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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

صفحه3
اصفهان ظرفیت های توسعه را از دست داده است

ماجرای حج امسال به کالفی سردرگم تبدیل شده است؛

حج  به شرط » امنیت «
2

 آموزش 264بازرس افتخاری
 در استان اصفهان

4
سطح باالی جشنواره فیلم کودک 

اصفهان

شهرضا؛ نخستین سنگر مبارزه با 
ترانزیت مواد مخدر در استان 6

 کاهش 5/9 درصدی آمار طالق
 در چهارمحال و بختیاری

7
ادامه در صفحه11

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

هرگونه اقدامی بر جداره های 
تاریخی محکوم است

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با انتقاد شدید از رنگ کردن دیواره های برخی از بناهای تاریخی اظهار کرد: 

چنین حرکت هایی به هیچ عنوان قابل قبول نیست...

3

9

پوتین هایمان برای مبارزه با داعش آماده 
است

شهیدی که شکوه کشورم شد

ما نمردیم که حرم جای 
حرامی بشود

ویژه )پایداری(

برق خوری صنایع!

مدیرعامل برق منطقه اصفهان می گوید ۶۰ درصد برق اصفهان 
را صنایع مصرف می کنند؛
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واکنش دستیار رییس جمهور به احتمال حضور اقلیت های دینی در کابینه
حجت االسالم علی یونسی، دستیار رییس جمهور  در مورد احتمال اینکه در کابینه دولت 
دوازدهم وزیری از اقلیت های دینی و مذهبی در کابینه حضور داشته باشد، اظهار کرد: 

من هیچ اطالعی در این باره ندارم و نمی توانم در این خصوص صحبت کنم.

يادداشت

بین الملل

قطر اینفو خبر داد که شــیخ تمیم بن حمد، امیر قطر 
از زمان بروز تنش میان این کشور با کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس ناپدید شده است.»قطر اینفو« که 
به مقام های رده باالی قطر نزدیک اســت و متخصص 
شناساندن این کشور به فرانسوی ها و کشورهای غربی 
اســت، به نقل از »آنتونیو امانییرا« موسس این وبگاه، 
درباره شــرایط مبهم ناپدید شدن »شــیخ تمیم بن 
حمد« امیر قطر از زمان بروز تنش میان این کشــور با 
کشورهای تحریم کننده آن، ابراز نگرانی کرد و از وجود 
خبرهای تایید نشده مبنی بر در خطر بودن جان امیر 
قطر خبر داد. به گفته این منبع خبری، چند وقتی است 
که شیخ تمیم مشاهده نشده و آخرین حضور علنی او به 
بازدید از موزه ملی در دوحه برمی گردد که خواهرش 
او را همراهی می کــرده ؛ از آن زمان به بعد هیچ کس 
او را مشاهده نکرده است.به موازات نیروهای گارد امیر 
قطر و نیروهای ترکیه، شمار دیگری از نیروهای امنیتی 
سری نیز در قطر پراکنده شدند که هیچ کس ملیت یا 

هویت آنها را نمی داند.

 ناپدید شدن امیر قطر
 از زمان وقوع بحران

روز گذشته حجت االسالم ســالک، نایب رییس کمیسیون 
فرهنگی مجلس گفت که برگزاری حج امسال منوط به نظر 
شورای عالی امنیت ملی اســت. سالک درحالی اعزام حجاج 
به مراسم حج امسال را منوط به نظر کمیسیون امنیت ملی 
دانسته که عالء الدین بروجردی ، رییس این کمیسیون اخیرا 
به صراحت اعالم کــرده از بابت امنیت زائران در عربســتان 

نگران هستند. 
مســئوالن حج اما می گوینــد جای هیچ نگرانی نیســت و 
مسئوالن عربستانی به توافق پایبند خواهند بود. تواقفی که 
»قاضی عسگر« سرپرست حجاج ایرانی از آن حرف می زند، 
قبل از کودتاهای اخیر در عربستان میان هیئت های ایرانی و 
سعودی صورت گرفته و حاال با روی کارآمدن »بن سلمان« 
هیچ ضمانتی برای پایبندی ســعودی ها به توافقات صورت 

گرفته وجود ندارد. 
پادشاه سعودی چندی دیگر برای استراحت به مراکش می 
رود و بن سلمان عمال زمام امور را در عربستان به دست می 
گیرد. ولیعهد جدید همان کســی که میزان حقد و کینه او 
نسبت به ایران نیازی به تعریف و تفسیر ندارد و چندی پیش 

گفته بود »جنگ را به داخل ایران می کشانیم.« 
درچنین شــرایطی چه تضمینی وجود دارد کــه بازهم در 

فــرودگاه به نوجوانمان تعــرض نکنند و در مســجدالحرام 
جرثقیل روی زائران مان نیفتد و در منا، و دقیقا در مســیر 
حرکت زائران ایرانی، مسیرها را مسدود نکنند؟! ... اخیرا اعالم 
شده که عربستانی ها پیکر شهید رکن آبادی را مومیایی کرده 
وقلب او را از بدنش خارج کرده بودند . علت شــهادت شهید 
رکن آبادی اعالم نشد و از کجا معلوم باز هم این حادثه تکرار 

نشود؟ 
اعزام زوار به عربستان در شرایطي که این کشور، ظالمانه ترین 
رفتار را نسبت به شــیعیان منطقه دارد،اندکي قابل تامل به 
نظر مي رسد.زیرا حضور حجاج ایراني در مکه به معناي بردن 
سرمایه و ارز به این کشور اســت که این موضوع مي تواند به 

تقویت رژیم سعودي منجر شود.
آن هم در شــرایطي که با بمباران هاي بي وقفه بر سر مردم 
بي گناه یمــن، دخالت هــاي بیجاي این کشــور در منطقه 
وسیاســت هاي خصمانه آنها در قبال نظام روبه رو هستیم.از 
سوي دیگر، خطري که این رژیم مي تواند براي حجاج ایراني 

داشته باشد نیز نباید فراموش شود.
حجت االسالم قاضی عســگر، نماینده رهبری در امور حج و 
زیارت اما هیچ کدام از این دالیل و ســخنان را قبول ندارد و 
می گوید در داخل کشور،  موجی علیه حج راه افتاده است. او 

این موج را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته: در روزهای 
اخیر عده ای فضای تلخی علیه حج و ســازمان حج و زیارت 
به وجود آورده اند و برخی رســانه ها در آستانه برگزاری حج 
 به دنبال فضاسازی علیه این فریضه بزرگ و تاثیرگذار دینی 

هستند.
از سوي دیگر محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت نیز که به 
نظر سعي دارد تا بار حج امسال را از روي دوش دولت بردارد، 
در نشست خبري روز سه شنبه خود در پاسخ به پرسشی در 
مورد وظیفه دولت در خصوص تامیــن امنیت حجاجي که 
به حج تمتع مشرف مي شــوند، گفت:» نکته قابل توجه این 
است که موضوع اعزام زائران به حج در چنین فضایی تصمیم 
انحصاری دولت به معنای قوه مجریه نبــوده و این تصمیم 
توسط نظام گرفته شــده و از رأس آن نظام تا مجریان، همه 

در کار هستند.«
نوبخت می گوید: ما فایده و هزینه را در نظر گرفتیم و اگر قرار 
است تغییری در تصمیم ایجاد شود و اگر کسی حرفی دارد 
همین حاال به جای اینکه در میان مردم باعث ایجاد استرس 

شود، حرفش را به مسئوالن مربوطه بزند.«
نوبخت هم تکرار می کند که عربســتانی ها شرایط ایران را 
پذیرفته اند، اما ایا به قول و قراِر این عربستان می شود اعتماد 
کرد؟ احمد شــوهاني، عضو سابق کمیســیون امنیت ملي 

که در زمــان فاجعه منا عضو 
این کمیســیون بوده است، 
درگفت وگو با یکی از رســانه 
ها با بیان اینکه عربستان در 
خصمانه تریــن حالت ممکن 
نســبت به ایران قــرار دارد 
و هــر اقدامي کــه در جهت 
تضعیف جمهوري اســالمي 
در توان داشــته انجــام داده 
اســت، گفت: افراد جدیدي 
کــه روي کار آمدند از لحاظ 
سیاسي تندروتر از افراد سابق 
هستند و با جمهوري اسالمي 

دشمني دارند. 
امروز شــاهد آن هستیم که 
برخي مســئوالن اصــرار به 
برپایــي دوباره حــج دارند، 
اما کســي در مــورد چرایي 
 این اصــرار توضیحــي ارائه 

نمي دهــد. بایــد از این افــراد پرســید در شــرایطي که 
عربســتان ســعودي، قطر را براي قطع رابطه با ایران تحت 
فشــار مي گذارد چــه دلیلي دارد کــه ما مردم خــود را به 
این کشــور بفرســتیم و پول و جان آنها را تقدیم عربستان 
کنیم.زماني که رابطه ما با عربســتان در شــرایط مطلوب 
تري قــرار داشــت، شــاهد حوادثي چــون اتفاقــات منا 
 بودیم، حال با چه تضمینــي مي خواهند از جــان مردم ما 

حفاظت کنند.

دیدگاه

کاظم جاللی، نماینده مردم تهران در مجلس ، با اشاره 
به ترکیب دولت دوازدهم اظهار کرد: امیدواریم نیروهای 
کارآمد، انقالبی، آشنا با دردهای مردم و به لحاظ سنی، 
جوان تر و با توان باال از ســوی آقای رییس جمهور به 

مجلس معرفی شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت آینده بیشتر 
به کدام جریان سیاسی تعلق خواهد گرفت گفت: من 
فکر می کنم با توجه به اینکه مسیر آقای روحانی اعتدال 
اســت، باید از همه جریانات انقالب و نظام در کابینه 
استفاده کند.جاللی با بیان اینکه همه جریانات باید در 
کابینه آینده اثرگذار باشند تصریح کرد: جو جامعه باید 
تلطیف شــود؛ چراکه این دعواهای جریانی و سیاسی 
به نفع مردم نیست؛ وضعیت کشور، وضعیت خطیری 
است؛ باید دست به دست هم داده و مشکالت را برطرف 
کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا روحانی با اعضای فراکسیون 
امید یا مســتقلین برای تصدی وزارتخانه های دولت 
آینده صحبتی کــرده گفت: اطالعی نــدارم؛ با ما که 

صحبتی نشده است.  

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مجلــس ، درباره طرح 
مقابله ایران با تحریم های آمریکا اظهــار کرد: این طرح 
دو فوریتی در ایام تعطیالت تنظیم شد و نمایندگان نیز 
از طریق رســانه های جمعی در جریان آن قرار گرفتند و 
در تدوین این طرح با هیچ یک از فراکسیون های مجلس 
رایزنی نشــد.وی ادامه داد: در ایــام تعطیالت مجلس با 
فراکســیون امید و والیت رایزنی در خصوص این طرح 
صورت نگرفت، تا امروز هم که با شما صحبت می کنم تنها 
یک کپی از این طرح را از طریقی به دســت آوردیم و این 

طرح در اختیار عموم نمایندگان قرار نگرفته است.
حاجی بابایی تصریح کرد: معتقدم اگر این طرح دوفوریتی 
به صورت کامل مصوب و اجرا شــود، مانند شانه کردن 
موهای ترامپ است و مشکلی برای رییس جمهور آمریکا 

ایجاد نکرده و او را ناراحت نمی کند.
وی افزود: باید طرح مقابله ایران با تحریم های آمریکا به 
گونه ای نوشته شود که مشکالت کشور را حل کند، آمریکا 
با تمام قدرت وارد شده و تمام ارکان کشور ما از جمله قدرت 
موشکی نیروهای نظامی را زیر سوال برده است؛ نمی توانیم 

با آمریکا تعارف کنیم.

جاللی:

امیدواریم نیروهای انقالبی و 
کارآمد معرفی شوند

حاجی بابايی:

طرح مجلس مانند شانه کردن 
موهای ترامپ است 

سردار سالمی :

راهی جز »قدرتمند شدن « و 
» قدرتمند ماندن« نداریم

پزشکیان:

جو کشور را متشنج نکنید که 
بانک ها ورشکسته هستند

سردار سالمی در  آیین افتتاح پایگاه هوایی سید الشهدا 
)علیه الســالم( نیروی زمینی ســپاه با بیان اینکه امروز 
به فضل الهــی و با مجاهدت های شــبانه روزی ، نیروی 
زمینی سپاه به استوانه مســتحکم امنیت ملی کشور در 
مقابل تهدیدات خارجی و مخاطرات داخلی تبدیل شده 
است، گفت: نیروی زمینی ســپاه در حال گشایش یک 
 مســیر جدید در ترازیابی جدیدی از قدرت در ســطح 

منطقه و جهان است.
جانشین فرمانده کل سپاه با طرح این سوال که »چه کسانی 
توانسته اند سیاست های تجاوزکارانه را نسبت به این کشور 
بزرگ اما پر تهدید در سطوح جهانی که دشمنانی نظیر 
آمریکا دارد را متوقــف کنند؟«،افزود: بدون جهاد کبیر ، 
تالش فداکارانه و ساختن قدرت و توسعه و گسترش آن  

نمی شود در مقابل دشمنان پر از کینه ایستاد.
 سالمی  با بیان اینکه راهی جز قدرتمند شدن و قدرتمند 
ماندن نداریم، گفت:  هر کشوری در جهان ضعیف باشد 
محکوم به شکست است، زمین مهم ترین عنصر قدرت یک 
نظام و ملت است؛ بنابراین باید در زمین مستحکم باشیم و 

این دستورکار جدی ماست.

حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی، نماینده 
فالورجان در جلســه علنی دیروزدر تذکری، نسبت به 
بی مسئولیتی بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی 
و اعتباری دچار مشکل انتقاد کرد و گفت:  نمایندگان 
روزی 100 تا 200 پیام و تلفن در مورد حل مشکالت 
مردم در این خصــوص دارند.الرگانــی تصریح کرد: 
در شــرایطی که نمایندگان تحت فشار هستند، بانک 
مرکزی اعالم می کند که در خصوص این موسســات 
مسئولیتی ندارد. سوال ما این است که چرا بانک مرکزی 
نظارتی بر این موسســات که میلیاردهــا تومان پول 
مردم در آنها پس انداز شده بود، نداشته است.مسعود 
پزشکیان، نایب رییس اول مجلس در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت:  سوال کنندگان از رییس جمهور با رییس 
کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییــس جمهور و وزیر 
اقتصاد جلسه ای داشتند و موضوع ذکر شده، بررسی و 
حل مشکالت ادامه دارد.وی با بیان اینکه بانک مرکزی 
نیز اعالم نکرده که این موضوع به ما مربوط نیست، ادامه 
داد: جو را متشنج نکنید که بانک های جمهوری اسالمی 

در حال ورشکستگی هستند.

پارلمانسیاست خارجهسپاه

نشریه آمریکایی فارن افرز در گزارشی نوشت که ایران در مبارزه با پدیده 
تروریسم در داخل و خارج بسیار موفق عمل کرده  است. فارن افرز درباره 
نحوه مبارزه ایران با تروریست های تکفیری در عراق و سوریه می نویسد: 
ســپاه پاســداران نیروهای برون مرزی خود را با فرماندهی سرلشکر 
سلیمانی به عراق و سوریه اعزام کرد تا داعش را خارج از مرزهای ایران 
کنترل کنند. نگارنده با تاکید بر اینکه حمله اخیر داعش به ساختمان 
مجلس شورای اســالمی ایران و مرقد بنیان گذار جمهوری اسالمی به 
هیچ وجه موفقیت سه ساله نیروهای ضدتروریســتی ایران در کنترل 
عناصر داعش را تحت تاثیر قرار نمی دهد افزود: طی سه ســاله گذشته 
نیروهای قدس ایران با به کارگیری تجربه خود در عراق وسوریه با مهارت 
داعش را خارج از ایران کنترل کردند؛ هم اکنون سردارسلیمانی فرمانده 
نیروهای قدس ایران به چهره ای محبوب در میان مردم منطقه و ایران 

تبدیل شده است.

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود به برخی 
انتقادات به قرادادهای جدید نفتی اعتراض کرد. او نوشــت: »نه آی پی 
سی، بیست سی و نه زنگنه فانی است. کمیسیون نظارت فراقوه ای است، 
پس اختیار آتش خود را نگاه دارید و دستان نه چندان تمیزتان را نفتی 
نکنید.« امضای توافق اخیر نفتی با شــرکت فرانسوی توتال که ارزشی 
بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد تومان دارد بعد از طــی مراحل مقدماتی در دو 
سال گذشــته در   نهایت اوایل هفته به امضای نهایی رسید. این توافق با 
واکنش رسانه ای منتسب به جریان اصولگرا همراه شده است.  علیرضا 
زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا با وجود اینکه تنها یک روز از پیشنهاد آتش 
بس وی گذشته بود، در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که وقت آتش به 
اختیاری است و دالیل مخالفت با این قرار داد را اینگونه عنوان کرد که 
این قرارداد در قالب IPC یا سری قراردادهای جدید نفتی و گازی با این 

شرکت بدسابقه و خیانت کار به ملت ایران منعقد خواهد شد. 

 سردار سلیمانی
 چهره محبوب مردم 

کشورهای منطقه

مشاور رییس جمهوری  
 باز هم جنجال

 به پا کرد

عکس روز يادداشتيادداشت

 بازدید سفرا و نمایندگان سیاسی 
مقیم تهران از بازداشتگاه اوین

اخبار

وزیر دفاع کره جنوبی می گوید که کره شمالی ممکن 
اســت در آینده ای نزدیک، به ششمین آزمایش اتمی 
خود دست بزند.»هان مین کو« که روز چهارشنبه در 
جمع نمایندگان پارلمان کره جنوبی سخن می گفت، 
خاطر نشــان کرد که کره شــمالی اقدامات تحریک 
آمیزش را افزایش داده اســت.اظهار نظر وی در حالی 
مطرح می شــود که ارتش های آمریکا و کره جنوبی 
نیز با انتشار بیانیه هایی، هشــدار جنگ صادر کرده و 
به کره شــمالی اعالم کردند که تصمیم درباره جنگ 
فقط بســتگی به زمان دارد. وزیر دفاع کره جنوبی در 
این نشست که از تلویزیون »سی بی اس« کره جنوبی 
نیز پخش شــد، گفت: اگرچه موارد مشکوکی در این 
خصوص مشاهده نشــده، اما تمام تالش کره شمالی 
تســلیحاتی کردن منطقه و افزایش توان هســته ای 
خود است و این امر احتمال آزمایش ششم هسته ای 
این کشــور را افزایش می دهد.»هان« تصریح کرد که 
»تاد«، سامانه ضد موشکی پیشرفته قابلی برای مقابله 
با موشک های بالستیک کره شمالی است اما نمی تواند 

موشک های بالستیک را رهگیری کند. 

کره شمالی برای ششمین 
آزمایش اتمی آماده می شود

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلســطین گفت: 
چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی )در تابستان سال 1٣٦1( در زندان 
رژیم صهیونیستی به سر می برند و هیچ ســندی دال بر شهادت 

آنان وجود ندارد.
حسین امیرعبداللهیان در کانال تلگرامی خود نوشت: تالش های 
سازمان ملل و صلیب ســرخ جهانی برای تعیین سرنوشت آقایان 
سید محســن موســوی، احمد متوســلیان، کاظم اخوان و تقی 
رستگارمقدم باید با جدیت از سر گرفته شود.امیرعبداللهیان افزود: 
مجلس شورای اســالمی به زودی اقدامات جدیدی را در راستای 
تالش برای تعیین آزادی و تعیین سرنوشــت این دیپلمات های 
انقالبی آغاز خواهد کرد. در روز 1۴ تیر 1٣٦1 احمد متوســلیان، 
سیدمحسن موسوی و تقی رستگارمقدم ســه دیپلمات ایرانی به 
همراه کاظم اخوان عکاس و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ایران در حالی که عازم محل کار خود در ســفارت ایران بودند، در 
مسیر طرابلس به بیروت به دســت نیروهای حزب فاالنژ لبنان به 

اسارت درآمدند.

 چهار دیپلمات ایرانی 
در زندان رژیم صهیونیستی هستند

وزارت کشــور عربســتان خبر داد که ۵0۷٣ نفر در زندان اداره 
اطالعات این کشور حضور دارند.

بر اساس این خبر، ۹11 نفر از این زندانیان خارجی هستند که ۹ 
تن از آنها ایرانی بوده و بقیه زندانی های خارجی نیز از یمن، لبنان، 
سوریه، مصر، اردن، پاکستان، فیلیپین، سودان، سومالی، نیجریه 

و مالی هستند.
زندان اداره اطالعات عمومی )المباحث العامه( در عربســتان یک 
زندان امنیتی و از مهم ترین موسسه های اطالعاتی در وزارت کشور 
عربستان به شمار می رود. این نهاد جرایم مربوط به امنیت داخلی، 

مبارزه با جاسوسی، امنیت ملی و تروریسم را بررسی می کند.
این خبر در حالی منتشر شــده که عربستان اخیرا نیز مدعی شده 
بود که ٣ تن از نیروهای ســپاه ایــران را در نزدیکی میدان نفتی 

مرجان بازداشت کرده است.

۹ ایرانی در زندان های امنیتی 
عربستان در بند هستند

ماجرای حج امسال به کالفی سردرگم تبديل شده است؛

حج به شرط »امنیت «

ماجرای حج، به معمايی عجیب تبديل شده است يا شايد بهتر است بگويیم »کالفی سردرگم« شده  زينب
که گويا هیچ مسئولی بازکردن گره اصلی را برعهده نمی گیرد. ذاکر 

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی سه سوال ملی از دو 
وزیر دولت، توسط هیئت رییسه مجلس اعالم وصول شد.

بر این اساس ســوال ملی ســه نفر از نمایندگان از سید محمود 
علوی، وزیر اطالعات درباره علت کتمان حضــور تعداد زیادی از 

دوتابعیتی ها در بدنه دولت اعالم وصول شد.
همچنین سوال ملی ۵۴ نفر از نمایندگان از وزیر اطالعات درباره 
علت دســتگیری تعداد زیادی از فعاالن رســانه ای و ادمین های 
کانال های تلگرامی در انتخابات ریاســت جمهــوری اخیر اعالم 

وصول شد.
هیئت رییسه مجلس همچنین سوال ملی »جهانبخش محبی نیا« 
نماینده شــاهین دژ، میاندوآب و تکاب از محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه را اعالم وصول کرد؛ این ســوال درباره اعالم آخرین 
وضعیت خواسته های مدعیان علیه جمهوری اسالمی در محاکم 

بین المللی و اقدامات متقابل انجام شده از سوی ایران است.

 وزیر اطالعات 
باز هم به مجلس احضار شد

پارس: برخی طرحی به دولتی ها ارائه کــرده اند تا یک تلویزیون 
اینترنتی راه اندازی کند.

بر اساس این طرح، بایســتی کار بدون هیچ اطالع رسانی بیرونی 
انجام گرفته و کامال به صورت غافلگیرانه توســط حسن روحانی 

رییس دولت دوازدهم از آن رونمایی شود.
همچنین در ایــن فاصله تولیداتــی را با عنــوان روابط عمومی 
دستگاه های دولتی  ســفارش، آماده و در این تلویزیون اینترنتی 
منتشر کنند.بر اساس این طرح، قرار است عالوه بر استفاده از یک 
وب ســایت برای این تلویزیون اینترنتی، یک اپلیکیشن که قابل 

نصب بر گوشی تلفن همراه است نیز برای آن آماده شود.
البته برخی معتقدند این طرح اجرایی شــده و ممکن اســت در 
شهریور ماه از آن رونمایی شــود، اما منابع دولتی هیچ خبری در 
مورد آن منتشر نکرده اند و در صورت رونمایی یک فضای تقابلی 

جدیدی شکل خواهد گرفت.
الزم به ذکر اســت چندی پیش مرکز بررســی های استراتژیک 
ریاست جمهوری به ریاست حسام آشنا طرحی را با عنوان »تاسیس 

شبکه تلویزیونی مستقل دولت« آماده کرده است.
نکته جالب این طرح، اســتناد بــه مصاحبه ای از آقــای روح ا...

حسینیان است. 
وی در زمان دولــت آقای احمدی نــژاد در مصاحبــه ای دالیل 

راه اندازی تلویزیون توسط دولت را مورد تاکید قرار داده بود.
صاحب نظران رســانه بر این باورند در حالی که دولت یازدهم در 
عرصه اقتصاد دچارناکامی و ناکارآمدی گســترده ای شده، طرح 

مسائل جنجال برانگیز در دستور کار قرار گرفته است.

 تلویزیون  مختص دولت 
در راه است

اعزام زوار به 
عربستان در 

شرايطي که اين 
کشور، ظالمانه ترين 

رفتار را نسبت به 
شیعیان منطقه 

دارد،اندکي قابل 
تامل به نظر مي رسد
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نماینده مردم لنجان در مجلس، از یک فوریت اصالح قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
دفاع کرد و گفت: زمین های فاقد ســند رســمی نیازمند تعیین 

تکلیف است.
محسن کوهکن ریزی گفت: مجلس دوره هشتم اقدام خوبی برای 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی داشت؛ تا 
جایی که رییس سازمان ثبت اســناد پس از آن مصوبه اعالم کرد 
این قانون تکلیف پنج میلیون پرونده راکد را در سازمان ثبت اسناد 

مشخص کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس 
مصوبه مجلس هشــتم برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی، باید تقاضای ثبت سند برای اراضی 
و ساختمان ها مورد بررسی قرار می گرفت؛ اما در نهایت قانون به 
نحوی انشا شد که فقط ساختمان های فاقد سند رسمی مورد بررسی 
قرار گرفت.وی گفت: برای تهیه طرح اصالحیه این قانون با مدیرکل 
ثبت اسناد کل تهران صحبت کردم؛ ایشان صراحتا عنوان کرد که با 
وجود اینکه قانون برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در 
محدوده شهری تعیین تکلیف کرده است، تنها به تقاضای مالکیت 

ساختمان های فاقد سند رسمی رسیدگی می شود.

خبر

بامسئوالن

قیمتمرغدراصفهانکاهشنمییابد
رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مرغ کاهش 
نمی یابد، گفت: قیمت جوجه 2500 الی 2700 تومان اســت و به صرفه نیست که 

قیمت ها کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر 
نفت مان را خام به فروش برسانیم و این استخراج و فروش 
نفت، به ایجاد کار در کشور منجر نشــود، با سیاست های 

اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه یکی از بندهای 
سیاست  اقتصاد مقاومتی، ممانعت یا کاهش خام فروشی 
است، اظهار داشت: افزایش واردات قانونی کاال از کشورهای 
چین و ترکیه به اضافه قاچاق 25 میلیارد دالر کاال به داخل 
کشور، سبب موج بی سابقه بیکاری در کشور شده و متاسفانه 
مسئوالن جوابگو نیستند. وی صادرات کاالهای غیرنفتی 
را یکــی از راه های برون رفت از وضعیت کنونی دانســت و 
افزود: ســالیانه قاچاق بی رویه کاال به داخل کشور حدود 
۸5 هزار میلیارد تومان و معادل ۴ برابر بودجه عمرانی یک 
سال کشور است. نماینده مردم شاهین شهر به توان جوانان 
برومند کشور در حوزه های مختلف نفتی اشاره کرد و بیان 
داشت: بارها در جلســات گوناگون به رییس جمهور و وزیر 
نفت توانایی های جوانان کشور را یادآوری کردیم که توانایی 
استخراج تا ۴میلیون بشکه در روز را داریم؛ اما فکر و نگاه آنها 

به خارج از کشور بود.

