یــک روز«، با انتشــار تصویری 
از قربانیان حادثــه بمب گذاری منچســتر، درباره ایــن رویداد 
تروریســتی نوشــت: »به کدامین گناه؟ در پی بمــب گذاری در 
کنسرت منچســتر،این بچه ها دیگه در این جهان وحشی خشن 

نفس نمی کشن.«
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
با اشاره به آغاز نهمین نمایشــگاه صنعت گردشگری 
و هتلــداری اصفهــان، از حضور مجموعــه تاریخی، 
 فرهنگی و مذهبی تخت فوالد در این نمایشــگاه خبر 

داد.
به گــزارش ایمنا، ســیدعلی معرک نــژاد حضور در 
نمایشگاه های گردشــگری را به دلیل آشنایی عموم 
شهروندان و به ویژه نســل جوان با مفاخر مدفون در 
تخت فــوالد و هنرهای موجود در آن مهم دانســت و 
گفت: یکی از جاذبه های بالقوه و پنهان شهر اصفهان، 
مجموعه تخت فوالد است که متاسفانه در حال حاضر 
جایگاه مناســبی ندارد و در تالش هستیم تا عالوه بر 
مهیا کردن زیرساخت ها، با تبلیغات و بازاریابی، تخت 
فوالد را در چرخه گردشگری شهر اصفهان وارد کنیم.
معرک نژاد با بیان اینکه تحقق این هدف ضروری است، 
تصریح کرد: در راستای معرفی مجموعه تخت فوالد، 
برنامه های متنوعی از جمله حضور در نمایشگاه های 
مختلف برنامه ریزی شــده تا بازدیدکنندگان هر چه 

بهتر و بیشتر با این مجموعه تاریخی آشنا شوند.

حضور مجموعه تخت فوالد 
در نهمین نمایشگاه گردشگری

چهره ها

مهدی ســلطانی که این روزها مقابل دوربین حســن فتحی در 
مجموعه »شــهرزاد« اســت، درباره  
 جذابیــت فصــل دوم ایــن مجموعه 
اظهار کــرد: فصل دوم »شــهرزاد« 
ادامــه فصل اول اســت؛ یعنی پرش 
زمانی و مکانی نداریم. اگر جذابیت 
فصل دوم بیشــتر نباشــد، به نظرم 
کمتر هم نیســت.این بازیگــر درباره  
فعالیت این روزهای خــود گفت: این 
روزها مشــغول فیلم برداری ســریال 
 »شهرزاد« هستم که اولین قسمت آن قرار است 29 خرداد توزیع 

شود.
سلطانی درباره محتوای فصل دوم »شهرزاد«  نیز یادآور شد: فصل 
دوم »شهرزاد« ادامه فصل یک است؛ یعنی ما پرش مکانی و زمانی 
نداریم. از همان جایی که قصه تمام شده است فصل دوم با همان 
کاراکترها شروع می شود؛ بجز کاراکترهایی که به دالیل مختلف یا 
فوت شده اند یا نقش شان در قصه تمام شده است؛ وگرنه به همان 

روال قبل است.

شهرزاد 2 جذاب است

اینستاگردی

راســته خیابان چهارباغ اصفهــان مرکز 
سالن های سینمایی است. با وجود تالش های 
حوزه هنری اصفهان در راســتای بازسازی 
سینماها و ایجاد پردیس که رشد مخاطب را 
به همراه داشت، ایجاد سینما در سایر مناطق 

اصفهان به وضوح دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حال که 
سالن  پردیس های چهارباغ اصفهان افتتاح شد و 
خبرها حاکی از این است که سینما ساحل هم به 
زودی قرار است به پردیس سینمایی تبدیل شود، 
می توان ارزیابی کرد که سینما در اصفهان در حال 
رشد است. مخاطبان سینما در حال افزایش هستند 
و این موضوع روند صعودی خود را ســپری می کند؛ 
خبر خوبی که مدت  ها منتظر آن بودیم و باالخره به 

وقوع پیوست.
گسترش احداث و تجهیز  سالن های سینما در اصفهان 
که توسط حوزه هنری صورت گرفت و تبدیل برخی 
از آنها به پردیس های سینمایی و تکمیل و تجهیز 
زیرساخت های مربوط به آن،  تاحدودی مشکل نبود 
سالن مناسب سینما و ظرفیت پذیری آن را بهبود 
داد. االن در اصفهان می توان گفت ســالن های 
ســینما مدرن شــده و مخاطب را ترغیب به 
تماشــای فیلم در محیطی مناسب با امکانات 

رفاهی بیشتر می کند.
همه این اتفاق های خوب ســینمایی در شهر 
اصفهان، شــهری که داعیه فرهنگ و هنر را به 
دوش می کشد را می توان به عنوان یک برگ برنده 
محســوب کرد. اما نکته قابل توجه، توزیع و پراکندگی 
سالن های سینما در شهر اصفهان است؛ برخی از مناطق 
شهر با سالن های متعدد سینما روبه روست، در حالی که 

سایر مناطق از داشتن سینما بی بهره اند.

توزیع ناعادالنه سالن سینما در شهر اصفهان
سمیرا یکی از شهروندان اصفهانی ساکن منطقه خانه 
اصفهان می گوید: از اینکه سینما در شهر اصفهان در حال 
افزایش است خوشحالم اما ای کاش در خانه اصفهان یا 
ملک شهر نیز سینما داشتیم، ما هر بار مجبوریم این مسیر 

طوالنی را برای تماشای فیلم طی کنیم.
شهر اصفهان دارای 13 ســالن سینماست که به طور 
متمرکز توزیع شده اند؛ به گونه ای که منطقه 1 دارای 5 
سینما، منطقه 3 دارای 4 سالن سینمایی و مناطق 5، 7 
و10 و 12 دارای یک سالن سینما هستند؛ در حالی که 

سایر مناطق سالن سینمایی ندارند.
ساخت سینماهای جدید در تمامی نقاط شهر 

اصفهان باید مدنظر قرار گیرد
مهدی احمدی فر رییس حوزه هنــری اصفهان نیز در 
بازدید از ســینماهای اصفهان در جمع خبرنگاران به 
تمرکز ســینماها در محدوده های خاص اصفهان اشاره 
کرد و گفت: ســینماهای اصفهان تنها در یک خیابان 
مرکزی متمرکز شده است و در دیگر نقاط شهر اصفهان 
و شهرســتان های اطراف نیازمند ســاخت سالن های 
سینمایی هستیم. وی افزود: اصفهان هنوز ظرفیت های 
بسیاری برای تجهیز سالن های سینمایی دارد و  بر اساس  
حداقل استانداردهای کشور، با تعداد 10 سینما، هنوز 
20 ســالن ســینمایی کم داریم. احمدی فر بیان کرد: 
نکته بسیار مهم اینکه سینماهای اصفهان تنها در یک 
خیابان مرکزی و پرجمعیت )چهارباغ عباسی ( متمرکز 
شده و این در حالی است که در دیگر نقاط شهر اصفهان 
و شهرســتان های اطراف نیازمند ســاخت سالن های 

سینمایی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدیریت صحیح فرهنگی 
در ســطح شــهر حرکتی را در پیش بگیریم که توزیع 

سالن های سینمایی در سطح 
شهر و استان را با شرایط بهتری شاهد باشیم.

پردیس ســینمایی چندمنظوره 
در نقاط مختلف شهر اصفهان

حجت االســالم حبیب رضا ارزانی مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز 
بااشاره به ایجاد سینما در سایر مناطق اصفهان به 
تسنیم گفت: نگاه سازمان سینمایی این است که 

سالن های سینمایی را به صورت پردیس سینمایی 
چندمنظوره در نقاط مختلف شهر و استان اصفهان 

ایجاد کند.
وی درباره توزیع متوازن سالن های سینمایی در شهر 
و اســتان اصفهان اظهار داشــت: ما برای ایجاد سالن 

سینمایی به سمت بخش خصوصی حرکت کردیم که 
بتوانیم با همکاری این بخش فضای ســینمایی استان 
را افزایش دهیم.حجت االسالم ارزانی افزود: در استان 
اصفهان بــا همکاری بخش خصوصی توانســتیم در 
طول 2 سال گذشته ســالن های سینمایی را توسعه 
دهیم؛ چراکه بــا وجود افزایش تعداد تماشــاگران 
سینما، در استان افزایش مطلوب سالن سینمایی 
نداشتیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان های 
استان حتی یک سالن سینمایی وجود نداشت، 
گفت: ما توانســتیم با همکاری بخش خصوصی 
مجموعه هایــی را در قالب ســینما به ظرفیت 

سالن های استان اضافه کنیم.
راســته خیابان چهارباغ اصفهان، مرکز سالن های 

سینمایی است، با وجود تالش های حوزه هنری اصفهان 
در راستای بازسازی سینماها و ایجاد پردیس که رشد 
مخاطب را به همراه داشت، نیاز به ایجاد سینما در سایر 

مناطق اصفهان به وضوح دیده می شود.

حصر وراثت
2/562 علی کیان وش دارای شناسنامه شــماره 1678 به شرح دادخواست به کالسه 658/96 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی 
کیان وش به شناســنامه 3189 در تاریــخ 94/11/26 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- محمدرضــا کیــان وش 44536 )فرزند( 
2- مهدی کیان وش 50256 )فرزند( 3- علی کیــان وش 1678 )فرزند( 4- فخرالزمان کیان وش 
41032 )فرزند( 5- اقدس مقتدری 186 )همســر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5271 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/570 قاســم نوری دارای شناسنامه شــماره 255 به شرح دادخواســت به کالسه 483/96 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جمیله 
نوری لنجان نوکابادی به شناســنامه 4 در تاریخ 95/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- خانم توران نــوری لنجانی نوکابادی 
55939 )فرزند( 2- رضا نوری لنجانــی نوکابادی 7 )فرزند( 3- جعفر نــوری لنجان نوکابادی 
705 )فرزند( 4- قاســم نوری لنجانی نوکابادی 255 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 5265 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/574 بتول شــرافت دارای شناسنامه شــماره 31 به شرح دادخواســت به کالسه 639/96 از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان زینت 
توکلی به شناســنامه 22 در تاریــخ 94/12/16 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول شــرافت 31 )فرزند( 2- الهه شــرافت 1049 
)فرزند( 3- زهرا شــرافت دارگانــی 36 )فرزند( 4- محمدجواد شــرافت دارگانــی 67 )فرزند( 
5- محمدرضا شــرافت دارگانــی 852 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5268 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)134 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

2/575 مژگان ســلطان رضایی دارای شناســنامه شــماره 82 به شــرح دادخواست به کالسه 
7244/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان ســید محســن امامی به شناســنامه 1418 در تاریخ 90/4/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مژگان ســلطان رضائی 
82 )زوجه( 2- عذرا ام شــلی 480 )مادر( 3- صفورا الســادات امامی 6974 )فرزند( 4- ســید 
حســین امامی 1270923595 )فرزنــد( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور 
را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5267 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )132 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/47 آقای حسین یارمحمدی به شناسنامه شماره 1261 به شرح دادخواست به کالسه 62/96 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی 
یارمحمدی به شناسنامه شماره 103 در تاریخ 1396/2/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: حسین یارمحمدی )پدر(2-  بتول 
پیمان )مادر( 3- نیلوفر یارمحمدی)دختر( 4- عاطفه سادات تقوی) همسر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 90 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نایین )مجتمع شماره یک( 

)124 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/64 شماره صادره: 1396/43/369891 - 1396/3/1 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک شــماره 32/1194 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی به موجب آرای شماره 
139560302025024856- 1395/09/17 و 139560302025024857- 1395/9/17 هیــات 
دوم. بالمناصفه به نام نادیا مرادی فرزند مرادعلی و مهدی معیاری فرزند عباس مفروز گردیده 
که به نامشان 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 نامبردگان تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز یکشنبه مورخ 1396/03/28 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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: 6378 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان )171 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/65 حســین اکملی خواجوئی دارای شناسنامه شــماره 564 به شــرح دادخواست به کالسه 
646/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهری مختاری یــزدی به شناســنامه 41338 در تاریخ 94/11/23 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علیرضا اکملــی خواجوئی 
1978 )فرزند( 2- نیلوفــر اکملی خواجوئــی 6849 )فرزند( 3- نرگس اکملــی خواجوئی 2400 
)فرزند(4- حســین اکملی خواجوئی 564 )همسر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5242 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)131 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/66 اکبر فالح دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواســت به کالسه 620/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آزاده ســعیدی به 
شناسنامه 659 در تاریخ 95/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- شیدا فالح  1272753115 )فرزند( 2- اکبر فالح 2  )همسر( 3- ایرج 
سعیدی سعیدآبادی 0155 )پدر( 4- گیتی سپهری 23979 )مادر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5243 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )127 کلمه، دو کادر(
اجراییه

3/68 شماره اجراییه:9610420350100070  شــماره پرونده:9409980350100243 شماره 
بایگانی شعبه:940283 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610090350100773 
و شماره دادنامه مربوطه 9509970350100752 محکوم علیه یداله امیر ماهانی فرزند اسدا... به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ هر یک از چکها )93/10/5 بمبلغ 100/000/000 ریال و 
94/2/5 و 93/12/93 و 94/11/25 و 94/2/25 هر یک به مبلغ 40/000/000 ریال تا زمان وصول 
بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 8/575/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی در حق محکوم له محمدرضا اسماعیلی فرزند 
ابراهیم به نشانی اصفهان بلوار کشاورز روبروی کلینیک آتیه ک امام رضا ک آرش نبش بن بست 
حسینی ک پ 8177844581 منزل رضا حسنی طبقه دوم. 3- پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.)رای صادره غیابی است(.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5484 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )456 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

3/69 شماره: 951047 ش 7 به موجب رای شماره 9509976793702311 تاریخ 95/11/25 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد علیمحمدی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و شش میلیون و هشتصد و شصت 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/17 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له مهدی مهوری حبیب آبادی به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 وکالت 1- حسین مهریان 
2- نفیسه عرب زاده. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4408 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)212 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/70 فرخنده روح االمین دارای شناسنامه شماره 280 به شرح دادخواست به کالسه  527/96  از 
این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد دناک 
زاد به شناسنامه 869 در تاریخ 96/1/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- فرخنده روح االمین 280 )همسر( 2- بیتا آرین راد 603 )فرزند( 
3- رضا آرین راد 873 )فرزند( 4- علی آرین راد 1403 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5250 شعبه 10 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )132 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/71 شماره: 951027 ش 14 به موجب رای شــماره 9509976794402642 تاریخ 95/11/26 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حسین 
توسلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه 
دو فقره چک به عهده بانک ملت 62939642 و 629386/25 و مبلغ سه میلیون و نهصد و چهل و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
سررسید چک )91/5/22 و 91/2/22( در حق محکوم له فریبرز شهابی به نشانی اصفهان شریف 
واقفی کوچه بهار بن بست دوم دست چپ پ 30. و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4328 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)مجتمع شماره دو( )201 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
3/72 سعید رحیم نیا دارای شناســنامه شماره 1012 به شرح دادخواســت به کالسه 623/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس 
رحیم نیای نجف آبادی به شناســنامه 38730 در تاریخ 95/1/29 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علی رحیم نیــا 151 )فرزند( 
2- ســعید رحیم نیا 1012 )فرزند( 3- عــزت آقاکبیری نجــف آبادی 893 )همســر( 4- زهره 
رحیم نیــای نجف آبــادی 1352 )فرزند(اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور 
را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5244 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )136 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/73  داریوش خلیلی دارای شناسنامه شــماره 217 به شرح دادخواســت به کالسه  651/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان 
همدم حبیب ابــن اصفهانی به شناســنامه 484 در تاریــخ 96/1/7 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- داریــوش خلیلی اصفهانی 217 
)فرزند( 2- شــهباز بیگلرپور صدری 945 )فرزند( 3- پروین خلیلــی اصفهانی 40129 )فرزند( 
4- مهین حبیــب ابن اصفهانــی 44237 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5240 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )133 کلمه، دو کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/80 شــماره صادره: 43/370216- 96/3/2 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه 
پالک شــماره 27/2127 مجزی شــده از پالک 27/232 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن طاوسی فرزند عباس و شریک در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/03/30 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 6522  حیدری رئیس ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان 

)133 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/84 شــماره صادره: 1396/43/363271 - 1396/2/16نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالک 4114 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 اصفهــان ذیل ثبت 17596 در صفحه 437 دفتر 
امالک جلد 147 به نام آقای عبدالرســول کبیری فرزند تقی تحت شماره چاپی مسلسل 768183 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت و به مالکیت نامبرده درآمده سپس  وی با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 25002380- 1396/1/28 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 16227 - 1396/1/27 به گواهی دفترخانه 416 اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است 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 مســترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6592 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )233 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/85 شــماره ابالغنامــه: 9610106837401169 شــماره پرونــده: 9609986837400078 
شــماره بایگانــی شــعبه: 960078 پرونــده کالســه 960078 بــا موضــوع حکــم رشــد 
)خواهــان علی عباس نــژاد عبدالــه آبــادی، خوانده: حســن عباس نــژاد عبداله آبــادی( در 
خصوص دعــوی خواهان به طرفیت شــما مــورخ 96/4/10 ســاعت 10:30 جهت رســیدگی 
 در این شــعبه حاضر گردیــد. م الــف: 6320 شــعبه 13 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان

 )57 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/86 در خصوص پرونده کالسه 951844 خواهان تقی مزروعی سبدانی دادخواستی مبنی بر 
تخلیه به طرفیت علی جمشیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/13 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب 
روبروی مدرسه نیلی  پور  جنب ساختمان صبا  پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود. م الف: 6306 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک(

 )114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/88 در خصــوص پرونــده کالســه 960339 خواهــان فریبا جاللــی دادخواســتی مبنی بر 
اعتراض به قرار تامین خواســته به طرفیت زرین تاج قدیمی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مــورخ 96/04/13 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتــب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت 
رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان محتشــم کاشــانی جنب بیمــه ایران مجتمع شــماره 
یک اصفهــان مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صــورت عدم 
حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ می شــود. م الف: 
 6272 شــعبه 45 حقوقی شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شــماره یک(

 )104 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/89 شــماره ابالغنامــه:9610100353100702 شــماره پرونــده:9509980360000394 
شماره بایگانی شعبه:960191 ابالغ شونده حقیقی: رضا رویدشــتی به نشانی اصفهان تاریخ 
حضور:1396/04/12 دوشــنبه ســاعت: 8/30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه3 اتاق شــماره349 علت حضور: در 
خصوص شــکایت براتعلی صدیقی مورنانی علیه شــما به اتهام انتقال مال غیر نســبت به 22 
تن میلگرد 16 به مبلــغ 226/380/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه 
 حاضر شــوید.م الف:6264 شــعبه 105 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)105 جزایی ســابق(

  )83 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/90 در خصوص پرونده کالسه 960123 خواهان علی رســتمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت عبدالکریم نوکندی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/14 ساعت 
17 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب 
روبروی مدرسه نیلی  پور  جنب ساختمان صبا  پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 6314 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک( )111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/91 در خصوص پرونده کالسه 960058 خواهان حمید خمســه دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت بهمن شرقی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/17 ساعت 8 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب 
روبروی مدرسه نیلی  پور  جنب ساختمان صبا  پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائــم را اخذ نمایــد.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6307 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

)مجتمع شماره یک( )113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/92 در خصــوص پرونده کالســه 951824 خواهان احســان رجبیان دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ســید حسن طهماســبی و فهیمه طهماســبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مــورخ 96/04/13 ســاعت 8/30 صبــح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقــع در خیابان ســجاد اول خیابــان ارباب روبروی مدرســه نیلی  پــور  جنب 
ساختمان صبا  پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف: 6268 شــعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک( 

)117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/93 در خصوص پرونده کالسه 960124 خواهان علی رستمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت عبدالکریم نوکندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/14 ساعت 17/15 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب 
روبروی مدرسه نیلی  پور  جنب ساختمان صبا  پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 6315 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک( )112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/87 در خصوص پرونده کالسه 951518 خواهان آقای سعید روشــنی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه خسارت به طرفیت آقای مرتضی طباطبائیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
96/04/13 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی  پور  جنب ساختمان صبا  پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6277 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره دو( )116 کلمه، یک کادر(

اعالم مفقودی 

اینجانب حمید صادقیان متولــد 1375/3/22 فرزند 
علیقلی به ش.ش 1272191184 صــادره از اصفهان 
به علت فقدان کارت دانشــجویی به شماره 9440085 

تقاضای رونوشت المثنی سند مذکور را دارم.
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راه اندازی اولین خط اینترنت 
فیبرنوری درمنزل شهید خرمشهر

اپل و نوکیا، اختالفات حقوقی خود 
را حل و فصل می کنند

نخستین لینک شبکه دسترسی به اینترنت از طریق فیبرنوری، همزمان 
با سالروز آزادســازی خرمشــهر، در منزل یکی از شهدای خرمشهر 
راه اندازی می شود. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، امروز برای افتتاح 

طرح های ارتباطی، به استان خوزستان سفر می کند.
وی در ادامه سفرهای استانی خود، با حضور در استان خوزستان، چند 
پروژه جدید را در منطقه آزاد اروند افتتاح می کند. بازدید از پروژه های 
ارتباطی شهرک صنعتی خرمشهر و مرکز مخابرات امام)ره( نیز از دیگر 
برنامه های سفر استانی واعظی است. وزیر ارتباطات با حضور در منزل 
یکی از شهدای خرمشهر، نخستین لینک فیبرنوری منازل )FTTH ( را 
راه اندازی کرده و در ادامه با حضور در مسجد جامع خرمشهر، در جمع 
مردم این شهر سخنرانی می کند. بخش پایانی سفر واعظی به استان 
خوزستان، افتتاح پروژه های زیرساخت و مرکز تبادل اطالعات به همراه 

خانواده شهدای این استان است.

شرکت های نوکیا و اپل به اختالفات خود در زمینه مالکیت معنوی 
خاتمه داده و قرارداد پتنتی چند ساله ای را به امضا رساندند.

طبق این تفاهم نامه، نوکیا متعهد شد بعضی از خدمات، محصوالت 
و زیرساخت های شبکه ای خود را در اختیار اپل قرار داده و کمپانی 
ساکن کوپرتینو نیز در عوض، محصوالت حوزه سالمت نوکیا )که با 
برند Withings عرضه می شوند( را به مراکز خرید و فروشگاه های 
آنالین خود بازگرداند .»ماریا وارسلونا« مدیر حقوقی نوکیا در این باره 
می گوید: »روز گذشته نوکیا و اپل قرارداد هدفمندی را امضا کرده اند. 
این حرکت رابطه دو شــرکت را از مدعیان در دادگاه، به شرکایی که 

برای منفعت مشتریان همکاری می کنند تغییر خواهد داد.«
دی ماه سال گذشته بود که نوکیا با ادعای نقض 32 پتنت در آلمان 
و آمریکا از اپل شکایت کرد و شرکت سازنده آیفون نیز در واکنش به 
این قضیه، تمامی محصوالت ویتینگز که متعلق به نوکیا هستند را از 
فروشگاه های خود جمع آوری نمود. حاال بر اساس قرارداد جدید، اپل 
مبلغ نامعلومی را به صورت نقد به نوکیا پرداخت کرده و درآمدهای 
اضافی نیز بعدا به حساب شــرکت فنالندی واریز می شوند. جزئیات 
بیشتری از مفاد این قرارداد منتشر نشــده اما انتظار می رود مقدار 
مبالغ مذکور، در صورت های مالی سه ماهه دوم نوکیا مشخص گردد.

علمپژوهی

گرم شدن پدیده ای است که در دهه های اخیر تاثیرات 
زیادی بر طبیعت گذاشته است.

پژوهشگران آمریکایی به تازگی دریافته اند که گازهای 
گلخانه ای جو، تعادل ســرما و الیه هــای عظیم یخ در 
اعماق زمین را بر هم زده و حاکی از آزاد شدن ۷3درصد 
دی اکسید کربن از خاک های منطقه آالسکا در پاییز 

است.
خاک های منجمد، توده هــای عظیمی از خاک اعماق 
زمین مناطق قطبی هستند که هرگز ذوب نمی شوند. 
این در حالی اســت که به نظر می رسد حجم زیادی از 
گاز دی اکسید کربن از مناطق توندارا در شمال شرقی 
آالسکا متصاعد می شود که به عقیده دانشمندان ناشی 

از فرآیند گازهای گلخانه ای است.
نخستین نشانه های این پدیده مهم زمانی آشکار شد 
که فعالیت نباتات و گیاهان در ابتدای زمستان مشاهده 
شد؛ در حالی که دانشمندان معتقدند اکوسیستم این 
منطقه مهم ترین مانع انتشار گاز دی اکسید کربن در 

جو است.
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا انتشار گاز دی 
اکسید کربن در نتیجه تجزیه گیاهان سال گذشته یا 
گیاهان قدیمی تر اعماق زمین متصاعد شده است؟ زیرا 
این گاز طی ده ها ســال یا حتی قرن ها زیر الیه عمیق 
خاک منجمد مدفون گشــته و حاال دانشمندان را به 

جست وجوی منفذ خروج آنها واداشته است.
این پدیده ناشی از گرمایش جو در طول سه ماه پاییز 
اســت که انجماد خاک را به تاخیــر انداخته و موجب 
فتوسنتز طوالنی تری در ســطح گیاهان می شود. در 
نتیجه مواد آلــی، تحت عملکــرد میکروب ها تجزیه 
می شوند که این فرآیند با تولید گاز دی اکسید کربن 
همراه اســت. الزم به یادآوری اســت که سال 2۰۱۶ 
گرم ترین سال پس از ســال ۱۸۸۰ است که با افزایش 

3/2۷ درجه ای نسبت به مقدار متوسط همراه بود.
در گذشته مناطقی از خاک آالســکا به طور کامل در 
طول یک ماه منجمد می شــد؛ اما این فرآیند در حال 
حاضر ســه ماه یا بیشتر طول می کشــد. قطب شمال 
بسیار ســریع تر از دیگر قســمت های زمین با پدیده 
گرمایش روبه رو بوده و آالســکا طی سه سال متوالی 
متحمل گرمای بی سابقه ای بوده است. الیه های عظیم 
خاک منجمد در این منطقه به عنوان مانعی مهم برای 
جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن عمل می کند 
که در صورت انتشار سریع و یک باره، می تواند همانند 

بمب عمل کند.