 زمین های فاقد سند رسمی 
نیازمند تعیین تکلیف است

رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: در بخش صنعت با 
اجرای طرح رونق تولید و رصد 200 واحد از ۴77 واحد صنعتی در 
اصفهان و بنا بر آمارهای تامین اجتماعی، میزان اشتغال واحدهای 
دچار بحران را که در اســفند 9۴ با 5 درصد نزول همراه بود، در 
اسفند 95 به صفر رسانده و شاهد افزایش 9/7درصدی اشتغال 
بوده ایم. محمدرضا برکتین به مناسبت هفته صنعت و و معدن در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه فضای اقتصادی و صنعت کشور 
طی چند سال گذشــته درگیر مباحثی ازجمله رکود، اشتغال 
و مسائل بیکاری اســت، اظهار داشت: متاسفانه سیاست کشور 
به گونه ای بوده که قبل و بعد از انقالب، کشــور و دولت مرکزی 
از طریق درآمدهای نفتی اداره شده و تمام امور کشور براساس 
نفت حل می شود و وابستگی ما به این محصول ریشه ای و پایه ای 
است.وی همچنین با اشــاره به اینکه در دولت دهم درآمدهای 
نفتی ما 750 میلیارد دالر بود افزود: با تغییر شرایط اقتصادی و 
پایین آمدن قیمت نفت و عوارض ناشی از تحریم ها، درآمد ساالنه 
حاصل از نفت در حال حاضرحدود 1۴0 میلیارد دالر شده است. 
وی در ادامه افزود: در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد تورم را از 
طریق کنترل نقدینگی کاهش دهند، اما این تصمیم باعث رکود 
فعالیت های اقتصادی کشور شد و واحدهای اقتصادی در معرض 
مشکالت جدیدی قرار گرفتند. برکتین با بیان اینکه دولت در سال 
95، طرح رونق اقتصادی را تصویب کرد، بیان داشت: بر پایه این 
طرح، مقرر شد که  بانک ها مبلغ  16 هزار میلیارد تومان در سراسر 
کشور به واحدهای صنعتی تسهیالت پرداخت کنند. بانک ها نیز 
از این طرح تبعیت کردند و مقداری سرمایه به واحدهای صنعتی 

تزریق شد.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، 
کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی بتواند به حیات اقتصادی خود 

به خوبی ادامه دهد.
90 درصد اراضی شرکت شهرک های صنعتی سند 

ثبتی دریافت کرده اند
در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
از راه اندازی شهرک تخصصی تولید و بسته بندی گیاهان دارویی 
تا چهار ســال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر30 شهرک 
سیاسی به عنوان یکی از معضالت در استان اصفهان وجود دارد 
که متاسفانه قابلیت واگذاری و سرمایه گذاری ندارند. محمدجواد 
بگی اظهار داشت: مساحت نواحی و شهرک های صنعتی اصفهان 
بالغ بر 12هزار هکتار است که از این حیث شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان مقام اول کشــور را داراست. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان با بیان اینکه در 
این دولت حدود 1399 قرارداد منعقد شــده است، افزود: این 
قراردادها منجر به واگذاری حدود 700 هکتار زمین به متقاضیان 
شده و همچنین میزان جذب سرمایه گذاری آنها ۴2 هزار و 601 
میلیارد ریال بوده است.وی بیان کرد: واحدهای بهره برداری شده 
در این دوره 11 هزار و 36 واحد صنعتی بوده که در این راستا 1۸ 
هزار و 33 نفر اشتغال زایی شده اند و سرمایه گذاری واحدهای 
بهره برداری شده 12۴هزار میلیارد ریال بوده است. بگی افزود: 
در این دوره برای 90درصد اراضی که در اختیارمان بوده اســت 
سند ثبتی، دریافت و حدود 60 هکتار زمین صنعتی جدید احداث 
کردیم. به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، در این دوره 21 شهرک به بخش خصوصی واگذار و برای 

حفظ محیط زیست حدود 1۸0 هکتار به فضای سبز شهرک ها 
اضافه شده است؛ همچنین در بخش خدمات حمایتی 53 خوشه 
صنعتی شناسایی شده که 9 خوشه عملیات امکان سنجی آن به 
اتمام رسیده و 12 خوشه در حال توسعه است. وی با اشاره به اینکه 
90 درصد پروژه های نیمه تمام در دولت های قبل به بهره برداری 
رسید، تاکید کرد: در این دوره اولین مرکز خدمات کسب و کار و 
فناوری، با مساحتی بالغ بر 10 هزار متر مربع در استان اصفهان 
بعد از 12 سال به بهره برداری رسید. بگی همچنین به بهره برداری 
و راه اندازی شهرک فناوری اصفهان به مساحت 600 هکتار و فاز 
یک عملیاتی به مساحت 60 هکتار اشاره کرد و گفت: امسال 11 
واحد فناور در شهرک، مستقر و یک واحد بهره برداری شده است.

کارخانه پلی اکریل اصفهان از مهرماه وارد چرخه کار 
می شود

اسرافیل احمدیه نیز با اشــاره به اینکه 2100 واحد صنعتی در 
استان فعالیت می کنند اظهار داشت: در این واحدهای صنعتی 
حدود 260 هزار و ۸75 فرصت شغلی، ایجاد و 213 هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری انجام شده است. وی در ادامه بیان کرد: یکی از 
اقدامات خوب ما حدود 6190 جواز صنعتی بوده که در این راستا 
2000 جواز )که پیشرفت فیزیکی آنها صفر بوده( را باطل کردیم 
تا سرمایه گذاران واقعی وارد عرصه اقتصادی شوند. احمدیه با بیان 
اینکه یک ششم طرح رونق کشــور در رابطه با طرح های ایجاد 
توسعه استان اســت ادامه داد: تعداد پروانه های اکتشاف جاری 
استان حدود 237 مورد بوده و 105 امداد گواهی کشف و 792 
مورد پروانه های بهره برداری معدن است. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان همچنین اظهار کرد: صنایع استان 
اصفهان در سال گذشته حدود 2700 میلیارد تومان تسهیالت از 
بانک ها دریافت کرده اند. وی در ادامه افزود: سهم استان اصفهان 
در طرح رونق 73۴ مورد بود که نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت در اختیارمان قرار داده شد و در همین خصوص بالغ بر 
۴500 مورد ثبت نام داشتیم که بیش از 1000 مورد آن منجر به 
پرداخت تسهیالت شد و بالغ بر ۸05 میلیارد تومان تسهیالت 
برای آن پرداخت شده اســت. احمدیه در ادامه سخنان خود به 
آخرین وضعیت پی اکریل اصفهان اشاره کرد و گفت: پی اکریل 
اصفهان اولین واحد تولید اکریلیک است و درخصوص تامین پلی 
استر مشــکلی جز نقدینگی نداریم. وی با اشاره به اینکه تا چند 
ماه آینده مواد مورد نیاز این کارخانه به کشور وارد می شود بیان 
کرد: قبال 20 میلیارد تومان به این کارخانه تزریق شده بود و به 
زودی 20 میلیارد تومان دیگر نیز به این واحد تولیدی تخصیص 
داده می شود.احمدیه در پایان گفت: کارخانه پلی اکریل اصفهان 
از مهرماه وارد چرخه کار شــده و کارگران آن دوباره مشغول به 

کار می شوند.

قیمت انواع پرزنتر، پوینتر
Presenter 

بازار

اسکوپ SCOPE پرزنتر،مینی کیبورد 
RII MINI RT-MWK01 وایرلس

 1,200,000
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رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد:

تالشبرایحیاتاقتصادیدولتبدوناتکابهدرآمدهاینفتی

بازرس کل استان اصفهان گفت: از 500 بازرس افتخاری جذب شده در 
استان اصفهان، 26۴نفر آموزش دیده اند.

سید رسول محمودآبادی با بیان اینکه سال گذشته 271بازرسی موردی 
در استان انجام شده بود افزود:36 بازرسی برنامه ای )مستمر( و 3 بازرسی 
فوق العاده در این اداره کل صورت گرفت و در این زمینه ۴۴9 گزارش 
به مراجع ذی صالح تحویل داده شد.وی با اشــاره به اینکه 207 مورد 
تخلف اداری، بررسی و 659 نفر به کمیته تخلفات اداری سال گذشته 
معرفی شدند، گفت: در این مدت 66 گزارش پرونده کیفری، تهیه و 151 
متهم در این زمینه مشخص شدند. محمودآبادی افزود: از هزار و 2۸7 
مورد مزایده و مناقصه، بازرسان این اداره کل هزار و 236 مورد نظارت بر 
معامالت را انجام دادند که بعد از بررسی ها 39 مورد از این موارد ابطال 

یا تجدید شد و 13۴ مورد تذکر اصالحی گرفتند.

مشاور سازمان خصوصی ســازی، از واریز مرحله اول سود سهام عدالت 
تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: این سود طی دو تا سه 
مرحله واریز می شــود و کل رقم آن برای امسال، حدود 90 هزار تومان 

است.
جعفر سبحانی افزود: تاکنون 2۸ میلیون نفر از مشموالن، طی دو ماهی 
که از مراحل دوم فاز ســاماندهی ســهام عدالت گذاشته است، شماره 
شبای خود را به سامانه وارد کرده اند که خوشبختانه از این تعداد، 97 
درصد شماره های اعالمی، بدون اشکال و ایراد بوده و تایید شده و حدود 

2/5درصد آنها تایید نشده است.
مشاور ســازمان خصوصی ســازی خاطرنشــان کرد: تاکنون بیش از 
35میلیون نفر برای دریافت صورتحســاب به ســامانه ســهام عدالت 

مراجعه کرده اند.

آموزش 264بازرس 
افتخاری در استان 

اصفهان 

آغاز مرحله اول پرداخت 
 سود سهام عدالت 

از شهریورماه

SITRO S-28 سیترو

 1,350,000
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Genius Media 100 جنیوس

 1,200,000
ریال

 1,350,000
ریال

نماینده اصفهان در مجلس با تشــریح مشــکالت زیست 
محیطی ناشی از خشک شــدن زاینده رود، گفت: اصفهان 
به دلیل آلودگی هوا، آب و خاک ناشــی از صنایع آالینده، 
شهرنشینی و مهاجرپذیری، به شدت ظرفیت های توسعه 
را از دست داده و با فقر به ویژه در حاشیه و روستاهای اطراف 

مواجه است.
حیدرعلی عابدی افزود: کاهش آب زاینده رود کشاورزی در 
غرب و شرق، این اســتان را با مشکل مواجه کرده و خشکی 
تاالب گاوخونی، آن را به کانون خطرناک ریزگردهای سمی 
و صنعتی تبدیل کرده است که این موضوع، سالمت ساکنان 

فالت مرکزی ایران را تهدید می کند. 
وی با اشــاره به اینکه برای برطرف شــدن این مشکالت، 
مصوبات متعددی در دولت یازدهم توسط شورای عالی آب 
به بخش های ذی ربط ابالغ شده و براساس دهمین مصوبه 
شورای عالی آب در اردیبهشت سال 92، هر نوع بارگذاری 
جدید در زاینده رود ممنوع شده است، خواستار اجرای جدی 

این مصوبات از سوی مسئوالن ذی ربط شد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: برداشت های بی رویه و بخشش  های شاهانه وزارت نیرو 
از 10 سال پیش تاکنون، بی  توجهی وزارت جهاد کشاورزی 
به مصوبات شــورای عالی آب، توسعه طرح های کشاورزی 
بدون مطالعه و بدون توجیه اقتصادی در اطراف زاینده رود، 

عطش سیری ناپذیر و اشتهای بی حد وحصر حاشیه نشینان 
رودخانه و مسابقه نفس گیر در برداشت های آب در پی نبود 
یک دستگاه ناظر، متاسفانه هر روز گلوی زاینده رود را بیشتر 
فشار داده اســت و اصفهان، این نگین امانت گرفته از تاریخ 
بشــریت، میراث پرافتخار جهان و پایتخت تمدن اسالمی، 

بدون زاینده رود حیات خود را از دست خواهد داد.
وی در ادامه، بررســی مشکالت آب اســتان های جنوبی و 
فالت مرکزی ایران به دور از احساسات فردی و اعمال سالیق 
قومیتی و جناحی و اتخاذ راهبردهای مناسب و کارشناسی 
در فضایی دوستانه و انجام گفت و گو و تبادل نظر برای حل 

این مشکالت را خواستار شد.

مدیرعامــل برق منطقــه ای اصفهان گفت: در اســتان 
اصفهان 60 درصد از مصرف برق مربوط به صنایع است که 
از لحاظ مصرف، به استانداردهای جهانی نزدیک هستیم.

موســی رضایی، در همایش مدیریت مصــرف و گذر از  
پیک بار سال 96 اظهار داشت: در ادارات دولتی توجه به 
موضوعات  مدیریت مصرف برق، آن طور که باید و شاید 
رعایت نمی شود؛ به طوری که این نقیصه همواره در این 

حوزه وجود داشته است.
وی افزود: اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مســیر انتقال 
انرژی الکتریکی از شمال به جنوب کشور دارای اهمیت 

ویژه ای است و نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان یادآور شــد: کشور ما 
بزرگ ترین تولیدکننده برق در منطقه خاورمیانه اســت 
و با توجه به 75 هزار مگاوات قدرت نصب شده، از لحاظ 
کنترل و پایداری شــبکه باید ابزار و راهکارهای الزم را 

داشته باشیم.
رضایی با اشاره به همکاری خوب صنایع  با برق اصفهان 
و برنامه تعمیــرات و تعطیالت که در نوع خود بســیار 
خوب و ملموس اســت، گفت: ما در سال گذشته حدود 
26میلیارد تومان به عنوان جایزه همکاری صنایع با برق 
به آنها پرداخت کرده ایم.وی اذعان داشت: صرفه جویی 
200 مگاوات از طرف مشترکین و بخصوص دستگاه های 

اجرایی اســتان، منجر به  صرفه جویی در ســاخت یک 
نیروگاه 200 مگاواتی خواهد شد که متعاقب آن نیز عدم 
احتیاج به سرمایه گذاری، سوخت نیروگاهی و در نتیجه 

آلودگی کمتری خواهد بود.
 وی در پایان با اشــاره به بخشــنامه وزارت نیرو مبنی 
بر تامیــن 20 درصد بــرق دســتگاه هــای اجرایی از 
انرژی های تجدیدپذیر، گفت: عدم رعایت این بخشنامه 
تا شهریورسال آینده توســط دستگاه های اجرایی باعث 
خواهد شد 20 درصد از هزینه مصرف برق آنها با متوسط 
نرخ خرید تضمینی بــرق از نیروگاه هــای تجدیدپذیر 

محاسبه شود.

مدیرعامل برق منطقه اصفهان می گوید ۶0 درصد برق اصفهان را صنایع مصرف می کنند؛

برق خوری صنایع!

پارلمان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

اصفهان ظرفیت های توسعه را از دست داده است

انرژی

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: پروژه راه آهن اراک - خمین - گلپایگان - خوانســار- 
اصفهان به زودی کلنگ زنی خواهد شــد. علی بختیار اظهار 
داشت: برای احداث راه آهن خمین-گلپایگان- اصفهان که با 
این عنوان در ردیف تخصیص اعتباری قرار داشت، اکنون سه 

کار مهم صورت گرفته است.وی افزود: این پروژه دارای بخش 
تامین اعتبارات، مطالعات و ردیف اعتباری بود که در ســال 
جاری در جدول 20 در پیوست یک بودجه قرار گرفت و رقم 
اعتبار آن را افزایش دادیم. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مطالعات این طرح تکمیل 

شده و باید نقشه های مورد نظر آن تهیه شود که برای این کار  
اسناد مناقصه، آماده وکل مسیر مشــخص شده است؛ با این 
تفاوت که از مســیر میمه، به دلیل وجود خط ریلی پرسرعت 
در آن و قرار گرفتن در منطقه حفاظت شــده پناهگاه حیات 
وحش موته و بهره مندی مردم شهرستان خوانسار از این طرح 
عظیم، تغییر مسیر داد و اکنون از سمت گلپایگان - خوانسار به 
سمت اصفهان ادامه پیدا می کند. بختیار با اشاره به اینکه این 
طرح )راه آهن( بیش از 10 سال بود که در پیوست یک قانون 

بودجه قرار گرفته بود، افزود:  عملیات احداث خط ریلی اراک- 
خمین- گلپایگان - خوانســار - اصفهان موجب اتصال خط 
ریلی سراسری با دیگر استان های کشور می شود که با پیگیری 
مکرر مورد موافقت وزارت راه قرار گرفت و ظرف یک ماه آینده 
این پروژه مهم کشــور کلنگ زنی می شــود. عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس افزود: با پیگیری های مســتمر توانستیم  مبلغ  
7/3میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم که  اکنون 6/9میلیارد 

تومان آن تخصیص یافته است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس: 

پروژه راه آهن اراک - گلپایگان - اصفهان به زودی کلنگ زنی خواهد شد

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

6،500،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،510،000 ریالسکه یک گرمی

1،147،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

خام فروشی نفت با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

زاینده رود

فرماندار شهرستان تیران و کرون، از رشد 20 درصدی اشتغال 
در مناطق صنعتی این شهرستان در یکسال گذشته خبرداد.

علی رحمانی افزود: رونق کاروفعالیت در شهرک های صنعتی 
شهرســتان تیران و کرون، با بســته های حمایتی دولت و 
کمک های کارگروه رفع موانع اقتصادی در یکسال گذشته 
اتفاق افتاده که رشد تولید و اشتغال را به همراه داشته است. 
وی بیان کرد: پنج واحد صنعتی بزرگ این شهرستان موفق به 
دریافت تسهیالت بانکی و بسته های حمایتی دولت در یکسال 
گذشته شده اند. وی گفت: عمده مشــکل سایر واحدهای 
صنعتی برای دریافت تسهیالت بانکی، وثیقه های سنگین 
بانک هاست که برای تسهیل شــرایط و جلوگیری از رفتار 
سلیقه ای بانک ها، مشکالت مشخص شده و برای رسیدگی به 
استانداری اعالم شده است. فرماندار شهرستان تیران و کرون 
افزود: با تسهیل شرایط اخذ وام توسط بانک ها و کمک صندوق 
حمایت از صنعت، توزیع تسهیالت بانکی و بسته های حمایتی 
در سال جاری افزایش می یابد و بر این اساس رشد 20 درصدی 
اشتغال و تولید در واحدهای صنعتی این شهرستان در سال 
96 پیش بینی می شود. وی با اشاره به اینکه سرمایه درگردش 
مهم ترین نیاز واحدهای صنعتی این شهرستان است، گفت: با 

توزیع منابع مالی در بین صنعتگران، این نیاز رفع می شود.

افزایش 20 درصدی اشتغال 
درمناطق صنعتی تیران و کرون 
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نمایش فیلم سینمایی»کارگر ساده نیازمندیم«از دیروز
فیلم ســینمایی »کارگر ســاده نیازمندیم« به کارگردانی منوچهر هادی که در جشنواره فیلم 
 فجر هم مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، از دیروز در ســینماهای کشــور به نمایش درآمده 

است.

در شهر

انیس االسود، فیلمساز اهل تونس و از داوران جشنواره 
فیلم کودک، درباره اهمیت جشنواره کودکان و نوجوانان 
اصفهان اظهار کرد: در جهان عرب تنها یک جشنواره با 
موضوع کودک برگزار می شود که بسیار کوچک است  و 
یک جشنواره نیز در شهر سوسه )تونس( برگزار می شود 

که بیش از یازده سال قدمت دارد.
وی اظهار کرد:متاسفانه فرهنگ نوشتن برای کودکان 
در کشــورهای عربی بســیار کمرنگ اســت، بنابراین 
نویســندگان عرب که برای کودکان می نویسند بسیار 
کم هستند به گونه ای که می توان تعداد آنها را ذکر کرد. 
واقعیت این است که نویســندگان برای نوشتن ترغیب 
نمی شــوند و هیچ حمایتی از جانــب دولت ها صورت 

نمی گیرد.
این داور جشــنواره کودکان و نوجوانان اصفهان اضافه 
کرد:اگر به کشورهای اروپایی و پیشــرفته جهان نگاه 
کنیم، می بینیم که فرهنگ نوشتن برای کودک کامال 
خود را نشــان می دهد، به طور مثال داستان سیندرال و 
دختر کبریت فروش را داریم که نویسندگان آنها صرفا 

برای کودکان می نویسند.
االسود با اشــاره به اهمیت جشــنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانــان ادامه داد: بایــد کار ویژه ای برای 
کودک انجام داد. نمی توان با کودک از مسائل غیر مرتبط 
با دنیای کودکی او سخن گفت و نباید کودک را ترساند؛ 

زیرا ترس دشمن کودکی است.
وی گفت: ســینمای ایران حدودا پس از طی  ۳۰سال 
زبان سینمای جهان را تغییر داده است. سطح جشنواره 
اصفهان را بســیار باال دیدم و فرامــوش نکنیم که هنر 
سینما، سالح ما برای مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی 

دیگران است.

فیلمساز تونسی تاکید کرد:

سطح باالی جشنواره فیلم 
کودک اصفهان

دبیر اجرایی جشنواره بین المللی خبر داد:

سانس فوق العاده برای اکران12فیلم 
جشنواره

 سوءاستفاده از شهرام قائدی 
در تبلیغ دمنوش

دبیر اجرایی جشنواره بین المللی گفت: با استقبال چشمگیر مخاطبان از 
این رویداد بزرگ فرهنگی، نمایش فیلم ها در ششمین روز به سانس های 
فوق العاده کشیده شد. حسینعلی شهیدی با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در سالن شماره یک چهارباغ از ساعت 1۰صبح فیلم پل سفید، ساعت 
12قهرمانان کوچک، ساعت 14کاتی و ستاره و ساعت 16شوکا اکران 
خواهد شد. وی تصریح کرد: در سالن شماره سه چهارباغ از ساعت 1۰صبح 
فیلم پویانمایی فهرست مقدس، ساعت 12کله آهنی، ساعت 14پسر و 

هیوال و ساعت 16دنیای کیف ها نمایش داده می شود.
دبیر اجرایی سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
خاطرنشان ساخت: در سالن شماره چهار چهارباغ، ساعت 1۰صبح فیلم 
اسکی باز، ساعت 12چهل کچل، از ساعت 14شکالتی و ساعت 16دزد و 

پری2 به نمایش درخواهد آمد.

شهرام قائدی با انتشار عکس هایی از این تبلیغات جعلی نوشت:
»تو را خدا ببینید چهار روز عمر و یه لقمه نون، آدم ها را به چه کارایی 
وادار می کنه. بابا من بیچاره شدم که چهار کیلو از وزنمو کم کردم؛ اَونم 
باکم خوری همیشگی و ورزش مداوم؛بعد یه صفحه و پیچ تو تلگرام و 
اینستا، ما را به یک دارو یا دمنوش یا به وسیله ورزشی بنجل چینی توی 
انبار بادکرده وصل می کنه! جدیدا هم که مد شده از چهره ها می خوان 
بشینن تو یه مصاحبه شــیک، مثل ریگ دروغ بگن که این دارو ال 
می کنه و بل می کنه  که من شــخصا هر چه مبلغ حضور را باال بردن 
زیر بار نرفتم. بابا اگه دارویی واسه رشد مو به این شکل وجود داشت 
یا قرصی یا دمنوشی که به این شــکل الغر کنه، واال هنرپیشه های 
هالیوودی که کم مو و چاق هم کم ندارن، اول از اونا استفاده می کردن... 
خدا به دادمون برسه که بعضی ها برای رسیدن به پول پا رو همه چی 
می ذارن ،پول پرستی که روزبه روز هم داره بدتر می شه. راستی یه چیز 
خیلی جالب: این بنده خدا دروغ به این بزرگی را نوشته، منم تگ کرده!«

مزایده
4/275 شماره نامه: 9610113624500102 شماره پرونده: 9409983633501006 
شماره بایگانی شــعبه: 940291 دایره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری 
خمینی شهر در پرونده کالســه 940291 اجرا  له مهدی مهران نیا به خواسته مطالبه 
به طرفیت مجتبی گلی در نظر دارد یک قطعه باغ واقع در خمینی شــهر یابان باغبان 
مقابل پارک باغبان کوچه سنجدی کوچه بام ســبز پالک 6 دارای مساحت 400 متر 
مربع دارای یک ساخت 35 متری و یک استخر دارای تعدادی درخت 2 ساله که حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1396/5/5 ساعت 8/30 
صبح در محل اجرای احکام شــعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران روبروی 
بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 
روز قبل از مزایده مورد را به نشانی فوق الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. م الف: 4111 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر)208 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/284 کالسه پرونده: 159/96 شماره دادنامه: 411- 96/3/28 مرجع رسیدگی شعبه 
8 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان ابراهیم مشتاقی به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران خ زاگرس کوچه آفتاب وکیل: احمد سعیدپور به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی نبش کوچه هفتم خواندگان: 1- سجاد فیوجی 2- رضا پور فضلی 3- علی 
درخواه همه مجهول المکان گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای ابراهیم مشــتاقی با وکالت احمد سعیدپور بطرفیت آقایان 
1- ســجاد فیوجی فرزند جواد  2- رضا پور فضلی فرزند علیرضا 3- علی درخواه 
بخواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبیل 634565 ایران 13 با توجه به خواسته 
خواهان و مبایعه نامه مورد استناد خواهان و با توجه به اینکه کارت اتومبیل و بیمه 
نامه در ید خواهان بوده و با توجه به اینکه با اســتعالم بعمل آمده از راهور اتومبیل 
موصوف بنام سجاد فیوجی بوده و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده اند عالهذا دعوی خواهان 
وارد تشخیص شورا مستندا به ماده 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول سجاد فیوجی 
به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال اتومبیل موصوف بنام خواهان 
محکوم می نماید فلذا با اینکه دعوی متوجه خوانده دیگر نبوده شورا اقرار در دعوی 
خواهان در این قسمت صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در محاکم  ایــن دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی وظرف 
بیســت روز قابل اعتراض از محاکم عمومی حقوقی است. م الف: 1413 شورای حل 

اختالف حوزه 8 )284 کلمه، 3 کادر(
مزایده

4/225 اجرای احکام مدنی شــعبه اول مجتمع قضایی شماره 1 شــعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی 
کالسه 962032 ج ح ا م له عباسعلی برکت فرزند حسن علیه حمید نعمت الهی فرزند 
محمدکریم مبنی بر مطالبه )بخشی از مطالبات( در روز سه شنبه مورخ 1396/5/3 از 
ســاعت 8:30 تا 9 صبح در محل این اجراء )طبقه زیرزمین دادگستری خیابان شهید 
نیکبخت( جهت فروش اموال به شرح ذیل برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از 
مزایده میتوانند با مراجعه به آن بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه، در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنا جهت 
مالحظه اموال به آدرس: اصفهان خوراســگان خیابان شــهدای ستار جنب مشاور 
امالک نقش جهان کوی بن بست پالک 26 مراجعه نمایند. نظریه کارشناس: 1- تعداد 
56 عدد صندلی چوبی مشبک بدون دسته رنگ شده سفید رویه مشمع کال مستعمل 
از قرار هر عدد به طور متوسط 500/000 ریال جمعا به ارزش 28/000/000 ریال 2- 
تعداد هشتاد عدد میز فلزی تاشو صفحه ورق مستعمل هر عدد 400/000 ریال جمعا 
32/000/000 ریال 3- تعداد 230 عدد بشــقاب چینی چارگوش طوس و تعداد 210 
عدد بشقاب چینی گرد برنج خوری زرین و تعداد 100 عدد میوه خوری چهارگوش 
چینی مختلف و 100 عــدد میوه خوری چینی گرد مختلف کال مســتعمل و بعضا لب 
پریده به طور متوسط هر عدد 10/000 ریال  جمعا 6/400/000 ریال4- تعداد 20 عدد 
گلدان فلزی سیلور قلمزنی نگین دار ناقص به ارتفاع 25 سانتی متر و مستعمل جمعا به 
ارزش 8/000/000 ریال 5- دو عدد بخاری گازی نیک گستر مستعمل جمعا به ارزش 
24/000/000 ریال جمــع کل: 98/400/000 ریال م الف: 10321 شــعبه اول اجرای 

احکام دادگاه عمومی حقوقی)مجتمع قضایی شماره 1()287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/241 کالســه پرونده: 951139 شــماره دادنامــه: 9609976793801010 تاریخ 
رسیدگی: 96/3/22 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: 
شبنم شــیرین بیگی عظیمی فرزند حسن به نشــانی: اصفهان خ امام خمینی شهرک 