فناورانه

محققان دانشگاه نیوکاسل اســترالیا به رهبری یک دانشمند ایرانی، از یک 
سامانه انرژی رونمایی کرده اند که به طور همزمان برق، آب جوش و حرارت 

تولید کرده و هوا را نیز تهویه می کند.
 Chemical Looping Energy-on-Demand Systemسیســتم 
)CLES( هنگام عملکرد، اکســیژن و انرژی هم تولید می کند که می توان از 
آن بهره برد یا آن را فروخت. ســامانه ابداعی پروفسور »بهداد مقتدری« در 
دانشگاه نیوکاسل اســترالیا و همکارانش در صنایع Infratech، در واقع 
یک ماشین صنعتی است که در بیمارستان ها و خانه های سالمندان کاربرد 
دارد و آنها معتقدند نسخه کوچک شــده آن به اندازه یک یخچال، به زودی 
ارائه خواهد شــد. فناوری ابداعی از انرژی حرارتی-شیمیایی بهره می برد و 
انرژی آزاد شده در این سیســتم حرارت تولید می کند؛ این حرارت به نوبه 
خود می تواند با به حرکت در آوردن توربین ها، برق تولید کند. به گفته بهداد 
مقتدری، این سامانه قادر است برق را به مدت ۱2 ساعت در طول بازه های 
زمانی پیک مصرف تامین کند. وی و تیم علمی  اش روی کوچک کردن اندازه 
این سامانه مطالعه می کنند تا نسخه خانگی آن را تولید کنند. آنها همچنین 

وعده داده اند که ظرف ۱۸ ماه آینده این نسخه را ارائه خواهند داد.

فناوری دانشمند ایرانی برای نیرودهی تمامی 
وسایل منزل

کفش های جلبکی از راه می رسند

یک شرکت انگلیسی قصد دارد با فوم تهیه شده از جلبک های فاضالبی، نوعی 
کفش آبی و خاکی تولید کند. با تولید هر جفت کفش مردانه سایز ۴2 از این فوم 

جلبکی، حدود 2۱۶ لیتر آب پاکسازی می شود.
در سال 2۰۱۵ محققان شرکت Effekt توانستند از ماده ای به نام Algix نوعی 
بیوپالستیک تولید کنند که برای تولید این ماده، به جای نفت از جلبک استفاده 
می شــود. اکنون شــرکتی به نام Bloom Company از »آلگیکس« فوم 

Bloom را ساخته و روانه بازار کرده است.
جلبک ها خطری برای حیات آبزیان محسوب می شوند؛ بنابراین برای تولید این 
نوع جلبک نیازی به کود نیست و از سوی دیگر برداشت آن به حفظ محیط زیست 

کمک می کند.
جلبک جمع آوری شده پس از خشــک و پلیمریزه شدن به گلوله هایی تبدیل 
می شود. سپس محققان آن را با ترکیبات دیگری مخلوط می کنند تا یک فوم نرم 
و انعطاف پذیر تولید شود. جلبک با توجه به فرمول و نوع کاربرد آن می تواند از ۶ تا 

۱۵درصد یک کاالی تولید شده را تشکیل دهد.
این کفش ها در آب و خاک قابل استفاده هستند و از ماه جوالی در وب سایت این 

شرکت فروخته می شوند.

دانشمندان ژاپنی مدعی شدند اســپرم های موش که به مدت 9 ماه در فضا 
منجمد شده بودند، منجر به تولد موش های سالم شدند.

به نقل از تلگراف، نمونه  اسپرم های منجمد شــده در سال 2۰۱3 به ایستگاه 
بین المللی فضایی، اعزام و در سال 2۰۱۴ به زمین بازگردانده شدند.

تشعشع فشرده فضا موجب وارد آمدن آسیب جزئی به دی ان ای اسپرم ها شد؛ 
با این حال پس از لقاح آزمایشگاهی در زمین، موش های سالم متولد شدند؛ این 

موش های نوزاد با باروری معمول به سن بزرگسالی خواهند رسید.
دانشمندان دانشگاه یاماناشــی در ژاپن بر این باورند که این موفقیت، گامی 
مهم به سوی تکثیر پستانداران دیگر و حتی انسان ها با استفاده از اسپرم هایی 
است که در فضا ذخیره می شوند. آنها همچنین پیش بینی کرده اند در آینده 
ماموریت های فضایی، برای چندین سال یا نسل ادامه خواهند داشت و در طول 
این ماموریت ها، چنین فناوری های تولیدمثل را می توان برای تکثیر حیوانات 
خانگی و حتی انسان ها به کار برد. مطالعات پیشین در فضا درخصوص ماهی ها 
و دوزیستان بود؛ اما چون نگهداری از پســتانداران معموال دشوار است، انجام 

آزمایش های فضایی روی آنها محدود شده است.
جزئیات این دستاورد علمی در مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شد.

تولد موش های سالم از اسپرم منجمد شده 
در فضا

هوش سنج

یک عدد ۵ رقمی داریم که یکبار عدد یک را در ابتدا و 
یکبار در انتهای آن قرار مــی دهیم. از دو عدد ۶ رقمی 
حاصل ، یکی سه برابر دیگری است. آن عدد چند است؟

اگر عدد۱۱۰ را به دو عدد تقســیم کنیم که یکی از 
اعداد ۱۵۰ درصد عدد دیگر باشد، به دو عدد ۴۴ و ۶۶ 

می رسیم.

  معمای شماره 2146

  جواب معمای شماره 2145

Donut Games پیــش از Footy Golf عناویــن 
معروفی هماننــد مجموعــه Flappy Golf را عرضه 
نموده بــود. آنها برای آخرین ســاخته خــود تصمیم 
گرفتنــد راه همیــن بــازی هــای ورزشــی را ادامه 
دهند کــه قبال توســعه داده انــد. بنابرایــن همانند 
ایــن عناویــن، Footy Golf هم یک توپ به شــما 
داده و حاال بایــد آن را به نقطه گفته شــده بیندازید. 
حاال تفــاوت ها کجا هســتند؟ جواب این پرســش را 
 »Footy« یعنی Footy Golf می توانید با کلمه ابتدایی
پیدا کنید. Flappy Golf الهام گرفته از بازی معروف 
Flappy Bird با تغییرات مثبت بود و به واسطه همین 
مسئله، شما همانند ساخته دوست داشتنی باید با پرش 
های معین ]برای کســب بیشــترین امتیازات[ پرنده 
را به قســمت پایانی برســانید. Footy Golf این گونه 
نیســت و Donut Games به نوعی حاال از مجموعه 

معروف Super Stickman Golf الهام گرفته است.
روی کلمــه »به نوعــی« تاکید کردیــم؛ چون خالف 
Super Stickman Golf که به واســطه یک چوب 
 Footy Golf گلف به توپ هــا ضربه مــی زدید، بــا
نقش فوتبالیســتی را دارید که باید شــوت بزنید. این 
تغییرات مکانیــزم های گیم پلی ]اســتفاده از پا جای 
چوب گلف[ شــاید ابتدا خیلی به چشــم نیایند، ولی 
توســعه دهنده بــه کمک طراحــی عالــی مرحله ها 
و اســتفاده درســت از پتانســیل های ورزش فوتبال، 
 طی آنهــا توانســته عنوانــش را از بازی های مشــابه 
جدا کند. حاال تمام این بخش های جذاب هنگامی روی 
واقعی خود را نشــان می دهند کــه بدانید حجم ورژن 
اندرویــد Footy Golf تنها 3 مگابایت اســت. یعنی 
شــما با کمترین حجم می توانید تقریبا یک تجربه به 
 Flappy Golf یا Super Stickman Golf زیبایی
داشته باشید. برای دریافت این بازی می توانید  آدرس  
برای گرفتن این نرم افزار goo.gl/n7Xy0c  را در مرورگــر خــود وارد کنید.

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

پیامدی دیگر از پدیده 
»گرمایش«

اپل در حال آزمایش 5G برای افزایش سرعت اینترنت آیفون است
اپل به تازگی سندی را با موسســه بین المللی FCC برای آزمایش و کار روی فناوری های 
جدید شبکه های بی سیم به منظور افزایش ســرعت اینترنت آیفون امضا کرده است. این 

فناوری جدید همان 5G است.

Vertu یکی دیگر از گوشی های 
گران قیمت دنیا را معرفی کرد

رونمایی از نخستین نمایشگر 
خم شدنی جهان

دیجی کاال: شــرکت »ورتو« )Vertu( یکی دیگر از گوشــی های 
 گران قیمــت دنیــا را معرفــی کــرد؛ محصولــی کــه باعنوان

SIGNATURE Cobra شناخته می شود و خیلی محدود راهی 
بازار خواهد شد. در واقع شرکت ورتو تنها ۸ مدل از این گوشی راهی 
بازار می کند که تمام آنها هم تنها در کشور چین به فروش می رسند. 
گوشــی جدید ورتو با قیمت 3۶۰ هزار دالر به فروش می رسد. این 
تلفن همراه که هوشمند نیست، توســط برند جواهر ساز سلطنتی 
Boucheron فرانسته ســاخته شده اســت. روی این گوشی از 
الماس های برش خورده و ۴39 عدد یاقوت اســتفاده شده که این 
یاقوت ها روی گوشی جدید ورتو به شکل مار کبری قرار گرفته اند. 
همچنین برای چشم های این مار کبری از 2 عدد زمرد استفاده شده 
است. گوشی SIGNATURE Cobra شرکت ورتو، از 3۸۸ قطعه 
مختلف تشکیل شده که همه آنها در کشــور انگلستان در کنار هم 
قرار گرفته اند. باید به این موضوع اشاره کنیم که این گوشی زیبای 
شرکت ورتو با قیمت 3۶۰ هزار دالر به فروش می رسد و با هلیکوپتر 

به خریداران تحویل داده می شود.

شرکت سامسونگ از نخســتین نمایشگر منعطف و خم شدنی دنیا 
رونمایی کرد. این صفحه نمایش اُ ال ای دی)دیود منتشرکننده نور 
ارگانیک اســت( انعطاف پذیر دارای ابعاد 23/۱۱سانتی متر است و 

می تواند تا ۱2 میلی متر در دو جهت کش بیاید.
می توان این نمایشگر ابداعی پیشرفته را در فناوری های مختلف از 
جمله نمایشگرهای پوشیدنی، هوش مصنوعی و نمایشگرهای وسایط 
نقلیه به کار برد. در حالی که نمایشگرهای اُ ال ای دی  انعطاف پذیر 
کنونی در یک جهت تغیر حالت می دهند، این اُ ال ای دی جدید در 

دو جهت باال و پایین خمیده، منحنی یا رول می شود.
چنین دستاوردی می تواند دریچه جدیدی در حوزه فناوری صفحه 
نمایش باز کند. در سال های آتی بازار نمایشگرهای انعطاف پذیر در 
ساختارهای قابل رول  شدن و خم شدنی به رشد خود ادامه خواهد 
داد و شرکت تحقیقاتی IHS Markit در لندن چنین تخمین زده 
است که فروش نمایشگرهای انعطاف پذیر در سال 2۰2۰ تا ۱۵/۷ 
میلیارد دالر رشد خواهد کرد. در ســال جاری میالدی، فروش این 
نمایشــگرها ۵/3میلیارد دالر بوده اســت. این امر می تواند به ارائه 
گوشی های هوشمندی منتهی شود که بسته به کاربردشان می توان 
اندازه آنها را تغییر داد. این دستاورد فناورانه، همچنین به معنای آن 
است که احتمال خراش برداشتن صفحه نمایش ها کمتر خواهد شد.

شــرکت کره ای در »انجمن نمایشــگر اطالعات 2۰۱۷« در مرکز 
کنوانسیون لس آنجلس، از این نمایشگر رونمایی کرد.

زومیت: آیفون ۸ قابلیت های زیــادی دارد که باعث افزایش 
قیمت آن می شــود. حال تحلیل گــران حدس هایی در مورد 

قیمت آیفون ۸ زده اند.
آیفون ۸ قابلیت هــای جدیدی از جمله نمایشــگر اولد، بدنه 
آلومینیوم و شیشه، شــارژ وایرلس و حســگر تعبیه شده در 
نمایشگر خواهد داشت. این قابلیت ها چندان ارزان نیستند و 
باید انتظار قیمت باالیی برای آیفون ۸ داشته باشیم. پیش از 

این، برخی از تحلیل گران برچسب قیمت 999 دالری را برای 
آیفون ۸ تخمین زده بودند.

دیگر تحلیل گران قیمت های متفاوتی برای آیفون ۸ تخمین 
زده اند که هرچند با قیمت 999 دالری فرق دارد، اما کماکان 
 UBS قیمت های باالیی هستند. اســتیون میلونوویچ از بانک
تخمین زده است که آیفون ۸ با قیمت ۸۷۰ دالر به بازار عرضه 
می شــود. این قیمت برای آیفون ۱2۸ گیگابایتی خواهد بود 

و میلونوویچ معتقد اســت که آیفون ۸ نسخه 32 گیگابایتی 
نخواهد داشت. این تحلیل گر قیمت آیفون 2۵۶ گیگابایتی را 

۱۰۷۰ دالر می داند که بسیار گران است.
هنوز زمان دقیق عرضه آیفون ۸ مشــخص نیســت. برخی 
گزارش ها حکایــت از آن دارد که به دلیــل کمبود قطعات و 
پیچیدگی های فرآیند ساخت آن ممکن است عرضه آیفون۸ 

به تعویق بیفتد.
البته کمی باید به دیده تردید بــه این قیمت ها نگاه کرد؛ اما با 
قابلیت هایی که تاکنون برای آیفون ۸ عنوان شده، نباید انتظار 

قیمت ارزان داشته باشید.

قیمت آیفون 8 از چند دالر شروع خواهد شد؟

معرفیبازی Footy Golf؛ 
گلف فوتبالی

شرکت مایکروســافت در کشــور چین، یک سرفیس پروی 
جدید معرفی کرد. گرچه خیلی ها منتظر معرفی ســرفیس 
پروی ۵ بودند اما تبلت/لپ تاپ هیبریدی مایکروسافت همان 
»سرفیس پرو« نامیده می شــود. در نگاه اول این مدل بسیار 
شبیه به سرفیس پروی ۴ است، اما در واقع تفاوت اصلی درون 
دستگاه نهفته اســت. در ســرفیس پروی جدید، از پردازنده 

کیبی لیک )Kaby Lake( نســل هفتمی 
 اینتل اســتفاده شده اســت. مدل های 

Core i5 و Core m3 این دستگاه هم 
بدون فن طراحی شده اند. استفاده از 

این پردازنده به مایکروســافت 
این امــکان را داده که 

سرفیس پروی جدید را با باتری بهتری روانه بازار کند. باتری 
این لپ تاپ هیبریدی قادر اســت ۱3/۵ساعت کار کند و این 

یعنی افزایش ۵۰ درصدی عمر باتری نسبت به مدل قبلی.
سرفیس پروی جدید از نظر طراحی در لبه ها حالتی خمیده 
دارد که باعث می شــود هنگام در دســت گرفتنش احساس 
بهتری داشته باشید. با طراحی پایه جدید دستگاه می توانید 
سرفیس را با انعطاف ۱۶۵ درجه روی سطوح مد نظرتان قرار 
دهید. این انعطاف تاحدی اســت که می توانید سرفیس را به 
شکلی تقریبا همسطح با زمین قرارداده و استفاده کنید. ظاهرا 
لوالهای به کار رفته در دستگاه نیز از همیشه بهتر، محکم تر و 

قابل اعتمادتر شده اند.
یکی دیگر از ویژگی های سرفیس پروی جدید، امکان استفاده 
از Surface Dial در آن است. Surface Dial که به عنوان 
یکی از لوازم جانبی Surface Studio شناخته 
می شــود، روی لپ تاپ جدید 
مایکروسافت هم 

قابل استفاده است و امکان تعامل با اپلیکیشن های مشخصی 
که برای این ابزار طراحی شده اند را به کاربر می دهد.

یکی از تغییرات مهم دیگر امســال ســرفیس پرو، به قلم آن 
بازمی گردد. قلم جدید این بار با خود دستگاه عرضه نمی شود 
بلکه بایــد آن را به قیمت 99 دالر بخریــد. قلم جدید دقت و 
سرعت )کم شدن تاخیر( بیشــتری دارد و مایکروسافت ادعا 

می کند این قلم سریع ترین قلم دیجیتال جهان است.
کیبوردهای جدید مایکروسافت هم در چندین رنگ مختلف، 
با قیمت ۱۵9 دالر در مدل ویژه جدیــد و ۱29 دالر در مدل 

معمول قابل تهیه است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشــاره کرد، امکان استفاده از 
سیم کارت و شبکه ۴G LTE در بعضی از مدل های سرفیس 
پروی جدید اســت. این اتفاق برای اولین بار در این دستگاه ها 
رخ می دهد. سرفیس پروی جدید را می شود با قیمت ۷99 دالر 
از همین امروز پیش خرید کرد، کیبورد معمول این دستگاه و 
قلم آن، همان طور که گفته شد، قیمت هایی معادل ۱29 و 99 
دالر دارند؛ به این شکل تهیه مدل پایه این لپ تاپ برای کاربران 
حداقل ۱۰2۷ دالر خرج بر می دارد. این محصول جدید 
مایکروسافت از 2۵ خرداد در 2۶ کشور 
جهان عرضه خواهد 

شد.

دیجــیکاال:یکیازتغییراتمهمامســال
سرفیسپرو،بهقلمآنبازمیگردد.قلمجدید
دقتوسرعت)کمشــدنتاخیر(بیشتریدارد؛
مایکروسافتادعامیکنداینقلم،سریعترینقلم

دیجیتالجهاناست.

سرفیس پروی جدید 
مایکروسافت معرفی شد
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يادداشت
آغاز برداشت ریواس در مراتع شهرستان گلپایگان 

برداشت ریواس در 30 هزار هکتار مراتع شهرستان گلپایگان آغاز شد. ریواس 
به روش های طبیعی و دیمی در مناطق کوهپایه و سردسیر رشد می کند و به 

آبیاری نیاز ندارد.

بامسئوالن

2 هزار متــر تور ماهیگیــری دامی از 
سطح رودخانه زاینده رود در شهرستان 
چادگان جمع آوری شــد. رییس اداره حفاظت از محیط 
زیست شهرستان چادگان گفت: این تورهای ماهیگیری 
به پاســگاه محیط  زیست شهرســتان تحویل داده شد.  
مجتبی حاجتی افزود: با توجه به شروع فصل تخم ریزی 
ماهیان دریاچه سد زاینده رود، برخورد با متخلفان با شدت 
بیشتری انجام می شود. سال گذشته در مجموع 40 هزار 
متر تور ماهیگیری در زاینده رود در شهرستان چادگان 
جمع آوری شد. بخشــی از رودخانه زاینده رود و دریاچه 
ســد زاینده رود در محدوده شهرستان چادگان در 110 

کیلومتری غرب اصفهان است.

مدیر شــبکه شهرســتان تیران و 
کرون گفت: عــدم فعالیت کمیته 
اتالف در تیران و کرون، افزایش سگ گرفتی را در این 
شهرستان به همراه داشته است. جمشید اویسی با اشاره 
به حادثه ســگ گرفتی در بخش های  این شهرستان 
اظهار داشت: حادثه سگ گرفتگی یکی از حوادثی است 
که اخیرا در شهرســتان تیران و کرون افزایش یافته و 
یکی از کارشناسان شــبکه بهداشت و درمان که جهت 
واکسیناسیون در خصوص گاز گرفتی ماموریت یافته 
بود نیز دچار چنین حادثه ای شــده اســت. وی افزود: 
ساماندهی سگ ها در شهر و روستا موضوع مهمی است 
که رسیدگی به این موضوع حوادث گاز گرفتی را کاهش 
می دهد و باید کمیته اتالف سگ های ولگرد در روستاها 
و شهرهای شهرستان تشکیل شود و ماموریت خود را 

انجام دهد.

اعضای کودک شهرضایی به سه بیمار 
نیازمند عضــو دراصفهان اهدا شــد. 
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی 
الزهرای اصفهان گفــت: عرفان زارع 10ســاله که بر اثر 
تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده انسان 
دوستش برای برداشت اعضا از بیمارستان امیرالمومنین 

شهرضا به این مرکز آموزشی درمانی منتقل شد.

جمع آوری 2 هزار متر تور 
ماهیگیری از زاینده رود 

 افزایش سگ گرفتگی 
در تیران و کرون

اهدای اعضای کودک 
شهرضایی به سه بیمار نیازمند 

اخبار

دبیر جامعه ایمن گلپایگان گفت: طرح جامعه 
ایمن با هدف کنترل حوادث منجر به مرگ و 
تصادفات جاده ای اجرا شده و در حال حاضر 40 شهرستان کشور 
به عنوان مجری طرح جامعه ایمن فعالیــت دارند.علی کریمی در 
مراســم تقدیر و اهدای جوایز به دانش آموزان برگزیده مســابقه 
حوادث ترافیکی اظهارداشت: در سال ۸3 گلپایگان به عنوان مجری 
طرح جامعه ایمن انتخاب شده است.وی افزود: طرح جامعه ایمن با 
هدف کنترل حوادث منجر به مرگ و تصادفات جاده ای اجرا شده  
و در حال حاضر 40 شهرستان کشور به عنوان مجری طرح جامعه 
ایمن فعالیت دارند.دبیرجامعه ایمن گلپایگان گفت: از سال اجرای 
طرح جامعه ایمن تا کنون حوادث در شهرستان گلپایگان 40 درصد 

کاهش داشته است.

بحران کم آبی در فالت ایران دارای سابقه ای دیرینه و کهن 
است. آریاییان، اجداد ایرانیان امروز حدود 33 هزار سال قبل 
از سمت شــمال فالت ایران و از مناطق جنوبی سیبری به 

سرزمین ما وارد شدند. 
این گروه که خصلت های عیاری و بزرگ منشی، از سجایای 
اصلی آنان بود پس از ورود در این سرزمین، خود را آریایی و 

سرزمین خود را ایران نامیدند.
از بدو ورود آریاییان به ایران اصلی ترین مشــکل معیشتی 
در محیط زندگی آنان، کم آبی بود؛ همین ویژگی منطقه ای 
باعث شد تا آنان با حفر زمین، آب را از مناطق دور دست به 
سمت مناطق پایین دست و قابل ســکونت آورند و مخترع 

قنات در جهان شوند.
این اختراع تا قرون متمادی جوابگوی نارسایی بخش های 
شرب و کشاورزی سکنه ایران بود تا آنجا که با استمرار روند 
بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی و افزایش جمعیت دیگر 

این اختراع نیز جوابگوی نیازها نبود.
در کنار قنوات، ساخت ســد و بند و آبگیر و آب انبار نیز در 
راستای ذخیره سازی آب و مصارف دیگر کارساز بود. در بین 
ایاالت ایران نیز نسبت خشکی و منطقه و نارسایی منابع آبی 
گوناگون بود. در این میان ایاالت و به زبان امروزی استان هایی 
چون آذربایجان و شمال خراســان و سواحل جنوبی دریای 
خزر برخوردارتر و در مقابل مناطقی چون اصفهان، سمنان و 

یزد از نظر منابع آبی فقیر تر بودند.
 اســتان اصفهــان از ابتدایی تریــن طلیعه خــود در تاریخ
 ایران همواره با نارسایی آبی دســت به گریبان بوده است؛ 
 حتی نحوه ساخت و سازها در مناطق این استان نیز گویای 
همین مسئله است. مهندسی ساخت آب انبار را اگر نگوییم 
 از این منطقه به دیگر مناطق صادر شــده است باید اذعان 
کنیم بهترین انواع آب انبارها در مناطق این اســتان وجود 

دارد.
 سیســتم لوله کشی و آب رســانی به مناطق شهری و نظام 
دفع فاظالب نیز در این استان نزج و کمال گرفت و به نوعی 
 مناطق این اســتان همواره درگیر مشــکل آب و آبرسانی

بوده اند.
 از جمله مناطق و نواحی استان پهناور اصفهان که شاید بیش 
از دیگر نواحی درگیر مسئله آب و آبرسانی بوده شهرستان 

شهرضا در جنوب این استان است.
 این شهرستان باوجود آنکه از نواحی غرب و جنوب غربی خود 
به مناطق سردسیر همچون شهرستان سمیرم نزدیک است، 
اما در بخش های اصلی خود همواره با پدیده کم آبی دست 

به گریبان بوده و هست.
 وجود 23 روســتا در بخش مرکزی اراضی متعدد زراعی در 
حواشی شهر شــهرضا حکایت از اهمیت مســئله آب و آب 

رسانی در این شهرستان دارد.

تشدید بحران کم آبی، ضرورت اجرای طرح هایی مبتنی بر 
جایگزینی کشت هایی که نیاز کمتری به آب دارند به جای 
کشت های کنونی را دوچندان کرد. این نیاز با ترویج کاشت 
دو گونه گیاهی زعفــران و گل محمــدی در اراضی زراعی 

شهرضا عملی شد.
گل محمدی از گونه های گیاهی کم مصرف آب و مقاوم در 
برابر خشکسالی است که کاشت باغات آن در سالیان اخیر در 

شهرضا رونق گرفته است.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شــهرضا، عبدالرضا تاکی در 
گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان کرد: 
با توجه به کاهش منابع آب کشــاورزی در  منطقه و ترویج 
و رویکرد کاشــت و تولید محصوالتی با نیاز آبی کمتر و در 
 عین حال دارای صرفــه اقتصادی از جملــه گل محمدی،

 در روســتای اســفرجان از توابع بخش مرکزی شهرستان 
تقویت شد.

وی اظهار کرد: پس از بررسی و تعیین عیار بسیار خوب گل 
محمدی تولید شده در منطقه ســطحی در حدود 2 هکتار 
گل توسط 2 نفر کشاورز به روش آبیاری تحت فشار کشت 

شــد و در اردیبهشــت 
ماه ســال جــاری برای 
نخستین بار محصول آن 
 با عملکرد عالی برداشت
 شــد.رییس اداره جهاد 
کشاورزی شــهرضا بیان 
کرد: در این ارتباط یکی از 
کشاورزان اقدام به خرید 
دســتگاه گالب گیری و 
وسایل جانبی آن و نصب 
و راه انــدازی در روســتا 
کرده و با توجه به عملکرد 
بسیار خوب این محصول 
در منطقه به دلیل شرایط 
آب و هوایــی مســاعد، 
گالب گیــری از گل های 

برداشت شده انجام شد.
تاکی ادامه داد: بازرسی از 
عملیات برداشت و گالب 
گیری در این روستا نشان 

داد که گالب تولیدی دارای کیفیت بسیار مناسبی است.
وی گفت: امید است با افزایش سطح زیر کشت این محصول 
در دهستان اسفرجان شاهد افزایش تولید گالب و در نتیجه 

ایجاد اشتغال و صرفه اقتصادی کشاورزان باشیم.
باتوجه به آنکه زیرســاخت های مناســبی از جمله خاک با 
کیفیت برای تولید در شهرستان فراهم بود و نیز بازار فروش 
گالب تولیدی نیــز در مناطق زیادی از کشــور وجود دارد، 
انتظار مــی رود این اقدام کشــاورزان شــهرضا نوید بخش 
 دورانی جدید از تحول در صنعت کشــاورزی شهرســتان 

باشد.

از جمله مناطق و 
نواحی استان پهناور 

اصفهان که شايد 
بیش از ديگر نواحی 

درگیر مسئله آب 
و آبرسانی بوده 

شهرستان شهرضا 
در جنوب اين استان 

است

دبیرجامعه ايمن گلپايگان خبرداد:

 اجرای طرح جامعه ایمن 
در 40 شهرستان کشور

گلپايگان

شهرضا

رییس اداره تعاون روستایی اردستان گفت: با شروع  فصل برداشت محصول جو، خرید تضمینی این  اردستان
محصول در شهرستان اردستان آغاز شده است.

عبدالرضا عابدان زاده افزود: امسال پیش بینی می شود بیش از پنج 
هزار تن محصول جو تولیدی کشاورزان شهرستان اردستان توسط 
این اداره و در دو شرکت تعاونی روســتایی کویر زواره و مهر مهاباد 
خریداری شود.وی با بیان اینکه به دلیل باد زدگی، طوفان و کاهش 
آب دهی چاه های کشاورزی، امسال محصول کمتری به دست آمده 
است تصریح کرد: در سال گذشته بالغ بر شش هزار تن محصول جو 
از کشاورزان خریداری شــد.رییس اداره تعاون روستایی اردستان 
افزود: قیمت خرید تضمینی جو هر کیلو 10 هزار و 300 ریال و هر 
کیلو گندم 13 هزار ریال تعیین شده است و همزمان فروش جو نیز 
توسط بورس کاال برای دومین سال آغاز شده و مابه التفاوت خرید 
و فروش محصول جو توسط دولت پرداخت می شود.عابدان زاده با 
اشاره به اینکه سال گذشــته 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر 
کشت محصول جو بوده است گفت: امسال به دلیل کاهش آب چاه 

کشاورزی، سه هزار هکتار زیر کشت قرار گرفته است.

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل  گفت: 130 مسجد شهرستان آران و بیدگل   آران و بیدگل
برای آماده ســازی ماه مبارک رمضان تنظیف و غبارروبی می شود. 
حجت االسالم سمیع ا...مردان در جمع خبرنگاران بر اهمیت نشر 
فرهنگ تکریــم و غبار روبی مســاجد تاکید و اظهار کرد: ســنت 
غبارروبی مساجد ریشه در قرآن کریم دارد، چنان که در آیه 125 
سوره مبارکه بقره به وضوح بر این نکته اشاره شده است و با توجه به 
اهمیت اسالم بر پاکیزگی ظاهری و باطنی، تاکید بسیاری در این 

زمینه وجود دارد.

آغاز خرید تضمینی جو از کشاورزان 
شهرستان اردستان

۱۳0 مسجد آران و بیدگل در آستانه 
ماه رمضان غباروبی می شود

چادگان

مزایده
شــماره پرونده: 9100400212200015/1 شــماره بایگانی پرونده: 9100015 شماره ابالغیه: 
139605102122000004 در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک ملی شعبه سعدی تهران 
علیه شرکت نای زرین )ســهامی خاص( طبق گزارش مورخ 1395/4/31 و 1395/4/3 کارشناس 
رسمی دادگستری به شــرح تصویر پیوســت، پالک ثبتی 15/2163 بخش 6 و 15/2171 با جمیع 
متعلقات مورد وثیقه سند رهنی شماره 9483 و 24494 و 8720 و 7306 و 6501 و 5351 تنظیمی 
دفترخانه اســناد رسمی شماره 586 شــهر تهران اســتان تهران به مبلغ 25957045000 ریال و 
دستگاه های موجود به مبلغ 23315500000 ریال به شرح پیوست ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 50000000 ریال به 
دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی کــه خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.محمدزاده مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 
خوانسار تاسیسات، انشعابات، اشــتراکات و منصوبات مرتبط با ماشــین آالت خطوط تولید و 
مستحدثات: 1- کمپرسور مدل 150A -tornado با ظرفیت هوادهی 18/5 مترمکعب بر ساعت و 
توان110KW ساخت شرکت هواساز تبریز )دو دســتگاه( 2- کمپرسور باد کوچک مدل TC و با 
ظرفیت 500 لیتر و فشار باد  bar 8 و توان موتور 8/5 اسب ساخت شرکت تهران کمپرسور ) یک 
28m/ سال ساخت 1380 شرکت پارس کمپرسور با هوادهی pc220 دستگاه( 3- کمپرسور مدل

min با فشار bar 7/5 به همراه تابلو برق، سیستم مراقبت هوا خشک کن، واحد فیلترینگ و مخزن 
ذخیره هوای فشــرده با ظرفیــت 8 متر مکعــب و تله آبگیــر و درایر مــدل Delairdda270  و 
میکروفیلتروداست فیلتر )یک مجموعه( 4- منبع ذخیره آب گالوانیزه هوایی به حجم تقریبی 20 متر 
مکعب در ارتفاع حدود 12 متری با لوله کشی و شیرآالت مرتبط جهت توزیع آب به سالنهای تولید 
و محوطه )یک مجموعه( 5- دیگ بخار ساخت شرکت ماشین ســازی اراک سال ساخت 1383 با 
ظرفیت 3 تن با فشار کار150psi و با کلیه لوازم و ملحقات جانبی و مشعل های ساخت پارس مشعل 
به انضمام لوله کشــی و شیرآالت بخار )دو دســتگاه( 6- دیگ گرم کن روغن از نوع افقی ساخت 
شرکت صنایع حرارتی ایران همراه با مشعل ساخت شرکت پارس بدون پالک فنی به شماره سریال 
88385030 و همراه متعلقات از جمله منبع انســباط روغن داغ حدود 500 لیتری، تابلو برق جهت 
تغذیه و کنترل فرمان و افزایش ایمنی)یک دستگاه( 7- پمپ خانه مخصوص اتصال آب و مایعات با 
کلیه لوازم، اتصاالت، فیتینگ، ضربه گیرها، والو ها به تعداد 8 پمپ هر کدام با توان 5/5 کیلو وات و 
ســپورت ها و منصوبات جانبی )یک مجموعه( 8- آب شــیرین کن، تصفیــه آب )RO( با ظرفیت 
5m/24H با کلیه لوازم و تجهیزات جانبی به انضمام دو دستگاه تانکر و منبع سختی گیر رزینی با 
ظرفیت 3 متر مکعب و برای تامین آب دیگ های بخار و مخزن نمک برای شستشو و مخزن ذخیره 
آب حدود 10 متر مکعب به انضمام پمپ های مربوطه )یک مجموعه( 9- مخزن ذخیره گازوئیل به 
ظرفیت 40000 لیتر و یک عدد مخزن ذخیره روغن به ظرفیت 1/5 متر مکعب )سه عدد( 10- مجموعه 
سیستم تامین آب گرم سالن ها با دو منبع کویلی عایق شده با ظرفیت 3 متر مکعب و یک عدد منبع 
دی اریتور و یک عدد منبع کندانس با ظرفیت 3 متر مکعب لیتر منصوبه در زیرزمین موتورخانه با 
پمپ ها و لوازم جانبی شــبکه توزیع آب با ذخیــره هوایی موتورخانه در مکانهــای مورد نیاز با 
اتصاالت و شیرآالت )یک مجموعه( 11- شبکه هوای لوله کشی از محل کمپرسور ها و پمپ ها به 
داخل سالن ها با سپورت ها تا محل مصرف از لوله، گالوانیزه قطر 3 تا 6 اینچ به طول حدود 1000 
متر )یک مجموعه( 12- شبکه ی اطفاء حریق همراه با لوله کشی های فلزی مانسمان مربوطه، پمپ 
ها، جعبه های F به تعداد 15 عدد منصوبه در ســالن های رنگرزی و بافندگی با تجهیزات و لوازم 
کامل )یک مجموعه( 13- سیستم تهویه هوا زیرزمینی با کانال های انتقال و توزیع ها نصب شد. در 
سقف و کف و دریچه های مربوط با الکترو موتورهای 25 اسب با ظرفیت m/h 100/000 با فیلترها، 
دمپرها و فن ها تابلو برق مربوطه )یک مجموعه( 14- مخزن ذخیره گاز  LPG مستقر در محوطه 
جایگاه مسقف از پوشش ورق ایرانیت به ظرفیت حدود 24 مترمکعب متصل به شبکه توزیع و انتقال 
داخلی شرکت توسط لوله کشی، اتصاالت و سایر متعلقات جانبی )یک مجموعه( 15- اشتراک برق 
با شماره شناسایی 1/64101/63/01/400 و رمز شــماره 8648840 به میزان 1050 کیلو وات با 
ولتاژ 20/000 ولت.- پست تبدیل با ترانس 400v/ KV20 با کوبیکل و تجهیزات فشار قوی 3 سوله، 
کابل کراسلینک اتصال از شبکه هوایی به داخل پســت و ترانس ها.- شبکه کابل قدرت انتقال برق 
 A unelec 400 ولت به پست داخلی 12 رشته- پست توزیع داخلی 4 سلوله ایستاده با کلید اتوماتیک
A 1000 2000 با 13 کلید فیوز و 5 کلید گردان و لوازم و تجهیزات اندازه گیری تابلو اصالح ضریب 
قدرت، کنترل اتوماتیک در 8 پله با تجهیزات کامل، خازن ها و غیره.- تابلوهای توزیع اصلی داخل 
 3*A500 1 و*A300 2و *A400 سالن رنگرزی در حدود 3 سلوله ایستاده با کلیدهای اتوماتیک
و A800*2 با کلیدهای کاردی و لوازم اندازه گیری و در سالن بافندگی 4 سلوله ایستاده، با 2 کلید 
اتوماتیک A 1250 و کلیه لوازم و تجهیزات الکتریکــی.- تابلوهای توزیع فرعی منصوبه در داخل 
ســالن های رنگرزی و بافندگی بــه تعداد 9 عدد با لوازم مربوطه- ســپورت ها و ســینی گذاری 
مخصوص انتقال و نصب کابل ها در داخل ســالن ها تونلهای زیرزمینی- کابل کشی های قدرت 
منصوبه فی مابین تابلوهای اصلی توزیع بین تابلوهای فرعی در مقاطع مختلف- شبکه ی روشنایی 
وسیع داخل ســالن ها از نور صنعتی و محوطه شــامل: ســالن رنگرزی به تعداد 64 عدد- سالن 
بافندگی 170 عدد- موتورخانه 6 عدد و داخل محوطه از نوع خیابانی به تعداد 4 دستگاه، پروژکتور 
قلمی 5 دســتگاه شــبکه های کلید و پریز صنعتی محلی منصوبه در داخل ســالن ها با لوله کشی 
مربوطه- شبکه پیچینگ با بلندگوهای شــیپوری تقویت کننده و سیم کشی ) مجموعه کامل شبکه 
انتقال و توزیع برق( ماشین آالت بافندگی،رنگرزی و تکمیل مستقر در داخل سالن تولید 1 و 2 – 16- 
دستگاه چله پیچی بخشی ساخت شرکتTEXTIMA از کشــور آلمان شرقی همراه با قفسه ی 
بوبین 490 دوک و شماره سریال 1274 و سایر متعلقات مدل 1985 در صورت سالم و آماده بکار 
)یک دستگاه( 17- دستگاه چله پیچی مستقیم ساخت شرکت Kabool machine از کشور کره 
جنوبی با قفسه بوین شامل 600 دوک به عرض 190 سانتی متر با شماره سریال 51275 مدل 2004 
در صورت ســالم و آماده بکار )یک دستگاه( 18- ماشــین بافندگی از کشور فرانسه picanol و 
مدل2003 دارای سیستم کنترل Stabli و تیپ 2861 در صورت سالم و آماده بکار )سه دستگاه( 
19- ماشین بافندگی از کشــور سوئیس شرکت ســازنده Ruti Testrakeو تیپ LH190-x با 
تکنولوژی پروجکتال در صورت سالم و آماده بکار و در فاز تولید قرار بگیرند. ) 15 دستگاه( 20- 
ماشین بافندگی از کشور ســوئیس شــرکت ســازنده Ruti Testrake تیپ LH190-x بدون 
تکنولوژی پروجکتال در وضعیت سرویس و نگهداری نامناســب، جدا )دمونتاژ( شدن بعضی از 
قطعات دستگاه ها به صورت پراکنده در اطراف )13 دستگاه( 21- دستگاه بافندگی ماکویی ساخت 
شرکتhanjin machi کره جنوبی با سیستم دابی مدل 1998 با سیستم تغذیه نخ با عرض 190 
سانتی متر که از نظر سرویس و نگهداری در وضعیت نامناسب بود به 14 دستگاه آن به صورت 
اسقاطی و ناقص در فضای باز کارخانه دپو شده )46 دستگاه- 30 سالم 14 خراب( 22- میز کنترل 
متراژ پارچه خام بدون مشخصات فنی ) یک دستگاه( 23- غلطک بیم چله دو متری و سایر متعلقات 
در صورت سالم و آماده بکار )پانزده عدد(24- دستگاه کنترل متراژ نهایی همراه با رول پیچ و طاقه 

کنی به عرض 2 متر ساخت ایران کارگاه یا شرکت project- service مدل 1383 همراه با تابلو 
برق تغذیه جهت کنترل نهایی و بســته بندی دیجیتالی و ســایر متعلقات در صورت سالم و آماده 
بکار)دو دستگاه( 25- دستگاه پارچه رول کنی ساخت ایران شــرکت project- service مدل 
1383 همراه با ســایر متعلقات درصورت آماده بکار )یک دســتگاه( 26- یک دستگاه طاقه پیچی 
ساخت ایران جهت کنترل نهایی مدل 1382 با عرض 2/2 متر ساخت کارگاه projectal همراه با 
سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک دستگاه( 27- دستگاه میز کنترل متراژ و کله گیر 
ساده با میز شیشه ای ســاخت ایران همراه با سایر متعلقات درصورت ســالم و آماده بکار )دو 
دستگاه( 28- باسکول دیجیتال ساخت ایران همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار 
)دو دســتگاه( 29- همزن ســاخت ایران با حجم 500 لیتر، مخزن اســتیل همراه با سایر متعلقات 
درصورت سالم و آماده بکار )یک دســتگاه( 30- بســته بندی ) وکیوم( شیرینگ ساخت شرکت 
ماشین های بسته بندی ایران مدل 1383 درصورت ســالم و آماده بکار )یک دستگاه( 31- خرک 
حمل پارچه شامل دو عدد چرخ متحرک )پانزده عدد( 32- کاری )پالت( حمل پارچه )چهارده عدد( 
 Hwa 33- دستگاه ماسوره پیچی که هریک دارای 20 چشم )کله( ساخت کشور کره جنوبی شرکت
Swwng Machine در شرایط سرویس و نگهداری نامناسب )گوشه سالن در وضعیت نامناسب 
مستقر( همراه با سایر متعلقات در صورت امکان بازسازی و تعمیر و راه اندازی )10 ده دستگاه( 
34- دستگاه شستشو ساخت کشور کره جنوبی ساخت شــرکت Kabool machine تحت نام

Rotary Waching machine فاقد پالک و مشخصات فنی، فشار از دو دهانه ورودی تامین از 
جنس  استنلس استیل در شرایط سرویس و نگهداری نامناسب همراه با سایر متعلقات در صورت 
امکان بازسازی و تعمیر و راه اندازی )یک دستگاه( 35- دستگاه رنگرزی jet Dying دوقلو افقی 
ساخت کشور کره جنوبی شرکت Kabool machine مدل 2004 و شماره سریال 51273 ) یک 
 Kaboolساخت کشور کره جنوبی ساخت شرکت HT دستگاه( 36- دستگاه رنگرزی تحت فشار
machine مدل 2004 و شماره سریال 54731 با دو دهنه ورودی و ماکزیم دما 150Cهمراه با 
سایر متعلقات در صورت سالم و آماده به بکار )یک دستگاه( 37- دستگاه ماشین شستشو ساخت 
کشور کره جنوبی سال ساخت 2004 با نام IL-HANG MACHINE CO فاقد پالک و مشخصات 
فنی برای شستشو و آهارگیری پارچه همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار ) یک 
دستگاه( 38- دستگاه کاهش دهنده وزن ســاخت کره جنوبی شرکت Kabool machine مدل 
2004 با چهار دهنه ورودی با حجم 400 متر مکعب و ظرفیت 160 کیلوگرم بر ســاعت در شرایط 
ســرویس و نگهداری نامناســب همراه با ســایر متعلقات در صورت ســالم و آمــاده بکار )یک 
دستگاه(39- دستگاه ژیگر درب دار ساخت ایران کارگاه طاهر زادگان مدل 1386 با ظرفیت 400 
کیلوگرم جهت پخت، سفیدگری، رنگرزی همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک 
دستگاه( 40- دستگاه کالندر با 5 سیلندر و غلطک فیبری و فلزی ساخت کارگاه عتیقه چی با عرض 
2/2 متر همراه با سایر متعلقات در صورت ســالم و آماده بکار )یک دستگاه( 41- دستگاه ماشین 
پرز سوزی ساخت کشور سوئیس شرکت willen- weider همراه با شاسی مواد رول پیچ و جک 
بدون پالک فنی همراه با سایر متعلقات در صورت ســالم و آماده بکار )یک دستگاه( 42- دستگاه 
آبگیر تحت عنوان سانترفیوژیا ساخت ایران مدل 1385 با قطر 1/5 متر و ارتفاع حدود نیم متر همراه 
با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک دستگاه( 43- دستگاه تاب گیر طنابی ساخت 
ایران با فوالرد همراه با سایر متعلقات در صورت ســالم و آماده بکار )یک دستگاه( 44- دستگاه 
استنتر ساخت کره جنوبی شرکت JUNG KORCAگاز سوز شامل 8 سکشن با لبه گیر کلیپس و 
سوزنی مدل 2004 و عرض 2/1 متر با حداکثر سرعت 100 متر بر ساعت و شماره سریال 4796 
همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک دســتگاه( 45-  تعداد دستگاه بافندگی 
ماکویی به شرح بند 6 بصورت اسقاط وازرده خارج شده در فضایی باز محوطه بر روی هم انباشته 
شده که در قالب فروش ضایعات فلزی به ازای هر کیلوگرم 7000 ریال تعیین و اعالم می گردد. )14 
دســتگاه حدود 10 تن( ارزش کل ردیف 1 الی 45 گزارش برابر دو میلیارد و سیصد و سی و یک 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان)23315500000 ریال(. واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خوانسار عطف به شماره نامه 139504902122000031 مورخ 1395/3/10 در مورد 
پرونده شماره 9100400212200015/1 به شماره بایگانی 9100015 سازمان ثبت اسناد و امالک 
خوانسار در خصوص ارزیابی اموال مورد وثیقه مربوط به شرکت نای زرین الزم شد در مورخ 
95/2/29 در معیت نماینده بانک ملی آقای اکبری و نماینده اداره متبوع جناب ناصر هدایتی و آقای 
عصار عضو هیئت مدیره شرکت طبق آدرس به محل واقع در منطقه صنعتی خوانسار مراجعه و 
نسبت به مالحظه و مشاهده و معاینه اقالم و ماشین آالت تجهیزات و متعلقات و منصوبات موجود 
اقدام گردید علیهذا ضمن صورت برداری، بررسی و ارزیابی با عنایت به شرایط فنی و اقتصادی و 
به لحاظ کیفیت و کمی و با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار )نوع، میزان، استهالک، عمر کارکرد، 
برند کشور یا شرکت ســازنده، میزان بهره وری خط تولید، دانش و تکنولوژی بکار رفته، سالم و 
آماده بکاربودن( بر قیمت پایه با عنایت به شرایط سرویس و نگهداری نامناسب ماشین آالت مراتب 
گزارش کارشناسی به شــرح 8 برگ) جدول( پیوســت ایفاد می گردد. ارزش کل ردیف 1 الی 45 
گزارش برابر 23/315/500/000 ریال دو میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار تومان.اجرای ثبت اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خوانســار احترامًا عطف به قرار 
کارشناسی صادره از کالسه پرونده به شــماره بایگانی 9100019 بانک ملی ایران شعبه سعدی 
تهران علیه شرکت نای زرین پس از حضور در محل وقوع ملک واقع در خوانسار شهرک صنعتی 
فاز 2 کارخانه نساجی نای زرین در معیت طرفین و انجام تحقیقات و بررسیهای الزم موارد را به 
شرح ذیل باستحضار میرساند.1- شش دانگ پالک ثبتی شماره 2163 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 6 حوزه ثبتی خوانسار بمساحت 33377/9 مترمربع به اضافه دو دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب کنده گوسفندی به مساحت کل ششدانگ 1651 مترمربع به شماره پالک ثبتی 2171 فرعی از 
15 اصلی واقع در قریه ی تیدجان بخش شش حوزه ثبتی خوانسار خارج از محوطه کارخانه جهت 
تصفیه فاضالب و احداث سپتینگ تانک می باشد. 2- دو عدد سوله هر کدام به متراژ 2100 مترمربع 
و ارتفاع 6 متر با پوشش سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه با توری سیمی می باشد از تیرآهن 14 
در سقف سوله استفاده شده ضخامت دیوارهای پیرامونی سوله 35 سانتی متر از جنس آجرنما و 
دو طرف نما می باشد سوله سالن تکمیل کف سنگ و دیوارها تا یک متر سنگ که قسمتی از سوله 
به ابعاد 24*18 به وسیله درب و دیوار از قسمت پشتی مجزا شده است ساختمان اداری این سوله 
شامل انباری، آزمایشگاه، اتاق مدیریت سرویس بهداشتی اتاق کارگری با قدمت حدود 15 سال در 
دو طبقه به زیربنای 360 متر مربع می باشد. ورودی سوله ها به وسیله درب های بزرگ ریلی تعبیه 
شده درضلع های شمالی و جنوبی و شرقی می باشد ســالن پارچه بافی در کنار سالن تکمیل می 
باشد که سکویی به عرض حدود 1/5 متر و ارتفاع 1 متر پیرامون آن قرار دارد کف سالن و بدنه تا 
ارتفاع یک متر سنگ بوده و ساختمان اداری بمساحت زیربنای کل 1344 مترمربع در دو طبقه در 
یک سالن قرار دارد. 3- ساختمان نگهبانی واقع در ورودی کارخانه به مساحت 60 مترمربع ، سقف 
تیرآهن، نمای دو طرف آجر و کف سنگ و حدود 13 سال ساخت می باشد. 4- پست برق به مساحت 
40 متر مربع نمای آجر و سقف طاق ضربی با تیرآهن و حدود 13 سال ساخت می باشد 5- دیوار 
آجری با مالت ماسه سیمان دارای شناژ افقی کف به ضخامت 35 سانتی متربه ارتفاع حدود 3 متر 
و به طول 924 متر جهت محصور نمودن محوطه کارخانه با قدمت 13 سال ساخت 6- منبع ذخیره 

آب، زمینی به ابعاد 11*9/1*4 در ضلع جنوب غربی کارخانه 7- فضای ســبز با سیستم آبیاری 
قطره ای به مساحت حدود 15 هزار متر مربع در محوطه کارخانه 8- مرغداری با دیوارهای باربر 
آجری و نمای سیمانی و سقف گنبدی و کف سیمان که قسمتی از آن دو طبقه می باشد به مساحت 
حدود 924 متر مربع می باشد که حدود 25 سال ساخت می باشد. با عنایت به موارد فوق و عوامل 
موثر در ارزیابی ارزش عادله روز سند شــش دانگ پالک فوق )عرصه و اعیانی( به شرح ذیل می 
باشــد.ارزش عرصــه کارخانه بــه مســاحت 33377/9 متر مربــع ) ریــال 8/344/475/000= 
250/000*33377/9 ( ارزش 2 دانــگ عرصــه پــالک 2171 فرعــی از 15 اصلــی ) ریــال 
115/570/000=210/000*2/6*1651( 2 سوله زیربنای کل 4200 متر مربع )ریال 94/000/000
13/0=3/400/000*2100*2( ساختمان نگهبانی)ریال 150/000/000=2/500/000*60( پست 
بــرق )ریــال 80/000/000 = 2/000/000*40( دیوار آجــری پیرامون محوطــه کارخانه )ریال 
1/247/400/000=450/000*3*924( منبع ذخیره آب زمینی )بتنی( )ریال 300/000/000( فضای 
سبز با سیســتم آبیاری قطره ای )ریال255/000/000=17/000*15/000( مرغداری به مساحت 
924 متر مربع )ریال 1/524/600/000=1/650/000*924(با عنایــت به موارد فوق ارزش عادله 
روزکل ملک مذکور بر اســاس موارد فوق به میزان 25/957/045/000 ریال معادل دو میلیارد و 
پانصد و نود و پنج میلیون و هفتصد و چهار هزار و پانصد تومان برآورد و اعالم می گردد. م الف: 

46 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)2782 کلمه، 28 کادر(
حصر وراثت