رسالت خ سعدی مجتمع ســعدی طبقه اول واحد 1 با وکالت: سعید مهرابی کوشکی 
فرزند محمدرضا به نشانی: شاهین شــهر خ عطار نبش فرعی 8 شرقی مجتمع کوثر 
طبقه اول واحد اول. خواندگان: 1- منصور گرجی فرزند محمدعلی به نشانی: اصفهان 
خ امام خمینی شهرک رسالت خ سعدی مجتمع سعدی طبقه اول واحد 1، 2- علیرضا 
ابراهیمی فرزند اکبر به نشانی: اصفهان خ حسین آباد کوچه 14 پالک 96 ، 3- مجتبی 
نوری فرزند محمدعلی به نشانی: مجهول المکان. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خانم شیرین بیگی عظیمی به طرفیت 
خواندگان 1- منصور گرجی 2- علیرضا ابراهیمی 3- مجتبی نوری به خواسته الزام 
خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی 122ق22 
ایران53 مقوم بــه 130/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله و 
خسارت دادرسی، نظر به محتویات پرونده و قراردادهای عادی فیمابین خواهان و 
خوانده ی ردیف اول و همچنین قرارداد عادی بین خوانــده ردیف اول و خوانده ی 
ردیف دوم و همچنین استعالم صورت گرفته از پلیس راهور و عدم حضور خواندگان 
ردیف دوم و ســوم در جلســه رســیدگی مورخ 95/11/3 با وصف ابالغ قانونی به 
ایشان و باالخص وکالتنامه ی شماره 75755 مورخ 93/6/23 دفترخانه شماره 112 
اصفهان که مطابق آن خوانده ردیف دوم به وکالت از خوانده ردیف ســوم که مالک 
خودروی مربوطه می باشد وکالت تفویض پالک به ایشان واگذار نموده و خواهان نیز 
با وکالت مزبور اقدام به فک پالک و اخذ پالک به نام خود را بر استعالم انجام پذیرفته 
و تمامی اسناد و مدارک خودرو شامل بیمه نامه، کارت خودرو، کارت سوخت و برگه 
سبز خودرو نیز در اختیار ایشان می باشد و با عدم ارسال الیحه توسط خواندگان 
ردیف دوم و سوم که برائت ذمه ایشان را در بر داشته باشد لذا شورا به استناد ماده 
10- 219- 220- 222 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف سوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
خودروی مورد دعوی به شماره انتظامی 122ق22 ایران53 بنام خواهان، و پرداخت 
3/400/000 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 120/000 ریال بابت نشر 
آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید اما در مــورد خواندگان ردیف اول و 
دوم شورا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می نماید که رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 10323 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره    9609970350200039 دادنامــه:  شــماره   4 /263
9509980350200535 شــماره بایگانی شــعبه: 950648 خواهــان: آقای روح اله 
آقائی حسین آبادی فرزند محمود با وکالت آقای سید جالل سید محمدی فرزند سید 
حسین به نشانی: اصفهان میدان انقالب جنب دفتر راه آهن ساختمان امین طبقه سوم 
واحد 41 کدپستی 8144714744 خوانده: آقای رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم به 
نشانی: اصفهان خ عالمه امینی نرســیده به خ بازارچه جنب مجتمع باران پالک 1 در 
حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان می باشند. خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه وجه ســفته 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه. دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان آقای روح اله آقائی حســین 
آبادی فرزند محمود با وکالت آقای سید جالل سید محمدی به طرفیت خوانده آقای 
رضا رویدشتی فرزند ابوالقاسم به خواســته مطالبه وجه پنج فقره سفته به شماره 
های 386147 لغایت 386150 مــورخ 95/05/21 هریک به مبلغ 120/000/000 ریال 
و 276758 مورخ 95/05/21 به مبلغ 900/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه از توجه به وجود اصل سفته، درید 
خواهان و اینکه خوانــده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خــود به عمل نیاورده و 
دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مســتنداً به مواد 308، 307 و 309 قانون تجارت و ماده 1258 قانون مدنی و 
مواد 519 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/380/000/000 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه براساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی از 
زمان تقدیم دادخواست مورخ 95/07/12 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 47/880/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 14/175/000 ریال 
به عنوان هزینه واخواست سفته های مدرکیه و مبلغ 32/000/000 ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10348 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  )351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354702643 ابالغنامــه:  شــماره   4 /264
9509980365601299 شماره بایگانی شعبه: 960184 شاکی: آقای قاسم مزروعی 
فرزند حســن با وکالت خانم رعنا محمودی گهروئی فرزند مظفر به نشانی: اصفهان 

هشت بهشت غربی حدفاصل چهارراه گلزار و ملک نبش کوچه 15 ساختمان فراز 2 
طبقه 4 واحد 8. متهم: آقای مهدی احمدی فرزند غالمعلی به نشانی: اصفهان، اصفهان، 
خ کاوه خ فالطوری ک طوفان بن بست پرستار پالک 2 اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 
عادی 2- تهدید 3- مزاحمت تلفنی گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
جامع اوراق آن ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء 
رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهــدی احمدی فرزند غالمعلی 
مبنی بر توهین به شــاکی و تهدید وی به ضررهای آبروئی و نفسانی دادگاه نظر به 
کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت آقای قاسم 
مزروعی فرزند حسن با وکالت خانم رعنا محمودی گهروئی فرزند مظفر و استعالم 
به عمل آمده از مخابرات که حاکی از تعلق خط همراهی که با آن پیامک های استخراجی 
پیوست پرونده با آن ارسال شده به متهم دارد و مالحظه مفاد این پیامک ها از جمله 
پیامک منعکس در صفحه شش پرونده و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم با وصف 
ابالغ وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را 
محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به مواد 608، 669 قانون تعزیرات مصوب 1375 و با 
رعایت ماده 134 قانون تعزیرات از بابت توهین ایشان را به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت تهدید به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید. رای دادگاه در این قسمت غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است و اما در خصوص اتهام 
دیگر وی مبنی بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت شاکی و کیفرخواست صادره نظر 
به اینکه از تلفن به عنوان وسیله ارتکاب بزهای باال استفاده و در راستای آن بوده است 
لذا بزه مستقل دیگری تحت این عنوان متصور نمی باشد و با استفاده از اصل برائت 
رای بر برائت ایشــان صادر و اعالم می نماید رای دادگاه در این قسمت حضوری و 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 10334 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 

جزایی سابق(  )404 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/257 شماره صادره: 960705841358811 - 96/4/8 خانم زهرا قدیری زهرانی 
فرزند کاظم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ پالک شماره 88/889 اصلی واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 515 دفتر 374 امالک ذیل ثبت 82308 به 
نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره دفترخانه 
اسناد رسمی شماره به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب 
سند دفتر نزد رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده اســت( نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4122 یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )231 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/258 شــماره صادره: 960705841358811 - 96/4/8 آقای بهروز مستاجران 
گورتانی فرزند عبدالحسین به اســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی اســت که مالکیت چهار دانگ پالک شماره 88/889 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 512 دفتر 374 امالک 
ذیل ثبت 82307 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی 
شماره دفترخانه اسناد رسمی شــماره به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4123 یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/280 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 521/96 وقت رسیدگی ســاعت 6 عصر بعدازظهر 
روز سه شــنبه مورخه 1396/05/17 مشــخصات خواهان: مراد حسین محمدیان 

فرزند گل میرزا مقیم خرم آباد الشتر میدان بسیج خ علوم منزل شخصی مشخصات 
خوانده: مصطفی نصیری نقی آبادی فرزند اسداله خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
115/190/000 ریال وجه یک فقره رســید عــادی و یک فقره چک بــه انضمام کلیه 
خســارات قانونی در جلســه هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
در تادیه دلیل خواهان: کپی مصدق رســید عــادی 2- کپی مصدق چــک و گواهی 
عدم پرداخت.گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4117 
شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/278 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 520/96 وقت رسیدگی ساعت 5:45 بعدازظهر روز 
سه شــنبه مورخه 1396/05/17 مشخصات خواهان: محســن صرامی فرزند یداله 
مقیم خمینی شــهر میدان پمپ بنزین نماینده اتومبیل هما مشخصات خواندگان:1-  
احمد نصیر فرزند حســین 2- محمد مکتوبیان 3- مهری جان نثــاری الدانی فرزند 
محمد خواســته و بهای آن صدور حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکی 
از دفاتر اســناد رســمی و انتقال 6 دانگ یکدستگاه خودروی ســواری پژو پارس 
به شــماره انتظامی 137 ص 73 ایــران 53 مقوم به مبلــغ 10/000/000 ریال دالیل 
خواهان: کپی مصدق بیمه نامــه 2- کپی مصدق کارت و  بیمــه نامه خودروگردش 
کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امــور مدنی نموده 
اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4116 شــعبه 
 هشــتم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 

)216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/279 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالســه پرونده 522/96 وقت رســیدگی ســاعت 6:15 بعدازظهر 
روز سه شنبه مورخه 1396/05/17 مشــخصات خواهان: علیرضا کیساری فرزند 
مهدی مقیم خمینی شــهر خیابان امیرکبیر کوچه 84 فرعی دوم ســمت چپ انتهای 
کوچه مشــخصات خواندگان 1- مهدی فاتحی فرزند علیرضا 2-  الهه نوری فرزند 
غالمرضا خواسته و بهای آن: محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال یک دستگاه خودروی ســواری زانتیا به شماره انتظامی 458 ط 88 
ایران 680 مسقط بر مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی دالیل 
خواهان 1- کپی مصدق مبایعه نامه 2- کپی مصدق کارت و  بیمه نامه خودروگردش 
کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امــور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4115 شعبه 
 هشــتم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 

)218 کلمه، دو کادر(

اعالم مفقودی

اینجانب مهدی صادقی مالک خودرو پیکان وانت مدل 1393 
به رنگ سفید به شماره شاسی NAAA36AA2EG715574 و 
شماره موتور 118P0128891 و شماره پالک 13- 516 ص 
76 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( کارت و برگ 

سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

جشنواره

اینستاگردی

رســول  بزرگداشــت  آییــن 
صدرعاملی،کارگــردان بــزرگ 
ایران بعد از ظهر روز ســه شنبه، 
همزمان با پنجمین روز از سی امین جشــنواره بین المللی 
کودک و نوجوان، در حضور مسئولین، هنرمندان، بازیگران 
و عالقه مندان عرصه ســینما و کودک در ســینما فلسطین 

برگزار شد.
رســول صدرعاملی ضمن ابراز خوشــحالی از برگزاری این 
جشنواره در زادگاه خویش اظهار داشــت:  برگزاری مراسم 
بزگداشــت به هیچ وجه به این معنی نیست که آن شخص 
دیگر فیلم نسازد؛ چرا که ما فیلمســازان به صورت ناگهانی 

می میریم.
وی در مورد دوره های قبلی برگزاری جشــنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان تصریــح کرد: دوره هــای اول تا پنجم 
جشنواره به رنج و تالش بسیار برپا شد؛ اما مدیران با صمیمیت 

کار می کردند و به سرعت جای خودش را باز کرد.
هیچ کدام از فیلم ها من را به هیجان نیاورد

این کارگردان ســینمای ایران ادامه داد: اصفهان با برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان شکل تازه ای از بعد جهانی 
به خود گرفت به طوری که هر کجای دنیا که می رویم سراغ 
جشــنواره کودک و نوجوان اصفهان را می گیرند و به شدت 

مشتاق حضور در این جشنواره هستند.
صدرعاملی با ابراز دلتنگی نسبت به بعضی از فیلم های خود، 

گفت: ما 1۰سال پیش با زحمات زیادی فیلم می ساختیم و 
ضمن مهم بودن فیلمنامه، اخذ پروانه نمایش هم جدی بود 
ولی یک حس همدلی انسان را به سمت سینمای خوب پس 

از انقالب پیش می برد.
وی بیان داشــت: همه بازیگران فیلم »خــون بارش« که در 
آن  به عنوان نویسنده و تهیه کننده با امیر قوی دل همکاری 
می کردم، در واقعه 1۷شــهریور ۵۷حضور داشتند ولی همه 
تالش ما این بود که مبادا به مخاطب بی احترامی شــود، اما 

وضعیت االن خیلی مخدوش شده است.
کارگردان و نویسنده ایرانی در مورد فیلم های این جشنواره 
گفت: فیلم های این دوره را دیدم خوب بودند اما هیچکدام از 

آنها من را به هیجان نیاورد.
هنرمند واقعی باید تربیت و اصول داشته باشد

به گفته صدرعاملی ما در کشوری زندگی می کنیم که از آن به 
عنوان »سرزمین شعر« یاد می شد ولی در حال حاضر به عنوان 
»سرزمین سینما« شناخته می شود؛ چراکه در هر خانواده پنج 
نفری،۳نفر عالقه مند به سینما در حوزه های مختلف فیلمنامه 

نویسی،کارگردانی و... هستند.
وی افزود: برای ورود به عرصه سینما، قبل از اینکه به ظاهر، 
صورت، قد و باال و حتی استعداد توجه کنیم، باید به شخصیت 
افراد توجه کنیم. ایــن کارگردان پیشکســوت تاکید کرد: 
هنرمند واقعی باید عالوه بر شخصیت، بضاعت و جنبه بزرگ 

شدن را نیز داشته باشد.

صدرعاملی ضمن اشاره به اینکه هنرمند فارغ از پولدار یا فقیر 
بودن، باید تربیت و اصول داشته و به آن معتقد باشد، گفت: 
این فرد کسی است که بعد از 1۰دقیقه صحبت می توان به آن 
اعتماد کرد؛ وگرنه با مالک قرار دادن تیپ شخصیتی، هرجا 

و در هر وضعیتی شخصیت متفاوتی از خود نشان می دهد.
کارگردان پیشکســوت اصفهانی خاطرنشــان ساخت: تمام 
بازیگرانی که من به سینمای ایران معرفی کردم در کنار اینکه 
عاقبت به خیر شدند، توانســتند زندگی اجتماعی و هنری 
خود را با انضبــاط کاری و پایبندی به تمام اصول طی کنند، 

این چیزی است که الزم است به سینمای ایران معرفی شود.
صدرعاملی 8۰درصد کارگردانی را به  انتخاب درست دانست 
و اعتقاد داشت که انتخاب درســت باعث درست شدن بقیه 

کارها می شود.
صدرعاملی، ملودرام را به سینمای پس از انقالب 

آورد
کیومرث پوراحمد، کارگردان سینمای ایران نیز بیان داشت: 
در ایران فقط یک فیلم ســاز به نوجوانــان دختر به صورت 
درخشان و تاثیرگذار پرداخت؛ آن هم رسول صدرعاملی است.

به گفته وی، صدرعاملی با فیلم »گل های داودی« ملودرام را 
به سینمای پس از انقالب آورد.

فیلم های صدرعاملی قلب مردم را تسخیر کرد
وحید نیک خواه آزاد معتقد است که رسول صدرعاملی نه تنها 
راهی در سینمای کودک باز کرد، بلکه توانست در جشنواره ها 

و در عرصه نمایش نیز موفق ظاهر شود.
وی افزود: فیلم های صدرعاملی نه تنها جشنواره های داخل و 

خارج، بلکه قلب مردم را تسخیر کرد.
نیک خواه آزاد ایــن خصوصیــت را از مهم ترین جنبه های 
شخصیتی او دانست و خاطرنشان ساخت: صدرعاملی یکی 

از کسانی اســت که همه در 
ســینما از وی به نیکی یاد 

می کنند.
پدرم هنوز بازنشست 

نشده است
پســرکارگردان ایرانی نیز 
اظهار کرد:  برگزاری مراسم 
بزرگداشــت، خطــر حس 
پیشکسوتی و سالخوردگی 

برای آن شخص دارد.
میــالد صدرعاملــی تاکید 
داشــت: بچه های دهه ۷۰ 
و 8۰ به فیلم هایی شــبیه 
فیلم های قدیمی پدرم نیاز 
دارند و پدر من هنوز به زمان 

بازنشستگی نرسیده است.
شــهردار اصفهــان، مهدی 

جمالی نژاد برپایی مراسم بزرگداشــت را اقدام خالقانه این 
جشنواره دانســت و گفت: مزیت این اقدام، تشویق جوانان و 

نوجوانان به گذاشتن جا پای این افراد است.

کارگردان بزرگ ایرانی:

هیچ کدام از فیلم ها من را به هیجان نیاورد

در ایران فقط 
یک فیلم ساز به 

نوجوانان دختر به 
صورت درخشان 

و تاثیرگذار 
پرداخت؛ آن هم 

رسول صدرعاملی 
است

اعظم 
حاجی رضازاده
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فناورانه

یک شرکت اسکاتلندی به منظور غلبه بر پیچیدگی ها و هزینه های داروسازی، 
برای ساخت یک ابرکامپیوتر داروساز سرمایه گذاری کرد.

موسســه GlaxoSmithKline به تازگی یک بودجه 43 میلیون دالری به 
تیم هوش مصنوعی Exscientia اسکاتلند اختصاص داده است تا یک هوش 

کارآموز بسازند که قادر است فرآیندها و روش های داروسازی را یاد بگیرد.
در این روش، اطالعات مربوط به یافته ها و روش های کار روی دارویی خاص را 
اندک اندک به کامپیوتر می دهند تا ازطریق آنالیز آنها با روش کار آشنا شود؛ 
ســپس در مرحله بعدی نیاز فعلی و دارویی را که در حال حاضر باید ساخته 
شود، برای کامپیوتر شرح می دهند و این کامپیوتر قادر خواهد بود با استفاده 
از مسیرهای استاندارد داروسازی، قرص یا شــربتی جدید را بسازد و پس از 

آزمایش، نتایج را به  طور دقیق اعالم کند.
برنامه ریزی های انجام شده به گونه ای است که کامپیوتر بتواند زمان و هزینه 
موردنیاز برای ساخت یک دارو را تا یک  چهارم کاهش دهد و همزمان دارویی 
تهیه کند که برای آزمایش های انسانی آماده باشد و نیاز به سال ها پژوهش روی 

حیوانات نداشته باشد.

راکتورهابرایفضانوردان،هوایپاکهوشمصنوعیداروسازیمیآموزد
تامینمیکنند

ناسا تصمیم دارد سوخت، هوا و آب پاک مورد نیاز فضانوردان در مریخ را به وسیله 
راکتورهای کوچک تامین کند؛ راکتورهایی که گرما را به الکتریسیته تبدیل می 
کنند. ناسا مشغول همکاری با وزارت انرژی آمریکاست تا  راکتورهای کوچکی 
بسازد که به تولید سوخت، هوا و آب پاک برای فضانوردانی در مریخ کمک می 
کند. همچنین این راکتورها انرژی الزم برای تجهیزاتی مانند مریخ نوردها فراهم 
می کنند. این راکتورها حدود دو متر ارتفاع دارند و می توانند با تبدیل گرما به 
الکتریســیته ۱۰ کیلووات انرژی تولید کنند. براساس تخمین ناسا، حداقل به 
چهار راکتور با این ویژگی ها نیاز است تا بتواند ۸ فضانورد را در مریخ پشتیبانی 
کند. این پروژه که Kilopower نامیده می شود جدیدترین فناوری برای تامین 
انرژی در فضا به شمار می آید. در حال حاضر انرژی مریخ نوردهای موجود در این 
سیاره با ژنراتورهای »ترموالکتریک رادیوایزوتوپ« تامین می شوند که گرمای 
زوال عناصر رادیواکتیور را برای  تولید انرژی استفاده می کنند. این درحالی است 
که ناسا در یکی از گزارش های خود اعالم کرده بود که انرژی مورد نیاز  ماموریت 

مریخ  به اندازه انرژی  مصرفی ۸ خانه روی زمین است.

محققان سوییســی نوعی بانداژ هوشمند ســاخته اند که دارای حسگرهای 
فلورسانس است و پزشــکان و پرســتار بیمار می توانند با بررسی این حسگر 
فرآیند بهبود زخم را کنترل کنند. زخم های باز باید به طور مرتب کنترل شوند 
و از سوی دیگر پوشش آن نیز بیشتر اوقات خطر عفونت را افزایش می دهد. به 
همین دلیل گروهی از محققان سوییسی یک بانداژ درخشان ساخته اند که به 
پرستاران  اجازه می دهد فرآیند بهبود زخم را کنترل کنند. بانداژ هوشمند که 
Flusitex )بانداژ مجهز به حسگرهای فلورسنت( نام گرفته، توسط گروهی از 
محققان موسسه EMPA، موسسه علم و فناوری زوریخ، مرکز میکروتکنیک 
الکترونیک سوییس و بیمارستان دانشگاهی زوریخ ساخته شده است. برای آنکه 
پزشکان بتوانند نور فلورسانس را ببینید، باید از نور مافوق بنفش روی بانداژ زخم 
استفاده کنند. اگر کل این فرآیند حاکی از روند عادی بهبود زخم بود، پزشکان 
مجاز هستند که بانداژ را تغییر ندهند. دانشمندان امیدوارند روزی بتوان با کمک 
دوربین موبایل و یک اپلیکیشن ساده، نشانگر فلورسانس را خواند. به این ترتیب 

بیماران می توانند در منزل نیز این فرآیند را طی کنند.

علمپژوهی

انقراض نســل بزرگی که طی آن سه چهارم گونه های 
حیات از جمله دایناســورها در زمین نابود شــدند، با 

پیدایش قورباغه ها همراه بود.
تازه ترین تحقیقات علمی نشــان می دهد که برخورد 
شهاب ســنگی با زمین درحدود ده ها میلیون ســال 
پیش، زمینه ســاز انقراض نسل بزرگی شد که طی آن 
 بسیاری از گونه های حیاتی ساکن در این سیاره نابود 

شدند. 
دایناسورها از جمله مشهورترین گونه های منقرض شده 
لقب گرفته اند اما جالب اینجاست که این اتفاق بزرگ با 
پیدایش قورباغه ها و تنوع انفجاری انواع گونه های این 

جانور همراه بوده است.
تیمی متشــکل از چندین دانشــمند از سراسر جهان 
مقاله ای را در یکی از معتبرتریــن ژورنال های علمی 
دنیا منتشــر کــرده اند که نشــان می دهــد چگونه 
 شــاخه جدیدی از حیات به نــام قورباغه ها شــکل 

گرفته است. 
بدین ترتیب می توان به حل معماهایی که از مدت ها 
پیش در این زمینه وجود داشته امیدوار بود. دانشمندان 
همواره در اندیشه ارائه پاسخی به این پرسش بوده اند 

که قورباغه ها چگونه تکامل یافته اند؟!
ایــن مطالعه بــا نتایج غیرمنتظــره ای همــراه بود. 
دانشمندان موزه تاریخ طبیعی دانشگاه فلوریدا متوجه 
شــده اند که ســه خط اصلی از قورباغه های امروزی 
)مدرن( که ۸۸ درصد گونه های زنده آنها را تشــکیل 

می دهند به طور همزمان پدیدار شده اند.
جالب تر اینکه فرآیند تکاملی این جانوران بر ویرانه های 
برجای مانده از انقراض نســل بزرگــی صورت گرفته 
کــه در پایــان دوره زمین شناســی کرتاســه و آغاز 
 Paleogene طــی ۶۶ میلیون ســال ایجاد شــده 

است.
این درحالی اســت کــه تحقیقات قبلــی، پیدایش 
 قورباغه ها را با دوران هــای قبل تری مرتبط می کرده

است.

حلمعمایپیدایشقورباغهها

آی فون 8 با شارژر 5 واتی عرضه خواهد شد   
هفته پیش شایعه ای حاکی از آن بود که اپل می خواهد آی فون ۸ را با شارژر ۱۰ واتی عرضه 
کند. اما مینگ چی کو، تحلیل گر KGI، این شایعه را نقض کرد. به گفته وی، تمامی آی فون های 

تولیدشده در سال 2۰۱7 با شارژرهای 5 واتی عرضه خواهند شد.

بهبودزخمبابانداژیکهمیدرخشد!

هوش سنج

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کرده و دچار جراحاتی 
شدند که آمارجراحات به شــرح زیر است: 2۰ نفر دست 
راستشان ، 75 نفر دست چپشــان، ۸۰ نفر پای راست و 
۸5 نفر پای چپشان را از دست دادند؛ حداقل  و حداکثر 
تعداد افرادی را بیابید که هر 4 عضوشان را از دست داده اند.

رامین و روزبه در میانه راه به هم می رســند )یعنی در 
کیلومتر ۱۸( پس 3 ساعت زمان الزم است که این دو به 
هم برسند. یعنی کبوتر نیز در مجموع سه ساعت پرواز 
کرده )با سرعت 18km/h( پس، ۱۸x3=54 کیلومتر 

پرواز کرده است.

محمد خرمی از اصفهان
محمد جواد عباسی از اصفهان

معمایشماره2178

جوابمعمایشماره2177

کسانیکهپاسخصحیحراارسال
کردهاند

همه ما دربین مخاطبین تلفن خود افرادی را داریم که در 
طول روز، بیش از دیگران با آنهــا در ارتباطیم؛ چه ارتباط 
تلفنی و چه مکالمات متنی در پیام رســان های مختلف.

برای دسترسی به حساب های کاربری این افراد در جاهای 
مختلف، طبیعی اســت که باید هر اپلیکیشن را به صورت 
جداگانه باز کرده و سپس به جست وجوی هر کدام از این 
مخاطبین در هر اپ بپردازیم. drupe میانبری است که 

چنین مسیری را از پیش پای شما بر می دارد.
پس از نصب و ارائه دسترســی کامل به drupe، آیکن آن 
به شکل یک ردیف از نقطه ها در گوشه سمت چپ تصویر 
جاخوش می کند. با کشیدن این آیکن به مرکز تصویر، منوی 
اصلی دروپ نمایان می شــود؛ منویی که در سمت چپش 
آیکن مخاطبین و در سمت راست، اپلیکیشن های مختلف 

قرار خواهد گرفت.
فرض کنید که می خواهید به یکی از دوستانتان در واتس اپ 

پیغامی ارسال کنید. با داشتن دروپ، کافی است آیکن دایره 
ای مخاطب را به سمت راست تصویر کشیده و روی آیکن 

واتس اپ رهایش کنید.
در این صورت مستقیما و به سادگی به صفحه چت با او در 
اپلیکیشن راهنمایی می شوید و این رویه در مورد تمامی 
اپ های ارتباطی صدق می کند. مثال برای برقراری تماس، 
کافی است آیکن هر فرد را روی نماد تلفن در ستون راست 
تصویر بکشید و با این کار، حســابی در زمان صرفه جویی 
کنید. مشاهده آخرین مکالمات با هر مخاطب، اضافه سازی 
اپلیکیشــن های ارتباطی به ستون ســمت چپ، حاالت 
مختلف برای میان بــر در قفل صفحه نمایش و تغییر تم و 
محل قرارگیری میان بر )سمت راست یا چپ صفحه( از سایر 

امکانات این ابزار کاربردی محسوب می شوند.
 بــرای دانلــود ایــن اپلیکیشــن می توانیــد از آدرس 

 goo.gl/771Rjr   استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپdrupe؛

آسانترینراهبرایدسترسیبهمخاطبین

توضیحوزارتارتباطاتدرمورد
شایعهانتقالسرورتلگرامبهایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با انتشــار اظهارات محمدجواد 
آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت، درخصوص موضوع انتقال سرور پیام رسان خارجی تلگرام 
به ایران، شفاف سازی کرد.معاون وزیر ارتباطات دراین باره گفت: تنها 
بحث انتقال سرور یک سرویس خاص مانند تلگرام مطرح نیست؛ بلکه 
قرار است زمینه انتقال سرویس های مهم به کشور ایجاد شود و اگر 
قرار باشد سرور یک سرویس خاص به داخل کشور منتقل شود آن 
را با شفافیت تمام اعالم خواهیم کرد. آذری جهرمی گفت: آنچه در 
شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، صدور مجوز به 
وزارت ارتباطات برای مذاکره با CDN های بین المللی )شبکه های 

تولید محتوا( برای استقرار در ایران است.
معــاون وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات افــزود: نقض حریم 
خصوصی آفت این اقدامات اســت، چرا که باعث می شود تعامل با 
سرویس دهندگان خارجی به هم بریزد و در نهایت این تعامل ها به 
نتیجه نرسد. وی افزود: دولت مســتقر و در رأس آن رییس جمهور 
کشور، شخصا حساسیت ویژه ای در خصوص حفظ حریم خصوصی 
دارند و طبیعتا اگر به دنبال این موضوع برویم هیچ سرویس دهنده ای 
حاضر به همکاری با ما نخواهد بود. البته احترام به فرهنگ اسالمی 

ایرانی همواره مورد تاکید است.

سامسونگموبایلمیانردهگلکسی
جی5پرورامعرفیکرد

تقریبا یک مــاه قبل بود که سامســونگ نســل جدیــد موبایل 
گلکســی جی 7 را به بازار میان رده ها معرفی کرد و اکنون شــاهد 
 رونمایــی از موبایل میــان رده دیگری به نام گلکســی جی 5 پرو 
)Galaxy J5 Pro( هستیم که در واقع همان گلکسی جی 5 قبلی با 
کمی تغییرات به شمار می رود. موبایل گلکسی جی 5 پرو به چیپست 
اگزینوس 7۸7۰ مجهز شده که هشت هسته پردازشی با فرکانس 
کاری ۱/۶گیگاهرتز را در اختیار دارد، یعنی دقیقا همان چیپستی 
که در مدل J5 2017  نیز به کار رفته بود. پردازشگر گرافیکی این 
دستگاه Mali-T830MP2 است و نمایشــگر 5/2اینچی آن نیز 

رزولوشن اچ دی )72۰×۱2۸۰ پیکسل( را ارائه می کند.
از جمله تغییرات در این مدل می توان به ارتقای حافظه رم از 2 به 3 
گیگابایت و تخصیص 32 گیگابایت حافظه داخلی برای ذخیره سازی 
اطالعات اشاره کرد. دوربین اصلی و ثانویه گلکسی جی 5 پرو، هر دو 
۱3 مگاپیکسلی هستند و باتری دستگاه نیز همانند مدل قبل، 3۰۰۰ 

میلی آمپر ساعت ظرفیت دارد.
موبایل گلکسی جی 5 پرو به صورت پیش فرض به اندروید نوقا )7/۰( 
مجهز شده و حسگر اثر انگشت آن نیز در قالب دکمه هوم و در جلوی 
بدنه قرار گرفته است. با این حساب، همان مدل 2۰۱7 گلکسی جی 
5 را پیش رو داریم که فقط از نظر حافظه رم و فضای ذخیره سازی 

پایه، اندکی ارتقا یافته است.
سامسونگ این دستگاه را در تایلند رونمایی کرده و در حال حاضر به 
قیمتی معادل 295 دالر آمریکا به فروش می رساند. هنوز اطالعاتی 
در مورد عرضه گلکسی جی 5 پرو در بازار دیگر کشورها وجود ندارد.