3/76 مهدی اشرفی دارای شناسنامه شماره 1271114781 به شرح دادخواست به کالسه  601/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی 
اشرفی به شناسنامه 2384 در تاریخ 96/1/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهدی اشــرفی 1271114781 )فرزند( 2- آزاده اشرفی 
12907 )فرزند( 3- زهرا اشرفی 1272616517 )فرزند( 4- راضیه شاپورآبادی برخواری 18362 
)همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5246 شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()127 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/77 حامد کریمی دارای شناسنامه شماره 1270213741 به شرح دادخواست به کالسه  628/96  
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا 
کریمی به شناســنامه 2 در تاریخ 96/1/10 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حامد کریمی 1270213741 )فرزند( 2- غزاله کریمی 2025 
)فرزند( 3- پری گل کریمیان 609 )همسر( 4- طوبی حسین زاده 684 )مادر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 5246 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)127 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/78 کریم کرامی دارای شناسنامه شماره 64869 به شرح دادخواست به کالسه  669/96  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو عامری 
به شناســنامه 52 در تاریخ 95/5/22 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول کرامــی 66309 )فرزند( 2- کریم کرامــی 64869 )فرزند( 
3- رحیم کرامی 1223 )فرزند( 4- محمدحسن کرامی 265 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 5239 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )126 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/79  ســید مهدی میرفندرسکی دارای شناســنامه شــماره 0010372837 به شرح دادخواست 
به کالســه  672/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ســید احمد میرفندرســکی به شناســنامه 51 در تاریخ 96/1/23 اقامتــگاه دائمی 
خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســید حمیدرضا 
میرفندرســکی 9867 )فرزند( 2- اعظم ســادات میرفندرســکی 15494 )فرزند( 3- ســید سعید 
میرفندرســکی 162 )فرزند( 4- ســید مهدی میرفندرســکی 0010372837 )فرزنــد( 5- اقدس 
انــوری زاده اصفهانی 392 )همســر( اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد 
 شــد. م الف: 5238 شــعبه 10 شــورای حل اختــالف اســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

 )139 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/138 شــماره صادره:1396/14/370337 - 1396/3/2 نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ 
پالک ثبتی شــماره: 2432 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش شــش ذیل ثبت 1374 درصفحه 557 
دفتر امالک جلد 7 به نام دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
تحت شماره چاپی مسلسل 680553 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس مع الواسطه 
به موجب سند انتقال شــماره 15645 مورخ 1393/3/29 دفترخانه شــماره 25 خوانسار به آقای 
حسین حاجعلی فرزند علی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
961409701335897 مورخ 1396/2/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شــماره 493791 مورخ 1396/2/27 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
 صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 54 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار

 )257 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالکیت

3/136 شــماره صادره:1396/14/369578- 1396/2/31 نظر به اینکه ســند مالکیت ششــدانگ 
پالک ثبتی شــماره: 1717 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش چهار ثبت خوانســار ذیل ثبت 2086 

درصفحه 250 دفتر امالک جلد 21 به نام مجتبی اورعی تحت شــماره چاپی مسلســل 620417 د 
91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
961409701335893 مورخ 1396/2/26 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شــماره 45469 مورخ 1396/2/26 به گواهی دفترخانه 12 خوانســار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد 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 ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار 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 سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 51 اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار )228 کلمه، سه کادر(
حصر وراثت

3/137 فرهاد اردوئی دارای شماره شناسنامه 157 به شرح دادخواست به کالسه 147/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم شفیعی 
فرزند محمدصادق به شماره شناسنامه 11768 در تاریخ 95/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رحیم اردوئی فرزند اکبر ش.ش 80 صادره از 
خوانسار )پســر متوفی( 2- مصطفی اردوئی فرزند اکبرآقا ش.ش198 صادره از خوانسار )پسر 
متوفی( 3- محمدباقر اردوئی فرزند اکبر ش.ش 277 صادره از خوانسار )پسر متوفی( 4- فرهاد 
اردوئی فرزند اکبر ش.ش 157 صادره از خوانسار )پســر متوفی( 5- عزت اردودری فرزند اکبر 
ش.ش 183 صادره از خوانسار )دختر متوفی( 6- بهجت اردودری فرزند اکبر ش.ش 184 صادره 
از خوانسار )دختر متوفی( 7- فخری اردودری فرزند اکبر ش.ش 298 صادره از خوانسار )دختر 
متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 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 شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 50 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )200 کلمه، 

دو کادر(
حصر وراثت

3/6 عبدالرضا سیاوشی دارای شماره شناسنامه 7 به شرح دادخواست به کالسه 140/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله سیاوشی 
فرزند حسن به شماره شناســنامه 88 در تاریخ 95/12/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرضا سیاوشی فرزند عزت اله ش.ش 7 صادره از 
خوانسار )پسر متوفی( 2- غالمعلی سیاوشی فرزند عزت اله ش.ش 19 صادره از خوانسار )پسر 
متوفی( 3- حمید سیاوشــی فرزند عزت اله ش.ش 9 صادره از خوانسار )پسر متوفی( 4- سعید 
سیاوشی فرزند عزت اله ش.ش 16 صادره از خوانسار )پســر متوفی( 5- مجید سیاوشی فرزند 
عزت اله ش.ش 10 صادره از خوانسار )پسر متوفی( 6- حســن سیاوشی فرزند عزت اله ش.ش 
38 صادره از خوانسار )پســر متوفی( 7- مهناز سیاوشــی فرزند عزت اله ش.ش 16 صادره از 
خوانســار )دختر متوفی( 8- مریم سیاوشــی فرزند عزت اله ش.ش 2175 صادره از خوانســار 
)دختر متوفی( 10- فاطمه صغری شعاعی فرزند ابوالفضل ش.ش 33 صادره از گلپایگان )همسر 
متوفی( متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
 انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 48 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار 

)235 کلمه، سه کادر(
حصر وراثت

3/75 حســین مهروز منفرد دارای شناســنامه شــماره 1271566397 به شــرح دادخواست به 
کالســه 625/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان هادی مهروز منفرد به شناســنامه 39652 در تاریــخ 95/11/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خدیجه ایــزدی بابوکانی 
166 )همسر( 2- سعید مهروز منفرد 1570 )فرزند( 3- امیر مهروز منفرد 1270433083 )فرزند( 
4- حســین مهروز منفرد 1271566397 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 5245 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)132 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/163 ســید محمد محمودیان دارای شناســنامه شــماره 947 به شرح دادخواســت به کالسه 
654/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آزاده عصارزادگان بــه شناســنامه 76373 در تاریــخ 95/12/20 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســید امیر مهــدی محمودیان 
1277021661 )فرزند( 2- ســید علــی اکبر محمودیــان 1274565464 )فرزند( 3- ســید محمد 
محمودیان 947 )همســر( 4- صدیقــه تمیزی 292 )مــادر( اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 5241 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)132 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/174 ســیما جعفری دارای شناسنامه شــماره 678 به شرح دادخواست به کالســه  27/96  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیدرضا 
آغاسیان به شناســنامه 50057 در تاریخ 95/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر و دو دختر و همسر و مادر 1- سجاد آغاسیان 
ش.ش 6-127386626 )فرزند پســر( 2- زهــرا آغاســیان ش.ش 1272212610 )فرزند دختر( 
3- ملینا آغاســیان ش.ش1275161839)فرزند دختر( 4- ســیما جعفری ش.ش 678 )همســر( 
5- توران کاغذگران ش.ش 56008 )مادر متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شــد. م الف: 6554 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )147 کلمه، دو کادر(

عطر گل محمدی در شهرضا پیچید

به دنبال کاهش نزوالت جوی و کاهش میزان بارش ها، طرح کشت گونه های گیاهی جايگزين که 
نیاز کمتری به آب داشته باشند در شهرستان شهرضا مطرح شد که گل محمدی يکی از آنهاست.

شهرضا

تیران
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درشهر

شهرستان

ذبیح ا...غریب، مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: خوشبختانه به 
لحاظ تامین بازار در ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و هم اکنون 538 تن مرغ آماده 
توزیع داریم که از این میزان 280 تن برای ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است.

درآستانهماهرمضان280تنمرغتوزیعمیشود
عکس روز

همزمان با سوم خرداد، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح چهارمحال 
و بختیاری در میدان امام رضا علیه السالم سپاه استان برگزار شد.

وی با اشاره به وجود 400 سازمان مردم نهاد در استان افزود: 
از این تعداد حدود 60 ســمن در حوزه اجتماعی و فرهنگی 
فعالیت دارند که ظرفیت بسیار مطلوبی برای مردمی کردن 

مبارزه با مواد مخدر است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کــرد: به منظور 
ارزیابی کمیته های مختلف شــورای هماهنگــی مبارزه با 
مواد مخدر استان کارگروه ارزیابی تشکیل و فعال شود.وی 

یادآور شد: به منظور دســتیابی به موفقیت های مطلوب در 
راستای مبارزه با مواد مخدر بایستی تمامی مسئوالن، مردم، 
 ســمن ها و قشــرهای مختلف با یکدیگر همدلی و تعامل

 داشته باشند.
سلیمانی دشــتکی اظهار کرد: مسئوالن ســازمان برنامه و 
بودجه نســبت به اختصاص اعتبار مورد نیــاز برای اجرای 
پروژه های پیشــگیری و فرهنگی در حوزه مبــارزه با مواد 

مخدر اقدام کنند.در این نشست دبیران کمیته های شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گزارش 

عملکرد سال 1395 را ارائه کردند.
جذب 95 میلیون تومان اعتبار برای سمن های مرتبط 

با مبارزه با مواد مخدر طی سال گذشته
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و 
بختیاری در این جلسه گفت: سال گذشته 95 میلیون تومان 
اعتبار برای سمن های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر استان از 

پایتخت کشور جذب شد.
قدیر مرتضوی اظهار کرد: کمیته  مبارزه با مواد مخدر طی 
سال گذشته 10 جلســه با 67 مصوبه برگزار کرد و تا کنون 
85 درصد این مصوبات پیگیری و اجرا شده است. وی افزود: 
سال اعتبارالزم برای سمن های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر 

استان از پایتخت کشور جذب شد.
مرتضوی از رتبه بندی 40  ســازمان مردم نهاد )سمن( در 
صیانت، پیشگیری و درمان در استان خبر داد و گفت: کمیته 
توسعه مشارکت های مردمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان در راســتای ابالغ سیاست های ستاد، اقدامات 
خطیری انجام داده اســت. دبیر شــورای هماهنگی مبارزه 
 با مواد مخدر اســتان اظهار کرد: اخیــرا کمیته های امداد 
امام خمینــی )ره(، آموزش و پرورش، جهاد کشــاورزی و 
هالل احمر به کمیته توســعه مشارکت های مردمی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به منظور اجرای سریع 

اقدامات اضافه شده است.
وی با اشاره به اشتغال 240 نفر از بهبودیافتگان موادمخدر 
با همکاری ســازمان فنی و حرفه ای اســتان، تصریح کرد: 
 کارآفرینانــی کــه بتواننــد بهبودیافتگان مــواد مخدر را 

به کاربگیرند، حمایت می شوند.  
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان 
خاطرنشان کرد: ســازمان های مردم نهاد به نحوی بازوان 
اجرایی دولت هســتند؛ به همین دلیل توانمندسازی آنها 
 در راستای پیشــگیری و مبارزه با مواد مخدر حائز اهمیت

 است.

با مسئوالن

وزیر کشــور در پیامی از زحمات اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری به مناســبت برگزاری مطلوب انتخابات امسال 

تقدیر و قدردانی کرد.
متن کامل پیام عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به قاسم 

سلیمانی دشتکی به شرح ذیل است:
بدون تردید ملت بزرگ و قهرمان ایران در 29 اردیبهشت 
ماه 1396، بار دیگر و در ادامه افتخارات فراوان و غرورآفرین 
خود خالق حماسه ماندگار دیگری شد و جلوه باشکوه از 
جلوه های مردم ساالری اسالمی را در برابر چشمان حیران 
و بهت زده جهانیان که از مدت ها قبل به ایران دوخته شده 
بود به نمایش گذاشــت و برگ زرین دیگری را بر کارنامه 

سراسر درخشان خود افزود.
اینک که به فضل و توفیق الهی و در ظل توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( و تحت هدایت های ارزشمند مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و پنجمین دوره شــوراهای اســالمی شهر و 
روســتا به عنوان عرصه مهم و تاثیرگذار حضور مردم در 
تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری ها در یکی از مهم ترین و حساس ترین مقاطع 
کاری تاریخ این مرز و بوم، با حضور شــور انگیز، یکپارچه 
و مشارکت بسیار گســترده مردم شریف، موقع شناس و 
مسئولیت پذیر ایران در اقصی نقاط کشور با هر قومیت و 
مذهب پای صندوق های اخذ رای، به نحو بسیار مطلوب و 
پرشکوه برگزار شد. ضمن قدردانی و ارج گذاری به زحمات 
و تالش های مستمر و بی وقفه جنابعالی و همه همکاران 
ارجمندتان که از مدت ها قبل تالش وافر و قابل توجهی در 
بسترسازی و فراهم آوردن شرایط و زمینه برای برگزاری هر 
چه بهتر و شایسته تر دو انتخابات ذکر شده به عمل آورده اید، 
بهروزی و توفیق بیش از پیش تان را در مسیر اعتالی اسالم و 
تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی و خدمت هر چه بیشتر 
به آحاد مردم عزیز به عنوان پیروز اصلی صحنه انتخابات از 

درگاه پروردگار متعال خواستارم.

قاسم سلیمانی دشتکی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: به منظور 
مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر باید از توان باالی سازمان های مردم نهاد بهره گرفت.

تقدیر وزیر کشور از استاندار 
چهارمحال و بختیاری

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح 
چهارمحال و بختیاری

کمیته  مبارزه با 
مواد مخدر طی 

سال گذشته 
10 جلسه با 67 
مصوبه برگزار 

کرد و تاکنون 85 
درصد این مصوبات 

پیگیری و اجرا 
شده است

معاون اجرایی ســپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال 
و بختیاری گفت: 16 پروژه و طــرح عمرانی و فرهنگی تحت 
 عنوان پروژه های قرارگاه جواداالئمه در مناطق آلوده استان با

 2 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار اجرا می شود.
به گزارش تسنیم؛ مهران مرادی در شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان اظهار داشت: در راستای اجرا و پیاده سازی 
طرح قرارگاه جواداالئمه به منظور مقابله با مواد مخدر، 4 کمیته 
امنیتی-اطالعاتی، فرهنگی، درمان و بسیج سازندگی در استان 

تشکیل شده است.
وی به تهیه شناسنامه برای محله های آلوده استان اشاره کرد و 

افزود: به دنبال فعالیت های کمیته امنیتی و اطالعاتی قرارگاه 
جواداالئمه تاکنون150 نفر مصرف کننده و 80 نفر فروشنده 

مواد مخدر در مناطق آلوده استان شناسایی شده اند.
معاون اجرایی ســپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به شناسایی و اســتفاده از توان 55 نفر از 
معتمدین و متنفذین در این مناطق برای ارائه مشاوره و ارشاد 
افراد گرفتار، بیان کرد: 30 نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر در 

استان شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.
مرادی به معرفی 25 معتاد به کمپ های ترک اعتیاد اشاره کرد 
و گفت: متاســفانه اعتبارات الزم در این بخش در نظر گرفته 

 نشــده؛ از همین رو باید تدابیر الزم در این خصوص اندیشیده
 شود.

وی تصریح کرد: آموزش و تربیت کادر مربی پیشگیری، آموزش 
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در بحث نوجوان، جوان و 
خانواده، مشاوره 150 نفر از افراد در معرض آسیب، فضاسازی 
تبلیغی محیطی و تولید محتوای فرهنگی از جمله اقدامات این 

نهاد در کمیته فرهنگی قرارگاه جواداالئمه بوده است.
معاون اجرایی سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و 
بختیاری به فعالیت های کمیته بسیج سازندگی برای صیانت 
و محافظت افراد بهبودیافته اشاره و بیان کرد: در این حوزه 16 
پروژه خاص مناطق آلوده اســتان با 2 میلیارد و 400 میلیون 
 تومان اعتبار بین سپاه و استانداری  پیش بینی شده است که 

50 درصد هزینه آنها را سپاه تامین می کند.

مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای 
بدن یک جوان 32 ساله و یک خانم 53 ساله در استان اهدا شد. زهرا سیاح 
اظهار داشت: اعضای بیمار مرگ مغزی سید رضا حسینی 32 ساله اهل 
و ساکن شهرســتان لردگان منطقه چنار محمودی که در اثر تصادف با 
موتورسیکلت دچار عارضه مرگ مغزی شده بود جداسازی و اهدا شد. وی 
افزود: بیمار از چند روز گذشته ابتدا در ICU بیمارستان شهدای لردگان و 
سپس آیت ا... کاشانی شهرکرد بستری بود که با اجازه خانواده ایثارگر ایشان 
اعضایش به بیماران نیازمند اهدا شد. قلب این فرد به اصفهان و کبد به شیراز 
منتقل و دو  کلیه وی نیز درحال اتصال به بیماران نیازمند است. وی تصریح 
کرد: همچنین اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ام کلثوم بهارلو که به دلیل 
خونریزی مغزی در ICU بیمارستان کاشانی تحت مراقبت بود با رضایت 

خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

 مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از فعالیت هفت واحد 
تولید ماهی زینتی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه هفت واحد تولیــد ماهی زینتی در 
چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: در سال گذشته بیش 

از 340 هزار ماهی زینتی در این مراکز تولید شد.
وی عنوان کرد: آرونا، آنجل و اسکار از مهم ترین گونه های تولیدی ماهی 
زینتی در این استان هســتند. مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری به یکی از تولید کنندگان 
ماهی زینتی کشور پیوسته اســت و زمینه برای صادرات ماهی زینتی 
در این استان فراهم شده است.وی بیان کرد:تولید ماهی زینتی یکی 
 از مهم ترین ظرفیت های این اســتان برای ایجاد اشــتغال به شــمار 

می رود.

اعضای بدن ۲ بیمار مرگ 
مغزی در چهارمحال و 

بختیاری اهدا شد

مدیرکل جهاد کشاورزی  استان:

۷ واحد تولید ماهی زینتی 
در استان فعال است

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال 
و بختیاری گفت: مانور طرح اضطراری فرودگاه شهرکرد با همکاری 

این مرکز و دستگاه های امدادی استان، برگزار شد.
دکتر فرامرز شاهین افزود: این مانور با هدف ارزیابي توان نیروهاي 
امداد و نجات، شناسایي قدرت و توان انتقال حادثه دیدگان از محل 
حادثه و ارزیابي نحوه امداد رساني در مانور طرح اضطراري فرودگاه 

شهرکرد برگزارشد.
وي، تقویت آمادگي دســتگاه هاي امدادي و هماهنگي هاي بین 
سازماني با فرودگاه شهرکرد در ارائه خدمت به مصدومان حوادث 
احتمالي را از اهداف برگزاري این مانور عنوان کرد و اظهار داشت: 
مانور طرح اضطراري در فرودگاه در راســتاي به حداقل رســاندن 

آسیب هاي ناشي از سوانح هوایي اجرا مي شود.
وي اظهار داشت: در این مانور پس از خروج فرضي هواپیما از انتهاي 
باند پرواز ، هواپیما دچار آتش ســوزي شده و با استفاده از اتوبوس 
آمبوالنس و دو دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 و آمبوالنس هاي 

هالل احمر به 30 نفر از مصدومین فرضي امدادرساني شد.
دکتــر شــاهین افــزود: واحدهــاي مرتبــط از فــرودگاه 
شهرکرد،آتش نشاني شــهر ،جمعیت هالل احمر ،پلیس،پزشکي 
 قانوني و مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي در این مانور 

همکاري کردند.

 مانور ۲ ساالنه طرح اضطراری 
در فرودگاه شهرکرد برگزار شد

تغییر نام»خوابگاه های دانشجویی« به»سرای دانشجویی« از بار 
منفی و کسل کننده خوابگاه ها کم می کند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
از عزم عمومی برای تغییر نام خوابگاه های دانشــجویی به سرای 
دانشجویی جهت تغییر در روحیه دانشجویان و ساز کار خوابگاه ها 

خبر داد.
به گزارش شــبکه اطالع رســانی راه دانا؛  اولین نشست رؤسای 
اداره امور خوابگاه های دانشگاه های منطقه شش کشور با حضور 
دکترعباس قنبری، قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
تحقیقات و فنــاوری، دکتر تقی زاده، معاون تســهیالت صندوق 
رفاه دانشجویان، دکتر علی اکبر کجباف، دبیر منطقه 6 معاونین 
دانشــجویی، دکتر شایان شــامحمدی رییس دانشگاه شهرکرد، 
حجت االسالم والمسلمین دکتر ســعید صفی مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه شهرکرد، دکتر سعید 
کریمی معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد و جمعی از معاونین و 
مدیران خوابگاه های دانشگاه های منطقه شش کشور در دانشگاه 

شهرکرد برگزار شد.
دکتر عباس قنبری نیز دراین نشســت گفت: دانشگاه ها عالوه بر 
خدمات رسانی و اســتعداد یابی باید تالش کنند تا دانشجویان به 

خاطر مشکالت رفاهی از ادامه تحصیل باز نمانند. 
وی در ادامه از عزم عمومی برای تغییر نام خوابگاه های دانشجویی 
به سرای دانشجویی جهت تغییر در روحیه دانشجویان و ساز کار 
خوابگاه ها گفت: تغییر این نام به ســرای دانشجویی از بار منفی و 

کسل کننده خوابگاه ها کم می کند. 
وی زندگی دانشــجوی را تمرین زندگــی در فعالیت های کالن 
جامعه دانست و گفت: دانشجویان درسرای دانشجویی، بهداشت 
 عمومی و فردی زندگی مسالمت آمیز حفظ حریم خصوصی را یاد 

می گیرند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: 

»خوابگاه های دانشجویی« به 
»سرای دانشجویی« تغییر کند

فرمانده ســپاه ناحیه کوهرنگ گفت: به مناسبت فرارسیدن سوم 
خرداد سالروز آزادي خرمشــهر، 500 بسته سبدکاالي معیشتي 
بین مردم کم بضاعت منطقه محروم موگویي شهرستان کوهرنگ 

اهدا شد.
سرهنگ کرم نظري ســرمازه، فرمانده ســپاه ناحیه کوهرنگ در 
گفت وگو با خبرنــگار کوهرنگ خبر از ارســال محموله غذایي به 
دهستان موگویي خبر داد.ســرهنگ نظري بیان داشت: با عنایت 
به تحقق منویات مقام معظم رهبري مبني بر رسیدگي به وضعیت 
محرومین و مناطق کم برخوردار اقدامات در خور و شایســته اي 
توسط بسیج سازندگي سپاه استان در جهت رفع این محرومیت ها 

انجام شده است.
وي گفت: با توجــه به ســالروز آزادي خرمشــهر و همچنین در 
راستاي اجراي ماموریت هاي محرومیت زدایي سپاه، تعداد 500 
سبدکاالي معیشتي به ارزش هربسته 100 هزار تومان بین مردم 
کم بضاعت منطقه محروم موگویي توزیع شد.سرهنگ نظري افزود: 
محتویات هربسته سبد غذایي شامل: چاي، قند، برنج، روغن، شکر و 

رب گوجه مي باشد، که تحویل مردم کم بضاعت مي شود.

فرمانده سپاه ناحیه کوهرنگ خبر داد:

اهدای 500 بسته سبد کاالي معیشتي 
به مردم کم بضاعت

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مبارزهباموادمخدر،مردمیشود

معاون اجرایی سپاه چهارمحال و بختیاری:

۱۶ پروژه قرارگاه جواداالئمه در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

برداشت ۷00 تن 
ماهی پرورش در 

 قفس، از دریاچه
سد کارون 4

کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید و برداشت 700 تن ماهی پرورش در قفس طی سال جاری برای نخستین بار در 
استان خبر داد و گفت: این میزان ماهی سردابی به زودی وارد بازار مصرف می شود. رضا احمدی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، 
افزایش تولید و استفاده بهینه از منابع آبی استان، از نیمه دوم سال گذشته برنامه ریزی منسجم طرح پرورش ماهی در قفس، پشت سدهای بزرگ منطقه در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: به منظور افزایش میزان تولید ماهیان سردابی از فصل پاییز و زمستان گذشته با مشارکت بخش خصوصی به متقاضیان طرح های پرورش ماهی در قفس 
در قالب مزایده به چهار شرکت در دریاچه سد کارون 4 واگذار شد. کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری میزان تولید 
ماهی قزل آال در قفس طی سال جاری استان را 700 تن اعالم کرد و اضافه کرد: با اجرای این طرح برای حدود 70 نفر به صورت مستقیم و 150 نفر به صورت غیر مستقیم 
اشتغال زایی انجام گرفت. وی نوبت دوم واگذاری طرح پرورش ماهی سردابی را نیمه دوم سال جاری اعالم کرد و گفت: این طرح در فصول سرد سال جوابگو و امکان پذیر 
است. در روش پرورش ماهی در قفس، ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می گیرد و آب به صورت آزاد بین منبع آبی و قفس در جریان است. هم اینک 429 مزرعه پرورش 

ماهی مجاز و 10 مزرعه تکثیر ماهی سردابی در چهارمحال و بختیاری فعال است.