نسخهمسیرنگنوکیا6درماه
آگوستعرضهمیشود

هفته گذشته بود که HMD Global عنوان کرد عرضه نوکیا ۶ در 
ایاالت متحده را به صورت رسمی از ابتدای جوالی و از طریق فروشگاه 
آمازون انجام خواهد داد. آمازون به تازگی تاریخ ارسال این محصول 
را برای خریداران اعالم کرده است، اما متاسفانه نسخه با رنگ مسی 
این اســمارت فون تا پیش از ماه آگوست عرضه نخواهد شد. نسخه 
مسی رنگ نوکیا ۶ در هر دو نسخه استاندارد و با تبلیغات از تاریخ ۱۸ 
آگوست عرضه خواهد شد؛ بنابراین کاربرانی که این رنگ را سفارش 
داده اند، می بایست یک ماه بیشتر از سایرین در انتظار باشند. بدنه 
نسخه مسی رنگ نوکیا ۶ از جنس آلومینیوم ساخته شده است. این 
اسمارت فون 5/5 اینچی از نمایشگری با وضوح فول اچ دی استفاده 
می کند و با توجه به پردازنده مورد استفاده در آن، می تواند در دسته 
میان رده ها قرار گیرد. چیپ ست اســنپدارگون 45۰ به کار رفته در 
این گوشی هوشــمند ۸ هسته پردازشــی دارد و با 3 گیگابایت رم 

همراهی می شود. 
حافظه داخلی درنظر گرفته شده برای نوکیا ۶، 32 گیگابایت بوده و 
یک باتری 3۰۰۰ میلی آمپری وظیفه تولید نیروی مورد نیاز برای این 
مجموعه سخت افزاری را برعهده دارد. هدایت این دستگاه در دستان 
اندروید 7/۱ نوقا قرار گرفته و انتظار می رود تا پایان سال 2۰۱7 به 

اندروید O ارتقا پیدا کند.
نوکیا ۶ عرضه شده در آمازون در نسخه اســتاندارد 229 دالر و در 
نسخه دارای تبلیغات با قیمت ۱79/99دالر فروخته می شود. هر دو 
نسخه تحت قرارداد AT&T و T-Mobile هستند و کاربران دیگر 

اپراتورها قادر به استفاده از آن نخواهند بود.

هایسنسH10بهصورترسمی
رونماییشد

هایســنس، کمپانی کم ســابقه ای در ساخت اســمارت فون است 
که اکنــون میان رده جدیــدی به نــام H10 را با دوربین ســلفی 
فوق العاده ای رونمایی کرده است. این گوشی هوشمند با یک سنسور 
2۰مگاپیکسلی برای دوربین جلو که به وسیله یک فلش پشتیبانی 

می شود، قادر خواهد بود عکس های سلفی  زیبایی را ثبت کند.
دوربین هایسنس H10 برجســته ترین ویژگی آن بوده ولی سایر 
مشــخصات آن نیز می توانند نیاز های شــما را برطرف کنند. این 
تلفن همراه، نمایشگری 5/5 اینچی با کیفیت 1080p، حافظه رم 

4گیگابایتی و حافظه داخلی ۶4 گیگابایتی دارد. 
دوربین ۱2 مگاپیکســلی اصلی آن از حســگر IMX386 سونی 
بهره می برد و توسط باتری 35۰۰ میلی آمپری نیرودهی می شود. 
همچنین این اســمارت فون همانند گوشــی قبلی این شرکت که 
هایسنس Rock نام داشت، چیپست اســنپدراگون 43۰ را درون 

خود جای داده است.
هایسنس H10 با ساختاری فلزی، ضخامت 7/2میلی متری داشته 
و سنسور اثر انگشت آن در پنل پشــتی قرار دارد. این شرکت برای 
جدیدترین محصول خود سیستم عامل پیش فرض اندروید 7/۱ را 
درنظر گرفته است. در بخش پایین دیوایس مذکور نیز یک بلندگو، 

جک 3/5میلی متری هدفون و پورت میکرو یو اس بی دیده می شود.
هایسنس H10 با رنگ های آبی، نقره ای، صورتی و مشکی ساخته 
شده و به قیمت 339 دالر عرضه خواهد شــد. رنگ های نقره ای و 
مشکی این تلفن همراه نیز هم اکنون در سایت JD.com در دسترس 

خریداران است.

Octobot)اختاپوس(

این روبات با الهام از پیچ و تاب ها و قدرت مانور بدن اختاپوس ها 
طرحی شده است و دقیقا شــبیه به یک اختاپوس به نظر می 
رسد. Octobot با اســتفاده از فناوری چاپ سه بعدی ایجاد 
Oc�شده و مدارهای زیادی درون آن تعبیه شده است. نیروی 

tobot برای حرکت کردن توسط واکنش های شیمیایی عنصر 
هیدروژن پرواکسید تامین می شود. واکنش های شیمیایی 
این ماده باعث می شود محفظه های پنوماتیکی این روبات ها، 

متورم و سپس تخلیه شوند.
Pleurobo )سمندر(

سمندرها فسیل های زنده محسوب می شوند و می توان گفت 
اجداد این حیوانات جزو نخستین حیواناتی بودند که حیات 
خود را روی ســیاره زمین آغاز کردند. بــرای طراحی روبات 
Pleurobo شــیوه حرکتی نمونه واقعی این دو زیستان، با 

استفاده از اشعه ایکس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 
Pleurobo یک روبات ترســناک اسکلتی کوچک است که 
همانند نمونه های واقعی دو زیست خود در علف ها به آرامی راه 
می رود. اعضای تیم تحقیقاتی سازنده این روبات دریافته اند 
که رابطه کشف شده بین ستون فقرات و مغز سمندر می تواند 
زمینه را برای دستیابی به اطالعات مهم درخصوص رابطه بین 

دستگاه و مغز انسان فراهم کند.
Cassie )شترمرغ(

این روبات با الهام از شــترمرغ طراحی و ایجاد شــده است و 
محققان دانشگاه اورگان خالق آن هستند. cassie بدون سر 
عالوه بر اینکه از سرعت باالیی برخوردار است، روی زمین نمی 
افتد و لیز هم نمی خورد و در هنگام وارد شدن ضربه به بدنه، 

مقاومت باالیی از خود نشان می دهد.
Robotic skin )سوسک(

محققان دانشــگاه MIT موفق به ســاخت پوست روباتیک 

الکترونیکی شده اند که در طراحی آن از پوست نوعی سوسک 
به نام سوسک الک پشت طالیی الهام گرفته شده است که در 
هنگام خطر رنگ آن تغییر می کند. این پوســت روباتیک با 
استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، ایجاد و مدارهای زیادی نیز 
در آن تعبیه شده است. یکی از ویژگی های جالب این پوست 
روباتیک این است که وقتی استرس به آن وارد می شود، تغییر 

رنگ می دهد.
Festo )شاپرک(

این روبات که ساخت شــرکت Festo بوده و با الهام از بدن 
شاپرک ساخته شــده اســت، از طراحی فوق العاده زیبایی 
برخوردار اســت و در پرواز مهارت باالیی دارد. Festo دارای 
وزن کمی است؛ اما متاسفانه نمی تواند حسگرهای مختلف را 
با خود حمل کند. حرکات Festo در حال حاضر توسط یک 

سری دوربین خارجی کنترل می شوند.
میکروپهپاد Animal Dynamic )سنجاقک(

امروزه استفاده از باله های چرخشــی در پهپادهای تجاری و 
صنعتی در حال افزایش است؛ اما استفاده از این باله ها معایب 
خود را نیز دارد که از میان آنها می توان به ســر و صدای زیاد، 
مصرف باالی انرژی و ثابت ماندن در شرایطی که باد می وزد، 
اشــاره کرد. به تازگی عده ای از محققان انگلیسی با حمایت 
وزارت دفاع این کشور موفق به ساخت پهپاد بسیار کوچکی 
شده اند که در طراحی آن از سنجاقک الهام گرفته شده است. 
طراحی منحصر به فرد این روبات باعث شده است به یک ابزار 
ایده آل برای نجات جان افراد تبدیل شــود و در میدان های 
جنگ نیز بدون اینکه شناسایی شود، برای جمع آوری اطالعات 

مورد استفاده قرار گیرد.

حیواناتدرصنعتروباتیکازابتدایپیدایشاینصنعتتاکنونهمیشهدرطراحیروباتهاالهامبخش
بودهاند.دراینمطلبقصدداریمشماراباروباتهاییآشناکنیمکهدرطراحیآنهاازطبیعتالهامگرفته

شدهاست.درادامهباماهمراهباشید.

 هفت روبات که با الهام گرفتن 
از حیوانات طراحی شده اند
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يادداشت
کاهش 14 لیتر مصرف آب شهری در شهرستان تیران و کرون

مدیر آب و فاضالب شــهری تیران و کرون از کاهش 14 لیتر مصرف آب شرب 
خانگی شهری در این شهرستان در پنج سال گذشته خبرداد.

اخبار

سه روستای فریدن از مدار 
آب رسانی سیار خارج شدند

رییــس آب و فاضــالب روســتایی فریــدن   فريدن
گفت:سال گذشته، ۳ روستای فریدن از مدار 

آب رسانی سیار خارج شدند .
عباس رحیمی اظهار داشــت: آب و فاضالب روستایی شهرستان 
فریدن با دارا بودن ۲۷۰ کیلومتر شــبکه توزیع و خط انتقال، ۳1 
باب مخزن ذخیره و ۳۵ ایستگاه پمپاژ فعال به ۹ هزار مشترک و ۳۰ 

هزار جمعیت  در ۲۸ روستا خدمات رسانی می کند.
رحیمی ادامه داد: پــروژه های آب رســانی در ۳ بخش تامین یا 
تولید آب، توزیع، اصالح شبکه  و حفظ منابع آبی موجود در حال 
انجام اســت.رییس آب و فاضالب روستایی فریدن در ادامه گفت: 
سال گذشته روســتاهای چهل خانه و سواران با حفر، تجهیز و راه 
اندازی چاه و روستای حصور با اتصال به منبع آب چهل خانه از مدار 
آب رسانی سیار خارج شدند.رحیمی افزود: در حال حاضر به دلیل 
کمبود آب و تغییرات کیفی آب به ۹ روســتا با جمعیت ۶ هزار و 
4۶۲ نفر به مقدار حدود یک صد هزار لیتر  در روز آب رسانی سیار 
انجام می شود.وی از تامین آب شرب سه روستای چهل خانه، دهق 
و خویگان از طریق حفر ۳ حلقه چاه خبر داد و افزود: در سال جاری 
نیز  طرح تامین آب شرب روستای غرغن  با حفر یک حلقه چاه در 

دست اقدام است.

دام های سبک شهرستان تیران و 
کرون کنه زدایی شدند

مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و 
کرون گفت: دام های ســبک شهرستان تیران و کرون

تیران و کرون در برابر بیماری کریمه کنگو، کنه زدایی شدند.
فضل ا... صالحی با اشــاره به اقدامات پیشــگیری از گسترش تب 
کریمه کنگو اظهارداشــت: دام های ســبک شهرســتان تیران و 
کرون و دامداری های ســنتی و صنعتی این شهرســتان در برابر 
بیماری کریمه کنگو،کنه زدایی شــدند.وی افزود: ۳۵ هزار رأس 
دام سبک برای پیشگیری از تب کریمه کنگو در شهرستان تیران 
و کرون حمام شــدند که این کار منجر به از بین رفتن بیماری در 
این حیوانات شده است. مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و 
کرون با اشاره به سم زدایی کلیه مراکز نگهداری دام بیان داشت: 
عالوه بر حمام گوســفند و بز، سم پاشــی مراکز دائمی صنعتی و 
سنتی نیز انجام شــد که در این طرح ۵۰ هزار متر مربع سم پاشی 
مراکز دامداری انجام شــد و با این کار عامل بیمــاری موجود در 
دامداری هــا از بین رفتند.صالحــی با بیان اینکه ســردخانه در 
گشتارگاه های شهرستان تیران و کرون وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: به دلیل اینکه گشــتارگاه های شهرستان، سردخانه ندارد و 
گوشت به مدت ۲4 ساعت در این سردخانه ها نگهداری نمی شود 
لیبل ســفید روی گوشت نصب می شــود که باید گوشت توسط 
مشتری ۲4 ساعت و جگر 4۸ ســاعت در یخچال نگهداری شود.

وی یادآورشــد: گوشــت هایی که دارای لیبل زرد هستند به این 
معناست که گوشت پس از ذبح ۲4 ساعت در سردخانه گشتارگاه 

نگهداری شده است.

 اختصاص ۳۰ میلیارد ریال
 به اصالح شبکه آبیاری در شهرضا

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا  گفت: بیش از ۹۰ درصد از اعتبارات ملی جهاد شهرضا
کشاورزی شهرضا در سال ۹۵ جهت فعالیت های امور زیر بنایی، به 
دلیل استمرار شرایط حاد خشکسالی، به این بخش اختصاص یافت.

عبدالرضا تاکی عنوان کرد:  کاهش چشمگیر نزوالت جوی در چند 
سال گذشته و اســتمرار پدیده خشکســالی، بخش های مختلف 

کشاورزی شهرستان را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
وی تصریح کرد: از مجموع ۳۰۲۰۰ میلیــون ریال اعتبارات ملی 
شهرســتان، مبلغ ۳۰ هزار میلیون ریال، به امور زیر بنایی جهت 
استحصال بیشتر منابع آبی شهرستان و همچنین استفاده بهینه 

از میزان آب کشاورزی موجود شهرستان، اختصاص یافته است.
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرضا ادامه داد: این میزان اعتبار در 
عرصه های آبیاری تحت فشــار، احداث کانال و مرمت و بازسازی 

قنوات هزینه شده است. 

 افزایش 52۰ درصدی کشفیات 
مواد مخدر در دهاقان

فرمانده انتظامی شهرستان دهاقان از افزایش  قابل توجه کشفیات در سال جاری خبر داد و دهاقان
گفت: در سه ماهه سال جاری شاهد ۵۲۰ درصد افزایش کشفیات 
مواد مخدر در ســطح شهرســتان دهاقان بوده  ایم کــه با تالش 
چشمگیر نیروی انتظامی همراه بود. علی اصغر قاسمیان  در شورای 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان که با حضور مسئوالن شهرستانی 
برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی 
بر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، همه دستگاه ها باید سهمی 
برای خود در نظر بگیرند و نقش مفیــدی را ایفا کنند.وی با بیان 
اینکه این جلسات ستادی بوده اســت، افزود: فاصله ها باید کم و 
تعامالت بین دستگاه ها زیادتر شود تا به نتایج مفیدی دست یابیم.

فرماندار شهرستان دهاقان تصریح کرد: از همه کمیته های مربوطه 
از جمله کمیته پیشــگیری، آموزش و مقابله انتظــار کار علمی، 
تشکیالتی و ســازمان یافته داریم تا اقدامات مناسبی در راستای 

باندهای توزیع، عرضه و ترانزیت مواد مخدر صورت گیرد.

با مسئوالن

نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل خبر داد: 

آغاز طرح های اقتصادی 
دریاچه نمک از سال آینده

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل  در مجلــس شــورای اســالمی در کاشان
گفت وگویی دریاچه نمک را »دریاچه ثروت« توصیف کرد 
و گفت: چندی پیش بهره برداری از این دریاچه به مجتمع 
اقتصادی کمیته امداد واگذار شــده است.ســید جواد 
ساداتی نژاد ابراز امیدواری کرد که  با مذاکره های صورت 
گرفته از ســال آینده فعالیت هــای اقتصادی مجتمع 
کمیته امداد در منطقه مستقر خواهد شد. ساداتی نژاد  
ادامه داد: در جلسات متعدد مجتمع تالش شد حق مردم 
در بهره برداری از این دریاچه که 44 درصد از مساحت آن 
در این شهرستان قرار دارد، محفوظ بماند. وی خاطرنشان 
کرد: با تغییرات مدیریتی و تحولی که در رویکردها رخ داد، 
تجهیزات مناسبی تامین و موانع تکمیل بیمارستان های 

امام حسن و ثامن الحجج)ع( برطرف شد.

شهردار بادرود مطرح کرد: 

تحقق ۱۱۰درصدی بودجه 
شهرداری بادرود

شهردار بادرود گفت: با وجود مشکالت 
مالی متعدد در سال گذشته ، بودجه این  بادرود

نهاد به میزان 11۰ درصد تحقق یافت.
مجید صفاری ضمن تشریح عملکرد مجموعه شهرداری 
بــادرود در یک ســال گذشــته، بیــان کرد:  اســتقرار 
نمایندگی های اداره ثبت احوال، بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و همچنین استقرار دفتر اصناف با پیگیری های همه جانبه 
شورای اسالمی شهر از مهم ترین عملکردهای یک ساله 
شهرداری بوده است.شــهردار بادرود همچنین آسفالت 
۲۵ معبر در سطح شهر با مساحت ۲۵ هزار متر مربع و با 
اعتبار چهار میلیارد ریالی و همچنین احداث پارک اندیشه 
شهرک آزادگان بادرود با اعتبار ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریالی را از دیگر اقدامات شهرداری در سال ۹۵ عنوان کرد.

وی از ساخت میدان شــهدا با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال و اجرای تندیس و اصالح هندسی و روشنایی 
میدان معلم با اعتبار ۸۵۰ میلیون ریال نیز خبر داد و گفت: 
اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی )ره( به عنوان خیابان 
اصلی شهر با اعتبار یک میلیارد ریال و اجرای بلوک فرش 
ضلع شمالی این خیابان با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال از طرح هایی بوده که شهرداری در سال گذشته آن 

را اجرا کرده است.

ایمنا: شهرضا، از شهرستان های جنوبی استان اصفهان است 
که در فاصله تقریبی ۷۰ کیلومتری جنوب مرکز این اســتان 

قرار دارد.
شهرضا، از جمله شهرســتان های بین راهی استان است که 
در مســیر جاده ترانزیت شمال به جنوب کشــور قرار دارد و 
این مسئله به این معناست که موقعیت استراتژیک آن بسیار 

حساس تر از بسیاری از مناطق دیگر است.
امکانات درمانی، امنیتی، آموزشی، خدماتی، رفاهی و ترابری 
شهرضا باید به اندازه ای باشد که بتواند نقش مهمی که به عنوان 
پل ارتباطی شمال به جنوب کشور بر عهده دارد را ایفا کند، اما 
حقیقت آن است که شهرضا با امکانات یک شهرستان، خدمات 

ملی ارائه می دهد.
وقتی شهرستانی در جایگاه جغرافیایی شهرضا باشد، مسلما 
معضالتــی در قد و قواره خــودش دارد، اگر آمــار نخبگان و 
تحصیلکردگان و مراکز دانشگاهی و سابقه هنری و فرهنگی آن 
با برخی از استان های کشور برابری می کند. قطعا آمار معضالت 
اجتماعی آن نیز باید زیادتر از ســایر مناطق باشد، اما از اینجا 
حساب معادله برعکس می شود، یعنی آمار مثبت شهرضا در 
همه بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و هنری بسیار 
بیشــتر از آمار منفی آن در معضالت اجتماعی است.شهرضا 
آب کافی ندارد، اما در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی جزو 

برترین های استان است. مهم ترین راه های کشور از آن عبور می 
کند، اما میزان تصادفات فوتی و جرحی آن در مقایسه با سایر 
بخش ها متعادل تر است و شهرضا یک شهرستان ماجراپذیر 
اســت، اما آمار بحران های اجتماعــی در آن کمتر یا در حد 

میانگین کشوری است.
در این گزارش قصد داریم از بین همــه معضالت اجتماعی، 
پدیده اعتیاد را در شــهرضا مورد واکاوی قرار دهیم تا ببینیم 
جایگاه واقعی شهرضا در کارزار مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، 

کجاست؟
 همانطور که قبال اشاره شد، شهرضا یک شهرستان بین راهی 
است و به همین دلیل یکی از دو ایستگاه مهم انتظامی استان 
اصفهان در این شهرستان واقع شده اســت؛ هر روز در اخبار 
مختلف آماری مبنی بر کشف مواد مخدر در شهرضا منتشر 
می شود در حالی که این آمار مربوط به کشفیاتی است که در 
»ایستگاه انتظامی شهید امامی« و توسط پلیس شهرضا انجام 
می شود؛ بنابراین شهرضا یک گلوگاه مهم در حوزه کشف مواد 

مخدر محسوب می شود.
در حوزه اجتماعی هم موقعیت شــهرضا رضایت بخش تر از 
سایر مناطق است؛ محمد علی صادقی،  رییس اداره بهزیستی 
شهرضا در نشست خبری همه مبارزه با مواد مخدر در ۵ تیرماه 
1۳۹۵ عنوان کرد: نرخ شــیوع اعتیاد در استان اصفهان 1/۹ 

درصد است که در شهرضا این میزان کمتر است.
این در حالی است که محسن گالبی ، فرماندار شهرضا نیز در 
نشست خبری به مناسبت این هفته در سال جاری اظهار کرد: 
نرخ اعتیاد در شهرضا از آمار ملی تبعیت می کند، یعنی تقریبا 

در همان حدی است که مسئوالن کشوری اعالم کرده اند.
فرماندار شهرضا در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه 
با مواد مخدر برگزار شد، عنوان کرد: متاسفانه برخی خانواده ها 
بر رفتار فرزندان خود نظارت و دقت کافی نداشته و بی تفاوتی 
والدین یکی از عواملی بوده که آمار اعتیاد به مصرف مواد مخدر 
صنعتی را، در جوانان افزایش داده است. گالبی با اشاره به اینکه 
خانواده ها و مســئوالن اطالع کافی و آموزش الزم نسبت به 
مواد مخدر ندارند افزود: ناتوانی خانواده در پاسخ به سوال های 
کنجکاوانه فرزندان موجب سوق یافتن آنها به سمت افراد نااهل 
می شود.وی مبارزه با مواد مخدر را در سه دسته جهانی، ملی 
و منطقه ای عنوان کرد و افزود: آمار نشان می دهد در سال ۹۳ 
بالغ بر ۲۳۷ میلیون نفر از جمعیت جهان در سن 1۵ تا ۶۳ سال 

برای یک بار هم که شده مواد مخدر را در دنیا تجربه کرده اند.
فرماندار شهرستان شهرضا با تاکید بر اینکه خطر مواد مخدر 
محدود به سن، شغل و یا قشر خاصی نیست گفت: در ده سال 

گذشته مصرف مواد مخدر 1۹ درصد افزایش داشته است.
گالبی مبارزه با مواد مخدر را نیازمند عــزم عمومی، آگاهی 
خانواده ها و آموزش مناســب برشــمرد و اظهار کرد: اهداف 
جدید دشــمن، گرفتار کردن خانواده و بانوان به مواد مخدر 

بوده که بسیار نگران کننده 
است. وی کاهش سن مصرف 
مواد مخــدر را نگران کننده 
توصیف کرد و افزود: وضعیت 
کنونی مصرف مواد مخدر در 
کشور نشان می دهد برخورد 
مستقیم به تنهایی تاثیرگذار 
نیست بلکه باید از روش های 
فرهنگی و اجتماعی جدید 
در راه مبــارزه بــا این ماده 

افیونی به کار گرفته شود.
فرمانــدار شــهرضا اذعان 
کرد: طــالق، خودکشــی، 
همسرآزاری، کودک آزاری 
و بســیاری از آســیب های 
اجتماعــی دیگــر متاثر از 

مصرف مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد در جامعه است.
گالبی ادامه داد: کشور ایران با اهدای 4 هزار شهید و بیش از 1۳ 
هزار جانباز، خدمات شایان توجهی در راستای مبارزه با مواد 

مخدر ارائه داده است.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: در سه ماهه اول سال جاری ۵۷۸ هزار و ۲4۰ لیتر  دهاقان
سوخت در واحدهای مختلف بخش کشاورزی شهرستان توزیع شد.امیر صفرپور اظهار داشت: باتوجه به 
عملیات تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و نیاز به نیروی محرکه و باعنایت به تنوع ماشین آالت در 
بخش های مختلف کشاورزی و دامی، میزان سوخت مورد نیاز آنها توسط سازمان جهادکشاورزی و شرکت پخش فرآورده های 
نفتی تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه بهره برداران برای تامین نیاز خود 
به مدیریت جهاد کشــاورزی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی ســوخت 
دریافت می کنند، افزود:  در سه ماهه اول سال جاری این مدیریت در مجموع 
۵۷۸ هزار و ۲4۰ لیتر ســوخت را در واحدهای مختلف بخش کشــاورزی 
شهرستان  توزیع کرده است. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان، 
خاطر نشان کرد: در مدت سه ماهه گذشته توزیع سوخت بین ۲۷1 دستگاه 
ماشین آالت کشــاورزی، 14 واحد گلخانه، 1۲ واحد مرغداری و ۳ دستگاه 
پمپ آب سیار تایید و پس از طی مراحل قانونی در اختیار بهره برداران قرار 
گرفته اســت.صفرپور با تاکید براینکه کشاورزان موظفند ماهیانه نسبت به 
دریافت ســهمیه ســوخت خود اقدام کنند، تصریح کــرد: در صورتی که 

بهره برداران سهمیه هرماه خود را از مبادی توزیع تحویل نگیرند، آن سهمیه برای ماه بعد لحاظ نخواهد شد. 

ريیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبرداد:

توزیع بیش از 5۷۰ هزار لیتر سوخت بین کشاورزان دهاقان

رییس اداره منابع طبیعی شهرضا گفت: 4۶ هکتار  از مراتع سلطان خلیل از توابع شهرستان شهرضا در شهرضا
آتش سوخت.

امان ا... نیکرو اظهارداشــت: آتش از یک نقطه شروع و به دلیل وزش 
شدید باد در مرتع گسترش یافت تا جایی که مهار آن سخت شد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از این 4۶ هکتار با خسارت جدی رو به رو 
شد، افزود: با همکاری ارتش، هوافضای سپاه، آتش نشانی های شهرضا، 
نیروهای منظریه و اسفرجان پس از یک ســاعت این آتش مهار شد. 
شدت این آتش سوزی به گونه ای بود که حتی خودروی آتش نشانی 

در آستانه حریق بود.
نیکرو با بیان اینکه عمد و یا غیر عمد بودن این حادثه هنوز مشخص 
نیست، اظهارداشت: تابستان امسال افزایش دمای هوا نسبت به سال 

گذشته بیشتر بود و همین امر سبب آتش سوزی شد.

فرماندار خوانسارگفت: در سال جاری از محل اعتبارات  خوانسار
تملک دارایی استان، 14 میلیارد تومان اختصاص داده 
شد که نسبت به سال گذشــته ۳۰ درصد افزایش داشته است.سیدحسن 
شفعتی در جلسه شورای اداری اظهارداشت: آزاد سازی موسل، پیروزی ملت 
عراق در مقابل داعش تکفیری بود که نشان داد مذهب شیعه همواره می تواند 
مدیریت جهان را به دست آورد. وی گفت: شرکت 4۵ میلیون نفری ملت ایران 
در انتخابات و حضور در پای صندوق های رای، نشان از اتحاد و همبستگی ملت 
ایران و عالقه مندی به نظام جمهوری اسالمی است. فرماندار خوانسار با بیان 
اینکه در دوره پنجم شوراهای اسالمی روستایی، شهرستان خوانسار ۵۹ نفر 
انتخاب شدند که مسن ترین آنها با ۸۰ سال سن و جوان ترین با ۲۷ سال سن 
است، بیان داشت: مشارکت مردم شهرستان خوانسار در انتخابات ریاست 
جمهوری ۹۰ درصد  و در انتخابات شوراهای اسالمی ۸۰ درصد بوده و در 

زمینه برگزاری انتخابات شهرستان 11۰۰ نفرهمکاری کردند.