رییس اتحادیه  فروشندگان پالستیک و نایلون شهرستان 
شهرکرد گفت: ظروف پالستیکی دو هزار تومانی بهداشتی 

نیستند.
غالمرضا سلیمان اظهار کرد: متاســفانه برخی واحدهای 
صنفی اجناس پالستیکی با قیمت دو هزار تومانی در بازار 
ســطح شــهر عرضه می کنند؛ رقمی که این واحدها برای 
اجناس خود در نظر می گیرند حتی از ماده اولیه آن به مراتب 
کمتر است و برهمین اساس به احتمال زیاد مواد استفاده 
شده در این کاالها، بازیافتی مواد پالستیکی، زباله و ضایعات 
غیربهداشتی است. وی با اشاره به پیگیری های این صنف 
برای جمــع آوری این محصوالت، تصریح کرد: متاســفانه 
تاکنون در این زمینه توجهی صورت نگرفته و مســئوالن 
مربوطه اقدام خاصی انجام نداده اند.سلیمان با اشاره به اینکه 
این محصوالت غیر بهداشتی در مراکز و کارخانجات معتبر 
تولید نمی شوند، تصریح کرد: مردم هنگام خرید کاالهایی 
که دارای جنس پالستیک هســتند حتما به برندی که زیر 
جنس هک شده دقت کرده و ســپس جنس را خریداری 
کنند. وی برخی بادکنک های بازار را نیز ســاخته شده از 
ضایعات و بازیافتی های محصوالت پالســتیکی دانست و 
گفت: در موارد متعدد بادکنکی که در دست کودکان قرار 
دارد از این مواد ساخته می شــود و بدون توجه مسئوالن و 

رییس اتحادیه  فروشندگان پالستیک و نایلون شهرستان شهرکرد:

 ظروف پالستیکی ۲000 تومانی 
بهداشتی نیستند

مدیــرکل امــور مالیاتی 
چهارمحــال وبختیــاری 
آخریــن مهلت تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقیقی را 31 خــرداد ماه 
جاری عنوان و توصیه کرد: 

مؤدیان مالیاتی در زمان باقی مانــده اظهارنامه مالیاتی خود را 
تسلیم کنند.کوروش بیگدلی اظهار کرد: با توجه به اصالح قانون 
مالیات های مســتقیم، در اصالحیه اخیر زمان ارائه اظهار نامه 
مشاغل از پایان تیرماه به خردادماه موکول شده است .به گفته 
وی، مؤدیان مالیاتی مشاغل حقیقی برای بهره مندی از ماده 101 
قانون مالیات های مستقیم، تا پایان ماه جاری اظهار نامه های 
مالیاتی خود را ارائه دهند.بیگدلی تصریح کرد: پایان تیرماه نیز 

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است.
وی با تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 
و اشتغال گفت: چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی تامین 
درآمدهای و منابع مالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان 

یکی از پایدارترین منابع درآمدی مطرح هستند.
بیگدلی ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان و 
منابع جدید، استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهم ترین 

برنامه های این اداره کل در سال جاری است.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

3۱ خرداد ؛آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

فرمانــده ســپاه قمربنی 
هاشــم )ع( چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: بــه 
مناســبت گرامیداشــت 
هفته مقاومــت و پایداری 
تعــداد  440 برنامه با 26 

عنوان در رده های بســیج و ســپاه اســتان چهارمحال و 
بختیاری برگزار می شود.

ســردار علی محمد اکبری اظهار کرد: شعار محوری هفته 
مقاومت و پایداری امسال»من انقالبی ام«، نام گذاری شده 
است. وی با اشاره به اهمیت فتح خرمشهر در عملیات غرور 
آفرین بیت المقدس به تأســی از فرمایشات حضرت امام 
خمینی)ره(، گفت: خرمشهر را به معنای واقعی کلمه خدا 
آزاد کرد و آزادسازی این نقطه حســاس و استراتژیک در 
دوران دفاع مقدس، تجلی وحدت و همدلی نیروهای مسلح و 
مردم برای رسیدن به هدف عالی تحت زعامت و رهبری ولی 
فقیه و با توکل به خدا و روحیه انقالبی و جهادی بود. فرمانده 
سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( اســتان افزود: به مناسبت 
گرامیداشت هفته مقاومت و پایداری تعداد  440برنامه با 
26 عنوان در رده های بسیج و ســپاه استان چهارمحال و 

بختیاری برگزار می شود.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم )ع( استان خبر داد:

 برگزاری 440 برنامه
 در هفته مقاومت و پایداری

مردم چنین کاالهایی با دهان کودکان ارتباط پیدا کرده و 
سالمت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد.

مردم  هنگام خرید کاالهایی که دارای 
به  حتما  هستند  پالستیک  جنس 
برندی که زیر جنس هک شده دقت کرده و سپس 

جنس را خریداری کنند
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معیارها برای همه چیز در زمان های متفاوت تغییر می کند و 
این بار معیار گزینش نام هم تغییر کرده است. والدین این روزها 
بیشتر بر کمیاب و خاص بودن نام ها بیش از هر گزینه دیگری 

همچون معنا و اصالت توجه دارند.
وترا، ژابیز، مانوشک،ســوبان و بشــتون و... نام های است که 
مطمئنا تا ده دقیقه بعد از شــنیدن، به جنسیت مالکان این 

نام ها فکر خواهید کرد و در پایان قیافه ای به خود می گیرید 
که مثال متوجه معنا و جنسیت این نام شده اید تا در این آشفته 
بازار بی سر و سامانی انتخاب نام بی همتا و ادعای کالس کم 

نیاورده باشید .
والدین چه بســا این روزها برای انتخاب نام تنها از یک قانون 
پیروی نخواهند کرد و گزینه های بسیاری روی میز خواهند 

داشــت. گروهی تمایل به انتخاب نام های ترکیبی دارند این 
گروه اصوال تکلیف خود را به طور کامل نمی دانند که در این 
سوی بام هستند یا در ســوی دیگر. نیمی از نام را اسالمی و 
نیمی دیگر را برگرفته از تراوشــات ذهنی یا حاالت روحانی 
خود انتخاب می کنند! )این موضــوع تا همین جا  نیمه کاره 
رها می شود؛ چرا که از اتاق فرمان پیامی مبنی بر اینکه به طور 
حتم اداره سجلی این اسامی را تایید کرده که برای این نسل 
نام خوش، روادید حضور در اجتماع صادر کرده است( پس سر 
در کار خود فرو برده و بپردازیم به ارائه راه حلی برای پیشگیری 
از نام گذاری های بس عمیق و خوفناک شاید کسی خواند و 

دچار زلزله ای به عمق چند ریشتر گشت و متحول شد.
برای انتخاب نام درست و درمان؛ کمی به معنا، آن هم معنای 
واقعی و عمیق توجهی کوتاه و گذرا شود راه دوری نخواهد رفت.

انتخاب نام نیک، دعای فرزند را در روزهای جوانی برای والدین 
به طور حتم به همراه خواهد داشت.

نکته دوم که در سرنوشت فرزند در دوران تحصیل تاثیرگذار 
خواهد بود این است که آوای نام، بجا و مناسب باشد ؛چرا که ما 
ایرانی ها بسیار خالق و فان طلب در شناسایی هم آوایی نام با 

موضوعات و سوژه های طرب انگیز هستیم. 
بد نیست که بعد از انتخاب نام کمی مخفف نام برگزیده را به 
صورت بلند بلند ادا کنید تا اندکی به حس و حال فرزندتان در 

سال های آینده قرابت یابید.
از آن روی که در نسل به نســل ما ایرانیان فرهیخته زیادت 
هوش و استعداد دیده می شود شاید نگاه به نوع تلفظ اسامی در 
دیار غربت هم بد نباشد؛ چرا که احتماال کودک فرار مغزی به 
اندکی آبرو از جهت تلفظ نام با حروف ناقص این بالد کفری ها  

نیاز دارد.
به هر حال آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندش در مشاغل 
رده باال دیده شود ولی اندکی هم جای خالی برای شغل های 
کمی پایین تر در ذهنتان خالی کنید و تصور نام آروشواشــا 
برای آن شغل را سنجش کنید که مردمان زمان آینده تناقضی 

عظیم را تجربه نکنند. 

يادداشت
کمک یک میلیارد ریالی حامیان به ایتام نیازمند

ماه شعبان حامیان نیکوکار اصفهانی یک میلیارد ریال به یتیمان نیازمند استان 
کمک کردند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان گفت: در 

ماه شعبان 691 حامی از هزار و 168یتیم و فرزند حمایت کردند.

اخبار

با مسئوالن

مدیر اجرایی خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت 
صدیقه طاهره)س( گفت: بیمــاران نقص ایمنی اولیه 
نیازمند حمایت قانونــی وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی هستند.
سید اصغر رفیعایی اظهار داشت: خیریه بیماران نقص 
ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره )س( به  عنوان تنها 
خیریه این بیماران در اصفهان باید پیگیر اجرایی شدن 

حمایت های قانونی وزارت بهداشت باشد.
وی بیان داشــت: با توجه به نزدیک شــدن به ایام ماه 

رمضان توزیع ارزاق را در بین بیماران خواهیم داشت.
مدیر اجرایی خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت 
صدیقه طاهره )س( از توزیع ارزاق و پوشاک در دو نوبت 
از ســال خبر داد و اضافه کرد: برنامــه ریزی در جهت 
درآمد پایدار از طریق جذب حدود ســه هزار مشترک 

جدید برای امسال صورت گرفته است.
وی ادامه داد: انعقاد قــرارداد و تفاهم نامــه با مراکز 
تخصصی و درمانی مورد نیاز بیماران، حمایت های مالی 
و نیروی انســانی و تجهیزاتی از مرکز تحقیقات نقص 
ایمنی، پیگیری اجرایی ایجاد تشکل کشوری حمایت 
از بیماران نقص ایمنی اولیه و عضویت رسمی ایران در 
سازمان بین المللی IPOPI از دیگر برنامه های خیریه 

در سال جاری است.
رفیعایی بیان داشــت: معرفی و پرداخت هزینه های 
پیوند مغز استخوان، پیگیری فعال سازی بانک اطالعات 
سلولی در اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، 
سازمان انتقال خون و پژوهشکده رویان و هالل احمر 

از دیگر برنامه های خیریه است.
وی اظهار داشــت: پرداخت هزینه آزمایشات ژنتیک 
برای خانواده بیماران بر اساس پروتکل درمانی انجمن 
خیریه بیماران نقــص ایمنی اولیــه از دیگر اقدامات 

خیریه است.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف 39کیلو و 550 گرم حشیش 
و دستگیری یک سوداگر مرگ خبر داد.

سرهنگ صادق کاظم زاد  گفت : در پي دریافت اخباري مبني بر اینکه 
یک قاچاقچي مواد مخدر قصد دارد مقداري مواد افیوني را از ورودي 
شرق اصفهان وارد این استان کند بررسي موضوع در دستور کار ماموران 

یگان امداد شهرستان نایین قرار گرفت .
وي افزود: ماموران حین کنترل کلیه محورهاي عبوري متوجه حرکت 
خالف جهت یک دستگاه موتورسیکلت سنگین با سرعت زیادي در 
یکي از محورهاي فرعي شدند. این مقام انتظامي بیان داشت: در یک 
عملیات ضربتي موتورسیکلت متوقف و در بازرسي از کوله پشتي راکب 
آن 39 کیلو و 550 گرم حشیش کشف شد. سرهنگ کاظم زاد اظهار 
داشت:  در این خصوص پرونده تشــکیل و متهم جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

 حمل بيش از 39 كيلو حشيش 
با موتورسيكلت 1300 سی سی

در آســتانه ماه مبارک رمضان بیش از هزار و 100مبلغ ومبلغه به مناطق 
مختلف استان اصفهان اعزام شــدند.رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان گفت:800مبلغ مرد و 300مبلغه زن به منظور اجرای برنامه های 
مذهبی و فرهنگی در ماه مبارک رمضان به روستاهای محروم استان اعزام 
شــدند .حجت االســالم محمد قطبی افزود :بیش از 50درصد از مبلغان 
مرد استان نیز به منظور تبلیغ معارف دینی به مناطق محروم استان های 
چهارمحال وبختیاری،شیراز،سیستان و بلوچستان وکهگیلویه وبویراحمد 
اعزام شــدند .وی با اشــاره به اینکه بیش از 30 در صــد از این مبلغان در 
خانه های عالم روستایی اسکان داده می شوندگفت:برگزاری محافل قرآنی، 
جلسات تفسیر قرآن، برگزاری مراسم شــب های قدر ، اجرای برنامه های 
فرهنگی و برگزاری جشن والدت امام حسن مجتبی)ع( از دیگر برنامه های 

مبلغان در ماه مبارک رمضان است.

اصفهان جزو 5 استان 
پرمصرف الكل در ایران

اعزام مبلغ به مناطق 
محروم استان اصفهان

به گفته مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی، استان های تهران، 
البرز، اصفهان، لرســتان و کرمانشــاه بیشــترین مصرف الکل را به خود 
اختصاص داده و در مقابل بوشهر، سیســتان و بلوچستان، چهارمحال و 
بختیاری و مرکزی نیز بر اســاس آمارها کمترین مصرف را در حوزه الکل 

دارند.
محمدرضا قدیر زاده در رابطه با آمار مصرف الکل در ایران ابراز کرده است 
که در حال حاضر هیچ آماری در خصوص شیوع و میزان مصرف الکل در 
کشور نداریم، آمارهای پزشکی قانونی نیز تنها به آمار مسمومیت ها و مرگ 
و میر ناشی از مصرف الکل ارتباط دارد، اما حدود 6 درصد مردم ایران تجربه 
مصرف الکل را داشته اند.وی ضمن بیان آنکه شیوع مصرف و اختالل الکل 
در کشور حدود یک درصد اســت، اظهار کرد: 0/7 درصد این افراد دچار 

وابستگی و 0/3 درصد آنان دچار سوء مصرف الکل هستند.

بيماران نقص ایمنی اوليه 
نيازمند حمایت هستند 

 آغاز اجرای طرح
»در مسير نور« در استان 

اصفهان

اجرای طرح در مســیر نور در مراکز فرهنگی و هنری اســتان اصفهان کلید خورد. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان هدف از 
اجرای این طرح را ایجاد ارتباط مســتمر و موثر بین اعضای کانون  و خالق هســتی و افزایش دانش و اطالعات در ارتباط با نماز و بــرکات آن در زندگی عنوان 
 کرد و افزود: افزایش کمی و کیفی فعالیت های اســالمی به ویژه در بخش نماز و افزایش ســرانه مطالعه کتاب های مذهبی و دینی مرتبط با نماز از دیگر اهداف

 این طرح است.
مهدی قربانی افزود: این طرح تا پایان تابستان  برای دختران و پسران هشت تا  14سال در تمام مراکز ثابت ،سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اجرا می شود.به گفته وی افزایش تحقیق  و پژوهش در بین مخاطبان با محوریت نماز، انتقال مفاهیم دینی با استفاده از فعالیت های متنوع در فضایی با 

نشاط و توجه به استفاده  از شیوه های غیر مستقیم در اجرای فعالیت ها از دیگر ویژگی های طرح مذهبی در مسیر نور است.

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه زاینده رود گفت: شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با یک شرکت آلمانی تفاهم نامه همکاری 
در راستای استفاده کاربری از اراضی در پایین دست رودخانه 

زاینده رود منعقد کرد.
غالمحســین حیدرپور اظهار داشــت: در راستای استفاده 
کاربری از اراضی پایین دست رودخانه  زاینده رود به منظور 
تدوین راهبردهای پایدار جهت مدیریت منابع توسط شرکت 
آلمانی در قالب تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای 

اصفهان تدوین شد.
وی بیان داشــت: این پروژه از مردادمــاه 1394 آغاز و در 

فروردین ماه 1396 به اتمام رسید.
مدیر پروژه مدیریت یکپارچــه زاینده رود تصریح کرد: این 
پروژه به عنوان بخشــی از گفت وگوی سیاست و مدیریت 
دانش بر راهبردهای توســعه ای به ویژه در مورد انرژی های 
تجدیدپذیر با انتشــار پایین گازهای گلخانه ای، در منطقه 
MENA مربوط به طرح اقلیم بین الملل که با سرپرســتی 
نهاد همکاری  های بین المللی آلمان )GIZ( و حمایت مالی 
وزارت حفاظت محیط زیســت، طبیعت، ساخت و ایمنی 
آلمان )BMUB( با همکاری کارشناســان ایرانی و آلمانی 

به اجرا در آمد.
وی به اجرای طرح مدیریت پایــدار برای کاربری اراضی در 
منطقه رودشت اشــاره کرد و گفت: هدف این پروژه یافتن 

راهبردها و اقدامات قابل قبول و عملی جهت مدیریت پایدار 
کاربری اراضی در منطقه رودشت است تا ذی نفعان را برای 
مقابله با اثــرات منفی تخریب اراضی و بهــره وری بهینه از 

منابع یاری رساند.
حیدرپور با بیان اینکه این پروژه به عنوان تجربه ای ارزشمند 
ثابت کرد که تمامی ذی نفعان در بخش های مختلف دولتی، 
خصوصی و مردمی و بــا تمام تفاوت هــا و اختالف نظرات 
می توانند طی یک فرآیند مشــارکتی به اتفاق نظر برسند، 
گفت: این پروژه به عنوان تجربه عملی با همکاری تمامی افراد 
دخیل در انجام آن می تواند الگویی برای سایر موضوعات و 

حل مشکالت باشد.

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: در مجموع، حدود 400 هزار متر مربع در 
استان اصفهان مرمت و توسعه در بخش درمان و بهداشت 
داشته ایم که با رویکرد عدالت محوری، بخش زیادی از آن 

در شهرهای کوچک و روستاها انجام گرفته است.
علیرضا یوسفی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
اظهار داشــت: طرح تحول ســالمت در حــوزه درمان، 
بهداشت و آموزش پزشکی شروع شده که در حوزه درمان 
7 بســته داشــته که عمده ترین آنها کاهش پرداختی از 
جیب مردم بود.وی افزود: پیش از ایــن مردم زمانی که 
به بیمارســتان مراجعه می کردند بیمــه مبلغی را تقبل 
می کرد و مابقی را خود بیمار می پرداخت، در برخی مواقع 
بیمه بیماری را پوشش نداده و کل هزینه از جیب بیمار 
پرداخت می شد.معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: هر آنچه در پوشش بیمه 
نبود در این طرح ســالمت قرار گرفت تا پرداختی مردم 
کمتر از 6 درصد کل هزینه ها شود، این موضوع پرداخت 
پول توسط مردم در روستاها را به کمتر از 3 درصد رساند.

وی با اشاره به تامین بودجه طرح تحول سالمت از محل 
یارانه ها عنوان کرد: تا پایان سال 1395 در این طرح 300 
میلیارد تومان کمک مســتقیم به مردم شده و یارانه به 

صورت هدفمند تعلق گرفته است.

یوسفی هتلینگ بیمارستان ها را موضوع دیگری دانست 
که در طرح تحول سالمت بر آن تاکید شده است و خاطر 
نشــان کرد: منظور از هتلینگ ارتقــای ظاهر و امکانات 
بیمارســتان از جمله تخت ها، پرده، تاسیسات، کف و ... 
است، نکته قابل توجه اینکه متوسط عمر بیمارستان های 
استان اصفهان باالی 50 سال است.معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار کرد: در 
مجموع حــدود 400 هزار متر مربع در اســتان اصفهان 
مرمت و توسعه در بخش درمان و بهداشت داشته ایم که 
با رویکرد عدالت محوری، بخش زیادی از آن در شهرهای 

کوچک و روستاها انجام گرفته است.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی:

متوسط عمر بيمارستان های اصفهان باالی 50 سال است 

خبرآبفا

مدير پروژه مديريت يکپارچه زاينده رود خبر داد:

تفاهم نامه با آلمانی ها برای كاربرد اراضی پایين دست زاینده رود

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه حدود 50 هزار تبعه در مدارس اصفهان تحصیل می کنند، 

گفت: دستورالعمل جدیدی برای ثبت نام امسال ابالغ نشده است.
مهدی ســلیمانی در خصوص ثبت نام دانش آمــوزان خارجی در 
مدارس استان اصفهان اظهار داشت:  دانش آموزان خارجی که سال 
گذشته در مدارس استان تحصیل کرده اند در سال تحصیلی آینده 
نیز ثبت نام خواهند شــد. وی اضافه کرد: دانش آموزانی که از دیگر 
کشورها به ایران آمده اند به دلیل ناآشنایی به زبان فارسی در مدارس 
ثبت نام نمی شوند.سلیمانی با اشــاره به اینکه در سال جاری تعد اد 
دانش آموزان تبعه با توجه به اینکه تعدادی از آنها به ســن آموزش 
رسیده اند، افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: هنوز آمار دقیقی از 
این افراد در دست نیست و تا آبان ماه این آمار مشخص خواهد شد. 
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در سطح استان اصفهان 170 
هزار نفر تبعه مجاز وجود دارد، اضافه کرد: آمار دقیقی از تبعه های 

فاقد مدرک وجود ندارد.

مدیرکل برنامه ریزی و مدیریت سیستم های صندوق بازنشستگی 
کشوری گفت: ۲4 هزار نفر از بازنشستگان مشترک این صندوق از 
بیماری های صعب العالج رنج مــی برند که در قالب بیمه تکمیلی 

درمان به آنها کمک می شود.
بهروز انتظاری اظهار کــرد: از آنجایی که صندوق بازنشســتگی 
کشوری امکان همسان سازی یک باره حقوق بازنشستگان را ندارد، 
تالش کرده بدون کمک دولت، خدماتی از قبیل کمک های نقدی 
بالعوض، بیمه عمر و حــوادث و بیمه تکمیلی درمــان را از محل 
بودجه خود ارائه دهد. وی ادامه داد: همچنین اعزام بازنشستگان 
و موظفین به تورهای ســیاحتی و زیارتی، پرداخت وام ضروری، 
برگزاری همایش ها و جشنواره های فرهنگی و ورزشی و تاسیس 
خانه های امید در سراسر کشور از محل بودجه صندوق برای افزایش 

رفاه بازنشستگان انجام می شود.
انتظاری با بیان اینکه جامعه حقوق بگیران صندوق بازنشســتگی 
کشوری 69 درصد مرد و 31 درصد زن هستند، افزود: یک میلیون 
و 340 هزار نفر بازنشســته و خانواده بازنشستگان متوفی، حقوق 
بگیر صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می شوند؛ به طوری که 
وزارت آموزش و پرورش با 760 هزار نفر حقوق بگیر، 58 درصد از 

حقوق بگیران صندوق را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به پوشــش حمایتی 95درصدی صندوق بازنشستگی 
کشــوری گفت: یکی از چالش های اصلی صندوق بازنشســتگی 
کشوری کاهش پوشش حمایتی به زیر عدد یک است که بر اساس 
تجربیات بین المللی یک صندوق بازنشستگی پایدار، دارای نسبت 

پشتیبانی 3 و در سطح مطلوب تر 6 تا 7 است.

تحصيل 50 هزار تبعه در مدارس 
اصفهان 

كمک درمانی به بازنشسته های 
دارای بيماری صعب العالج

نام ها در روزگاران نه چندان دور در اين کهن ديار بر اساس فرهنگ و طبقه اجتماعی هر خانواده  فاطمه کاويانی
و بر اساس سلیقه والدين انتخاب می شد و البته هر نام برای خود داستانی داشت بس عظیم و 
طوالنی. گاهی ريشه اساطیری و ملی و گاهی ريشه مذهبی و در پاره ای مواقع نذر کردن نام برای کودک تازه متولد شده 

از تاريخچه انتخاب نام برای هر شخص بوده است.

اندراحواالت انتخاب نام در ايران؛

»پشه« هم  شد اسم؟!

رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو گفت: 
دستگاه قضائی دو متخلف شکار و صید که در این منطقه اقدام به 

شکار کرده بودند را به سال حبس محکوم کرد.
مرتضی جوهری  گفت: این شکارچیان متخلف سال گذشته در این 

منطقه اقدام به شکار ۲ رأس میش وحشی کرده بودند.
وی با بیان اینکه دادگاه هر دو متخلف را به سه سال حبس محکوم 
کرد، افزود: متهم ردیف اول همچنین به دلیل حمل اســلحه غیر 
مجاز به ۲میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و اسلحه وی نیز به 
نفع دولت ضبط شد.پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با 
مساحت 113 هزار هکتاردر 45 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان 
قرار دارد.شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و 

صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

شكارچيان متخلف به سه 
سال حبس محكوم شدند

مرکز آمار ايــران در خصوص نام های 
نامتعارف و عجیــب و غريب ايرانیان 

تحقیقاتی انجام داده است.
 بد نیست شما هم نگاهی به نتیجه اين 

تالش بیندازيد!
1- نام های جغرافیايی

ســاختار برخی از نام های نامتعارف نشان 
می دهد که 70درصد از ایــن نام ها متعلق 
به مــردان بــوده و برگرفته از مــکان های 

جغرافیایی است.
مصاديق نام ها:

آمریکا، زن، آبادان
اروپا، مرد، همدان

دریاقلی، مرد، شهرکرد
بغداد، مرد، بندرعباس

2- نام های زمانی
در ســاختار بســیاری از ایــن نــام هــا، 
نشــانه هایی از فصــل، مــاه، هفتــه و روز 
دیده می شــود. در این نمونه نیــز باز هم 
 مردها 8۲درصــد این فراوانی را تشــکیل 

می دهند.
مصاديق نام ها:

امروز، مرد، میانه
تیرماه، مرد، سراب

روزعلی، مرد، شهرکرد
اذان وقت، مرد، اردبیل

فوری، زن، تهران
3- نام های حیوانی

ســاختار این نام ها برگرفته یــا تلفیقی از 
نام های مرکب یا مستقل حیوانات است. این 
نام ها 80درصد متعلق به مردان و ۲0درصد 
متعلق به زنان اســت. تجزیه و تحلیل این 
اسامی نشــان می دهد که 61درصد اسامی 
پستانداران، 30درصد پرندگان، 51درصد 

خزندگان است.
مصاديق نام ها:

پشه، مرد، سرکان
تیله گرگ، مرد، یاسوج

سیدگرگ ا...، مرد، ممسنی
ساس، مرد، شیراز
بزعلی، مرد، درگز

کالغ، مرد، کهنوج
4- نام های نباتی

این گونــه نام هــا از پســوند یا پیشــوند 
نباتــی گرفته شــده اســت. در ایــن بین 
سهم زنان بیشــتر از موارد دیگر در حدود 
40درصد اســت. تفکیک این نــام ها برای 
 مشخص شــدن جنسیت بســیار مشکل

 است.
مصاديق نام ها:

انگور، مرد، ایرانشهر
تریاک، مرد، رامهرمز
زردآلو، مرد، خرم آباد

فلفل، مرد، ممسنی
گیالس، زن، اردبیل

نخود، زن، میناب

عجيب ترین نام های ایرانی!

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: چادرهای 
سالمت به مناســبت ماه مبارک رمضان در اســتان اصفهان برپا و 

سفره های مهربانی میزبان نیازمندان خواهد بود.
 علیرضا سلیمی اظهار داشــت: طرح ملی همای رحمت با تأسی از 
سیره امیرالمومنین حضرت علی  )ع( به منظور کمک به افراد نیازمند 
همزمان با سراسر کشور در ماه مبارک رمضان در استان اصفهان به اجرا 
در می آید. وی از اجرای طرح ملی همای رحمت، برپایی سفره افطاری 
و برگزاری مراسم باران مهربانی در طول ماه مبارک رمضان خبر داد و 
بیان داشت: در ماه مبارک رمضان سبدهای غذایی شامل برنج، روغن، 
گوشت، مرغ، حبوبات، خرما و پنیر، قند و شکر و سایر اقالم مورد نیاز با 
مشارکت خیرین و اعضای داوطلب در استان و مراکز شعب، تهیه و در 
اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت. معاون داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان افزود: امسال نیز سبدهای تهیه شده به همت 
داوطلبان و خیران نیکوکار و همچنین با مشارکت پرسنل این جمعیت 
که بخشی از حقوق خود را به این امر خداپسندانه اختصاص می دهند، 
میان خانواده های بی سرپرست، بدسرپرست، معلوالن، ایتام، زندانیان، 

سالمندان و بیماران صعب العالج توزیع می شود.

برپایی چادرهای سالمت و 
سفره های مهربانی در ماه رمضان
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یک متخصص پوست گفت: ناخن ها بهترین سرنخ برای تشــخیص بیماری ها هستند و پزشکان می توانند بسیاری از 
بیماری ها را از روی ناخن افراد تشخیص دهند.

پریســا داورزنی گفت: در بســیاری از مواقع پزشــکان قادر هســتند 
بیماری های افراد را از روی ناخن  آنها تشخیص دهند.

وی افزود: تشــخیص مشــکالت ناخن ها به راحتی از سوی متخصصان 
پوست قابل شناسایی است و پس از آن، بیماران باید به پزشکان متخصص 

معرفی شوند.
این متخصص پوست با اشاره به نشــانه های قابل تشخیص در ناخن ها 
اظهارکرد: گاه دیده می شود که روی ناخن افراد سفید شده و یا تمام ناخن 
زرد می شود. اینها همه دالیل بیماری محسوب شده و باید در کمترین 

زمان ممکن به آنها رسیدگی شود.
داورزنی با بیان اینکه سفیدی ناخن می تواند عالئم بیماری هایی نظیر مشــکالت کبدی و یا قلبی باشد تصریح کرد: 
وقتی فردی روی ناخن خود سفیدی هایی را مشاهده کرد باید به پزشک مراجعه کند، زیرا این عامل می تواند دلیلی بر 

بیماری های قلبی، کبدی و ریوی باشد.

باکتریهایپروبیوتیکعالئمافسردگیراکاهشمیدهند
مطالعات جدید محققان دانشــگاه مک مستر کانادا نشــان می دهد باکتری های 
پروبیوتیک نقش موثری در بهبود عالئم افسردگی در بیماران مبتال به سندرم روده 

تحریک پذیر دارند.

یک متخصص پوست عنوان کرد:

ناخن ها؛ بهترین سر نخ برای تشخیص انواع بیماری

نوشیدن یک لیوان آب به جای نوشابه های شیرین قندی حداقل یک بار 
در روز می تواند ریسک چاقی را کاهش دهد.

محققان وضعیــت حدود ۱۶ هــزار فرد بزرگســال اســپانیایی را به 
طورمیانگین به مدت 8/5سال تحت نظر داشتند. هیچ یک از افراد در 
شروع مطالعه چاق نبودند. در طول مطالعه، تقریبا ۹۰۰ شرکت کننده 
چاق شدند.محققان موسسه تحقیقات بیومدیســن اسپانیا دریافتند 
نوشــیدن یک لیوان آب به جای نوشابه شــیرین در روز ریسک چاقی 
را تا ۱5 درصد کاهش می دهد؛همچنین افــرادی که آب را جایگزین 
نوشــابه های قندی کرده بودند، در طول چهار سال به طورمیانگین به 

اندازه ۳۲۰ گرم وزن کم کرده بودند.
محققان همچنین دریافتند جایگزینی آب به جای نوشیدنی های دیگر 
نظیر شیر چرب، شیرکم چرب، نوشابه های رژیمی، قهوه، آب پرتقال و 

سایر آب میوه ها تاثیری در کاهش ریسک چاقی نداشت.

محققان با استفاده از آزمایش DNA در خون به روشی دست یافتند که 
سرطان را با دقت باال، قبل از روش های متداول تشخیص می دهد.این 
روش، در خون پروتئین DNA مربوط به تومور را جست وجو می کند.
DNA-( به گزارش مدیکال ساینس،این روش که بارکدینگ دی ان ای

barcoding( نام دارد، ازتوالی کوتاه ژنوم برای تشخیص و تمایز گونه ها 
استفاده می کند؛ البته این پژوهش اولین بار نیست که از بارکدینگ دی 
ان ای استفاده کرده است، ولی در این روش جدید از ابزار در دسترس 
آزمایشگاهی استفاده می شود و به همین دلیل بسیار کارآمد و مقرون 
به صرفه است. با استفاده از این روش می توان یک سلول واحد تومور را 
در بین ۱۰ هزار سلول سالم تشخیص داد. محققان از این قابلیت برای 
تشخیص زود هنگام سرطان استفاده کرده اند که نسبت به روش های 
متداول از قبیل تصویربرداری اشعه ایکس و ام  آر آی سرطان را بسیار 

زودتر تشخیص می دهد.

یک متخصص اورولوژی نسبت به انجام آزمایشی برای آقایان باالی 5۰ سال جهت تشخیص دومین سرطان شایع در 
مردان ایرانی توصیه هایی را عنوان کرد. سید امیر محسن ضیایی در حاشیه بیستمین کنگره انجمن اورولوژی ایران درباره 

یک توصیه مهم به مردان اظهار داشت: اورولوژیست ها هر سال در اسفند ماه 
و در روز جهانی اورولوژی؛ ویزیت رایگان برای مردان انجام می دهند که در 
این رابطه یکی از بیماری های مهم در مردان، سرطان پروستات است که باید 

همه مردان باالی 5۰ سال به انجام آزمایش آن همت کنند.
وی با بیان اینکه سرطان پروستات در مردان ایرانی دومین سرطان شایع 
است، ادامه داد: البته نباید افراد از این نظر بترسند و بلکه باید تغذیه شان را 
بهتر کنند و از مصرف فست فود پرهیز کرده و مصرف میوه، غذاهای دریایی و 
سبزیجات را به میزان مناسب داشته باشند، کما اینکه در ابتال به این سرطان 
مقوله ژنتیک نیز نقش دارد. ضیایی به بیماران دچار مشکالت کلیوی در ماه 

رمضان نیز توصیه هایی کرد و افزود: مسلما بیمارانی که دچار بیماری پیشرفته کلیوی هستند نمی توانند روزه بگیرند. 
عضو انجمن اورولوژی ایران خاطرنشان کرد: همچنین به بیماران کلیوی که دچار سنگ کلیه هستند به هیچ عنوان توصیه 

نمی شود که رژیم مصرف کلسیم خود را کاهش دهند، بلکه باید مصرف آب و آشامیدنی را افزایش دهند.

متخصص اورولوژی توصیه کرد:

آزمایشی مهم برای مردان باالی ۵۰ سال 

برای جلوگیری از چاقی 
آب بنوشید!

تشخیص زودهنگام سرطان 
با آزمایش دی ان ای

نقش شب و روز در کاهش وزن
بدن انسان در ســنین مختلف از جمله در زمان رشــد و بلوغ، تابع 
یک نظم بیولوژیکی شب و روز اســت که توسط تغییر فعالیت های 

هورمون ها و آنزیم های مختلف بدن نمود پیدا می کند.
روزها:روزها که آفتاب جنبش و حیات را القا می کند، موجب افزایش 
ترشح هورمون های نیروزایی همچون آدرنالین، انسولین و کورتیزول 
می شود که 7۰ درصد انرژی الزم را از ســوزاندن مواد قندی و ۳۰ 

درصد باقی مانده را از محل سوزاندن چربی ها فراهم می کند.
شب ها:با آغاز شب، آرامش درونی در انسان آغاز شده و هورمون های 
سازنده و ترمیم کننده مثل هورمون رشد )سوماتوتروپین( کارگاه های 
ترمیم و جایگزینی را با دریافت 7۰ درصد انرژی از سوزاندن چربی ها 
و ۳۰ درصد انرژی موردنیاز از محل سوزاندن قندها فراهم می سازد.

ضمنا عملکرد ارگان های بدن در ساعت های مختلف شب متفاوت 
و قابل تعمق است.

با توجه به ریتم های زیستی )بیولوژیکی( اشاره شده و فعالیت های 
هورمون های مترشــحه ارگان های مختلف بدن توصیه می شــود، 
جهت جلوگیری از اختالل در روند ســوخت چربی ها، شام خود را 
قبل از ساعت 8 شــب میل کنید و از تناول شام های حاوی چربی 
و کربوهیدرات زیاد خودداری و  سبزیجات خام و پخته، با مقداری 

غذای حاوی پروتئین بخورید.

قبل از رانندگی طوالنی موز بخورید
موز مانند مواد غذایی دیگری همچون اســفناج، پرتقال، سویا و...
حاوی ترکیبی به نام »تیروزین« است که تمرکز، هشیاری و دقت 

نظر را باال می برد.
محققان دانشگاه Leyde هلند به شرکت کننده های این پژوهش 
مکمل تیروزین دادند و به بررســی آنها پرداختند. این پژوهش در 
دو مرحله انجام شــد.در مرحله  اول این پژوهش، شرکت کننده ها 
آب پرتقال حاوی تیروزین دریافت کردنــد و در مرحله  بعدی آب 
میوه آنها با پالسبو عوض شد.در طول این دو مرحله محققان از این 
شرکت کننده ها خواستند که یک بازی تمرکزی انجام دهند. به این 
صورت که روی بازی با فلش بر پرده  نمایشگر تمرکز کنند. زمانی که 
این فلش سبز می شود شرکت کننده ها باید سریع عکس العمل نشان 
داده و دکمه ای را فشار می دادند. اگر فلش به رنگ قرمز در می آمد 

الزم نبود دکمه ای را فشار دهند.
موز حاوی ترکیب موثری به نام »تیروزین« است که قدرت تمرکز 

را باال می برد و باعث هشیاری بیشتر مغز می شود.
محققان بعد از بررسی عکس العمل شرکت کننده ها به این نتیجه 
رســیدند افرادی که تیروزین دریافت کرده بودنــد نتایج بهتری 

دریافت کردند.
محققان به این نتیجه رســیدند که مواد غذایی سرشار از تیروزین 
مانند موز می تواند تمرکز و ســرعت عمل افراد را بــاال ببرد. برای 
همین به افرادی که قرار است مسافت طوالنی پشت فرمان باشند و 
رانندگی کنند توصیه می کنند موز و مواد غذایی حاوی این ترکیب 

موثر را مصرف کنند تا تمرکزشان بیشتر شود. 

عالئم افت شنوایی یا سنگین شدن 
گوش چیست؟

برخی از افرادی که به افت شنوایی )ســنگین شدن گوش( مبتال 
می شــوند، از مشــکل خود آگاه نیســتند. غالبا اعضای خانواده و 
 یا دوســتان اولین کســانی هســتند کــه از این عارضــه با خبر 

می شوند.
 مشکل در فهمیدن آنچه دیگران می گویند به خصوص زمانی که 
صدای دیگری، مانند صدای حرف زدن شخصی دیگر و یا هر نوع سر 
و صدایی به صورت همزمان در پس زمینه باشد. ممکن است شما 
فقط قادر به تشخیص این باشید که یک نفر در حال حرف زدن است 

اما نتوانید کلمات خاص را تشخیص بدهید.
اجتناب از گفت وگو و تعامل اجتماعی: حضور در مکان های 
جمعی می تواند خسته کننده و استرس زا باشد، باالخص اگر شما 
قادر به شنیدن درست صحبت های رد و بدل شده هم نباشید. در 
صورتی که شنوایی شــما افت کرده باشد ممکن است از حضور در 

چنین اجتماع هایی اجتناب کنید.
افسردگی: بسیاری از افراد مسن به علت تاثیری که افت شنوایی 

بر تعامالت اجتماعی آنها گذاشته است دچار افسردگی می شوند.
خارج شــدن چرک و یا مایعات از گوش: ایــن حالت ممکن 
است به علت یک آســیب و یا عفونت که موجب افت شنوایی شده 
است به وجود بیاید.سرگیجه، ممکن است همزمان با افت شنوایی 
رخ بدهد. ایــن حالت به علت بیماری منیــر )Menier(، نورینوم 
 آکوســتیک )Acoustic neuroma( و یا آمــاس گوش درونی

 )Labyrinthitis( به وجود می آید.سایر عالئمی که ممکن است 
به علت افت شــنوایی )یا همان سنگین شــدن گوش( بروز کنند 
عبارتند از:زنگ زدن، وزوز کردن، خش خش کردن و یا احســاس 

غرش کردن در گوش درد، خارش و یا سوزش گوش
برای ارزیابی قدرت شنوایی می توانید از آزمون هایی که به همین 

منظور انجام می شوند استفاده کنید.

زیبایی 

برای درمان آفتاب سوختگی 
از جوش شیرین استفاده کنید

امروزه بسیاری از درمان های طبیعی و قدیمی  نادیده 
گرفته شــده اند. مردم ترجیح می دهند مقدار بسیار 
زیادی از پول خود را صرف خرید درمان های فروشگاهی 
کنند در حالی که گاهی اوقات روش های قدیمی، بهتر 
هســتند. در اینجا چند مورد از بهتریــن درمان های 
معالجه یا مراقبت از پوست  گفته شده که برای همه آنها 

مقدار کمی پول الزم است.
خالص شــدن از تراشــه ها )Splinters ( می تواند 
دردناک و دشوار باشــد، اما این درمان بدون درد است. 
یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را به یک تشت آب 
اضافه کنید.آن ناحیه را دو بــار در روز خیس کنید؛ در 
نتیجه درمی یابید که تراشه  در عرض تنها چند روز یا 

بیشتر خارج خواهد شد.
ممکن اســت مانند یک درمــان خوب بــرای آفتاب 
سوختگی به نظر نرســد، اما فقط آن را امتحان کنید و 
ببینید. نصف فنجان پودر جوش شیرین را به یک وان 
آب گرم اضافه کنید . برای مدتی در وان استراحت کنید 
و زمانی که خارج شدید، اجازه دهید پوستتان به طور 
طبیعی خشک شود. این روش به شما کمک خواهد کرد 

که از هر آفتاب سوختگی راحت شوید.
هیچ  محرکی بیشتر از احساس خارش  حاصل از نیش  
یک حشره ،شــما را عصبانی نمی کند . برای کمک به 
کاهش این حس، خمیری از جوش شیرین و آب  بسازید 
و در محل گزش حشــره قرار دهید؛ ایــن خمیر برای 

پیچک سمی  هم کار می کند.
اگــر پاهای تان عــرق می کننــد و در تابســتان بوی 
ناخوشــایندی دارند، مقداری جوش شیرین را داخل 
کفش های خود اضافه کنید ،خواهید دید که به عنوان 

یک گندزدای طبیعی کار می کند.
آیا به الیه برداری پوستتان نیاز دارید؟ ۳ قسمت جوش 
شیرین را به ۱ قســمت آب اضافه و مخلوط کنید. این 
ساده اســت، اما به الیه برداری از پوســتتان برای زیبا 
شدن کمک خواهد کرد. شما حتی می توانید از آن هر 

روز استفاده کنید.
آیا خســته اید و پا درد دارید؟ فقط ۳ قاشق غذاخوری 
جوش شیرین را به یک کاسه حاوی آب گرم اضافه کنید 

و پاهای خود را برای تسکین فوری در آن فرو کنید.
امروزه  ما از خطرات ناشی از آلومینیوم و پارابن هایی که 
در اسپرهای گندزدا استفاده می کنیم، آگاه شده ایم. در 
عوض، می توانیم یک گندزدای ساده با استفاده از مقدار 
کمی جوش شــیرین مخلوط با آب بسازیم. این روش 

واقعا کارایی دارد.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

هویج نه تنها کبد را سم زدایی می کند بلکه آن را به طور 
کامل پاک سازی می کند.

کلم بروکلی آنزیم های سم زدا را فعال می کند و تاثیر آن 
تا چند هفته بعد از مصرف در بدن باقی می ماند.

 اسفناج تمام مواد شیمیایی و فلزات سنگین در کبد را 
خنثی می کنند.

گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن است. لیکوپن روی سطح 
دی ان ای برای سم زدایی بدن تاثیر می گذارد.

غذاهایی که کبد را سم زدایی می کنند

کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد می شوند هنگام 
سحر مقداری ترنجبین و خاکشــیر مخلوط کرده و 

بخورند و موقع افطار یک لیوان عرق نعنا با 
نبات یا عسل میل کنند.

خوابیدن را به یک ساعت بعد از سحری موکول 
کنید و هرگز بالفاصلــه بعد از خوردن 

سحری نخوابید.

دروعده سحری به هیچ وجه ماهی 
نخورید.

برای افراد الغر وعده ســحری واجب 
است و باید حتما خورده شود.

نان و پنیر و سبزی در رأس افطار نباشد چون برای معده 
مضر است. بهتر است افطار سوپ یا فرنی گرم یا 

حلوای آرد گندم بخورید.

سعی کنید  از زولبیا و بامیه که از شیرینی جات 
مصنوعی درست شــده اند استفاده 

نکنید.

ســعی کنید حتما در وعده ســحری از خورشت 
اســتفاده کنید مثل خورشــت کــدو و یا 

خورشت آلو یا خورشت بامیه.

دروعده سحری به هیچ وجه  ماست نخورید. سعی 
کنید حداقل در این مــاه از روغن کنجد و 

زیتون استفاده کنید.

نسخهطبسنتی

برایماهرمضان

اگر می خواهید دهانتــان طی روزه داری کمتر 
بو بگیرد بعد از مسواک موقع سحر دهان 

خود را با آب و نمک بشویید.
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دستگیری ستاره ملی پوش فوتبال به جرم قاچاق!
ســتاره تیم ملی فوتبال ترکیه به اتهام واردکردن غیــر قانونی خودروی لوکس، 
دستگیر شد. اوزان توفان، هافبک تیم فنرباغچه و عضو تیم ملی ترکیه یکی از 46 

نفری است که با دستور دادستانی منطقه باکرکوی دستگیرشده اند. 

دبیر هیئت تکواندوی اســتان اصفهان اظهار کرد: اصفهان از ۱4 تا 
۱۹ تیرماه میزبان مســابقات پومسه قهرمانی 
کشور است. اکبر سعیدزاده ادامه داد: 
پومسه کاران ۳۲ اســتان در ۲ بخش 
آقایان و بانوان در رده های سنی زیر 
۱۲ سال تا باالی 6۰ سال به صورت 
انفرادی و تیمی در این مســابقات 
به رقابت با یکدیگــر می پردازند که 
پیش بینی می شــود هزار نفر در این 
رقابت ها حضور داشــته باشند. استان 
اصفهان که میزبان این رقابت هاست در هر بخش ۲ تیم را برای حضور 

در این مسابقات معرفی می کند.
دبیر هیئت تکواندوی اســتان اصفهــان افزود: تا االن اسپانســر و 
حمایت کننده مالی برای برگزاری این رقابت ها ورود پیدا نکرده و در 
حال رایزنی با سازمان های مختلف هستیم.سعیدزاده بیان کرد: طی 
چند سال اخیر اولین بار است که اصفهان، میزبان مسابقات پومسه 
قهرمانی کشور با چنین آمار باالیی می شود. سال گذشته مسابقات 
رده سنی جوانان در شهرستان زرین شهر برگزار شد. وی عنوان کرد: 
نمایندگان استان اصفهان در هیچ کدام از رقابت های پومسه کشور بدون 
مدال نبوده اند. سال گذشته در همین رقابت ها نایب قهرمان و ۲ سال 
قبل قهرمان شدیم. سعیدزاده با بیان اینکه استان اصفهان مهد پومسه 
کشور است، تصریح کرد: در حقیقت ۷۰ درصد ترکیب تیم ملی پومسه 
کشور را پومسه کاران اصفهانی تشکیل می دهند و سعی داریم این آمار 
را افزایش دهیم. استان اصفهان ملی پوشان پومسه زیادی در بخش 
بانوان و آقایان از جمله حاتمی، استکی، ترکاشوند، سلمانی، بهشتی، 
خیری، مردانی، مهسا و مهناز مردانی و ... در اختیار دارد که هر کدام 

از آنها مدال های رنگارنگ جهانی و آسیایی را در کارنامه خود دارند.

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پیامی بــا بازماندگان فاجعه 
تروریستی منچستر، ابراز همدردی 
کرد. بعد از فاجعه تروریستی در شهر 
منچستر  که منجر به کشته شدن 
چندین نفر از شهروندان این شهر 
شــد، کارلوس کی روش، سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایــران در پیامی 
درباره ایــن حادثه نوشــت: »برای 
من درک این موضوع دشــوار است. 
نمی توانم اخبار رسیده از شهر منچستر، جایی 
که در آن چند سال زندگی کردم و دوستان زیادی در آنجا دارم را 
باور کنم. باید برای تمام کسانی که کشته شدند دعا کنیم. همین 
طور برای خانواده  قربانیان این حادثه که اکنون غمگین هستند. در 
کنار مردم شهر منچستر خواهیم بود.«کارلوس کی روش سال ها در 

منچستریونایتد دستیار سر الکس فرگوسن بود.

کارشناس فوتبال اصفهان اظهار کرد: باشگاه سپاهان همواره یکی 
از باشگاه های بزرگ ایران و آسیاست 
که این بار اشــتباه فصل گذشــته را 
انجام نداد.حمیدرضــا بابایی افزود: 
ســپاهان مربی بزرگی که کارنامه 
موفق در عرصه مربیگری حتی در 
باشگاه سپاهان را داشت، به عنوان 

سکان دار تیمش انتخاب کرد.
دروازه بان سابق سپاهان تصریح کرد: 
باشگاه بزرگی مانند ســپاهان نیازمند چارت 
سازمانی و کادرفنی قوی، بازیکنان بزرگ و باتجربه همراه با جوانان 
با انگیزه است.وی با بیان اینکه اشــتباه سال گذشته باشگاه بزرگ 
ســپاهان در دو جبهه انتخاب کادر فنی و کنار گذاشتن بازیکنان 
باتجربه بود، یادآور شد: با احترامی که برای کادرفنی و بازیکنان سال 
گذشته قائل هستم، اما در جذب بازیکن باتجربه بسیار ضعیف عمل 
کرده و بازیکنان باتجربه زیادی همانند محرم نویدکیا، هادی عقیلی، 
رحمان احمدی، محمدرضا خلعتبری، شهاب گردان و وریا غفوری 

را سپاهان از دست داد.
بابایی در پایان تصریح کرد: از شواهد شروع فصل جدید پیداست که 
اشتباه سال گذشته درس عبرتی برای سپاهان شده و شروع بسیار 
خوبی را از این باشگاه بزرگ شاهد هستیم. امیدواریم در پایان فصل، 

با نتایجی که کسب می کند، همه هواداران را شاد کند.

دبیر هیئت تکواندوی استان اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان از مسابقات پومسه 
قهرمانی  کشور

ابراز همدردی کی روش؛ 

همه کنار مردم منچستر هستیم

کارشناس فوتبال اصفهان:

سپاهان از اشتباهات فصل گذشته 
عبرت گرفت

نقل قول روز

خبر روز

الیک روز

روز دوشــنبه کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اطالع رسانی کرد که بعضی 
از باشــگاه های ایرانی در فیفا پرونده باز دارند. یک منبع آگاه در فدراسیون 
فوتبال گفت: »این احتمال وجود دارد در آینده ای نزدیک هیئت رییســه 
فدراسیون فوتبال مصوبه خودش در مورد محرومیت باشگاه های بدهکار به 
بازیکنان خارجی را اصالح کند چون فدراسیون به این نتیجه رسیده است 
که باشــگاه ها توانایی الزم برای پرداخت بدهی های سنگین خود را ندارند. 
به همین دلیل اعضای هیئت رییســه راهکاری جدیــد برای کنترل بدهی 
باشگاه ها به بازیکنان خارجی و داخلی ارائه می دهند.« استقالل و پرسپولیس 
باشگاه هایی هستند که در این شرایط نیاز به تقویت خودشان دارند. به همین 
دلیل چون نتیجه های تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا برای گرفتن 

سهمیه مهم است، فدراسیون فوتبال به این دو تیم کمک می کند .

پیش از این قرار بود تکلیف سرمربی ذوب آهن نهایتا تا یکشنبه یا دوشنبه 
هفته جاری مشــخص شــود، اما با به تعویق افتادن جلسه هیئت مدیره 
باشگاه تصمیم گیری در این باره هم عقب افتاد و از اواسط هفته به اواخر 
هفته جاری موکول شد.سرعت عمل در انتخاب سرمربی از این نظر اهمیت 
دارد که تصمیم گیری در این باره نقطه آغازین فعالیت های نقل و انتقاالتی 
یک باشگاه به حســاب می آید و تا قبل از آنکه تکلیف آن مشخص نشود 
نمی توان درباره تمدید قرارداد با بازیکنان و جذب نفرات جدید هم اقدامی 
کرد؛ البته از آنجا که انتخاب سرمربی حکم سنگ بنای آماده سازی یک تیم 
برای فصل جدید را دارد ایرادی در مورد به خرج دادن حساسیت و وسواس 
زیاد نسبت به آن نیست، اما از یک باشگاه برنامه محور هم انتظار نمی رود 

که هر بار یک تاریخ جدید را برای تصمیم گیری در این باره اعالم کند.

فدراسیون به کمک 
سرخابی ها می آید

امروز و فردای ذوب آهن 
برای یک تصمیم!