 ۴۶ هکتار از مراتع
  سلطان خلیل شهرضا 

در آتش سوخت

افزایش ۳۰درصدی 
اعتبارات تملک دارایی 

شهرستان خوانسار

مدیر عامل آبفای روستایی استان اصفهان گفت: در سال جاری تا پایان خرداد ماه ، ۲۷۳ روستای  اصفهان
استان اصفهان از آبرسانی سیار استفاده کردند؛ همچنین در برخی مناطق روستایی، تانکر ثابت 

برای تامین آب شرب با کنترل بهداشتی در نظر گرفته شد.
محمد حسین قرائتی اظهار داشت: با توجه به اســتقرار خشکسالی در کشور، این مسئله اســتان اصفهان را نیز در 

برگرفته است.
وی با بیان اینکه آبفای روستایی استان در راستای عبور از تنش آب در 
فصل تابستان  در ســه بخش تامین، توزیع و مصرف برنامه ریزی کرده 
است، افزود: برای تمام شهرســتان ها نیز برنامه خاص خودشان را ابالغ 

کردیم.
مدیرعامل آبفای روستایی اســتان اصفهان گفت: در سال های اخیر در 
اثر خشکسالی منابع آبی از دست رفته اســت، اما با وجود اینکه منابعی 
را نیز جایگزین کردیم همچنان کمبود آب وجود دارد که به طور ســیار 
آبرسانی انجام می شود.وی با اشاره به اینکه با اقدامات آبفای روستایی در 
شهرستان خوانسار آبرسانی از طریق سیار وجود ندارد ادامه داد: در سال 

جاری تا پایان خرداد ماه ۲۷۳ روستای اســتان اصفهان از آبرسانی سیار استفاده کردند و در برخی مناطق روستایی 
تانکر ثابت برای تامین آب شرب با کنترل بهداشتی در نظر گرفته شد .

مديرعامل آبفای روستايی اصفهان مطرح کرد:

آبرسانی سیار به 2۷۳ روستای استان اصفهان

قاب  روز  

هريک از شهرستان های استان درخصوص نقش و اهمیتی که در مبارزه با مواد مخدر دارند  شهرضا
گزارش های مختلفی ارائه می کنند. اکنون زمان آن است که در رويکردی واقع بینانه جايگاه 

شهرضا را به عنوان يکی از شهرستان های حساس استان در اين زمینه بررسی کنیم.

فرماندار شهرضا مطرح کرد :

شهرضا؛ نخستین سنگر مبارزه با ترانزیت مواد مخدر در استان

کودکان کاشانی، حقوق بشر 
آمریکایی را نقاشی کردند

کــودکان کاشــانی در  نمایشــگاهی به مناسبت کاشان
سالروز سقوط هواپیمای ایران توسط ناوگان 
آمریکا؛ حقوق بشر آمریکایی را نقاشی کردند 
و مردم در عکاســخانه این نمایشگاه با سند 

جنایت ایاالت متحده عکس گرفتند.

شهرضا يک 
شهرستان 

ماجراپذير است، 
اما آمار بحران های 

اجتماعی در آن 
کمتر يا در حد 

میانگین کشوری 
است
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سرهنگ فضل ا... برزویی، جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۷تن برنج قاچاق 
خارجی به ارزش یک میلیارد ریال درمحورشــهرکرد به فارســان وبه مقصد مناطق 

عشایری استان در بازرسی از دو دستگاه کامیون بنزایسوزو خبر داد.

کشف و ضبط ۱۷ تن برنج قاچاق درچهارمحال و بختیاری
اخبار

مدیر فرودگاه بین المللی شهرکرد گفت:در سه ماه نخست امسال 
۷3 پرواز ورودی و۷3 پرواز خروجی در فرودگاه شهرکرد انجام شده  

که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷8 درصد رشد داشته است. 
سروش سلیمی شــهرکی افزود:دراین پروازها دوازده هزارو 686 

مسافر و ۷3 هزار و ۷84 کیلوگرم بار جابه جا شده است .
سلیمی شهرکی تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته 26 نشست 
و 26 برخاست با دو هزار و 954 مسافر و ۱۷ هزار و 9۱۱ کیلوگرم بار 
انجام شده است . وی گفت: امسال در تعداد پروازها ۱۷8 درصد، در 
تعداد مسافر 329 درصد و میزان بار 3۱۱ درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه پارسال حاصل شده که دلیل آن افزایش تعداد پروازها 
بوده است. وی با اشاره به اینکه فرودگاه بین المللی شهرکرد خواهان 
و استقبال کننده تمامی شرکت های هواپیمایی برای برقراری پرواز 
در این فرودگاه است، گفت: امکانات الزم نیز در اختیار این شرکت ها 

توسط این فرودگاه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماه ابتدای 
سال جاری 2۷۱ مورد طالق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 5/9 درصد کاهش یافته است . 
محمدعلی رفیع پوربا اعالم این خبر، افزود: در این مدت 2۷۱ مورد 
طالق در استان به ثبت رسیده اســت.  وی ادامه داد: طی این مدت 
دو هزار و 386 ازدواج در اســتان به ثبت رســیده که میانگین سن 
ازدواج در آقایان 28/8 سال و میانگین ســن ازدواج خانم ها 23/8 

سال بوده است . 

بهمن عسگری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات مرمت کتیبه های مشروطیت 

در مجموعه گردشگری پیرغار شهرستان فارسان خبر داد.
وی گفت: این عملیات شــامل دفع و حذف عوامل آســیب زا، دفع 
رطوبت، الیه برداری، حذف گل سنگ و آســیب های بیولوژیکی و 
منظری و خواناسازی کتیبه های تاریخی می باشد. عسگری با بیان 
اینکه یک میلیارد ریال اعتبار بــرای مرمت این کتیبه ها اختصاص 
یافته اســت اضافه کرد: عملیات اجرایی این کار ســه ماه به طول 
می انجامد. مجموعه گردشگری پیرغار از کانون های مهم گردشگری 
و تاریخی کوهپایه های زاگرس در حدود 4۰ کیلومتری شــهرکرد 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری و در مجاورت روستای ده چشمه 
شهرستان فارسان واقع شده است که کتیبه ها و سنگ نوشته های 
تاریخی مشروطیت هم در آن قرار دارد. در سه کتیبه و سنگ نوشته 
تاریخی مشــروطیت در پیرغار، جریان لشکرکشــی سردار اسعد 
بختیاری به تهران و نقش طوایف بختیاری در انقالب مشروطه شرح 
داده شده است. این اثر تاریخی و ارزشمند در تاریخ 8 اسفند ۱3۷۷ و 

با شماره 22۷9 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 آغاز مرمت کتیبه های مشروطیت
 در پیرغار

به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد این روزها اظهارات 
مدیران استان چهارمحال و بختیاری در مورد صنعت استان 
بسیار حاشیه ساز شده است، به طوری که برخی معتقد هستند 
اظهارات مدیران استان با واقعیت و حتی با اظهارات مدیران 

دستگاه های دولتی در سطح کشور همخوانی ندارد.
برای مثال درست در موقعی که یکی از مدیران استان نشست 
خبری برگــزار می کند و در ســخنرانی یکطرفــه در جمع 
خبرنگاران با اســتناد به اعداد و ارقامی کــه صحت آنان نیاز 
به بررسی علمی و کارشناسی دارد اظهار می کند که وضعیت 
صنعت استان خوب است، درســت در همین دقیقه اسحاق 
جهانگیری در اصفهان اذعان می کنــد که بیکاری ابرچالش 
امروز کشور است، حال از استناد به آمار رسمی مرکز آمار ایران 
و صدرنشینی چهارمحال و بختیاری در جدول نرخ بیکاری در 

بین استان های کشور می گذریم.
درحالی که در استان پس از برگزاری  ده ها جلسه اعتراضی، 
تجمع و ... همه مردم چشم و گوش بودند تا ببینند از نشست 
خبری یکی از مدیران مرتبط با صنعت استان چه خبر خوشی 
برای کارگران اخراج شده و صنعت نیمه جان استان مخابره 
می شود که متاسفانه آقای مدیر با بستن چشمان خود روی 
دستان پینه بســته کارگران از ارائه توضیحات دقیق و شفاف 

پیرامون این موضوع عبور کرد و بــا طرح موضوعات تکراری 
و حاشیه ای و حتی دســته چندم ســعی در انحراف اذهان 

عمومی داشت.
الزم به ذکر اســت کارگران صبافوالد و برفاب شــهرکرد در 
روزهای اخیر بارها دست به تجمع اعتراضی پیرامون مشکالت 
معیشــتی خود زدند که متاســفانه با وعده های سرخرمن 
مســئوالن این کارگران دیروز را با امیــدی کاذب به امروز 

متصل کردند.
م.ک یکی از کارگران اخراج شــده صبا فوالد در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در شــهرکرد اظهار کــرد: در روزهای پایانی 
ماه مبارک رمضان و چند روز مانده به عید سعید فطر، مدیر 
کارخانه با ارسال پیامی مبنی بر تعلیق و قطع همکاری با ۱2۰ 

نفر از کارگران کام ما و خانواده هایمان را در ایام عید تلخ کرد.
وی با اشاره به اینکه پس از ارسال این پیامک، چندین تجمع 
مقابل سازمان صنعت معدن و تجارت استان و استانداری انجام 
دادیم، اضافه کرد: این تجمعات همه رنگ و بوی صنفی داشته 
و به دلیل پیگیری مطالبات معیشتی خود به این اعتراضات 
روی آوردیم زیرا کارگری که عمر و جوانی خود را به پای یک 
کارخانه گذاشته است و امروز آن شادابی جوانی را ندارد، اخراج 

برای او سخت خواهد بود.

این کارگر ادامه داد: در همان روزهای اول مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در جمع ما حاضر شد و قول داد که از چهارشنبه 
مورخ هفتم خرداد به کارمان باز گردیم که متاسفانه هنگامی 
که ما در موعد مقــرر به کارخانه مراجعه کردیم مســئوالن 
کارخانه ما را نپذیرفتند و همچنان به اخراج ما پا فشاری کردند. 
الزم به ذکر است رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
چهارمحال و بختیاری در تاریخ هفتم خردادماه جاری اظهار 
کرد: بعد از پیگیری های صورت گرفته موفق شدیم مجوزی 
از وزارت صنعت، معدن و تجــارت اخذ کنیم که بر مبنای آن 
شــمش آهن مورد نیاز واحدهای میلگردی کشور از جمله 
واحدهای این استان با قیمتی پایین تر از قیمت صادراتی به 

آنها داده شود.
وی با اشاره به اینکه ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری به طور 
کامل با اخراج هر کارگری مخالف است و بیش از ۱۰۰ نیروی 
کارخانه که تعدیل شدند باید ســر کار خود برگردند، افزود: 
ممکن است بخشی از مشکل اخراج کارگران مربوط به اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل یا ارتقای شغلی باشد که به حوزه اداره 
کار برمی گردد که این طرح را اجرا کند، اما باز هم با توجه به 

اجرای این طرح حق اخراج هیچ کارگری را ندارند.
اما متاســفانه برخالف تمام اظهارات فوق، رییس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری حدود 
یک هفته بعــد از این اظهارات، در جمــع خبرنگاران ضمن 
تایید اینکه هنوز مشــکل صبا فوالد حل نشده است، افزود: 
این کارخانه تعطیل نشده و برای مدتی در حالت تعلیق قرار 
دارد. ح.م یکی دیگر از کارگران اخراج شــده صبافوالد اظهار 
کرد: این اظهارات ضد و نقیض مســئوالن استان مانند نمک 
روی زخم ما می ماند و امروز بعد از شــنیدن اظهارات رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت متوجه شدیم که مسئوالن 
عزم جدی برای برطرف کردن مشکالت ما ندارند بلکه با امروز 
و فردا کردن زمان را سپری می کنند. بله، متاسفانه این روزها 
کارگران چهارمحال و بختیاری به واســطه نچرخیدن چرخ 
کارخانه های اســتان حال و روز خوبی ندارند و تجمعات این 
افراد در مقابل استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
... برای نظام وجهه خوبی ندارد و هرچند که این کارگران در 
تجمعاتشان دائم اظهار می کنند که این اعتراضات صرفا صنفی 
اســت، اما تعدد این دســت تجمعات بدون شک هزینه های 
جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.ضروری به نظر می رسد 
که دولت با نصب مدیران با تجربه و کارآزموده مشکالت صنعت 
استان محروم و مهجور چهارمحال و بختیاری را برای همیشه 
حل کند تا به دنبال آن با کاهش نرخ بیکاری در استان دیگر 

شاهد صحنه های آزار دهنده تجمعات کارگری نباشیم.

با مسئوالن

پیگیری پروژه های عمرانی استان 
با حضور معاون رییس جمهور

پروژه های عمرانی چهارمحال و بختیاری در نشســت 
استاندار این استان با محمدباقر نوبخت، معاون رییس 
جمهوری پیگیری شد. قاسم سلیمانی دشتکی تاکید 
کرد: در نشســتی با محمدباقر نوبخت، معاون رییس 
جمهوری تامیــن اعتبار پروژه های این اســتان مورد 
بررســی کارشناســی قرار گرفت. وی افزود: بررسی و 
پیگیری کارشناسی وضعیت پروژه های چهارمحال و 
بختیاری با حضور مسئوالن بهره برداری از این پروژه ها 
را تسریع می کند.در این نشست نوبخت، معاون رییس 
جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه از پیگیری 
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری به منظور بررســی 
وضعیت پروژه های این استان قدردانی و دستور الزم را 

برای تسریع این پروژه ها صادر کرد.
پیگیری وضعیت پروژه هــای چهارمحال و بختیاری با 
حضور مســئوالن ملی از برنامه های مسئوالن استان 
در دولت یازدهم است که نقش مهمی در تسریع روند 

اجرایی این پروژه ها دارد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد چهارمحال 
و بختیاری از حمایت ۱۱ هــزار و 386 کودک نیازمند 
این استان در قالب طرح های محسنین و ایتام خبر داد.

نصیر محمودی افزود: این تعداد کودک نیازمند از سوی 
۷ هزار و 8۰3 حامی و خیران حمایت می شوند.

وی، تعداد حامیان متقاضی در طرح محسنین را 4 هزار 
و 956 نفر اعالم کرد و گفت: این افراد نیکوکار از ۷ هزار 

و 2۰3 فرزند بدسرپرست حمایت می کنند.
به گفته محمودی، در طرح اکــرام ایتام 4 هزار و ۱83 
یتیم از ســوی 2 هزار و 84۷ حامی مورد حمایت قرار 
گرفته اند. وی تصریح کرد: ایــن تعداد حامی از طریق 
پیامک، نرم افــزار آپ و پایگاه هــای حامی حضوری 
حمایت خود را اعــالم کرده اند. در طــرح اکرام ایتام، 
افراد نیکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت مالی از یک یا 
چند یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکالت مادی 
و معنوی آنان در قالب کمــک به یتیم خاص، کمک به 
دانش آموز خــاص و کمک به دانشــجوی خاص اقدام 
می کنند.همچنین طرح محسنین با هدف حمایت از 
کودکان با سرپرست ناتوان و با حمایت کمیته امداد امام 

خمینی)ره( اجرا می شود.

 حمایت از 11 هزار کودک 
نیازمند چهارمحالی

قول های محقق نشــده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در خصوص کارگران اخراج شده کارخانه های استان، کارگران را سردرگم و احتمال 

افزایش تجمعات صنفی کارگران را تقویت کرد.

وعده های سرخرمن مسئوالن در نشست های خبری؛

کارگران چهارمحالی حال و روز خوبی ندارند

افزایش 178 درصدی تعداد پروازها 
از فرودگاه شهرکرد

 کاهش 5/9 درصدی آمار طالق
 در چهارمحال و بختیاری

مزایده
4/256 شماره نامه: 9610116881100259 شماره پرونده: 9409986836200856 
شماره بایگانی شــعبه: 960916 اجرای احکام شعبه 11 )2 ســابق( دادگاه خانواده 
اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960916 اجرایی شعبه 11 دادگاه 
خانواده له خانم ســمیرا آیتی خوپایی فرزند باقر با وکالت آقای محسن گرجی علیه 
آقای مسعود توکلی فرزند مرتضی به خواسته دوازده ممیز چهارصد و چهل و یک 
صدم ســکه به میزان 150/000/000 ریال در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت 
فروش خودرو پراید برگزار نماید: مورد مزایده عبارت است از ششدانگ یک دستگاه 
سواری خودرو پراید به شــماره انتظامی 294 و 27 ایران 53 مدل 92 سفید شماره 
موتور m 13480110 و شماره شاسی nas411100d1235062 و طبق نظر 
کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده است خودرو موصوف از لحاظ موتور 
و گیربکس در حد معمولی شیشه جلو شکسته شده است بدنه زدگی دارد الستیک ها 
کارکرده کارایی دارد لذا با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن نوع، مدل، سیستم، 
رنگ و نوع پالک انتظامی و با نگرش به وضعیت اطاق و شاسی، زیر و بند، گیربکس، 
جلوبندی، تودوزی و صندلی و تزئینات، شیشه ها و الستیک ها و سایر قسمت های 
خودرو در حال حاضر ارزش ششدانگ خودرو 150/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل پارکینگ تمرکزی جنوب واقع 
در نرسیده به بهارستان دوربرگردان جاده قلعه شور از خودرو مذکور دیدن کرده 
و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/5/5 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در 
دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول واحد 
یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بــوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حســاب 
سپرده دادگســتری واریز نماید.م الف: 10391 شــعبه یازدهم اجرای احکام مدنی 

شهرستان اصفهان )مجتمع قضایی شماره 2()305 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/277  حسین تیموری جروکانی دارای شناسنامه شماره 816 به شرح دادخواست 
به کالسه  283/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حلیمه سلطانیان به شناســنامه 32 در تاریخ 1388/3/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین 
تیموری جروکانی فرزند یداله ش.ش 816 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4110 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()119 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973633800685 دادنامــه:  شــماره   4 /280
9509983634901254 شماره بایگانی شعبه: 960045 شاکی: آقای عماد سعیدپور 
فرزند فتح اله با وکالت آقای احمد ســعیدپور فرزند فتح اله به نشــانی خمینی شهر 
خیابان طالقانی نبــش کوچه هفتم متهم آقای: محمد عســگری به نشــانی اصفهان 
خمینی شهر منظریه خ حلوایی پشت امالک سعادت اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی با 
قمه 2- توهین به اشخاص عادی 3- تهدید به قتل دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای محمد عسگری فرزند  نوح دایر بر ایراد جرح عمدی با قمه و 
توهین و تهدید نسبت به آقای عماد سعیدپور با توجه به شکایت شاکی با وکالت آقای 
احمد سعیدپور و با توجه به گواهی های پزشکی قانونی و گواهی گواهان و متواری 
شدن متهم و عدم حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی در جلسه دادگاه و دفاع از خود 
علی هذا اتهام وی محرز بوده دادگاه مستندا به مواد 449 و 709 و 710 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 92 و مواد 608 و 669 تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 75 نامبرده را بابت ایراد جرح با قمه به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل 
بابت ارش آسیب عصب انگشتان دست چپ و سه درصد دیه کامل بابت ارش پارگی 
تاندون های انگشتان دست راست و دست چپ و یک درصد دیه کامل بابت ارش نقص 
عضو ایجاد شده در انتهای انگشت دوم دست چپ و پنج ونیم درصد دیه کامل بابت 
متالحمه روی آرنج راست و ساعد راست و متالحمه کف دست چپ و حارصه روی 
سر در سمت چپ و شش سه هزارم دیه کامل متالحمه روی انگشتان اول دست چپ و 
انگشت دوم دست راست در حق شاکی و تحمل یک سال حبس و بابت توهین به تحمل 
74 ضربه شالق و بابت تهدید به تحمل 74 ضربه شالق محکوم می نماید از مجازات 
های تعزیری مجازات اشد )حبس( اجر می شود رای صادره غیابی وظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 4114 توازیانی 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو خمینی شهر)110 جزایی سابق()366 کلمه 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
4/283 شــماره صادره: 1396/42/368586- 96/2/28 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 291 فرعی از 4789 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 79404 در صفحه 148 دفتر امالک جلد 466 بنام آقای حسن اسماعیل زاده 
تحت شماره چاپی مسلســل 656314 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.سپس مع 
الواسطه به موجب سند انتقال شماره 15884 مورخ 1391/6/6 دفترخانه شماره 119 
اصفهان به آقایان رسول برومند قهنویه فرزند بختیار و داود احسانی فرزند نیازعلی 
و محمود آخوندیان ورنوســفادرانی فرزنــد احمد و حجت الــه محمدزمانی فرزند 
اسداله، بالســویه انتقال یافته ســپس نامبردگان با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 245735 مورخ 1396/02/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره شناســه یکتا 626000116 و رمز تصدیق 790716 به گواهی 
دفترخانه 406 اصفهان رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آنها به علت نامعلوم 

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 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 11002 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)273 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/285 شــماره صادره: 1396/42/375421- 96/3/16 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1050 فرعی از 4924 اصل واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 245207 در صفحه 14 دفتر امــالک جلد 1318 به نام آقای مصطفی کریمی 
فرزند شکراله تحت شماره چاپی مسلســل 650568 سند کاداستری ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و طی شــماره 962042 مورخ 1396/3/2 نزد شعبه یک اجرای 
احکام مدنی بازداشت می باشد سپس خانم مینا رستگار پناه حسین با ارائه وکالتنامه 
175193 مورخ 1396/3/1دفترخانه 103 اصفهان از طرف نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 13962170200247865 مورخ 1396/3/2 به انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 72750 مورخ 1396/2/25  به 
گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
نامعلوم مفقود گردیده است و درخواســت 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 شــود چنانچه کســی 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 11024 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)260 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/286 شــماره صادره: 1396/42/381297- 1396/03/31 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 1037/)4841 و 4839 و 4840 و 4924/45( که طبق اســتاندارد 
ســازی به پالک 4924/1634 تغییر یافته اســت واقع در بخــش 5 اصفهان ذیل ثبت 
245206 در صفحه 11 دفتر امالک جلد 1318 به موجب سند انتقال شماره 138221 
مورخ 1389/12/28 دفترخانه شماره 12 اصفهان به نام سیدعلی شفیعی )به والیت 
پدرش( تحت شماره چاپی دفترچه ای 013046 الف/32 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس آقای عبدالرسول شفیعی به والیت از طرف فرزند خود سیدعلی شفیعی با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702002410094 مورخ 1396/3/18 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 72749 مورخ 
1396/02/25 به گواهی دفتر خانه 103 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائی/ســرقت/ سهل انگاری مفقود شــده است و درخواست 
صدور ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 11023 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/287 شماره صادره: 139621702024013007- 96/04/10 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 7685 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
741051 در صفحه 14 دفتر 361 به نام فرهاد ماهرخ فرزند جواد سابقه ثبت و صدور 
سند داشته و تحت شماره چاپی 186051 الف- 91 سند کاداستری ثبت و صادر تسلیم 
شده است و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 35139 - 96/3/23 دفتر 110 رسیده که سند مالکیت 
آن بعلت سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 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 میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 11030 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)222 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/159  فاطمه انالو دارای شناســنامه شــماره 718 به شــرح دادخواست به کالسه  
356/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان عفت خانم اسماعیل کوسج به شناسنامه 322 در تاریخ 95/10/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 
پسر و 4 دختر 1- غالمرضا انالو با ش.ش 142 نسبت به متوفی )فرزند( 2- مرتضی 
انالو به ش.ش 1348 نســبت با متوفی )فرزند( 3- ایران انالو با ش.ش 825 نسبت به 
متوفی )فرزند( 4- توران انالو با ش.ش 1049 نسبت با متوفی )فرزند( 5- پوران انالو 
به ش.ش 44769 نسبت با متوفی )فرزند( 6- فاطمه انالو با ش.ش 718 نسبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  
م الف: 9542 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه()177 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/178 همایون حسن زاده دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه  
379/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حشمت خانم احدی پرست به شناسنامه 31076 در تاریخ 93/3/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 7 پسر و 3 دختر 1- بهرام حسن زاده خانه به ش.ش 132 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- مهدی حسن زاده خامه به ش.ش 952 نسبت با متوفی )فرزند( 3- همایون حسن 
زاده خامنه ء به ش.ش 20 نســبت با متوفی )فرزند( 4- مجید حسن زاده خامنه ء به 
ش.ش 32 نســبت با متوفی )فرزند( 5- سعید حســن زاده خامنه ء به ش.ش 2233 
نسبت با متوفی )فرزند( 6- حمید حسن زاده به ش.ش 2234 نسبت با متوفی )فرزند( 
7- محمدرضا حسن زاده خامنه ء به ش.ش 25 نسبت با متوفی )فرزند( 8- زهره حسن 
زاده خامنه ء به ش.ش 2232 نسبت با متوفی )فرزند( 9- زهرا حسن زاده خامنه ء به 
ش.ش 2235 نسبت با متوفی )فرزند( 10- محبوبه حسن زاده خامنه ء به ش.ش 56 
نسبت با متوفی )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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9629 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)242 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/289 شــماره دادنامــه: 9609973749100491 شــماره بایگانــی شــعبه: 
9509983749100794 شماره بایگانی شــعبه: 951409 خواهان: آقای عبداله اختر 
فرزند محمدحسین با وکالت آقای علی نعیم فرزند ذبیح اله به نشانی شهرضا خیابان 
ولیعصر غربی مجتمع باران طبقه زیرین موسسه مالی و اعتباری کوثر خوانده: خانم 
مهوش السادات ایزدی فرزند سید عبدالحسین به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه رای دادگاه در خصوص دعوی آقای 
عبداله اختر با وکالت علی نعیم به طرفیت خانم مهوش الســادات  ایزدی به خواسته 
مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 383247 مورخ 
1391/12/9 عهده بانک ملی ایران و خسارات ناشی از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه  
با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و مفاد و مندرجات چک مستند دعوی 
و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و وجــود و بقای آن در ید 
خواهان و با عنایت به عدم هرگونه دفاع از ســوی خوانده علیرغم نشرآگهی دعوی 
خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیارد و ســیصد میلیون ریال به عنوان اصل 
دین و پرداخت مبلغ 1/685/000 ریال به عنوان خســارت ناشی از هزینه دادرسی و 
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول محکوم به اجرای حکم 
که توسط  واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شــد صادر و اعالم می گردد. ضمنا 
اجرای احکام موظف است با توجه به اعسار  خواهان از هزینه دادرسی مبلغ مزبور 
به میزان 43/500/000 ریال را از محکوم به وصول و به حساب مربوطه واریز نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 96/102 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان)317 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

4/255 شماره نامه: 9610113624300274 شماره پرونده: 9309980501700704 
شماره بایگانی شــعبه: 930320 اجرای احکام کیفری دادگستری اردستان در نظر 
دارد در اجرای نیابت ارسالی از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب ناحیه یک تهران موضوع محکومیت آقای علیرضا حسن پور صحنه سرایی 
به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابــت وجه اصل چک و پرداخت 
خســارت و تاخیر تادیه چک به عنوان محکوم به و مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق آقای سید مسعود موســوی نسبت به برگزاری مزایده 
پالک ثبتی به شماره 381/13 به شرح ذیل اقدام نماید. تمامی ششدانگ قطعه زمین به 
شماره ثبتی 381/13 متعلق به آقای علیرضا حسن پور صحنه سرایی که به صورت 
کارخانه بسته بندی روغن موتور می باشد ششــدانگ ملک دارای مساحت عرصه 
15000 متر مربع دارای یک باب سوله به مساحت حدود 300 متر و با ارتفاع تاج حدود 
5/20 متر که با اســتفاده از دیوارهای باربر آجری و سقف شیروانی با پروفیل های 
فلزی اجرا شده است که قسمت های شــرقی سقف سوله تخریب شده است همچنین 
در ملک مذکور ساختمانی با بلوک سیمانی و ســقف تخته و چوب به مساحت 4/50 
متر مربع احداث شده و نیز ساختمان نگهبانی به مساحت حدود 21/50 مترمربع که 
با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و کف ســرامیک احداث شده است مورد مزایده 
دارای یک حلقه چاه عمیق و اشتراک برق سه فاز دارای پروانه بهره برداری شماره 

104/56075/1329189 جهت تولید محصوالت بسته بندی روغن موتور به صورت 
غیرفعال می باشــد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ عرصه و اعیان 
پالک مذکور به مبلغ 5/985/000/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از مزایده از محل مربوطه 
بازدید نمایند مورد مزایده به شخصی واگذار می شود که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نماید. برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
واریز و مابقی آنرا ظرف مهلت یک ماه پرداخــت نماید و در صورتی که مابقی بهای 
معامله را واریز ننماید سپرده واریز شده پس از کسر هزینه های قانونی به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.زمان مزایده: روز دوشنبه 96/5/9 ســاعت 10 صبح مکان: واحد 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب اردستان م الف: 151 شعبه اول اجرای 

احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان )381 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/454  غالمعلی عشــوری موســی آبادی دارای شناســنامه شــماره 6 به شــرح 
دادخواست به کالسه  96/226 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حیدر عشــوری موســی آبادی به شناســنامه 
400 در تاریــخ 89/03/31 اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به آقایان 1- غالمعلی عشــوری موسی آبادی به 
شماره شناســنامه 6 صادره از دهاقان 2- غالمحسین عشــوری موسی آبادی به 
شــماره شناســنامه 16 صادره از دهاقان) فرزندان ذکور متوفــی( 3- خانم مریم 
عشــوری موســی آبادی به شــماره شناســنامه 59 صادره از دهاقــان 4- زهره 
عشــوری موســی آبادی به شــماره شناســنامه 62 صادره از دهاقان 5- مهری 
عشوری موسی آبادی به شماره شناســنامه 72 صادره از دهاقان )فرزندان  اناث 
متوفی( 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 باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شــد. م الف: 96/100 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان

)176 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/288  معصومه باســره موســی آبادی دارای شناســنامه شــماره 100 به شرح 
دادخواست به کالسه  96/234 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان شهربانو قاسم پور به شناســنامه 57 در تاریخ 
95/12/3 اقامتــگاه دائمی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- کرامت باســره موســی آبادی فرزند حســن ش. شناسنامه 
99 متولد 1351 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 2- محمد قاســم باســره موسی 
آبادی فرزند حسن ش. شناســنامه 97 متولد 1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
3- سکینه خاتون باسره موســی آبادی فرزند حسن ش. شناسنامه 74 متولد 1355 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( 4- ربابه باســره موســی آبادی فرزند حسن ش. 
شناسنامه 64 متولد 1357 صادره از شــهرضا )دختر متوفی( 5- معصومه باسره 
موسی آبادی فرزند حسن ش. شناسنامه 100 متولد 1351 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 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 باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شــد. م الف: 96/101 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان دهاقان

)194 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/253 علی جهان بخش دارای شناسنامه شــماره 51 به شرح دادخواست به کالسه  
96/217 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کفایت کیانی بروجنی به شناسنامه 29 در تاریخ 95/1/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی جهان بخش 
فرزند مهدیقلی ش.ش 51 متولد 1353 صادره از شــهرضا )پسر متوفی( 2- علیقلی 
جهان بخش فرزند مهدیقلی ش.ش 22 متولد 1331 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
3- حیاتقلی جهان بخش همگینی فرزند مهدیقلــی ش.ش 16 متولد 1336 صادره از 
دهاقان )پســر متوفی( 4- ابراهیم جهان بخش فرزند مهدیقلی ش.ش 7 متولد 1345 
صادره از دهاقان )پسر متوفی( 5- صفر جهان بخش فرزند مهدیقلی ش.ش 34 متولد 
1351 صادره از دهاقان )پسر متوفی(6- محمد جهان بخش فرزند مهدیقلی ش.ش 45 
متولد 1355 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 7- علیرضا جهان بخش فرزند مهدیقلی 
ش.ش 49 متولد 1358 صادره از شهرضا )پسر متوفی( 8- زهره جهان بخش فرزند 
مهدیقلی ش.ش 17 متولد 1338 صادره از دهاقــان )دختر متوفی( 9- محترم جهان 
بخش همگینی فرزند مهدیقلی ش.ش 2 متولد 1341 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
10- عالمتاج جهان بخش همگینی فرزنــد مهدیقلی ش.ش 23 متولد 1343 صادره از 
شــهرضا )دختر متوفی( 11- مهین تاج جهان بخش همگینی فرزند مهدیقلی ش.ش 
38 متولد 1348 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 12- پری ماه جهان بخش همگینی 
فرزند مهدیقلی ش.ش 7 متولد 1347 صادره از شهرضا )دختر متوفی( 13- حسنی 
جان جهان بخش فرزنــد مهدیقلی ش.ش 23 متولد 1333 صــادره از دهاقان )دختر 
متوفی( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف: 96/99 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان دهاقان

)309 کلمه، 3 کادر(

E-MAIL
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يادداشت
تجهیزهزار و 300 کالس برای اسکان مسافران تابستانی

 رییس اداره تعاون و امور رفاهی فرهنگیان استان اصفهان گفت: برای تابستان 
امسال  هزار و 300 کالس در قالب38 پایگاه  اسکان در کل استان برای مسافران 

درنظر گرفته شده  که 150 کالس، ویژه و 1150 کالس نوع الف است.

اخبار 

ذره بین

 تجویز مکمل دارویی 
در آرایشگاه ممنوع!

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: لوازم آرایشی و بهداشتی 
تقلبی و غیرمجاز دارای مقادیر باالی سرب و جیوه است که 
احتمال ابتال به بیماری های بدخیم همچون سرطان را 
افزایش می دهند.منوچهر دادگر نژاد در خصوص نکاتی که 
بانوان باید در زمان مراجعه به سالن های آرایش و زیبایی 
مورد توجه قــرار دهند مطالبی را بیــان کرد. وی گفت: 
متصدیان و آرایشگران حق تجویز یا استفاده از هیچ گونه 
دارو و مکمل های دارویی را برای مراجعین ندارند. دادگر 
نژاد با بیان اینکه اســتفاده از داروهای بی حسی، چاقی و 
الغری در برخی از آرایشگاه ها منجر به بروز بیماری های 
متعدد برای بانوان شده است، افزود: سالن های آرایش و 
زیبایی، محل مناســبی برای خرید و فروش محصوالت 
آرایشی و بهداشتی نیست و عرضه آنها در چنین اماکنی 
تداخل صنفی بوده و ممنوع است. وی تاکید کرد: مراجعان 
توجه کنند که تمامی لوازم آرایشــی، بهداشتی وارداتی 
و خارجی مورد استفاده توســط متصدیان و آرایشگران 
مربوطه، دارای برچسب اصالت و سالمت بوده و محصوالت 
داخلی ساخت ایران دارای پروانه بهداشتی ساخت باشند.

 کمک به درمان اوتیسم 
با پروتئین ها

دو نوع پروتئین توسط محققان شناسایی شده است که در 
درمان اختالالت اوتیسم بخصوص در پسران با دقت 82 
درصد، کمک کننده خواهند بود. اوتیسم بیماری اختالل 
رشد عصبی بوده که ارتباطات اجتماعی افراد را تحت تاثیر 
قرار می دهد. این تحقیق توسط محققان مرکز پزشکی 
جنوب غرب دانشگاه تگزاس انجام شده است. نتایج این 
تحقیق نشان داد که اندازه گیری میزان پروتئین ها با نام 
 ،)8-IL(  8 و اینترلوکین )TSH( هورمون محرک تیروئید
از 74 تا 76 درصد در درمان اوتیسم کمک کننده خواهد 
بود.محققان اظهار کردند: با اســتفاده از این دو پروتئین 
موفقیت در درمان اوتیسم 82 درصد افزایش می یابد. نتایج 
نشان داد که در پسران مبتال به اوتیسم، میزان TSH بسیار 
پایین و میزان  IL-8 باالست. محققان در ادامه افزودند: 
اطالعات از وضعیت هورمون ها، شــاخص های مناسبی 
برای تشخیص صحیح اوتیسم خواهد بود. اوتیسم یک 
اختالل ناهمگن است و تشخیص بیومارکرها برای درمان 
زیرگروه های بیماران اوتیســم و حتی بیماران با اوتیسم 

پیشرفته نیز کمک کننده خواهد بود.

رشد 50 درصدی رضایتمندی مردم 
از پلیس اصفهان

رییس بازرسی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
پلیس ســازمانی انتقاد پذیر اســت و به نظرات مــردم در جهت 
بهبود و ارتقای کیفیت خدمات خــود اهمیت می دهد، از افزایش 
50درصدی رضایتمندی مردم از عملکرد این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ رحمت اله کرباسیون ارتباط مردم اصفهان با این سامانه را 
در سطح بسیار باالیی عنوان کرد و افزود: تعداد تماس های برقرار 
شده با شماره 197 در سه ماهه ســال جاری 58 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشته که نشان می دهد سامانه مذکور 

توانسته است اعتماد عمومی را به خود جلب کند. 
وی خاطر نشان کرد: در سه ماهه امسال 15 هزار و 700 نفر با دفتر 
نظارت همگانی پلیس اســتان تماس گرفتند و مطالب خود را در 
قالب پیشنهاد، درخواســت، دریافت راهنمایی، انتقاد و شکایت و 

تقدیر از عملکرد کارکنان ارائه کردند.
سرهنگ کرباسیون همچنین از افزایش 50 درصدی رضایتمندی 
و افزایش 30 درصدی تماس های تقدیر مردم از عملکرد کارکنان 
پلیس در مدت سه ماهه اخیر خبر داد و گفت: در این مدت 994 
مورد پیشنهاد نیز به پلیس اســتان ارائه شده که موارد مذکور در 
جلسات و کمیسیون های این فرماندهی مطرح شد و مورد بررسی 

قرار گرفت.

 اصفهان؛ استان شاخص کشور 
در مبارزه با مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: براساس ارزیابی های صورت 
گرفته اصفهان به عنوان استان شاخص کشور، رتبه اول را در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر بین اســتان های هم تراز خود به دست آورده 

است.
 ســردار عبدالرضا آقاخانی در همایش بزرگ مبارزه با مواد مخدر 
گفت: امروز بعد از دفاع مقدس بزرگ تریــن جبهه ای که نیروی 
انتظامی به طور مســتقیم در آن مبارزه می کند، خاکریز مبارزه با 

مواد مخدر است.
وی بزرگ ترین افتخار نیروی انتظامی را شهادت جان برکفان این 
نیرو در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر دانست و گفت: 
ناجا، سه هزار و 700 شهید و 11 هزار جانباز در امرمبارزه با مواد 

مخدر تقدیم کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: در دو سال 
گذشته پلیس استان در این زمینه 11 شهید تقدیم کرده است که 
نشان دهنده عزم جدی و قاطع برای مقابله با این بالی خانمان سوز 

است.

پس از پنج ماه در شیراز؛

 سارق بانک مسکن اصفهان
 دستگیر شد

17 بهمن ماه سال  گذشته یک سارق مسلح با ورود به بانک مسکن 
خیابان حکیم شفایی اصفهان با سرقت از بانک، یک مامور نیروی 

انتظامی را به شهادت رساند.
با گذشت نزدیک به پنج ماه از این حادثه، ماموران نیروی انتظامی 
موفق شدند این سارق مسلح را روز گذشته در شیراز دستگیر کنند. 
در این رابطه ســرهنگ ســتار خســروی رییس پلیــس آگاهی 
اصفهان گفت: جزئیات خبر دستگیری این قاتل به زودی از سوی 
 معاونــت اجتماعی نیروی انتظامی اســتان اصفهان اعالم خواهد 

شد.
همچنین به گفته دادستان شیراز، از منزل  این متهم  یک  قبضه 
اسلحه کالشینکف، یک قبضه سالح کلت کمری و مقداری اسناد 

جعلی کشف و ضبط شد.

2  میلیارد ریال اسباب بازی قاچاق 
در نایین توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان نایین، از کشف 280 کارتن اسباب بازی 
خارجی قاچاق به ارزش 2 میلیارد ریال در گلوگاه نایین خبر داد.

سرهنگ صادق کاظم زاد و ماموران ایستگاه بازرسی شهید شرافت 
شهرستان نایین، حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه 
کامیون کشنده که از جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود 

مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی به عمل آمده مشخص شد این کامیون 
حامل 280 کارتن اسباب بازی خارجی بدون مدارک الزم گمرکی 

است.
کاظم زاد با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشــف شــده توسط 
کارشناسان مربوطه 2 میلیارد ریال تخمین زده شد، گفت : در این 
خصوص راننده خودرو، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

دبیر کمیته سیاست گذاری سازمان ملل:

درآمدزایی، مهم ترین نتیجه 
فعالیت های بیابان زدایی ایران است

دبیر کمیته سیاســت گذاری و علوم جهانی مقابله با خشکسالی 
گفت: تامین شرایط معیشتی برای جامعه و کسب درآمد، مهم ترین 

نتیجه فعالیت های صحیح بیابان زدایی در ایران است.
ماریم اختر شوشتار اظهار داشــت: ما به کشورهای مختلف سفر 
کردیم تا ببینیم چگونه با تخریب ها و بیابانی شدن مقابله می شود.
وی ادامــه داد: اجرای طرح هــای بیابان زدایی در ایران بســیار 
تاثیر گذار بوده که توانسته است به بهترین نحو آثار بیابانی شدن را 
کنترل کند. اقدام های ارزنده ایران در مبارزه با پدیده گرد و غبار 
قابل ستایش است و امیدواریم با همکاری های سازمان ملل تداوم 

داشته باشد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت:با مجوز یک 
موسسه خیریه در اصفهان، خدمات دهی به کودکان کار برای اولین بار در 
اصفهان افزایش 100 درصدی داشته است. مرضیه فرشاد با اشاره به اینکه 
بیشترین آمار کودکان کار در سه ماهه امسال در رده سنی 6 تا 15 سال بوده 
گفت:84 درصد کودکان پســر و 16 درصد دختر بوده اند که میانگین این 
افراد به استثنای یک پسر زیر 6 سال، 80 پسر و 15 دختر بوده است. وی 
افزود: 27درصد کودکان کار در اصفهان، ایرانی و 73 درصد از اتباع خارجی 
هســتند که آمار کودکان کار در اصفهان نسبت به سال گذشته 13درصد 
کاهش داشته است. معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با 
بیان اینکه خوشبختانه در سه ماهه نخست کودک خیابانی دختر نداشته ایم 
گفت: بیشتر کودکان کار در کالن شــهر اصفهان از پایان مقطع ابتدایی به 

علت مشکالت اقتصادی  ترک تحصیل کرده و مشغول به کار می شوند.

دستگیری سارق حرفه ای 
خودرو 

در اصفهان 

کاهش 13 درصدی 
کودکان کار نسبت به 

سال گذشته

سارق حرفه ای خودرو با دو میلیارد ریال اموال مسروقه در اصفهان دستگیرشد. 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: در پی وقوع چند سرقت خودرو 
و قطعات آن در مناطق شمالی شــهر اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار 

ماموران انتظامی یکی از کالنتری های این منطقه قرار گرفت.
سرهنگ حسن یاردوستی افزود: ماموران با انجام یکسری کارهای تخصصی و 
اطالعات مردمی، سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه هنگامی که با 
یک خودروی سرقتی قصد ورود به مخفیگاهش را داشت دستگیر کردند. وی 
گفت : در بازرسی از مخفیگاه این سارق، یک دستگاه سمند سرقتی، یک سواری 
هیوندای، 12 دستگاه ضبط و پخش خودرو، 20 عدد باند، ساب و آمپلی فایر، 
دو دستگاه لپ تاپ سرقتی، 10 عدد جک خودروی سنگین و دیگر لوازم داخل 
خودرو کشف شد. سرهنگ یاردوستی ارزش اموال سرقتی از این سارق را دو 

میلیارد ریال اعالم کردو افزود: این پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

پلمب یک واحد 
آلوده کننده محیط زیست 

در آران و بیدگل

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل، از تعطیلی و پلمب یک واحد تولیدی آلوده کننده محیط زیست خبر داد.
اللهیار دولت خواه اظهار داشت: کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان، به واحد رنگرزی الیاف به دلیل ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست و عدم ایجاد 

سیستم تصفیه خانه دستور تعطیلی داده و نسبت به پلمب آن اقدام کردند.
وی بیان داشت: طی چند مرحله بازدید و صدور اخطار رفع آلودگی به واحد تولیدی و عدم توجه مالکان، دستور تعطیلی از طریق مراجع قضائی دریافت و نسبت 

به تعطیلی واحد اقدام شد و تا رفع آلودگی از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.
رییس اداره محیط زیست آران و بیدگل افزود: با تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی حوزه استحفاظی اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل در صورت 

عدم رعایت مسائل زیست محیطی و ایجاد آلودگی و عدم رعایت قوانین و مقررات محیط زیست برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رییس سازمان جنگل ها و مراتع، عصر سه شنبه در حاشیه 
بازدید میدانی مدیران محیط زیست و نمایندگان 39 کشور 
از طرح های بیابــان زدایی آران و بیدگل، اظهار داشــت: 
80درصد از منشــأ ریزگردها در ایران، در خارج از مرزهای 

ایران است.
خداکرم جاللــی تاکیــد کرد: کاهــش بارندگــی ها در 
اســتان های مختلــف بــه ویــژه در شهرســتان آران و 
 بیدگل، شــرایط اقلیمی را برای کشــاورزان سخت کرده

 است.
وی افزود: میانگین بارندگی در ســطح کشور حدود 250 
میلی متر بوده و این درحالی است که میزان تبخیر با رقم دو 
هزار و 100 میلی متر حدود سه برابر میانگین جهانی است.

رییس سازمان جنگل ها با اشاره به وسعت زمین های زیر 
کشت در منطقه آران و بیدگل و اجرای طرح بیابان زدایی در 
این شهرستان گفت: با عملیات های صورت گرفته در این 
منطقه، بخش عظیمی از این شهرستان تحت کنترل قرار 
گرفته و توانسته ایم خسارات ناشــی از طوفان های شن را 

به حداقل برسانیم.
وی با اشــاره به اینکه 20 میلیون هکتار از مناطق بیابانی 
ایران تحت فرســایش بادی قرار دارد، گفت: تــا به امروز 
7/5میلیون هکتار از این وسعت را تحت کنترل قرار دادیم و 
2/3میلیون هکتار عملیات بیابان زدایی و ایجاد جنگل های 

بیابانی به طور کامل انجام شده است.
رییس ســازمان جنگل ها اعالم کرد: در ایــن منطقه که 
قبال کانون بحران و بیابان بود به وســعت 100 کیلومتر در 
100 کیلومتر شنزار را تشــکیل می داد که با اجرای طرح 
بیابان زدایی، در 120 هزار هکتار از جنگل  های دست کاشت 
تاغ، روند بیابانی زایی مهار شده و اکنون کشاورزی در این 

منطقه انجام می شود.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اردوگاه ها، میادین اصلی تعلیم و تربیت هستند، گفت: 
کالس اصلی یادگیری در اردوها برگزار می شود و آنجاست 
که دانش آموز با طبیعت می تواند طبیعت خدادادی خود را 
شکل دهد. محمدجواد احمدی  در دومین دوره آموزشی، 
مهارتی مدیــران اردوگاه های دانش آموزی کشــور اظهار 
کرد: در بحث آموزش آن چیزی اجرا می شود که در کالن 
بین المللی تربیت مطرح است. آموزش رسمی و غیررسمی، 
دو نوع آموزش موجود در آموزش و پرورش اســت. آنچه 
صاحب نظــران در بحث آموزش مطــرح می کنند، بحث 
آموزش غیررسمی است؛ چرا که آموزش رسمی 30 درصد و 
غیررسمی 70 درصد در یادگیری تاثیرگذار است. وی افزود: 
در بحث فراگیری و شکل دهی شخصیت رفتاری، فردی و 
روانی فرد، یکی از محوری ترین کارهایی که در میدان تعلیم 
و تربیت انجام می شــود، بحث اردوهاســت که اردوگاه ها 
مســئول انجام این فعالیت مهم هســتند. احمدی ادامه 
داد: یکی از طبیعت ها اردوگاه های ماســت؛ نکند به دلیل 
مشکالت و معضالت از اردوها غافل شویم که کالس اصلی 
آموزش و پرورش هستند. وی با بیان اینکه تعاون و همدلی 
باید در اردوها شکل گیرد، عنوان کرد: امیدواریم در دومین 
دوره آموزشی، مهارتی مدیران اردوگاه های دانش آموزی 
کشور تمام مســئوالن اردوگاه ها به اهمیت این مهم بیش 

از پیش آگاه شــوند. وی بیان کرد: همچنین این نامزدها 
در تبلیغات خود به آسیب های اجتماعی اشاره کردند؛ چرا 
که یک معضل مهم اســت. باید توجه داشته باشیم که اگر 
یک طرف سکه آســیب های اجتماعی وجود داشته باشد، 
باید در آن طرف سکه شادی ها و نشاط مردم افزایش پیدا 
کند که یکی از دانشگاه های آن بحث رونق دادن به اردو و 

اردوگاه هاست.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اصفهان:

اردوگاه ها، میادین اصلی تعلیم و تربیت غیررسمی هستند

آموزش و پرورشمحیط زیست

ريیس سازمان جنگل ها و مراتع:

20 میلیون هکتار مناطق بیابانی ایران تحت فرسایش بادی قرار دارد

تابناک: بیمارســتان ها به عنوان یکــی از مراکز مهم در امر 
سالمت و درمان مردم باید حافظ جان و تضمین کننده روند 
صحیح درمان بیماران باشند و این مهم در قانون نیز بر عهده 
آنها گذاشته شده اســت؛ از همین رو بودجه های دولتی از 
سوی وزارت بهداشت در اختیار بیمارستان های دولتی قرار 
می گیرد تا با خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای روند 

درمان، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
متاسفانه بسیاری از بیمارســتان های دولتی در این وظیفه 
خود قصور کرده و با وجود تاکید بر استفاده از کاالهای تولید 
داخل، همچنان مشــتری پر و پا قــرص تولیدات خارجی و 

قاچاق در عرصه تجهیزات پزشکی هستند!
تجهیزات قاچاق که با اســتفاده از رانت اجازه ورود به کشور 
را یافته اند بنا به هر دلیلی و بیشــتر بــا عنوان کیفی بودن، 
رقیب محصوالت مجاز و دارای استاندارد داخلی شده است و 

بیمارستان ها نیز تمایلی به تغییر این رویه ندارند.
در همیــن رابطه، محمد حســین قربانی دربــاره اظهارات 
رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر قاچاق 200 میلیون دالری 
تجهیزات پزشکی در کشــور، افزود: واقعیت آن است که بر 
اساس گزارش های به دست آمده، قاچاق تجهیزات پزشکی 
در کشور و اســتفاده آن از سوی بیمارســتان های دولتی و 

خصوصی، بیش از آمار اعالمی سازمان غذا و داروست.
نایب رییس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 

اسالمی ادامه داد: متاســفانه طبق اطالعات به دست آمده 
برخی از بیمارستان های دولتی، خود اقدام به خرید کاالی 
قاچاق پزشــکی کرده و از خرید محصــوالت تولید داخل 
خودداری می کنند که این موضوع عالوه بر ایجاد معضالتی 

برای سالمتی افراد، به تولید داخل نیز ضربه جدی می زند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره عدم اســتفاده از 
محصوالت پزشکی قاچاق در بیمارستان های دولتی، تصریح 
کرد: این اظهارات غیرواقعی است؛ چرا که بسیاری از همین 
بیمارســتان های دولتی اقدام به خرید محصوالت پزشکی 
قاچاق می کنند و این در حالی است که هیچ نظارتی به روند 

فعالیت آنها  صورت نمی گیرد.
وی با انتقاد از اینکه در بیمارســتان های خصوصی نیز هیچ 
نظارتی بر استفاده از تجهیزات پزشکی قاچاق وجود ندارد، 
تصریح کرد: برخی اظهارات رییس سازمان غذا و دارو مبنی 
بر کنترل 70 درصدی جهت استفاده از تجهیزات پزشکی در 
بیمارستان های خصوصی اغراق آمیز است و به نظر می رسد 
تنها 30 درصد نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی 

وجود دارد.
نایب رییس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت: هیچ نظارتی بر استفاده از تجهیزات پزشکی 
قاچاق در مراکز درمانی دولتی صورت نمی گیرد و بدون شک 
این مسئله در بیمارستان های خصوصی بیشتر است؛ لذا باید 

سازمان غذا و دارو ورود جدی تری داشته باشد.
این در حالی اســت که دکتر رســول دیناروند با اشــاره به 
گستردگی حوزه کاالهای پزشکی گفت: طبق تعریف سازمان 
بهداشت جهانی، کاالی پزشکی شامل فرآورده های آرایشی، 
دارو، مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی است که میزان 

آن حدود 11میلیارد دالر در ایران برآورد می شود.
وی با اشــاره به ناچیز بودن ســهم ایران از بازار تجهیزات 
پزشــکی در دنیا افزود: ســهم ما از بازار جهانــی در حوزه 
تجهیزات پزشــکی زیر نیم درصــد و در تولیــد کاالهای 
پزشــکی 60 درصد اســت و 40 درصد دیگــر آن وارداتی 
اســت؛ همچنین در تجهیزات پزشکی ســهم 40 درصدی 
 تولید را داریم و 60درصد دیگر آن از کشــورهای دیگر وارد 

می شود.
دیناروند گفت: بعد از اجرای طرح تحول سالمت و راه اندازی 
بیمارستان های جدید، سهم استفاده از تجهیزات و کاالهای 
پزشــکی ســرمایه ای و مصرفی تولید داخل افزایش خوبی 
پیدا کرد؛ زیرا 50 هزار تخت بیمارســتانی در مدت 2 سال 
گذشته به بیمارستان های دولتی افزوده شد و سهم کاالهای 

سرمایه ای را نسبت به گذشته ارتقا داد.
رییس ســازمان غذا و دارو، با رد آمار مطرح شده قاچاق از 
سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برآوردهای 
ما در بحث تجهیزات پزشــکی حــدود 200 میلیون دالر و 
بیشتر هم مربوط به تجهیزات لیزر زیبایی و تجهیزات خانگی 
اســت و به دلیل اینکه در بیمارســتان ها نصب و استفاده 

نمی شوند، نظارت بر آنها دشوار است.
دیناروند با اشاره به برخی روش های قاچاق کاالهای پزشکی 
در کشور گفت: متاســفانه در دندان پزشکی، مواد دندانی و 
ایمپلنت حجم زیادی ندارند و به صورت قاچاق چمدانی به 
کشور وارد می شوند؛ همچنین کیت های تشخیص طبی در 
مسافرت ها و از طریق مبادی رســمی به کشور وارد شده و 

حساب و کتابی ندارند.
رییس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به روند ثبت کاالهای 
پزشکی در ســامانه های ســازمان غذا و دارو گفت: تمامی 
کاالهایی که مصرف انسانی دارند باید در سامانه غذا و دارو 
ثبت شــوند و این اقدامات بر اســاس پروتکل های سازمان 
جهانی بهداشــت اســت که در گزارش اخیر آنها، کشور ما 
در حوزه ثبت کاالهای پزشــکی در میان کشورهای شرق 

مدیترانه بهترین وضعیت را داراست.
وی ادامه داد: با اطمینان می گویم که در بیمارســتان های 
دولتی به هیچ عنوان امکان ورود کاالهای پزشــکی قاچاق 
وجود نــدارد و در بیمارســتان هــای خصوصــی هم این 
 موضوع تا 70 درصد کنترل شــده اســت و آنها را مدیریت 

کرده ایم.

بیمارستان های دولتی؛ مشتری تجهیزات پزشکی قاچاق!
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پایداری  پیکر پاک شهید جواد محمدی عصر دیروز پس از بدرقه باشکوه مردم درچه در گلزار 
شهدای اسالم آباد درچه به خاک سپرده شد. 

پیکر شهیدجواد محمدی در وطن آرام گرفت

ما نمردیم که حرم 
جای حرامی بشود

27 روز پس از شهادت برگشتی، وقتی که دیگر ماه رمضان  سمیه مصور
تمام شده بود، پارسال در مراسم تشییع دوستت به شوخی 
گفتی که دعا کنید در ماه رمضان شهید نشوم و یا اگر شهید شدم پیکرم را بعد از 
ماه رمضان بیاورند که مردم در گرما اذیت نشوند و عجیب که این شوخی جدی شد. 
چه خوب که برگشتی تا پایانی باشی بر چشم انتظاری فاطمه ، فاطمه ای که تمام 
دنیایش شانه های تو بود و حاال باید یک شبه قد بکشد و با افتخار از تو سخن بگوید 
از مردی که عاشق جهاد و مبارزه بود و می خواست آن قدر شمشیر بزند تا به قدس 
برسد؛ چرا که می گفتی هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حلب 
است و قدس را هدف دارم. هر چند جدایی از تو  برای  فاطمه زود بود  ولی تو  به او  
زندگی فاطمه وار یاد دادی که  باید در راه  والیت جان داد، می گفتی دل کندن از 
خانواده آسان نیست ولی  باید به تکلیف  عمل کرد و  نقطه باالتر را دید، عشق به 
زینب) س(نقطه باالتر اســت و باید برای دفاع از اهل بیت)ع( از همه چیزمان 

بگذریم . در راه دفاع از حرم جان دادی تا حرامی در حرم جای نگیرد.