باشگاه تراکتورسازی پس از چند روز مذاکره با مربیان مختلف به گزینه 
نهایی خود برای هدایت این تیم رسید. از بین مربیان ایرانی و خارجی 
ابتدا قرار شــد مربی تراکتورسازی داخلی باشــد که از میان آنها جواد 
نکونام، عبدا... ویسی و یحیی گل محمدی در میان گزینه های این باشگاه 
قرار گرفتند .در نهایت در جلسه روز سه شنبه هیئت مدیره باشگاه از بین 
گل محمدی و نکونام مدیران این باشگاه یحیی گل محمدی را به عنوان 

گزینه نهایی هدایت تیم فوتبال تراکتورسازی انتخاب کردند. 

گل محمدی پشت فرمان تراکتور

با اعالم کمیته اخالق و طبق گزارش و مســتندات واصله، عامل 06
اصلی پرتاب اشــیا به داخل زمیــن و انداختن لیــزر که باعث 
محرومیت تیم فوتبال پرسپولیس و برگزاری بازی بدون حضور 

تماشاگر شد، شناسایی شده است.
در این رابطه پرونده ای تشکیل شده و اشخاص متخلف از جمله 
وحید اســماعیلی )لیدر باشگاه پرســپولیس( به کمیته اخالق 

احضار شده اند.

احضار لیدر پرسپولیس به کمیته اخالق
استقالل در حالی در تهران میزبان العین امارات بود 
که امید ابراهیمی را به علــت مصدومیت در اختیار 
نداشــت و البته علی قربانی هم محــروم بود و امید 
نورافکن هم در اردوی تیم ملی جوانان حضور داشت.

 برای بازی برگشــت، اما منصوریان می تواند از امید 
ابراهیمی استفاده کند؛ چراکه این بازیکن به تمرینات 

بازگشته و مشکلی برای بازی کردن ندارد.

خبرخوش برای استقاللی ها

فدراســیون فوتبال برای مقابله با خرابکارهایی کــه اقداماتی را علیه 
فوتبال ایران با خرابکاری روی ســکوهای ورزشگاه ها انجام می دهند، 

باید پشتیبانی شود.
 هشداری که مهدی تاج، ۲۰ فروردین ماه ۹6 از طریق رسانه ها اعالم 
کرد،هشدار کبرا بود برای فوتبال ایران؛ اینکه لیزر انداختن تماشاگران، 
پرتاب بطری ، اشیا و هر اقدامی از سوی تماشاگران روی سکوها به جز 
تشــویق کردن، جریمه و محرومیت به دنبال خواهد داشــت. رییس 
فدراسیون فوتبال در صحبت های خود حتی به بازی ایران و چین در 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 اشــاره کرد که برخی هواداران تخلفاتی 
مرتکب شدند و این تخلفات ممکن بود حتی باعث نیمه کاره ماندن بازی 
شود. هرچه بود اخطارهای تاج برای تماشاگران کارساز نبود و اقداماتی 
در بازی پرسپولیس و الوحده رقم خورد که هواداران این تیم از حضور 

در بازی با لخویا محروم شدند.
اشــاره دیگر تاج به این بود که برخی شــاید برای خرابــکاری وارد 
ورزشگاه ها شوند و بخواهند با اقداماتی محرومیت را برای فوتبال ایران 

و تماشاگران رقم بزنند.
با این حال محرومیت پرسپولیس هشدار بزرگی برای فوتبال ایران بود، 
اینکه اولین اقداماتی که درباره اش هشــدار داده شده بود، اگر توسط 
تماشاگران روی سکوها رقم بخورد، برخورد شدیدی را به دنبال خواهد 
داشت، اینکه حتی ممکن اســت یک لیزر انداختن ساده روی صورت 
بازیکنان، برای تماشاگران تیم میزبان محرومیت و جریمه های سنگین 
به دنبال داشته باشد، اقدامی که برخی تماشاگران در بازی استقالل و 
العین امارات هم انجام دادند، اما هواداران استقاللی خودشان تصمیم 

گرفتند مقابل فرد خاطی را بگیرند، این نشان می دهد حتی با وجود 
اخطارها، با وجود هشدارها، با وجود محرومیت پرسپولیس از حضور 
هوادارانش، هنوز هستند کســانی که اقدامات نامناسب روی سکوها 

انجام می دهند.
مســلما هوادار هیچ تیمی، اقدامی علیه تیم خودش انجام نمی دهد 
و می توان از ایــن اتفاقات یک نتیجه گرفت؛ همین که اشــاره تاج به 
حضور خرابکارها تا حد زیادی درست است، اینکه برخی می خواهند 
با خرابکاری تیمــی را از حضور هوادارانش محروم کــرده یا اینکه به 
فوتبال ایران جرایمی را تحمیل کنند، حال این خرابکارها می توانند یا 
از سوی افرادی تطمیع شده باشند، یا مخالف فوتبال باشند یا بخواهند 
با سیاسی کاری چهره فوتبال ایران را خراب کنند، هرچه باشد، برای 
رسیدگی به این مسئله فدراسیون فوتبال باید به صورت جدی وارد شود 

و اخیرا در این خصوص جلساتی هم برگزار شده است.
شناســایی و برخورد با خرابکارها باید در دستور کار فدراسیون باشد، 
اتفاقی که مهدی تاج می گوید برای آن کارگروهی تشکیل داده اند که 

مسئوالن انتظامی، امنیتی و قضائی کشور در آن حضور دارند.
راه برخورد با این اتفاقات خیلی سخت نیســت، می توان با قرار دادن 
گیت های ورودی برای تماشــاگران، شماره گذاری صندلی ها، فروش 
بلیت الکترونیکی با کد ملی تماشاگران، نصب دوربین های مداربسته 
روی سکوها و... خاطیان را شناسایی کرد و با آنها برخورد الزم را انجام 
داد، در این میان نصب گیت و دوربین مداربسته در اولویت است؛ چرا 
که وقتی دوربین مداربسته نصب باشد به راحتی می توان فرد خاطی را 

شناسایی و با او برخورد کرد. 

مستطیل سبز

آزادی بی روح؛ درس عبرتی برای فوتبال ایران
اطالع رسانی

 نخســتین همایــش بزرگ 
آشــنایی با تنیس خاکی روز 
جمعه، پنجــم خردادماه در 
اصفهــان برگزار می شــود.

این همایش توسط سازمان 
ورزش شــهرداری اصفهان 
و با همــکاری هیئت تنیس 
اســتان در زمین های تنیس 
خیابان آبشار برگزار خواهد 
شد.این همایش استعدادیابی 
از ساعت ۹ صبح روز جمعه و 
ویژه کودکان ۵ تا ۱۲ ســال 

برگزار می شود.
نونهــاالن، خردســاالن و 
نوجوانــان مســتعد در این 
جشنواره ورزشی برای حضور 
در دوره های آموزشی ویژه و 
آموزش تخصصی این رشته 
به سازمان ورزش شهرداری 

اصفهان معرفی می شوند.  

درآستانه شروع فصل تابستان یکی از موضوعاتی که این روزها 
مطرح می شــود کالس های آموزش فوتبال برای رده های 
پایین تر است؛ کالس هایی که معموال پدران و مادران با دنبال 
کردن آرزوهای خود در فرزندانشان اقبال زیادی نسبت به آن 
دارند. از طرف دیگر هیچ رشته  ورزشی در ایران و شاید جهان 
به اندازه فوتبال محبوبیت نداشته باشد و به همین دلیل اقبال 
برای آموزش در این رشته بیشتر از سایر رشته هاست؛ از طرف 
دیگر در ورزش غیرحرفه ای ایران تنها فوتبال است که کمی 
شرایط بهتری نسبت به سایر رشته های ورزشی در مباحث 

درآمدی دارد.
توجه به استعدادیابی در ســنین نونهالی و نوجوانی بسیار 
مهم است و پس از بررســی چندین دهه از فوتبال بزرگان 
دنیا، متوجه می شویم که تمامی ستارگان فوتبال حاصل این 

استعدادیابی ها در سنین پایه هستند.
در ایران توجه به فوتبال پایه بیشتر به یک شعار درآمده است 
و آن استفاده ای که باید از آن صورت بگیرد و جایگاهی که در 

فوتبال ایران باید داشته باشد را ندارد.
البته باشــگاه های آموزش فوتبال زیادی در سراسر ایران در 
حال فعالیت هستند، اما ابتدا به دلیل حرفه ای عمل نکردن 
و تنها توجه به مسائل مالی داشتن باعث عدم موفقیت آنها 
می شــود؛ از طرف دیگر اگر اســتعدادی هم در فوتبال پایه 
کشف و روی آن کار شود، حلقه اتصالی بین مدارس فوتبال 
و باشــگاه های بزرگ وجود ندارد و به راحتی این استعداد از 

بین می رود.
عوامل زیادی از جمله صندلی  های لرزان مدیران باشگاه  ها و 
یا ترس از هزینه، باشگاه های فوتبال را از توجه به فوتبال پایه 

دور کرده است درحالی که با یک برنامه ریزی می توان از همین 
محل درآمد بسیار خوبی را کسب کرد، اما عدم ثبات مدیریت 
مدیران تیم ها این اجازه را بــه آنها نمی دهد که برای چنین 

مسائل کالنی برنامه ریزی کنند.
باشگاه های بزرگ دنیا که بزرگ ترین آکادمی  ها را در فوتبال 
دارند، پا را فراتر از کشــور خود گذاشته اند و استعدادها را در 

هرکجای دنیا که باشند کشف می کنند.
در هفته جاری بود که اعالم شد باشــگاه رئال مادرید برای 
کشف اســتعدادهای فوتبالی به اصفهان آمده و سراغ یکی 
از مربیان باتجربه در فوتبال پایه در اصفهان یعنی حســین 

چرخابی رفته است.
چرخابی که توانست با حمایت باشــگاه سپاهان با بازیکنان 
جوان و محصول آکادمی خود سپاهان، یک تیم فوتبال را از 
ابتدا معرفی و حتی به لیگ برتر هم برســاند، یکی از مربیان 

قدیمی و باتجربه در کشف استعدادهای فوتبالی است.
همین موضوع عاملی شــد تا دیوید چاپــادو، رییس بخش 
آموزش آکادمی بین الملل باشگاه رئال مادرید به سراغ او بیاید 
و از مدرسه فوتبالش بازدید کند؛ به گفته این مربی فوتبال 
آمدن مسئوالن استعدادیابی باشگاه رئال مادرید به اصفهان را 

شاید بتوان بزرگ ترین اتفاق فوتبالی استان نامید.
ایران و به خصوص استان پهناور اصفهان استعدادهای فراوانی 
دارد که این باشگاه بزرگ اسپانیایی برای کشف استعداد حاضر 
به سرمایه گذاری و کمک به فوتبال پایه در اصفهان شده است.

در روزهایی که دو باشگاه بزرگ سپاهان و ذوب آهن در این 
استان فعالیت می کنند اما توجه کمی به فوتبال پایه دارند، 
باید گفت بازهم گلی به جمال رئال مادرید که به اصفهان آمد.

مهم ترین اتفاق فوتبالی استان رقم خورد؛

باز هم گلی به جمال رئال مادرید

در ورزش 
غیرحرفه ای ایران 
تنها فوتبال است 

که کمی شرایط 
بهتری نسبت به 
سایر رشته های 

ورزشی در مباحث 
درآمدی دارد

مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس که 
این بازیکنان را 

تحت قرارداد 
دارند و پول 

خوبی هم به آنها 
پرداخت می کنند 

باید کمی هم از 
زندگی شخصی 

بازیکنانش مراقبت 
کنند

 سرخپوشــان تهرانی که عنوان قهرمانی لیگ شانزدهم را 
به خود اختصاص داده بودند در شــرایطی سخت و به لطف 
پیروزی الهالل برابر الریان به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کردند تا در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف لخویای 

قطر بروند.
دیــدار رفت دو تیم روز ســه شــنبه درحالی بــه میزبانی 
پرســپولیس برگزار شــد که به واســطه حکم انضباطی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، سرخپوشــان از حضــور 
تماشاگرانشان محروم بودند و همین امر تاثیر زیادی در روند 

هجومی این تیم گذاشت.
با این حال نبودن تماشــاگران هم نمی توانست تنها دلیلی 
باشد که پرسپولیس در دیدار رفت لخویا را شکست ندهد. 
این تیم صاحب یک ضربه پنالتی شد که مهدی طارمی آن 
را از دست داد و بازیکنان دیگر هم چند موقعیت عالی را از 

دست دادند تا در نهایت بازی بدون گل به پایان برسد.
در کنار این اتفاق چند بازیکن دیگر سرخپوشان هم نمایش 
همیشگی را نداشتند. یکی از این بازیکنان محسن مسلمان 
هافبک طراح پرسپولیس بود که به واسطه عملکرد نه چندان 

خوبش در این بازی با تصمیم برانکو تعویض شد.
مهدی طارمی و محســن مســلمان دو بازیکن تاثیرگذار 
پرسپولیس در لیگ شانزدهم بودند که اتفاقا عالوه بر داخل 
زمین در بیرون فوتبال هم رابطه بسیار نزدیکی باهم دارند و 
تقریبا اکثر ساعات شبانه روز را با هم سپری می کنند و رفت 

و آمدهایشان با هم است.
این دو بازیکــن در اوج دوران فوتبال خود قــرار دارند، اما 
مراقبت زیادی از زندگی حرفه ای خود نمی کنند و شــاید 

دالیل افت آنها به همین مســائل برگردد که تمرکزشــان 
را از روی فوتبــال گرفته اســت. مســلمان و طارمی قطعا 
می توانند تا ســال ها در پرسپولیس بدرخشــند و مردان 
 محبوب و تاثیرگذار این تیم باشند به شرط آنکه قدر خود را 

بدانند.
مراقبت از زندگی حرفه ای فوتبالیست ها در مرحله اول به 
خودشان ارتباط دارد و در عنان کار در اختیار خودشان است 
و در مرحله بعد باشــگاه هم باید نظارت بهتر و تاثیرگذاری 

روی رفتار حرفه ای و زندگی شخصی آنها داشته باشد.
پرسپولیســی ها باید مراقب اطرافیان خود باشــند و اجازه 
ندهند برخی افراد زندگــی خارج از فوتبــال آنها را تحت 
تاثیرقرار دهند و آنهــا را به بیراهه ببرند. همــواره در کنار 
تیم های پرطرفدار هســتند افرادی که دنبال منافع خاص 
خودشان هســتند. افرادی که معموال وضعیت مالی بسیار 
خوبی دارند و فقط می خواهند کنار فوتبالیست های مشهور 
باشــند و با آنها عکس بگیرند و در میهمانــی های آنچنان 

حضور داشته باشند.
یکی از این افراد »آقازاده« یکی از مردان ثروتمند ایران است 
که دارای برند مشهوری در مواد بهداشتی است. این آقازاده 
با ستاره های پرسپولیس رابطه خوبی دارد و زندگی خارج از 

فوتبال آنها را تحت تاثیر قرار داده است. 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس که این بازیکنان را تحت قرارداد 
دارند و پول خوبی هم به آنها پرداخت می کنند باید کمی هم 
از زندگی شخصی بازیکنانش مراقبت کنند تا آنها در یکی از 
حساس ترین بازی های فصل لیگ قهرمانان آسیا اینچنین 

دچار افت نشوند. 

حواس مسئوالن باشگاه  پرسپولیس کجاست؟

نقش یک »آقازاده« در افت دو ستاره 

اســکای اســپورت ایتالیا مدعی شــد که میالن قصد دارد راجا 
ناینگــوالن، ســتاره رم را به خدمت 
بگیرد. سرمایه گذاران چینی، مالکیت 
باشگاه را اخیرا خریداری کرده اند 
و در قراردادشان، خرید بازیکنان 
بزرگ در فصول آینده وجود دارد. 
به نظر می رسد که اولین هدف آنها 
برای فصل بعد، راجا ناینگوالن، ستاره 
بلژیکی رم خواهد بود. او مد نظر اینتر، 
منچستریونایتد و چلســی نیز هست و رم که 
تمام تالشــش را برای حفظ او می  کند، کار ســختی در تابستان 
پیش رو خواهد داشت. تا به اینجا هنوز اقدامی برای خرید او از رم 
انجام نشده ولی واکنش باشگاه نسبت به فروش ناینگوالن منفی 

بوده است.

میالن؛ جدی ترین مشتری ستاره رم

فوتبال جهان

جمعه پنجم خردادماه؛

کودکان خود را به همایش بزرگ آشنایی با تنیس ببرید 
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پیگیری ۱۷۰ هزار رای ابطال شده اصفهان از سوی دولت
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درخصوص ابطال ۱۷۰ هزار رای در انتخابات اصفهان گفت: دولت 
هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده است، هر زمان وزارت کشــور در این باره گزارشی ارائه دهد 

به اطالع رسانه ها می رسانیم؛ به هر حال وزارت کشور موظف به استیفای حقوق همه کاندیداهاست.

ویژهاخبار

علی حکیمی، تولید کننده فرش های نفیس دســتباف اســت که 
به تازگی فرشــی را به ارزش ۱ میلیــارد و 5۰۰ میلیون ریال با 3 
هزار گره در عرض و 6 هزار گره در طــول، به حرم مطهر حضرت 
عباس)ع( اهدا کرده است. این فرش نفیس از جنس کرک و ابریشم 
به مســاحت 32 مترمربع در ایوان طالی این حرم مطهر در کربال 
مفروش شده است؛ زمینه فرش اهدایی ایوان طال به رنگ طالیی 
سقف ایوان و حاشیه آن هم ســبز همرنگ با دیوارهای ایوان طال 
طراحی شده است. این خیر اصفهانی تاکنون دو تخته فرش دیگر 
32 مترمربعی به حرم های حضــرت امیرالمومنین)ع( و حضرت 

سید الشهدا امام حسین)ع( اهدا کرده است.

برای سومین بار صورت گرفت؛

 اهدای فرش خیر اصفهانی 
به بارگاه مطهر حضرت عباس)ع(

با مسئوالن

مشاور شهردار در امور جانبازان:

امنیت حاکم بر کشور را مدیون 
رهبری و خون شهدا هستیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

منقطع شدن زاینده رود در حال 
رفع شدن است

مشاورشــهردار در امور جانبازان و ایثارگــران اظهارکرد: مردم در 
زمان انقالب و دوران ۸ ساله دفاع مقدس دوش به دوش بنیان گذار 

جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( حرکت کردند.
اکبر پاکزاد با اشاره به عوامل پیروزی انقالب اسالمی ایران افزود: ایمان 
قوی مردم به خدا ، وحدت و اطاعت از رهبر مهم ترین عوامل پیروزی 

انقالب اسالمی ایران بود.
وی عنوان کرد: شهریور ماه سال ۱35۹  دشمنان کشور از راه های 
هوایی، دریایی و زمینی به مردمان کشــور که نه سالحی داشتند و 
نه آموزش دیده بودند، حمله کردند، در مسیرخود روستاها را نابود 
ومردم را اسیر کرده یا به شهادت رساندند. پاکزاد در ادامه با اشاره به 
اینکه مردم خرمشهر از جان و دل برای دفاع از کشور در برابر دشمن 
ایستادگی کردند، گفت: 33 روز پیر و جوان خرمشهر در برابر دشمن 
مردانه مقاومت کردند. مشاور شهردار در امور جانبازان وایثارگران 
اضافه کرد: برای وجب به وجب خاک اسالمی و تجاوز به خاک دشمن 
نیز خون سردار ، سرباز، ارتش، سپاه ونیروی انتظامی به زمین  ریخته 

شده است.
پاکزاد با اشــاره به اینکه بــرای پیروزی از ابتــدای انقالب تاکنون 
23۰هزار شــهید ترورشده در شــهرها داشــته ایم، گفت: در این 
 راســتا مردم و جوانان برای دفاع از کشــور در برابر دشمن کوتاهی 
نمی کنند. مشاور شــهردار در امور جانبازان و ایثارگران با اشاره به 
امنیت حاکم بر کشــور تاکید کرد: امنیت حاکم در کشور را مدیون 

سایه رهبری و خون شهدا  هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه نگین فالت 
مرکزی ایران با برنامه ریزی مشخص برای سومین سال پیاپی جاری 
شد، گفت: خوشبختانه منقطع شدن زاینده رود در حال رفع شدن 
است. مسعود میرمحمدصادقی در همایش سراسری مدیران روابط 
عمومی صنعت آب و برق کشور، با اشاره به اینکه امروز صنعت  آب و 
برق یکی از مهم ترین و پیچیده ترین خدمات را ارائه می کند، اظهار 
داشت: صنعتگران این حوزه از فراز و بلندی ها تا اعماق زمین تالش 

ویژه ای دارند تا مردم از خدمات آنها بهره مند شوند.
وی با اشاره به داشتن پیچیده ترین تخصص ها در این حوزه تاکید 
کرد: مسائل سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و... وارد کار ما شده و در 
تالشیم با کمک همکاران خود در صنعت آب و برق و با کمک روابط 
عمومی ها در انعکاس اخبار و در راستای تنویر افکار فضای جامعه، به 
خوبی عمل کنیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در ادامه 
گفت: نگین فالت مرکزی ایران با برنامه ریزی مشخص برای سومین 

سال پیاپی جاری و پر آب شد.

رضا امینی افزود: امیدواریم خدا از تقصیر کســانی که احیانا 
تهمت زدند و به دروغ اطالعاتی را به مردم در رابطه با انتخابات 

رساندند، بگذرد.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: دو ماه از 
شورای اسالمی چهارم باقی مانده است که باید توجه داشت با 

یک روز خدمت هم می شود حماسه آفرید.
وی تاکید کرد: لحظه ای نباید قطار خدمت شهرداری اصفهان 
در راه پیشرفت خود توقف داشته باشد و شورای اسالمی دوره 
چهارم باید آن را به منتخبان جدید شــورای اســالمی شهر 

اصفهان در دوره جدید تحویل دهد.
امینی با بیان اینکه در دوره چهارم شــورای اســالمی شهر 
اصفهان اتفاقات بســیار بزرگی رخ داد، افــزود: تنها زمینه 
برخورداری اصفهان در خصوص منابع انســانی آن است که 
از ابتدای انقالب، این شهر مدیران خوبی را به کشور تحویل 

داده است.
وی اضافه کرد: دوره چهارم شوراهای اسالمی در کشور نسبت 
به دوره قبلی بسیار ارتقا یافت که در این خصوص هم مجلس 
شورای اســالمی تصمیماتی را در مورد تعداد افراد شوراها 

اخذ کرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: ما در اثر 
رفتارهای عمومی در جلب آرای مردم دچار برخی از اشکاالت 
شدیم که انتظارات مردم را به حاشیه کشاندیم؛ برای رفع این 
مشکل باید تالش کنیم که درصد مشارکت مردم در جمهوری 

اسالمی را بدون حاشیه افزایش دهیم.
وی افزود: امیدواریم دوره چهارم شورای اسالمی شهر اصفهان، 
این قطار پرسرعت ارائه خدمات را با انجام خدمات حداکثری 
در این دو ماه مانند شب های امتحان، به دوره جدید این شورا 

تحویل دهد.
پروژه میدان اســتقالل همزمان با عید فطر افتتاح 

می شود
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: در شــهری زندگی می کنیم که تمام مدیران آن 

دغدغه کار برای شهر را دارند.
ایرج مظفر افزود: دو ســال اخیر با توجه به محدودیت های 
درآمدی که برای ارگان ها )بخصوص شهرداری ها( به وجود 
آمد، شهرداری اصفهان در عین وجود رکود و نداشتن درآمد، 

در پیشرفت پروژه های عمرانی توقف نکرد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: سرعت 

تکمیل پروژه قطار شهری در خط اول بسیار زیاد بوده است که 
در نیمه اول سال ۹6 فاز اول این خط به بهره برداری می رسد.

مظفر با بیان اینکه طی دو ســال اخیر بیــش از یک هزار و 
۱۸۰ پروژه عمرانی در شــهر اصفهان انجام شد که بسیاری 
از آنها پروژه های شــاخص بودند، ادامه داد: در بخش تقاطع 
و پل سازی در این دو سال رشــد بسیار فوق العاده ای در شهر 
اصفهان داشتیم که از جمله آنها می توان به تقاطع و پل 25آبان 

این شهر اشاره کرد.
وی بیان کرد: ابر پروژه میدان استقالل دارای پیچیدگی هایی 
بود که بیش از دو سال طی جابه جا شدن یا نشدن تاسیسات، 
جلساتی برای این پروژه برگزار شد که سرانجام بزرگ ترین 
جابه جایی تاسیســات در این پروژه صــورت گرفت و فقط 

2۰میلیارد تومان هزینه این جابه جایی شد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ساخت ۸ پل در ابر پروژه میدان استقالل انجام شد 
که رکوردی شایسته در این موقعیت اقتصادی برای شهرداری 
اصفهان بود. این طرح در عید سعید فطر با حضور مسئوالن 
کشوری افتتاح می شــود؛ این تنها پروژه ای بود که برای آن 

نیروهای مربوطه یک جمعه هم استراحت نداشتند.
مظفر ادامه داد: دوربرگردان هــای میدان احمدآباد اصفهان 
سال ها منتظر ادامه اقدامات برای بهره برداری بودند که معاونت 
عمران شهری شهرداری اصفهان ادامه و تکمیل این پروژه را 

باوجود تمام مشکالت پذیرفت.
وی افزود: شهرداری اصفهان سرعت خود را در تکمیل پروژه 
سالن همایش های بین المللی امام خامنه ای کم نکرده است و 

آن را نسبت به قبل پرقدرت تر ادامه می دهد.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: ســالن 
همایش هــای بین المللی امام خامنه ای، در پایان ســال ۹4 
پیشرفت 4۰ درصدی داشت که در حال حاضر این پروژه 65 
درصد پیشرفت داشته و از حدود 55۰ میلیارد تومان بودجه 
پروژه های عمرانی، حدود 22۰ میلیارد تومان برای این پروژه 
هزینه می شود و اگر کمک های دولت برای این پروژه به دست 

شهرداری اصفهان می رسید، قطعا تاکنون افتتاح شده بود.
عالوه بر این ســرعت انجام پروژه های عمرانی، فعالیت های 
خوبی در حوزه الکترونیکی و نرم افزار معاونت عمران شهری 
شهرداری اصفهان اتفاق افتاده که این معاونت را بسیار قوت 

بخشیده است.
وی در پایان با بیان اینکه در سال گذشته 3۷ پیاده روسازی 
و 4۷ خیابان در شــهر اصفهان احداث شدند، ابراز کرد: طی 
یک ســال اخیر بیش از ۱ میلیون تن آسفالت در معابر شهر 
ریخته شده که این میزان نسبت به سال قبل دو برابر افزایش 

یافته است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

با یک روز خدمت هم می توان حماسه آفرید

خبر

رزمایش بیــت المقــدس 2۹ نیروی زمینــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، دیروز همزمان با سی و پنجمین 
سالگرد فتح خرمشهر با حضور جانشین فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در منطقــه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز 
شد. براســاس این گزارش با صدور دستور آغاز رسمی 
این رزمایش، یگان های پیاده، توپخانه، واکنش سریع، 
تیپ 65 نیروی مخصوص، پهباد و بالگردهای هوانیروز با 
پشتیبانی جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش 

وارد منطقه برگزاری رزمایش شدند.
یگان هــای زرهی و مکانیــزه نیز با پشــتیبانی آتش 
بالگردهای هوانیروز و توپخانه نیروی زمینی ارتش وارد 
منطقه رزمایش شدند که بعد از عملیات هلی برن توسط 
یگان های دشــمن فرضی، یگان هــای زرهی و پیاده 
نیروی زمینی ارتش، عملیات ضــد هلی بر را به منظور 

پاکسازی منطقه آغاز کردند.
رزمایش بیت المقدس 2۹ با حضور تمام رســته های 
نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اســالمی ایران 
به صورت گروهی و در قالب دو گروه خودی و دشــمن 

فرضی برگزار شد.
انجام طرح ریزی های دو طرفه در مراحل تمرین شامل 
استقرار در منطقه پراکندگی، اجرای عملیات پدافند در 
ســطح، طرح ریزی و اجرای عملیات مقابله با هلی برن 
دشــمن، اجرای تک محدود شــبانه و روزانه و اجرای 
عملیات ضد تروریستی، از مهم ترین برنامه ها در اجرای 

این رزمایش بزرگ و تخصصی نظامی بود.
35 ســال پیش در روز ســوم خرداد ۱36۱، خرمشهر 
قهرمان در جریان عملیــات بیت  المقدس  پس از 5۷۸ 

روز اشغال، از چنگال دژخیمان بعثی آزاد شد.
خرمشــهر مقاوم که بعد از 34 روز پایداری و مقاومت 
در چهار آبان ماه ۱35۹ به اشغال دشمن در آمده بود، 
پس از 5۷۸ روز )۱۹ماه( در تاریخ سوم خرداد ۱36۱ بار 

دیگر به آغوش میهن اسالمی بازگشت.

همزمان با سوم خرداد؛

برگزاری رزمایش بیت المقدس 
29 نیروی زمینی ارتش

طــرح پردیــس شــرق اصفهان 
در دامنــه کــوه نخــودی در 
منطقــه شــرق اصفهــان، بــه 
منظور ایجاد فضایی مناســب و 
آرام بــرای تفریــح خانواده های 
 اصفهانــی بــه اجــرا درآمــده 

است.
مدیــر منطقــه 4 شــهرداری 
اصفهان در این بــاره اظهارکرد: 
پردیس شــرق اصفهــان )طرح 
 ســاماندهی کوه نخودی( یکی از پروژه های شــاخص منطقه 4 محسوب

 می شود.
 محمد هویدا  افزود: کوه نخــودی همانند کوه صفه دارای پتانســیل های 
 گردشــگری و فضای ســبز اســت کــه بــا ســاماندهی و اجــرای طرح 
 پردیس شــرق، می توان ایــن محدوده را بــه مکان گردشــگری تبدیل 
کرد و در واقع با اجرای این طرح، کوه نخودی قطب گردشگری شرق اصفهان 

می شود.
وی ادامه داد: فاز اول این طرح شامل احداث پارکینگ، درختکاری، ایجاد 
پیست دوچرخه، مسطح کردن و ایمن سازی مسیر و ساخت سرویس های 
بهداشــتی اســت که هم اکنون تمامی این طرح ها اجرایی شــده و آماده 

بهره برداری است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان 
گفت: با تمام شــدن زمان اجاره 
فروشگاه های موقوفه، جمع آوری 
مشاغل کاذب در میدان امام)ره( 
آغاز شد و پس از آن تمام صنایع و 
سوغاتی هایی که در این میدان ارائه 
می شود، باید مطابق با استاندارد 
باشد. فریدون اللهیاری با اشاره به 
ساماندهی وضعیت فروشگاه های 
میدان امام)ره( اصفهان افزود:  با 
اجرای طرح ساماندهی فروشگاه های میدان از سال ۹5، نوع اشتغال و اجناسی 

که به فروش می رسد به طور دقیق در حال شناسایی است. 
وی با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد کاالهای صنایع دستی خارجی در میدان 
امام)ره( جمع آوری شده افزود: بیش از 5۰۰ فروشگاه بجز فروشگاه های بازار 
قیصریه در میدان امام)ره( فعالیت می کنند که ۸۰ فروشگاه وقف صارم الدوله 
بوده و استاندار قبل اصفهان اداره آن را بر عهده گرفت. مدیرکل میراث فرهنگی 
اصفهان با اشاره به حضور گردشگران زیاد در این میدان تاریخی گفت:  قرار 
است تمام مشاغل کاذب مانند اســباب بازی فروشی ها و دمپایی فروشی ها 
را  به داخل بازار کفش فروش ها منتقل کنیم و درخصوص حضور متکدیان 
 در میدان هم  بایــد ارگان های مرتبط، تبعات منفی ایــن پدیده را مدیریت 

کنند.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

 کوه نخودی، قطب گردشگری 
شرق اصفهان می شود

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

آغاز پاکسازی مشاغل کاذب در اماکن 
تاریخی

  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه معاینه فنی خودروها یکی از مهم ترین مباحث مورد 
نظر در کاهش آالینده ها در کالنشهرهاست، اظهار داشت: بر این اساس در حال حاضر در سطح شهر اصفهان ۱۱ مرکز 

معاینه فنی برای خودروهای سبک راه اندازی شده است.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه عدم وجود معاینه فنی خودروهای ســنگین یکی از مشکالت شهر اصفهان بود، تصریح 
کرد: بر این اساس از یک سال گذشــته در این خصوص ورود پیدا کردیم و با دریافت مجوزهای الزم از اداره کل راه و 

شهرسازی، راه اندازی این مرکز نیز در دستور کار قرار گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
عملیات اجرایی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین از آذرماه سال 
گذشته در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شده است،  
ابراز داشت: این پروژه تاکنون با اعتبار 2۰ میلیارد ریال ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به اینکه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اصفهان 
در هر شیفت کاری به 6۰ خودرو خدمات رســانی می کند، افزود: 

امکان فعالیت دو شیفته این مرکز نیز وجود دارد.
صلواتی با اشاره به اینکه این مرکز خودروهای سنگین و اتوبوس ها 
را پذیرا خواهد بود، اضافه کرد: این پروژه تا پایان خرداد ماه در بلوار 

فرزانگان که محل اصلی عبور خودروهای سنگین است، بهره برداری می شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان  اظهارکرد: خسارت هایی که به فضای سبز شهری به صورت عمدی 

یا غیر عمدی)مثل تصادف( وارد می شود، باید جبران شود.
احمد ســلیمانی پــور،  با اشــاره بــه تشــکیل کمیســیون حفــظ و گســترش در ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان، ادامه داد: در این کمیســیون نماینده شــورای شهر، نماینده شــهردار و نماینده ســازمان پارک ها 
 حضور دارند و محاســبه میزان خســارت طبق فرمول مصوب، انجام و به فرد خاطی ابالغ می شــود تا جبران خســارت 

کند.
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: در
 باغ هایی که در حریم شهر واقع شده اند، اگر آبیاری به موقع یا مبارزه با آفات 
درختان انجام نشود، با ورود کارشناسی سازمان پارک ها، باغداران ملزم به 

انجام آبیاری می شوند.
وی گفت: چنانچه افراد اجازه ورود به باغ را ندهند، از طریق مقامات قضائی 
مجوز ورود دریافت می شود تا از وارد شدن خسارت به باغ جلوگیری کنند.

سلیمانی پور تصریح کرد: ســازمان پارک ها با محاسبه هزینه ها و اضافه 
کردن ۱5درصــد جریمه، باغــدار را ملزم به پرداخــت جریمه در زمان 

تعیین شده می کند.
وی با اشاره به اینکه وارد کردن خســارت به درختان یک جرم محسوب 

می شود، اظهارکرد: افرادی که به درختان آسیب و خسارت وارد می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

وارد کردن خسارت به درختان پیگرد قانونی دارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور 

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آن شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده شرکت که ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/3/16 در محل شرکت واقع در 

اصفهان دروازه شیراز ابتدای سعادت آباد شماره 1 تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

 2- انتخاب بازرسین

 3- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

 4- سایر موارد

به شماره ثبت 2۰82

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در مراسم افتتاحیه خیابان آیت ا... خراسانی و پارکینگ زیرسطحی 
آن، خیابان آیت ا... صافی اصفهانی، بوستان علوی و سالن کشتی پهلوان مقرب، ضمن تبریک به اعضای 
منتخب شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره پنجم اظهار کرد: رقابت ها در انتخابات طبیعی است و فرصت های 

خدمت بین احزاب سیاسی تقسیم می شود؛ اما باید اخالق سیاسی را از انتخابات بیاموزیم.
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لبخندک

وظیفه یک آگهی، آگاهی دادن اســت اما در  ندا
بعضی از آگهــی هایی که بــرای یادگرفتن  شاه نوری

مشاغل کوچک بین مردم دست به دست می شود، همه واقعیت گفته 
نمی شود. اینکه شــما برای انجام حرفه ای، به چه میزان آموزش 
احتیاج دارید، هزینه تامین وسایل و مواد اولیه چقدر است و اینکه 
الزم است قبال آموزش های مرتبطی را دیده باشید یا نه؟ در واقع این 
ما هستیم که قبل از شــروع کار، اطالعات الزم را درباره آن جمع 
نمی کنیم و گول در باغ سبزی را می خوریم که آگهی های تبلیغاتی 
به ما نشان می دهند، اما خیلی طول نمی کشد که خودمان را بین یک 
عالمه لوازم اولیه، پروژه های نصفه و نیمه و امیدهای ناامید شده پیدا 
می کنیم؛ چون کار، از آن چیزی که ما فکر می کردیم خیلی سخت تر 
بوده است. شاید کســانی که برای پر کردن وقت های آزاد و کمی 
تفریح به سراغ این آگهی ها می روند کمتر ضرر کنند. هر وقت که کار 
دلشان را زد و حوصله شان را سر برد، آن را کنار می گذارند، اما اگر 
قصد ما از یادگرفتن یک مهارت درآمدزایی باشد، آن وقت هدر دادن 
وقت و پول و اعصاب خردی های حاشیه ای آن خیلی به چشم می آید؛ 
برای همین است که باید قبل از شروع یک کار، راجع به آن اطالعات 
جمع کرد. گاهی واقعیت با تصورات ما بسیار متفاوت است. می شود 
توی اینترنت جست وجو و فیلم های مربوط به این کار را تماشا کرد 
یا نظرات مردم را خواند. می شود با مربی که مهارت را آموزش می دهد 
صحبت کرد و بهتر از همه اینها به سراغ کارآموزانی رفت که قبل از 
شما دوره را تمام کرده اند و پای صحبتشان نشست. آنها چون شرایط 
مشابهی با شما دارند، راه و چاه را بهتر نشــانتان می دهند. به این 
ترتیب دیگر کسی به اصطالح جو گیر نمی شـود و می تواند تصمیم 

عقالنی تری بگیرد.

ابراز غیر شفاهی همدردی
2- حواستان به حالت صورتتان باشد

اینکه چطور حرف بزنید به اندازه  واژه هایی که به زبان 
می آورید اهمیت دارد. حالت صورتتان باید با اظهار 
تاسف شما متناسب باشــد، مثال نباید با لبخند به 

کسی تسلیت بگویید.
معموال حالت طبیعی، بهترین حالت اســت. یعنی 
پیشانی صاف، برقراری تماس چشمی و فرم طبیعی 

دهان. نه لبخند بزنید و نه اخم کنید.
۳- هدیه بفرستید

برای همدردی با دوستتان برای او هدیه بفرستید.
هدیه ای که تهیه می کنید الزم نیست حتما سنگین 
و گران قیمت باشد. بیشــتر مواقع ارسال یک کارت 
پستال هم برای ابراز همدردی کافی است؛ همچنین 
می توانید به منظور ابراز همدردی با کسی که گرفتار 

مصیبتی شده است، برای او  گل ارسال کنید.
۴- بــرای تهیه  وعده های غذا بــا اطرافیان 

هماهنگ کنید
یکی دیگر از راه های ابراز همدردی و کمک کردن در 
شرایط سخت، تهیه غذاست. با این کار دوستتان برای 
روزها و هفته ها، نیازی به تهیه غذا نخواهد داشت و 
برای کنار آمدن با شــرایط جدید زمان کافی را در 
اختیار او قرار می دهیــد. هرچه تعداد افرادی که در 
این امر مشارکت می کنند بیشتر باشد، تهیه مداوم 

غذا آسان تر خواهد بود.
سایت هایی هستند که غذاهای منتخب را در تاریخ 
معینی به مقصد مشخص شــده تحویل می دهند. 
استفاده از این ســایت ها در تهیه غذا به شما کمک 
می کند و از انرژی و زمانی که باید برای تهیه و تحویل 

چند وعده غذا در روز صرف کنید کاسته می شود.
ابراز همدردی را ادامه بدهید

۱- هر هفته با او احوال پرسی کنید
برای همدردی با دوســتتان او را به نوشیدن قهوه 

دعوت کنید.
وقتی کسی در شرایط سختی مانند فوت عزیزان یا 
از دست دادن شــغلش قرار می گیرد معموال به طور 
مقطعی از حمایت اطرافیان برخوردار می شــود؛ به 
مرور زمان مردم مســئله را فراموش می کنند و به 
زندگی شــان ادامه می دهند و او را با حالی پریشان 
رها می کنند تا به تنهایی با مشــکالت مواجه شود. 
شــما باید هر هفته با شــخص مورد نظرتان تماس 
بگیرید تا مطمئن شوید به خوبی در حال کنار آمدن 

با شرایط است.
الزم نیســت یکدیگر را در موقعیت های آزاردهنده 
قرار دهید. می توانید خیلی ســاده او را به نوشیدن 
قهوه دعوت کنید و با سواالتی مانند »این هفته چه  

کار می کنی؟« جویای حالش شوید.

مهارت زندگی

ژاپنـی هـا بـرای صرفـه جویـی در آب، خـاک ، مـکان و 
همچنیـن بهـره بـردن بیشـتر از محصـوالت، بـه ایجـاد 
 بزرگ تریـن مزرعـه سرپوشـیده یـا مزرعـه داخلـی 
دسـت زده اند.این مزارع عجیب، آینده کشـاورزی مدرن 

به شـمار مـی روند. 
یکـی از کارخانه های پیشـین شـرکت سـونی در ژاپن به 
بزرگ تریـن مزرعـه داخلـی جهـان تبدیل شـده اسـت. 
»شـیگه هارو شـیمامورا«، مدیـر عامـل شـرکت میراب، 
بـا همـکاری شـرکت جـی سـی ژاپـن، رویای سیسـتم 
کشـاورزی داخلی با بهره وری بـاالی آب، فضـا و انرژی را 

به یـک واقعیـت مبـدل کرده اسـت.
در شـرایطی کـه فعالیـت ایـن مزرعـه از سـال گذشـته 
میالدی آغاز شـده، اکنـون 10 هزار سـر کاهـو در روز به 

بـازار عرضـه مـی کند.
این مزرعه در شـرق ژاپـن، منطقه ای کـه در نتیجه زلزله 
و سـونامی ویرانگـر سـال 2011 بـه شـدت آسـیب دید، 
قـرار دارد. با توجه به وسـعت 25 هـزار فـوت مربعی، این 
مزرعه مسـقف نصف اندازه یک زمین فوتبال اسـت و 17 

هـزار و 500 چـراغ LED در 18 قفسـه کشـت آن که هر 
کـدام 15 طبقـه دارند بـه کار گرفته شـده اند.

این چراغ ها توسـط شـرکت جی سـی بـرای ایـن پروژه 
تولید شـده و طول مـوج هـای بهینه برای رشـد گیـاه را 

ایجـاد مـی کنند.
 بـر همین اسـاس، کنتـرل چرخـه شـب و روز و تسـریع 

تولیـد، امـکان پذیـر می شـود.
با کنترل دمـا، رطوبـت و آبیـاری، ایـن مزرعه مـی تواند 
مصـرف آب را بـه تنهـا یـک درصـد از میـزان مـورد نیاز 

بـرای کشـاورزی عـادی در فضای بـاز کاهـش دهد.
همچنین، سیسـتم های مختلـف اجازه رشـد کاهوهایی 
غنـی از مـواد مغـذی دو و نیـم برابـر سـریع تـر از مزرعه 
فضـای بـاز را مـی دهنـد. ضایعـات تولیـد نیـز از حـدود 
50 درصـد بـه 10 درصـد مـی رسـد. ایـن بـه معنـای 
افزایـش 100 برابـری بهـره وری در هر فوت مربع اسـت. 
طول عمـر چـراغ هـای  LED نیـز بیشـتر از چـراغ های 
فلورسـنت بـوده و 40 درصـد انـرژی کمتـری مصـرف 

مـی کنند.

بزرگ ترین مزرعه داخلی جهان در ژاپن 
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

کتاب » انس با قــرآن در ســیره عالمان« ؛ تالیــف »علی اکبر 
مومنی«را انتشارات بوستان کتاب چاپ کرده است.

مسئول روابط عمومی بوستان کتاب گفت: کتاب انس با قرآن در 
سیره عالمان، تالیف علی اکبر مومنی است که معاونت فرهنگی 
تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، آن را تهیه و موسسه 
بوستان کتاب آن را چاپ و منتشــر کرده است. مهدی محدثی 
درمعرفی این کتاب تصریح کرد: عالمان مسلمان و عامل، رهروان 
حقیقی ائمه اطهار)علیهم السالم( هســتند و الگوهایی به شمار 

می روند که با انس و ارتباط عمل گرایانه خود با قرآن، در آسمان 
فضایل و کرامت های انسانی می درخشند.

 نویسنده، این کتاب را در هشت فصل تنظیم کرده و به تاثیرات 
مراتب انس با قرآن به همراه نمونه هایی از ســیره علمای معاصر 

پرداخته است.
احترام به قرآن، تالوت قرآن، تدبر در قرآن، تفسیر قرآن، اثرپذیری 
از قرآن، عمل و توسل به قرآن و استخاره با قرآن، عناوین فصل های 

این کتاب را تشکیل می دهند.

بزرگ اندیش باشید
 میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین 
می کند. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، 
باید در انتظار نتایج کوچک هم باشید. اهداف 
بلند را در نظر آوریــد تا به موفقیت های بزرگ 
دســت یابید. این نکته را هم فراموش نکنید؛ 
بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر آسان تر از 
ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوارتر از 

آنها نخواهند بود.

»جادوی فکر بزرگ«
دکتر د. شوارتز

انس با قرآن در سیره عالمان

چگونه به دوستان  خود 
دلداری دهیم؟)3(

 دِر باغ سبز

جدول شماره 2146

افقی 
1- برای بیمار زخمی انجام می شود-شــهری در اســتان 

همدان
2- سمت چپ لشکر-گلی است زیبا-نژاد مردم آلمان
3- صندلی با شکوه-رسوالن و فرستادگان-نگاه و نظر

4- همان طالست-رتبه دارنده نشــان برنز- فرآورده نفتی 
برای روکش بام ها- حرف همراهی

5- خانم بازیگر فیلم»هیوا« و کار گردان تئاتر یک مرد یک 
زن- ساده و آسان

6- شــهر زادگاه پیامبر)ص(-هــم عمران هم روســتا- از 
تزیینات خانه ها

7- درشت و بزرگ - پارچه ای نخی یا ابریشمی که بر آن با 
رنگ نقش هایی انداخته باشند

8- همنشین رق-نقش هنر پیشه- ظرفی برای سرکه- آدم 
گستاخ زیاد دارد

9- صاف و یکراست-رهاورد خندان دامغان
10- نیای اعالی پیامبر )ص(- در حال گذشــتن - کار پر 

رونق چنین است
11- توپ بیرون از زمین- آموزشگاهی در»تربت حیدریه« 

که از سده چهارم بر جای مانده است 
12- در گذشته های دور می پرستیدند- از آن باال می روند-

واهمه- ماده خطر ناک
13- موی نرم بسیار کوتاه - این چربی را از جانور می گیرند-

حشره مردم آزار
14- سســتی و ضعف-رده ای از جانوران-کدورت و شکر 

آب شدن میانه
15-خانــواده روزنامه هــا ومجله ها-محلی بــرای تبادل 

مسافران است
عمودی

1- خوراک پر طرفدار ایتالیایی که در غذا فروشــی ها انواع 
آن را می یابید-مکانی طبیعی با دمــای بیش از 20درجه 

سانتی گراد برای کاستن از دردهای استخوانی
2- پایه و اساس-پیکار-سنگدلی-دست نوشته

3- به آن شناخته می شــویم-دانه ای بیش نیست-ظرفی 
برای رخت شویان-امر به کوفتن

4- بیان شده به صورت اشــاره-عدد وشماره-خورشید بر 

زمین می افکند
5- پرچــم و درفش-جزیی نیست-ســرزمین اســت گر 

فرشته نباشد
6- افشــره میوه ها-غیر ممکن-بخش عضالنی دســتگاه 

گوارشی-ستون بدن
7- از خود راضی-ماهی در سال خورشیدی-میوه وثمره-

دور افتاده
 8- خورشت خوشــمزه گردو-جامه زمســتانی قدیمی و 

بدون آستین
 9- رتبــه حقوقــی کارکنان-عنصری که بــه نمک طعام 

می افزایند-همکار فتحه و ضمه-آن را نشانه می روند
10- یک ودو را کامل می کند-ابزاری برای مسافرت بر بستر 

دریاچه- بخش تیز چاقو- همه را شامل شود
11- کیش وآیین-اثر چربی بر چیزی- برای اعراب روز است
12- بانگ هشــدار- ابزاری برای مکیــدن مایعات-زمان 

مربوط به رخ دادن یک رویداد
13- نتیجه شیرین ورزشی- برای خبردار شدن می کشند!-

درنگ وتاخیر-زمان نا امنی روی خودش بند نمی شود
14- مادر اعراب-مامور حفظ تندرستی مردم روستا-دعوت 

به خموشی!-محل ومکان
15-پیــروی از روش دیگــری و پذیــرش راهنمایی های 

او- همواره ومستمر
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فلیپ بارون)Phillip Barron(، طی سال گذشته چند صد عکس 
گرفته بود ولــی هیچ وقت به یک عکس خاص که نمی توانســت 
توصیفش کنــد توجه نکرد. این عکس دســته جمعی که در یک 
تیمارستان متروکه گرفته شده بود به طرز عجیبی در فیس بوک 

دست به دست می شد.
 نکته ای کــه این عکس را معــروف کرد حضور روح ســرگردان 
یک دختر بین جمعیت بود. هیچ کــس از داخل جمعیت متوجه 
 حضــور او نبــود؛ همچنین هویت ایــن دختر بــرای هیچ کس 

مشخص نیست.

روح یک دختر در عکس یادگاری 
جنجال به پا کرد

سنگین وزن ترین 
نوزاد جهان!

 ســانتیاگو منــدوزا، فقــط 7 مــاه دارد ولــی بــا 20 کیلــو 
وزن از بچه های 6 ساله هم سنگین تر است! مادر او برای کمک به 

فرزندش از نهاد های خیریه تقاضای کمک کرد.
این کودک را  هم اکنون به بوگوتا بــرده اند تا تحت مراقبت های 
بهترین پزشکان کلمبیا باشد. به گفته پزشکان عامل و مقصر اصلی 
این چاقی و اضافه وزن باال خود والدین هستند. این کودک در ابتدا 
هیچ اضافه وزنی نداشــته و هیچ زمینه ارثی هم ندارد. مشکل از 
اینجاست که هر گاه که گریه می کرده مادرش به او غذا و یا شیر 
می داده است. یکی از سازمان های خیریه کمک به او را آغاز کرده 

و تمام مخارج درمان را بر عهده گرفته است.

شاید اتفاقی که به تازگی در 
ایســتگاه متروی»ژجیانگ 
چین چنگ« استان» گوانگ 
دونگ« چین رخ داده اســت 
دلیل خوبی بــرای تاکید بر 
امن بودن متــرو و قطارهای 
زیرزمینی در سراســر جهان 
باشــد. یک دختر جوان که 
موهایش بین درب واگن مترو 
گیر کرده بود مجبور شــد تا 

شش ایستگاه دیگر را نیز با این وضعیت پشت سر بگذارد. تصاویر 
منتشر شده این دختر جوان را که خونسردانه در کنار درب قطار 
ایستاده و مشغول چک کردن تلفن همراهش است نشان می دهد. 
بعد از این اتفاق در ابتدا این دختر تالش کرد تا موهایش را از درب 
مترو رها کند، اما موفق به این کار نشد. سپس در ایستگاه بعدی 
مسئوالن مترو به این دختر اعالم کردند که به دلیل عدم اختالل 
در عملیات جابه جایی مسافران، آنها قادر به بازکردن درب قطار تا 
ایستگاه آخر نیستند و به وی پیشنهاد دادند تا برای خالص شدن 
موهایش را ببرد. این دختر با رد پیشــنهاد آنها تصمیم گرفت تا 
شش ایستگاه باقی مانده را نیز پشت ســر بگذارد و سرانجام در 

ایستگاه آخر از این موقعیت خالص شد.

 اتفاق جالب برای دختر جوان 
در متروی چین

تصاویر روز

پیرترین »بن سای« جهانزیباترین هتل جهان در دل معدن سنگ
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