کبری خدابخش دهقی، مولف کتاب »به همین سادگی« از انتشار زندگی نامه 
شهید مدافع حرم موسی جمشیدیان با عنوان »چشم روشنی« از سوی روایت 

فتح خبر داد.
کبری خدابخش دهقی، مولف حوزه دفاع مقدس در گفت و گو با ایبنا درباره این 
کتاب اظهار کرد: بعد از انتشار »به همین سادگی« که شامل سبک زندگی 40 
تن از شهدای دوران انقالب اســالمی و دفاع مقدس است به پیشنهاد »روایت 
فتح« تدوین زندگی یکی از شــهدای مدافع حرم را شــروع کردم. اواخر سال 
1394 بعد از جســت وجوی فراوان و گذشــت یک ماه و نیم با خانواده شهید 
موسی جمشیدیان آشنا شــدم. برای گفت و گو با مادر و همسر شهید مسافت 
140 کیلومتری بین شهرستان »دهق« تا منطقه »قلعه سفید« را طی کردم.    
وی با اشاره به جذابیت های زندگی شهید جمشیدیان افزود: شهید جمشیدیان 
متولد 14 آبان ماه سال 1362 اســت و آبان ماه سال 1394 زمانی که 32 سال 
داشت بر اثر اصابت موشک کرونت اسراییلی در روستای » الحاضر « سوریه به 
شهادت رسید. قلب شهید بر اثر اصابت موشــک از کمر خارج می شود. شهید 
جمشیدیان حتی برای مردم اصفهان نیز نام آشنا نیست بنابراین معتقدم غربت 

عجیبی دارد.
 این نویســنده حوزه دفاع مقدس ادامه داد: شهید جمشیدیان، فرمانده لشکر 
زرهی 8 نجف اشرف نجف آباد اصفهان بود و بیش از 80 درصد شهدای این لشکر 
از نیرو  های این شهید بودند. بعد از 6 ماه از شهادت این مدافع حرم، گفت و گو با 
اعضای خانواده، همرزمان و دوستان شهید را شروع کردم که نزدیک به هفت 

ماه به طول انجامید.
 خدابخش دهقی در بیان ویژگی های این شــهید مدافع حرم گفت: شــهید 

جمشــیدیان حافظ کل قرآن بود، اما حتی مادر و خواهر شهید از این موضوع 
اطالع نداشتند. آشنایی وی نسبت به آیات قرآن به حدی بود که برای حضور 

خود در روسیه با آیات قرآن استدالل می آورد.  
 وی درباره زمان انتشــار کتاب »چشم روشــنی« اظهار کرد: کتاب در اختیار 
مشاور انتشارات روایت فتح اســت و به احتمال زیاد بعد از ماه مبارک رمضان 
برای ویراستاری به انتشارات سپرده می شود. پیش بینی می کنم یک یا دو ماه 

آینده چشم روشنی به بازار کتاب عرضه شود.

شهربانو و الهه منصوریان بانوان قهرمان ووشو با خانواده شهید مدافع حرم حمزه 
کاظمی دیدار کردند.

 شــهربانو منصوریان در این دیدار صمیمی گفت : زمانی که تروریســت های 
داعش در حرم امام راحل و مجلس شــورای اســالمی مرتکب جنایت شدند 
 به اهمیت نقش مدافعــان حرم پی بردم کــه امنیت  ما به خاطــر وجود این 
شــهدای عزیز اســت و همان موقع برای مبارزه با داعش اعالم آمادگی کردم  
 که اگر خانم هــا هم امکان حضور در مبــارزه را دارند من پوتیــن هایم آماده 

است .
در ادامه الهه منصوریان با بیان اینکه  همسر شما  کار خیلی بزرگی انجام دادند 
و  در حقیقت قهرمانان واقعی شهدا هستند که امنیت ایران را تامین می کنند، 
اظهار کرد : مبارزه و جنگیدن ما در صحنه های بین المللی برای نشــان دادن 
قدرت ایران اسالمی اســت که از همین باب ما راه شــهدا را ادامه می دهیم و 
امیدوارم فرزندان شما هم در عرصه های مختلف به ویژه ورزشی راه پدرشان را  
ادامه دهند که قطعا اگر شجاعت و روحیه شهید کاظمی را داشته باشند موفق 

خواهند شد .
 بر اســاس این گــزارش الهــه منصوریــان پس از نوشــتن یــادگاری برای 
 لیال و درســا کاظمــی با بیــان اینکــه راه قهرمانی یک راه دشــوار اســت ،
اظهار کرد :  در اوایل کار، انســان خســته و دلسرد می شــود که پله پله باید 
پیشرفت کند و مسابقه بدهد و  این ســختی ها نباید شما را در بین راه خسته 
 کند بلکه باید با قدرت بیشتر خوب بجنگید و برای ساعت تمرین لحظه شماری 

کنید.
وی افزود : من در سنین شــما یک روز در میان تمرین داشتم که روز تمرین 

بهترین روزم بود و روز قبل از تمرین نیز  بهترین روزم بود زیرا  لحظه شماری 
می کردم که روز بعدی برســد که این انگیزه باعث می شود  شما به هدفی که 

دارید برسید .
 این بانوی قهرمان تاکید کرد : همیشه برای خودتان قهرمانی را تصویر سازی 
کنید.مثال در همین دفترچه بنویســید که من در فالن ســال قهرمان جهان 
می شوم و بدانید این اتفاق می افتد زیرا به این موضوع فکر می کنید و با تالش 

برای رسیدن به هدفتان  می جنگید .

زندگی موسی جمشیدیان کتاب می شود؛ 

»چشم روشنی«؛ روایتی از شهید مدافع حرم
خواهران منصوریان در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم »حمزه کاظمی«:

پوتین هایمان برای مبارزه با داعش آماده است
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حسابی خانواده دوســت بود. از ماموریت که بر می گشــت بیشتر اوقاتش را 
در کنار همســر  و دخترش می گذراند. عادتی داشــت دوست داشتنی. اسم 
همسرش را در گوشی تلفن 721 ذخیره کرده بود. دلیل هم داشت برای این 

کارش، می گفت در هفت آسمان و دو عالم، یک نفر همسر من نمی شود.

توسل پنهانی به اهل بیت)ع( داشــت و به این دلیل 
همیشه دوست داشتم دعا را جواد بخواند و من پشت 
سرش تکرار کنم زیرا دعا را با ترجمه می خواند و حین 
خواندن دعا اشک از چشمانش جاری بود؛ حتی در سفر 
زیارتی ســوریه که با جواد بودم به من گفت که برای 
خواندن دعای حضرت زینب)س( ابتدا ترجمه دعا را 
بخوان زیرا روضه حضرت زینب را می توانی به وضوح 

در ترجمه دعا متوجه شوی.)به نقل از همسر شهید(

هر سال قبل از ایام عید نوروز به راهیان نور می رفت و خادم الشهدا بود. گاهی 24 
ساعت در راهیان نور نمی خوابید و می گفت باید برای زائران شهدا سنگ تمام 
گذاشت تا با خاطره ای خوش از این سفر بروند. ارادتش به شهدا تا آنجا ادامه داشت 
که در مراسم تشییع شهدای گمنام و همچنین رفیق شهیدش مهدی اسحاقیان 
سنگ تمام گذاشت. آقا جواد می گفت باید شهدا را به همه نشان داد و تمام تالشش 
را کرد که پیکر شهید اسحاقیان را به مراسم سحر ماه رمضان شبکه پنجم سیمای 
اصفهان ببرد زیرا اعتقادش این بود که باید شهدا را به جهانیان معرفی کنیم.)به 

نقل از همسر شهید(

721؛ رمزی عاشقانه

توسل پنهانی به اهل بیت )ع(

ارادت خاص به شهدا

گر
 زر

ی
هد

   م
        

        
  

قاب روز

دلم بار دگر عزم سفر کرد
سفر تا مرز میدان خطر کرد

سفر سمت پالک و سنگر و خاک
سفر تا آسمان، تا اوج افالک

****
بخوان ای دل حدیث غیرت پاک

بخوان از همت مردان بی باک
همانانی که سرمست حسین اند

سپاه خیبر و بدر و حنین اند
****

ز نام پاکشان گردیده گلگون
شلمچه ، فکه ، دهالویه ، مجنون
همانانی که چون کوه ایستادند

قدم در خط جانبازی نهادند
****

دلیرانی که از دنیا رهیدند
به دل ها نقش عاشورا کشیدند

همانانی که از ایثار خواندند
به لب لبیک یا زینب نشاندند

****
همانانی که در میدان عشق اند

هواداران بانوی دمشق اند
بخوان ای دل به آهنگ رهایی

کجایید ای شهیدان خدایی
****

بخوان از پاسدار دین و قرآن

شقایق سیرت و هم نسل طوفان
حسینی خوی و سرمست عبادت

علمدار والیت تا شهادت
****

دلش با فاطمیون بود همراز
همیشه در نگاهش شوق پرواز
شهیدی که شکوه کشورم شد

حبیب آستان آن حرم شد
****

ببین آوازه ی جود و کرم را
دفاع از حرمت اهل حرم را

حرم میعادگاه مومنین است
شکوه غیرت اهل یقین است

»عمار حلب« به قلم محمدعلی جعفری، قرار اســت ما را با شخصیت ناب یک شهید مدافع حرم به نام محمدحسین 
محمدخانی آشنا کند.  این کتاب هفتمین کتاب از مجموعه مدافعان حرم است که انتشارات روایت فتح آنها را منتشر 

کرده است.  آنچه در ادامه می بینید، دست خط مادر شهید محمدخانی در ابتدای یک جلد از این کتاب است.

یادداشت مادر شهید روی کتاب پسرششهیدی که شکوه کشورم شد 
سیدکمال هاشم زاده، شاعر و مجری برنامه های مذهبی و مناسبتی در سیمای جمهوری اسالمی، جدیدترین اثر خود را که به شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم تقدیم کرده به یاد حبیب سپاه، 

شهید حاج حسین همدانی سروده است.    

 متن کامل این شعر چنین است:
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قرارداد رجب زاده با ذوب آهن تمدید شد
مهدی رجب زاده قراردادش را برای یک فصل دیگر با تیم فوتبال ذوب آهن تمدید کرد.

رجب زاده 39 ساله که پس از قاسم حدادی فر، کاپیتان دوم ذوب آهن است، در حال حاضر 
مسن ترین بازیکن لیگ برتر هم محسوب می شود.

ســرمربی تیم فوتبال نفت تهــران در پی نابســامانی ها و عدم 
مســئولیت پذیری مالکان خصوصی 
باشــگاه گفت: دلم نمی خواهد 
تصمیــم جدیــدی بگیرم. 
علی کریمی اظهار داشت: 
من در ایــن چند روز که 
از شروع تمرین گذشته 
تصمیمــم این بــود که 
در زمــان مناســبی در 
خدمــت اصحاب رســانه 
باشــم. به خصوص عزیزانی 
که زحمت کشــیدند و برای 
پوشش تمرین ما به ورزشگاه آمدند، اما 
متاسفانه برخی رســانه ها از قول من مصاحبه ای نوشتند که هیچ 
کدام حرف من نیست و من به خاطر احترام به سایر رسانه ها همه 
این حرف ها را تکذیب می کنم چون من واقعــا این صحبت ها را 
انجام ندادم.کریمی در پاسخ به این سوال که نگران تکرار مشکالت 
مالی در این تیم نیســت، عنوان کرد: این مسئله از قبل هم بوده و 
مهم ترین دغدغه من همان مسائل مالی بازیکنان فصل گذشته و 
بازیکنان جدید ، کادر فنی، پزشــکی و تدارکات است. باشگاه هم 
همه جوره قول داده که با ما همکاری کند. ما چندین جلسه را در 
این رابطه داشته ایم و ماحصل این شد که بدون امضای قرارداد و 
به خاطر اعتمادی که بین ما به وجود آمد، کارمان را شروع کردیم. 
چون دوست داشتم مربیگری را از تیمی شروع کنم که فوتبالم را با 
آن آغاز کردم. این همیشه برای من نوستالژیک بود، اما نمی خواهم 

به هر قیمتی باشم.

 احتمال استعفای علی کریمی
 از نفت تهران

در حاشیه

گزارش روز

داور فینال جام جهانــی ۲۰۱۴ کمتر از یک ســال، پیش از جام 
جهانــی روســیه از دنیــای قضاوت 

خداحافظی کرد.
نیکوال ریتزولی، داور مشهور 
ایتالیایــی بــازی نهایی 
جام جهانــی ۲۰۱۴ یک 
ســال زودتــر از موعد 
مقرر از دنیــای قضاوت 
خداحافظی کرد. او یکی 
از رقبای اصلی فغانی، داور 
سرشناس ایرانی برای سوت 
زدن بازی هــای بزرگ جام 
جهانی آینده محسوب می شد. ریتزولی 
که 6 بار پیاپی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱7 به عنوان بهترین داور 
ایتالیا انتخاب شد، می توانســت  تا سال دیگر هم قضاوت کند، اما 
تصمیم گرفت یک سال زودتر از دنیای قضاوت خداحافظی کند و 

به این ترتیب در جام جهانی ۲۰۱8  سوت نمی زند.

پسر یکی از فوتبالیست های مشــهور تاریخ فوتبال ایران که خود 
نیز سابقه بازی در تیم های مختلفی را 
دارد، بابت خریــد برنج وارداتی 
از دولت بــه صورت ترهینی 
حدود ۲۵ میلیارد تومان 
از سال ۱393 به شرکت 
بازرگانــی دولتــی باید 
پرداخت می کــرد، اما 
با توجه بــه خلف وعده 
و نپرداختــن آن باالخره 
دولت موفق شــد طلبش را 
با مصــادره ملــک ترهینی 
بگیرد.به گزارش تابناک ورزشــی، به 
گفته یک مقام مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی ویالی 3۵ 
میلیاردی این فرد واقع در لواســان مصادر شــده اســت. از سال 
گذشــته پرونده بدهی ۲۵ میلیاردی پســر فوتبالیست مشهور و 
اســبق تیم ملی در رسانه ها مطرح شــد که این چهره فوتبالی از 
دولت و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱393 حدود ۲۵ میلیارد 
تومان برنج به صورت ترهینی و از طریق به رهن گذاشتن ویالی 
خود در لواســان خریداری کــرده و فروخته بود، امــا همچنان 
 پول دولت را بابت خرید و فــروش این برنج هــا پرداخت نکرده

 است.
در پی انتشــار این خبر مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی نیز 
در قالــب مصاحبه های متعــدد در این زمینه اعــالم کردند که 
دولت مطالبه خود را به صورت قانونی از این فوتبالیســت بازپس 
می گیرد و اگر این فوتبالیست تا تاریخ مشخص شده بدهی خود 
 را نپردازد ویالی او که به رهن گذاشته شده، به نفع دولت مصادره 

خواهدشد.

 یکی از رقبای فغانی
 از جام جهانی کناررفت

ویالی35میلیاردی فوتبالیست 
معروف مصادره شد

 پیش نویس اولیه اساسنامه مشترک فدراسیون های 
ورزشی در حالی تهیه شده که شایعه ارسال اساسنامه 
به هیئت وزیران شنیده می شد این در حالی است که 
هنوز این اساسنامه در اختیار رؤسای فدراسیون ها قرار 
نگرفته است. اگرچه کارگروهی که مسئولیت نوشتن 
اساسنامه را برعهده داشت، تاکید کرده نکات بازدارنده 
مورد نظر IOC از اساســنامه جدید حذف شــده، اما 
برخی نکات دراین اساســنامه به چشــم می خورد که 
دخالت وزارت ورزش در انتخابات فدراســیون ها را به 
طور نامحسوس نشــان می دهد و همین نکات در بند 
بند اساســنامه، قطعا استقالل فدراســیون ها را بیش 
از گذشته زیر ســوال می برد. موضوعی که در یکی از 
بندهای اساســنامه جدید به چشــم می خورد درباره 
مجمع انتخاباتی فدراسیون هاست؛ به این صورت که در 
خصوص اعضای مجمع توضیح می دهد در صورت غیبت 
رؤسای هیئت های استانی، یکی از نمایندگان از هیئت 
رییسه می تواند در مجمع حضور داشته باشد. به نوشته 
فارس کمی تامل در این بند نشان می دهد در صورتی که 
رییس هیئت مخالف رییس فدراسیون باشد، مدیرکل 
استان می تواند به راحتی شخص مورد نظر فدراسیون 
را به مجمع انتخاباتی بفرســتد. نکته ای که استقالل 
انتخابات را زیر سوال می برد. نکته مهمی که در اینجا 
باید اشاره کرد این اســت که براساس اساسنامه ای که 
در حال حاضر فدراســیون های ورزشی آن را اجرا می 
کنند، طبق مــاده 7 و بند 3 هرگونــه تغییر در اصالح 
اساسنامه باید با پیشنهاد مجامع فدراسیون ها صورت 
گرفته و به وزارت ورزش ارائه شود، این در حالی است که 
وزارت ورزش کامال برعکس عمل کرده و خود با نوشتن 
اساسنامه، فدراسیون ها را ملزم به اجرای آن می کند.

از طرفی کمیته بین المللی المپیک با ارسال نامه ای به 
ایران تاکید کرده بود اساسنامه مشترک مورد تایید آنها 
نیست، اما مشخص نیســت وزارت ورزش چه اصراری 
دارد که این اساسنامه مشترک را برای فدراسیون هایی 

که سیستم های متفاوتی دارند به تصویب برساند.
کامال مشخص است فدراسیونی مانند پزشکی ورزشی با 
فدراسیونی مانند والیبال و یا کشتی نقشی کامال متفاوت 
را ایفا می کند و یا فدراســیون هایی مانند جانبازان و 
معلولین و یا ناشــنوایان که رشــته های متعدد دارند، 
سیستمی متفاوت با فدراســیونی مانند وزنه برداری 
با یک رشــته ورزشــی دارد؛ بنابراین به نظر می رسد 
نوشتن اساسنامه مشــترک برای تمامی فدراسیون ها 

کاربردی ندارد.

 مخفی کاری
 به سبک وزارت ورزش

امیر عابدینی در اتفاقی عجیب 3 هفته پیش از سمت مدیر 
بازاریابی فدراسیون فوتبال استعفا کرد و اکنون نیز در خارج 

از کشور حضور دارد. 
در شرایطی که منطق حکم می کند، پس از خالی شدن یک 
سمت در یک تشکیالت بزرگ، بالفاصله فرد جایگزینش برای 
پیشبرد امور معرفی شود، متاسفانه تاکنون هیچ فردی برای 

این پست معرفی نشده است!

سفرخارجی عابدینی بعدازاستعفا 

در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( قرار است امروز رده بندی 10
ماهیانه تیم های ملی جهان را اعالم کند، سایت »فوتبال رنکیگز« 
بر اســاس فرمول های موجود اقدام به پیش بینی جایگاه  تیم های 
ملی جهان کرد که تیم ملی کشــورمان با صعودی 7 پله ای در رده 
بیست وسوم جهان قرار می گیرد و همچنان بهترین تیم آسیایی این 
رده بندی است. تیم ملی فوتبال ایران صاحب بهترین جایگاه پس از 

۱۱ سال در رده بندی فیفا خواهد شد.

جهش خیره کننده فوتبال ایران به رده ۲3جهان
عمر عبدالرحمن با آن چهره خاص طي چند سال اخیر به 
ستاره اي مطرح در آسیا تبدیل شده و این شهرت نزد ایراني ها 
به خصوص بعد از نمایش درخشان او برابر استقالل بیشتر هم 
شد. در همین فضا یک بازیکن تستي هم با موهاي فرفري 
سر تمرین پرســپولیس حاضر مي شود که به عبدالرحمن 
مشهور شده. روز یکشنبه هم هواداران با همین عنوان در 
حال تشویق او بودند که صداي اعتراض کریم باقري درآمد. 

پرسپولیسی نه، او چهره »ملی« است

وزیر ورزش و جوانان از تــالش های این وزارت خانــه برای حضور 
عربستان در ایران خبر داد. 

بعد از اشغال سفارت عربســتان در ایران بود که روابط میان تهران و 
ریاض به تنش کشیده شد و در این میان ورزش یکی از مسائلی بود 

که خیلی زود وارد این تنش شد.
مسئوالن ورزش عربســتان اعالم کردند که به دلیل عدم امنیت در 

ایران ورزشکاران این کشور به عربستان سفر نخواهند کرد 
تا تنش به ورزش کشیده شــود. بعد از این اتفاق در 

جریان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم های ایرانی 
و عربستانی از سفر به کشورهای مقابل خودداری 
کردند. هر چند مسئوالن ایرانی و عربستانی پیش 

از شروع فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان تالش 
کردند تا از طریق میز مذاکره این موضوع را حل کنند 

اما باز هم این اتفاق رخ نــداد تا باز هم تنش میان دو 
کشور ادامه پیدا کنند.

وزارت ورزش و جوانان اما تالش های خود برای حل 
این بحران در عرصه ورزش را آغاز کرده است. دکتر مسعود سلطانی 
فر، وزیر ورزش و جوانان در این باره می گوید: پیگیری هم از طریق 
محافل بین المللی و هم آسیایی در حال انجام است. وقتی امنیت ما 
تا این حد تامین است که کشورهایی که مشکل دارند بازی های خود 

را در ایران برگزار می کنند هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس موضوع ناامنی را مطرح و بهانه کنند.

اشــاره وزیر ورزش و جوانان به برگزاری دیدارهای دو کشور عراق و 
افغانستان در ایران است. استادیوم های ایرانی در جریان مسابقات 
مقدماتی جام جهانی، میزبان دیدارهای تیم های این کشور بودند و 
وزیر ورزش و جوانان عقیده دارد حاال که ایران برای میزبانی از این 
مسابقات شایســتگی دارد، باید دیدارهای خود را نیز در 

ایران برگزار کند.
ســلطانی فــر در ادامه دربــاره پیگیــری های 
انجام شــده در این پرونده، گفت: خوشبختانه 
پیگیری هایی انجام شــده در محافل بین المللی 
ورزشی به نقطه ای رسیده که ما را امیدوار می کند 
که عربســتان مجبور به تمکین حضــور در ایران 
شــود. ما هرلحظه فکر می کنیم که می توانیم؛ یک 
مرحله توانســتیم موافقت CAS را بگیریم. این نظر 
جمهوری اسالمی ایران است که می تواند مسابقات را 
برگزار کند و امنیت دارد و مراحل پایانی را طی می کنیم. با مسئوالن 
حقوقی فدراسیون فوتبال این مسئله را پیگیری می کنیم و امیدواریم 
هرلحظه این نظر نهایی را به ســود ایران کســب کنیم و برگزاری 

مسابقات طبق روال سابق طی شود.

ذره بین
با تالش وزارت و فدراسیون ورزش؛

عربستان وادار به تمکین میزبانی ایران می شود؟

قاب روز

فاش شدن راز مهدی طارمی
تیم پرسپولیس برای برپایی اردوی تدارکاتی راهی اوکراین شد و این در حالی است که مهاجم و 
آقای گل پرسپولیس در این سفر سرخ پوشان را همراهی نمی کند. طارمی با انتشار عکسی در صفحه 
شخصی خود برای هم تیمی هایش آرزوی موفقیت کرد و این موضوع نشان می دهد که آقای گل 

لیگ پانزدهم و شانزدهم دیگر قصد ماندن در این تیم را ندارد.

اصطکاک بین پرسپولیس و مهدی طارمی همچنان ادامه 
دارد. از یک طرف باشگاه اصرار دارد او را به حکم یک سال 
باقی مانده از قــراردادش در تیم نگه دارد، از ســوی دیگر 
اما مهاجم بوشهری به سبک دو تابســتان گذشته هوس 
جدایی از تیم به سرش زده اســت. از زمانی که طارمی به 
شــهرت رســیده، تقریبا هیچ وقت نبوده که او نخواهد از 
پرسپولیس جدا شود! یک روز از القادسیه کویت و دستمزد 
پنج میلیاردی اش به طارمی ســخن گفته شده، یک روز 
سر از ریزه اســپور ترکیه درآورده و یک روز هم مثل حاال 
دنبال تیم های درجه چهار اروپایی مثل پانیونیوس یونان 
و آپوئل نکوزیای قبرس می دویده است. تنها 
حضور مشــتاقانه طارمی در ساختمان 
باشگاه پرســپولیس مربوط به همان 
تابســتان93 بود که او به عنوان 

بازیکن دســته اولی به جمع سرخپوشان 
پیوســت. آن روزها خبرنگاران در خیابان شیخ 

بهایی منتظر ستاره های شناخته شــده بودند؛ بنابراین 
کســی به حضور این جوان ســبزه رو با موهای بلند توجه 
نکرد. طارمی اما آنقدر خوشحال بود که دلش می خواست 
با انگشــت جوهری، همه رهگذران را در آغوش بکشد و از 
آنها پیام تبریک بگیرد! آن روز تنها قاب های شوق و ذوق 
طارمی از حضور در پرسپولیس ثبت شد. پس از آن هر چه 
بود، ناسپاسی توام با منت بود و البته جست وجوی راهی 
برای جدایی؛ انگار که او از بارســلونا به پرسپولیس آمده و 

اینجا زندانی شده است!
دســت و پا زدن طارمی بــرای جدایی از پرســپولیس به 
شدت غیرقابل فهم است. اگر بقیه فوتبالیست های ایرانی 
دنبال انتقال به اروپا هســتند تا در میــدان دید کارلوس 
کی روش قرار بگیرند، مربی پرتغالــی طارمی را در همین 

پرســپولیس دید و عاشقش شــد. او از رهگذر بازی برای 
همین تیم به جمع ملی پوشــان رســید و حتی در زمره 
معدود بازیکنان ثابت و همیشــگی کی روش قرار گرفت؛ 
پس چرا حــاال این همه بــرای جدایی عجلــه دارد؟ آن 
هم در حالی که پرســپولیس مهم تریــن فصل یک دهه 
اخیرش را پیش رو دارد و به زودی باید برای رســیدن به 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان بجنگد؟ اصال چه تضمینی است 
که طارمی در تیم جدیدش هــم وضعیت فنی و تاکتیکی 
مطلوبی به دســت بیاورد و ادامه حضورش در تیم ملی را 
بیمه کند؟ او با رها کردن شــرایط مســاعد و باثباتش در 
پرسپولیس دســت به قماری بزرگ می زند که نتیجه اش 
روشن نیست؛ قماری که شــاید یک سال دیگر درست در 

چنین روزهایی، همه چیز را از کف او ربوده باشد. پس آیا 
منطقی تر و البته محترمانه تر نیســت که اســتاد به ادامه 

قراردادش با پرسپولیس متعهد باشد؟
طارمی دو سال پیاپی آقای گل لیگ شده و بیشتر از ۵۰گل 
برای پرســپولیس زده، اما حتی همین حضور درخشان او 
هم قابل مقایســه با عملکرد حیرت انگیز کریس رونالدو 
 CR7 در رئال مادرید نیســت. با این حال وقتــی جناب
هم درســت در چنین ایامی ســاز جدایی از رئال را کوک 
می کند، هیچکس در مادرید ناز او را نمی کشــد و در همه 
نظرســنجی ها مردم درهای خروج را نشانش می دهند. 

همیشه باشگاه بزرگ تر از ستاره است؛ حتی 
اگر پای رونالدویی در میان باشــد که قبل 

از حضور در جمع کهکشــانی ها برای 
خــودش در یونایتد یلــی بود؛ 

راستی طارمی قبل از پرسپولیس 
کجا بود و چه می کرد؟

و اما ســخن آخر با آقــای سوپراســتار؛ اینکه 
طارمی امروز برای جدایی از پرسپولیس نیاز به دریافت 
رضایتنامه دارد، به خاطر گافی اســت که ســال گذشته 
همین موقع داد. اگر او ســال گذشــته به توافق شفاهی 
اولش با پرســپولیس پایبند می ماند و ناگهان سر از ترکیه 
در نمی آورد، نهایتا قراردادی یک ساله با او بسته می شد که 
امروز هم تاریخش به پایان می رسید؛ درست مثل بازیکنی 
مثل کمال کامیابی نیا که با همین شرایط توافق کرد. با این 
حال وقتی طارمی به یک ملت پشت کرد، به ترکیه رفت، 
پشیمان شد و با »التماس« برگشت، باشگاه به جبران این 
رفتار نابخردانه او را مجبور به امضای قرارداد دوساله کرد. 
خالصه اینکه پا در هوایی امســال، نتیجه شاهکار پارسال 
است؛ نکند امسال هم شــاهکار دیگری بزنی که سال بعد 

وضعت هزار برابر از این بدتر شود... خود دانی!

رییس فدراســیون فوتبال اعــالم کرد که  
در صورت عدم همکاری باشــگاه ها با تیم 
امید، بازیکنان از حضور در تیم خود محروم 

خواهند شد!
همزمانی اردوی تدارکاتی تیم فوتبال امید 
با دوران آماده ســازی تیم های لیگ برتری 

فوتبال باعث شده تا برخی باشگاه ها بازیکنان 
ملی پوش خود را به تیم امید ندهند و همین 
مسئله حاشــیه هایی را ایجاد کرده است. 
در این باره اســماعیل حســن زاده، رییس 
کمیته انضباطی چنــد روز قبل اعالم کرد 
اگر باشــگاهی با تیم امید همکاری نکند و 

بازیکن ندهد، نفراتش را با محرومیت مواجه 
می کند و حاال رییس فدراسیون فوتبال بر 
این موضوع تاکید کرده اســت.مهدی تاج 
درباره چالش های میان باشگاه ها و تیم امید 
گفت: »به تیم های باشــگاهی فشار آوردیم 
یا به نوعــی نامه زدیم که همــکاری کنند، 
باشگاه ها هم همکاری خواهند کرد؛ استقالل 
هم همکاری می کند. با طاهری، سرپرست 

باشگاه پرسپولیس هم جلســه ای داشتیم 
و آنها و ســایر تیم ها نیز بازیکنان خود را در 
اختیار تیم امید قرار می دهند. استقاللی ها 
فقط نامه به ما ارسال کرده و نوشته اند ابالغیه 
شما زمانی به ما رسیده که بازیکنان مان در 
تهران نبودنــد و در اردوی خارج از کشــور 

هستند.«
وی افزود: »باید با باشگاه ها هم کنار آمد .«

تاکید مهدی تاج بر محرومیت بازیکنان تیم امید!

لیگ جهانی 
برزیل والیبال

روسیه
ساعت
22:35

 شبکه ورزش

سایت آنتن

لیگ جهانی 
صربستانوالیبال

آمریکا
ساعت
01:10

 شبکه ورزش

سایت آنتن

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

تاوان التماسطـارمی و                            

نشریه آلمانی زبان »mrscity« هر هفته بانوان نمونه در حوزه های 
مختلف مانند کارآفرینی و... را معرفی می کند. این نشــریه چندی 
پیش »آرزو شایان فر« همسر فریدون زندی،بازیکن سابق تیم ملی 
فوتبال و استقالل،که در آلمان به کسب و کار جواهر فروشی اینترنتی 
و طراحی جواهرات می پردازد را به عنوان بانوی نمونه هفته در حوزه 
کارآفرینی معرفی کرده و گفت و گوی مفصلــی با او انجام داد. آرزو 
شایان فر در بخشی از این گفت و گو گفته که از سن ۱۵ سالگی متوجه 
شده به طراحی آن هم طراحی جواهرات عالقه دارد و این زمانی بوده 
که برای تولدش از طرف پدر و مادرش یک انگشتر مروارید به عنوان 
هدیه دریافت کرده بود. گفتنی اســت فریدون زندی نیز در صفحه 

اینستاگرامش این موفقیت را به همسرش تبریک گفته است.

لیونل مسی پس از برگزاری مراســم ازدواج پر خرج و مخارج خود به 
همراه همسرش راهی آنتیگوال و باربودا شده اند.

این منطقه نیمه مختار بوده  و جایی برای ثروتمندانی مثل لیونل مسی 
است.هر شب اقامت در این منطقه چهار هزار و ۵۰۰ دالر آب می خورد. 
البته مسی در ماه عســل رویایی خود فقط همسرش را به همراه ندارد. 
خانواده آنتونیا و البته خانواده خود لیونل مسی نیز در این منطقه حضور 

دارند،در واقع یک ماه عسل دسته جمعی!
جزایر آنتیگوا و باربودا )Antigua & Barbuda( جزایری در شــرق 
دریای کارائیب، شــرق جزایر ســنت کیتس و نویس و شمال جزیره 
مونتسرات واقع هســتند که دولت مستقل داشته و پایتخت آنها سنت 

جانز است.

همسر فریدون زندی در 
آلمان بانوی هفته شد!

 ماه عسل
 گران قیمت!
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 اصفهان؛ رتبه نخست فعالیت کانون های فرهنگی مساجد در کشور 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در 
آیین افتتاحیه طرح غنی سازی  اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری، با اشاره به فعالیت نزدیک به یک هزار 
و 800 باب کانون فرهنگی هنری در استان اصفهان گفت: استان اصفهان حائز رتبه نخست کمیت و کیفیت 

کانون های فرهنگی هنری مساجد در سطح کشور است.

ویژهاخبار

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان:

هرگونه اقدامی بر جداره های 
تاریخی محکوم است

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با انتقاد شــدید از رنگ کردن دیواره های برخی از بناهای 
تاریخی اظهار کرد: چنین حرکت هایی بــه هیچ عنوان قابل قبول 

نیست.

ناصر طاهری افزود: با دستور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهان، با این حرکت مقابله شده و یگان 
حفاظت اداره کل میراث به ایــن موضوع ورود کرده و برخورد الزم 

انجام شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان تاکید کرد: هرگونه اقدامی بر جداره های 
تاریخی محکوم بــوده و در صورت لزوم اقــدام حقوقی نیز صورت 

خواهد گرفت.
طاهری در پایان خاطرنشان کرد: آثار به وجود آمده بر بدنه اماکن 
تاریخی پاک سازی شــده و نســبت به ادامه چنین فعالیت هایی 

جلوگیری به عمل آمده است.

  اصفهان جزو شهرهای توریستی کشور است که باید به زیبایی و آراستگی تردد اتوبوس ها توجه ویژه ای صورت گیرد؛ 
چرا که جوالن اتوبوس های کثیف باعث ایجاد آلودگی بصری برای شهروندان و گردشگران می شود.

 همچنین  اتوبوس های شــهری از طلوع تا غروب خورشید در ســطح شــهر تردد کرده و افراد زیادی از این وسیله 
نقلیه عمومی در طول شبانه روز اســتفاده می کنند که زیبایی ظاهری 
این وســایط نقلیه می تواند تاثیری مثبت در زیبایی محیط شــهری و 

رضایتمندی همشهریان داشته باشد.
در ناوگان اتوبوســرانی ۱۷۵0 اتوبوس وجود دارد که ۱۳00 دســتگاه 
آن برای جابه جایی افراد در ســطح شــهر تــردد می کننــد و روزانه 
۶00هزار نفر از طریــق اتوبوس ها در نقاط مختلف شــهر جابه جا می 
شــوند؛ لذا نظافت  بدنه و داخل اتوبوس ها ضروری اســت. در همین 
راســتا روزانه ۵0 دســتگاه برای نظافت به کارواش مراجعه می کنند 
تا از چهره ای شــکیل و آراســته برخوردار شــوند. نظافت اتوبوس ها 
 بســیار دشــوار اســت ازهمین رو مســافران باید بیش از گذشــته به آن اهمیت دهند و از ریختن زباله خودداری

 کنند.

به منظور بهبود سیما و منظر شهری صورت می گیرد؛

شست و شوی روزانه ۵۰ دستگاه اتوبوس درون شهری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: برای ایجاد شهری با زندگی مطلوب باید سبک زندگی ایرانی و اسالمی را 
در زندگی مردم تعبیه کرد.

رضا امینی با تاکید بر اهمیت توجه به سبک زندگی ایرانی اســالمی اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ غرب در دهه های 
گذشته به صورت یک هجمه به زندگی ما وارد شده که این موضوع در رفتار 
و سبک زندگی مردم عوارض زیانباری را به همراه داشته است؛ از همین 
رو برای رفع این مشکل باید دغدغه های مقام معظم رهبری مورد توجه 

برنامه ریزان قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ما در تدوین برنامه های شهرداری که با نگاه و چشم انداز به 
برنامه های نظام تدوین می شود، باید کلید واژه های مورد توجه مقام معظم 
رهبری را که اساس فعالیت جمهوری اسالمی است، مورد توجه جدی قرار 
دهیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: یکی از دغدغه های 
اصلی مقام معظم رهبری، سبک زندگی مردم است که در دهه های گذشته 

از آموزه ها و چارچوب های دینی به قدری فاصله گرفته است. امینی گفت: توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی می تواند 
بستر مناسب را برای زندگی مردم فراهم کرده و مردم را به زندگی مطلوب نزدیک کند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

فرهنگ غرب سبک زندگی مردم را دچار عارضه کرده است

در حاشیه سی امین جشنواره بین المللی کو دکان  و نوجوانان

همایش »کاوش باستان شناســی در محل کاخ جهان نما و 
ورودی چهارباغ با پرداختن به ضرورت انجام باستان شناسی 
شهری در اصفهان« ازسوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل 
در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. در 
این همایش، رییس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، ضمن 
تبریک روز قلم گفت: به اصفهان پیش از تاریخ و حتی اصفهان 
دوره اســالمی تا پایان قرن چهارم و پنجــم هجری چنانچه 
شایسته و بایسته است پرداخت نشــده است، پژوهش های 
ایرانی ها و حتی خارجی ها در این زمینــه پراکنده بوده و به 
قدر کفایت کار نشده است و کارهایی هم که صورت گرفته، 

متاسفانه منتشر نشده و باید کار شود.
حمید فرهمندبروجنی ادامه داد: به مقوله باســتان شناسی 

آنچنان که شایسته اســت در کشور و 
بخصوص در اصفهان پرداخته نشــده 
و اهمیت باســتان شناســی که از قرن 
نوزدهم در دنیا شکل گرفت و پیشرفت 
کرد، آنچنان که باید شــناخته نشد و 
شاید علت اینکه در پروژه های مطالعات 
شهری دیده نمی شــود، این است که 
آگاهی درباره این رشــته کمتر بوده و 

دوستان باستان شناس هم خیلی حضور پیدا نمی کنند.

وی تصریح کرد: بحث باستان شناسی شهری 
در اصفهان از اهمیت زیادی برخوردار است. 
به قول دکتر سمسار، محقق برجسته کشور، 
حسن اصفهان این بوده که در تمام ادوار شهر 
آبادی بود و به همین دلیــل هرگز متروک 
نشد. توسعه، الزمه زندگی امروز است. ما نه 
می توانیم در گذشته بمانیم و نه می توانیم و 
نه درست است که پا روی گذشته بگذاریم؛ 
بلکه درست این است که ما گذشته را پلی کنیم برای رسیدن 

به آینده درخشان اصفهان و این میسر نیست؛ مگر از راه توکل 
و پرداختن به خرد جمعی.

فرهمند ضمن اشــاره به اینکه امیدوارم تیم باستان شناسی 
که در اصفهان کار می کنند تیمی قوی و علمی باشند، گفت: 
تیم باستان شناسی حتما نباید شــامل باستان شناس باشد 
و حتما الزم اســت معمار، مرمتگر و شهرســاز و مانند اینها 
در گروه باشند و الزم اســت که مدیریت شهری اصفهان این 
حساسیت را داشته باشند و کمک کنند. بسیاری از یافته های 
کاخ جهان نما نیاز به پژوهش های علمی گســترده تر دارد و 
خوشحالیم که در همایش هایی که داشــتیم، موفق شدیم 
کارشناسان میراث فرهنگی و کارشناسان شهرداری کنار هم 

قرار بگیرند و باهم گفتمان داشته باشند.

رییس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل مطرح کرد:

گذشته پلی است برای رسیدن به آینده درخشان اصفهان
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مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
خبر داد:

پیشرفت ۴۰ درصدی احداث فاز 
اول بازار گل و گیاه شرق اصفهان

طی چند سال گذشته سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان، عالوه بر ایجاد بازارهای روز به منظور عرضه و 
فروش انواع تولیدات کشاورزی)میوه وتره بار(، فرآورده های لبنی، 
محصوالت پروتئینی و سایر نیازهای ضروری شهروندان، اقدام به 
احداث بازار گل و گیاه کرد که این امر، باعث حذف واســطه های 
اضافی شد؛ در همین راستا ارتباط بدون واسطه بین تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان باعث واقعی تر شدن قیمت ها می شود. همچنین 
محصوالت متنوعی مانند انواع گل های گلدانی، فصلی، باغچه ای، 
آپارتمانی، کاکتــوس، انواع گل های شــاخه بریــده، درختان و 
درختچه های مثمــر و غیر مثمر و گل های خشــک در بازار گل و 

گیاه وجود دارد.
اکنون نیز بازار گل و گیاه اصفهان بخــش قابل توجهی از نیاز بازار 
استان های جنوبی کشور را تامین می کند اما به دلیل حجم باالی 
ترافیک در محدوده این بازار، شــهرداری اصفهان برای آســایش 
شــهروندان در نظر گرفت تا بازار گل و گیاه همدانیان را به شــرق 

اصفهان منتقل کند.
اصغر کشاورزراد مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: با جابه جایی بازار 
گل و گیاه، ترافیک خیابان همدانیان کاهش می یابد و شهروندان 

برای همیشه از معضل ترافیک این خیابان رها می شوند.
وی با اشاره به اینکه بازار گل و گیاه در ۳ فاز با اعتبار ۱۳۷ میلیارد 
تومان احداث می شود، عنوان کرد: عملیات اجرایی فاز اول این پروژه 

در دست اجراست و تاکنون نیز ۴0  درصد پیشرفت داشته است.

پل فلزی اولین پل مدرنی اســت که پــس از پل های آجری 
خواجو، سی و ســه پل و چوبی، بعد از حدود ۴۵0 سال روی 

رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان احداث شده است.
اولین پلی که در ســال ۱۳۱0 احداث و در سال ۱۳۲۵ افتتاح 
می شود، پل فلزی است که سازه ای مدرن بتنی و فلزی دارد 
و به واسطه شرایط زمانی مختص به خود ایجاد شده است. این 
پل ابتدا با یک معماری ساده و بدون عناصر تزئینی، طراحی و 

توسط معماران فرانسوی ساخته شده است.
 پل فلزی به منظور ضرورت عبــور خودروها از روی رودخانه 
زاینده رود احداث شــده و خیابان شهید بهشتی را به خیابان 
حکیم نظامی متصل می کند اما با گذر سال ها و افزایش تعداد 
خودروها در سطح شهر و به منظور تســهیل در عبور و مرور، 
تعریض این پل اجتناب ناپذیر بود؛ در همین راستا متخصصان 
مدیریت شهری اصفهان طراحی تعریض پل فلزی را در دستور 

کار خود قرار دادند.
از ویژگی های مهم پل های شاخص اصفهان، انسان محوری 
آنهاســت و عالوه بر اینکه وظیفه حمل ونقل را بر عهده دارند 
برای انسان طراحی شده اند که باعث آرامش خاطر می شوند 
اما پل های مدرنی که روی رودخانه احداث شد این رویکرد را 
نداشت. در همین راستا با احداث پیاده روهای عریض، فضای 

ســبز، نور پردازی و المان های معمــاری روی پل فلزی مثل 
نرده ها، جای گلدان ها و تیر برق های وسط پل و همین طور 
بدنه سازی پل که در آینده اجرا می شود سعی شده این شاخصه 

انسان محوری در پل فلزی پیاده سازی شود.
مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان در همین رابطه اظهار 
کرد: همشهریان عزیز در جریان هستند که تجربه تعریض پل 
همچون پل بزرگمهر و پل وحید را داشتیم اما جنس پل فلزی 
متفاوت بود چراکه دو طرف پل، فضای سبز و درختکاری بسیار 
زیاد و متراکمی وجود داشت و تعریض پل بدون آسیب زدن به 

فضای سبز با مشکل مواجه می شد.
وی افزود: در طرح اولیه تعریض پل، بنا بر این بود که بیش از 
۱00 درخت قطع شــود و ما زمان زیادی را صرف کردیم که 
این اتفاق نیفتد.شهردار اصفهان ادامه داد: دغدغه بعدی برای 
تعریض پل، برعکس پل وحید و پل بزرگمهر که شاخص های 
هویتی در آنها مالک نبود، در این زمینه با اقداماتی که توسط 
یکی از معماران شهر صورت گرفت، این امر در پل فلزی لحاظ 

شد.
جمالی نژاد ادامه داد: فقط معماری ســازه های پایه پل باقی 
مانده که در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد و یک معماری 
منحصر به فرد خواهد داشت که شــاید الگویی جهت توسعه 

آینده شهر باشد.
وی اضافه کرد: چون قرار براین بود که درختی حذف نشود پیاده 
روها از البه الی شاخ و برگ درختان رد شده و این امر باعث شد 
دو هدف با یک کار انجام شــود؛ به این صورت که همشهریان 
هم پیاده روی می کنند و هم از فضای سبز پارک لذت می برند.
در مســائل ترافیکی شــمال- جنوب رودخانــه زاینده رود، 
دسترسی ها محدود بوده و طی دو دهه گذشته ارتباطات شمال 
و جنوب بجز پل غدیر تفاوت چندانی نداشته است. بر این اساس 
اصالحیه ظرفیت پل های موجود در دستور کار قرار گرفت که 
در مرحله اول تعریض پل وحید انجام شد، پس از آن تعریض پل 
بزرگمهر به سرانجام رسید و دیروز شاهد سومین گام با تعریض 

پل فلزی بودیم.
علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
در همین رابطه اظهار کرد: این تعریض، در روان سازی ترافیک 
محدوده بوستان سعدی، بوستان ملت و خیابان های حاشیه 
رودخانه از جمله خیابان های شهید مطهری و حکیم نظامی 

نقش عمده ای ایفا خواهد کرد.
وی افــزود: محــور حکیم 
نظامی و شــهید بهشتی به 
کاشــانی یکی محــور های 
اتوبوس های تندرو و تراموا 
در آینده نزدیک خواهد بود 
و در همین راستا در تعریض 
پل فلزی، ۷ متر مسیر ویژه 
اتوبــوس پیش بینی شــده 
اســت که با این فعالیت ها 
شبکه حمل و نقل عمومی در 
منطقــه ۵ تکمیل تر خواهد 

شد.
صلواتی یاد آور شد: با تعریض 
پل فلزی حدود ۳0 درصد بر 
ظرفیت عبور و مرور تقاطع 
های جنوب و شمال پل فلزی 

افزوده می شود.
وی خاطــر نشــان کــرد: 
ســمت  بــه  آینــده  در 
پــل  افزایــش ظرفیــت 

آذر و پل فردوســی خواهیم رفــت؛ در کنــار اینکه طراحی 
پــل هفتــم روی رودخانه کــه از امتــداد بزرگراه شــهید 
کشــوری به ســمت ارغوانیه می رســد نیز در دســتور کار 
 قرار گرفتــه و مطالعــات آن در آینده نزدیک آغــاز خواهد

 شد.

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان:

 ورزشکار باید با روحیه دینی 
و متدین تربیت شود

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان، در دیدار با اســتادیاران سازمان بسیج 
ورزشکاران کشور، با تاکید بر ارزشمند بودن ورزش از 
نظر اسالم اظهار داشت: باید در آموزش های ورزشی این 
موضوع مطرح شود که ورزش می کنیم تا نیرومند شویم 

و از این توانمندی برای خدمت به جامعه استفاده کرد.
وی با اشاره به اهمیت نیت در انجام کارها افزود: هر کسی 
می تواند با هر هدفی ورزش کند اما بر اساس روایات، اگر 
نیت صحیح باشد، عمل نیز صحیح است؛ بنابراین تربیت 
ورزشی در بسیج باید به این صورت باشد که یک بسیجی 
بتواند به جامعه خدمت کرده و در مقابل دشمن بایستد 
و با نیت صحیح که همان خدمت به جامعه و ایستادگی 
در مقابل دشمن است، عمل ورزش کردن در درگاه الهی 

عملی مقبول محسوب می شود.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه ورزشــکاران بسیجی 
باید متدین تربیت شــوند، گفت: ورزش بسیار خوب 
اســت اما نباید در امر آموزش های ورزشــی به صرف 
اینکه ورزش زمینه ســالمتی را فراهم می سازد، اکتفا 
کرد بلکه ورزشکار باید با روحیه دینی و متدین تربیت 
شود و مربیان ورزشی باید مسیر صحیح را به ورزشکاران 

نشان دهند.
وی با اشاره به روایتی مبنی بر اینکه شجاع ترین انسان ها 
کسی است که بر هوای نفس خود غلبه کند، تصریح کرد: 
اگر ورزشکاری بتواند سنگین ترین وزنه ها را باالی سر 
خود ببرد، باید بتواند بر هوای نفس خود نیز غلبه کرده 
و در مواجهه با گناهان، پاکی خود را حفظ کند؛ رسول 
خدا)ص( هنگامی که دید مردم برای مشاهده هنرنمایی 
و زورآزمایی پهلوانی جمع شده اند، این حدیث را فرمود 
که شجاع ترین مردم کسی است که بر هوای نفس خود 

غلبه کند.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه عدم تحرک، زمینه ســاز 
خیلی از بیماری ها و هزینه های درمانی اســت، یادآور 
شــد: به قول معروف عقل ســالم در بدن سالم است و 
منظور از »بدن سالم« این اســت که انسان سر حال و 
با نشاط باشد.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان خاطرنشان کرد: بنده همواره از ورزش عمومی و 
همگانی حمایت کرده ام اما متاسفانه در جامعه کمتر به 
آن بها داده شده است، به ویژه در آموزش و پرورش که با 
وجود اینکه زنگ ورزش وجود دارد اما مربی ورزشی آن 
به طور مثال معلم انشاست و به نوعی به ورزش اهمیت 

داده نمی شود.

جهش عمرانی نصف جهان؛

افزایش ظرفیت عبور و مرور با تعریض پل فلزی

این تعریض، 
در روان سازی 

ترافیک محدوده 
بوستان سعدی، 

بوستان ملت 
و خیابان های 

حاشیه رودخانه از 
جمله خیابان های 

شهید مطهری 
و حکیم نظامی 

نقش عمده ای ایفا 
خواهد کرد

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اســالم، همــواره محل رفــت و آمد 
چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در 
طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

اجرای نمایش کمدی »ولیمه خاله خانوم«
زمان: از ۱۵ تیرماه تا ۲0 مردادماه- ساعت 

 ۲0:۴۵
مکان: مجموعه باغ نور اصفهان، حدفاصل 
پل آذر وسی وســه پل، مقابل هتل کوثر، 

جنب خانه کودک

زاینده رود

+  اصفهان

شهرداری
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باهوش بودن بسیار خوب است؛ ضمن اینکه افراد 
باهوش بیشــتر پول در می آورند ، ثروت بیشتری 

جمع می کنند و حتی عمر  بیشتری دارند. 
ظاهرا باهوش بودن مترادف با زندگی آسان است. 
اما این داستان یک روی دیگر هم دارد! گاهی  افراد 
باهوش، اشــتباهات احمقانه مرتکب می شوند به 
خصوص مواقعی که نیاز به عقل ســلیم و قضاوت 

درست است.
ســادگی اینچنین موقعیت هایــی از یک طرف و 
ذکاوت زیاد افراد باهوش که این موقعیت های ساده 

را خراب می کنند واقعا مسخره است.
پس از دهه ها تحقیــق ، دانشــمندان به تدریج 
متوجه علت این موضوع شده اند. فردریک شین از 
دانشگاه ییل یکی از این محققین است . او توضیح 
 داده که چــرا گاهی»هوش« و»تفکــر عقالیی«

 با یکدیگر همراهی نمی کنند.
فردریک در یکــی از آزمایش ها ، بــه افراد تحت 
آزمایش چنین مسئله ای داد:»یک چوب چوگان و 
یک توپ جمعا یک دالر و ده سنت هستند. قیمت 
چوب یک دالر بیشتر از توپ اســت. قیمت توپ 

چقدر است؟«
فردریک متوجه شــد برخی افراد تمایل دارند با 
اعتماد به نفس کامل ، به طورناگهانی و بدون فکر، 
جواب نادرســت بدهند که توپ ده سنت قیمت 
دارد؛ البته شــما که جواب درست را می دانستید 
که قیمت توپ در این مسئله ۵ سنت است و حتما 
تعجب می کنید اگر بدانید بیشــتر افراد با ذکاوت 

آنهایی بودند که جواب غلط دادند.
روانشناس هایی از دانشــگاه های جیمز مدیسون 
و دانشــگاه تورنتو نیز به نتیجه مشابهی رسیدند. 
آنها هم تست هایی یکسان و منطقی به صدها نفر 
دادند و دقت پاسخ هایشــان را با سطح هوش آنها 

مقایسه کردند. 
این محققیــن هــم دریافتند که احتمــاال غلط 
جواب دادن )زود و بدون فکــر جواب دادن( افراد 
با هوش بیشتر اســت؛ زیرا آنها در واقع اشتباهات 
 فکری بیشــتری موقع حل کردن مسئله مرتکب 

می شوند.
افراد باذکاوت مستعد اشتباهات احمقانه هستند 
و این به دلیل نقاط کور در نحوه اســتفاده آنها از 

منطق است . 
وجود این نقــاط کور بــه علت اعتمــاد به نفس 
بیــش از حد آنهــا در توانایی اســتدالل اســت 
. به این معنا که آنها همواره پاســخ های ســریع 
و درســت داده اند و همین امر موجب می شــود 
که حتــی وقتی جوابــی را مــی پراننــد بدون 
 اینکــه در مــورد آن به انــدازه کافی فکــر کرده 

باشند، متوجه نشوند. 

گوناگون

چرا گاهی افراد باهوش 
ابلهانه عمل می کنند؟

لبخندک

مطالعه
مردم را می توان به ســه دسته تقسیم کرد. 
آنهایی که مطالعه می کنند، آنهایی که حال 
مطالعه ندارند و دسته سوم کســانی که نمی دانند چه چیزی باید 
بخوانند. دسته سوم گروه جالبی هســتند! آنها کتاب خواندن را 
دوست دارند، اما بیشتر از آن دلشان می خواهد زندگی، یک آدم 
فرهیخته ســر راهشــان قرار دهد که در یکی دو جمله بگوید چه 
چیزی باید بخوانند تا یک شبه سواد و دایره واژه گانشان چند برابر 
شود. راستش زندگی خیلی کم از این کارها برای کسی می کند. 
اگر نمی دانید چه چیزی باید بخوانید خب دســت کم می دانید 
که به چه چیــزی عالقه دارید. وقتی که شــروع به خواندن کنید 
احتماال چندباری کتاب هایی می خرید که باب میلتان نیســت 
و به شما نشــان می دهد راه را اشــتباه رفته اید، اما بعد از مدتی 
 گشتن و ورق زدن باالخره نویســنده و قلم مورد عالقه تان را پیدا 

می کنید. 
تلویزیون دیدن

تماشــای تلویزیون روش 
خوبی برای پر کردن اوقات 
فراغت اســت به شــرطی 
که ما را شــبیه پنکه نکند. 
این پنکه هــای زمینی را 
دیده اید که یــک جا ثابت 
قرار دارند و مدام سرشــان 
از این طــرف بــه آن طرف 

می چرخد؟ به نظر شــبیه کســی که روی کاناپه و جلو تلویزیون 
نشسته نیستند؟ درست اســت که هدف ما از تماشای تلویزیون 
سرگرمی اســت، اما در حین همین سرگرم شــدن هم می شود 

چیزهایی یاد گرفت. 
مثال اگر هر روز یک اصطالح انگلیســی از تلویزیون یاد بگیرید در 
پایان تابســتان به اندازه 93 اصطالح از خواندن زیرنویس فیلم ها 
بی نیاز شده اید؛ البته حاال تلویزیون در بیشتر خانه ها جای خودش 
را به موبایل های هوشمند و اینترنت داده است. در این فضاها هم 
می شــود اوقات فراغت را پر کرد و هم مهارت های به دست آورد. 
مثال همین تایپ فارسی که با چت کردن تقویت می شود و در زمان 

نوشتن مقاله به کار می آید.

باغ 
کاغذی

کتاب شاه نامه ها اثر »سیروس شمیسا« است که خود نویسنده               
علت تالیف آن را ادای دین به فردوسی بزرگ می داند.این کتاب 
که نشــر هرمس آن را برای نخســتین بار چاپ کرده، درباره 

شخصیت های قهرمانان شاهنامه است.
  خود شمیسا درباره تالیف این اثر می نویسد:»تالیف این کتاب 
برای من ادای دینی به فردوسی بزرگ بود که بخشی از عمرم 
را که در تنهایی و یأس می گذشــت با دنیای شــاد و پرغرور او 
گذراندم. من دیگر چندان امیدی به مردم عادی ندارم و امیدم 
فقط این است که حداقل دانشجویان ادبیات، دنیای شاهنامه را 

بشناسند. دنیایی را که در آن هنوز گودرز و طوس و رستم و رهام 
و سیاوش و کیخسرو و بهرام گور و بهرام چوبینه و خسروپرویز 
زنده اند و در شكوه خود زندگی می کنند، اما اگر دریابند که ما 
حضور آنان را احســاس نمی کنیم، آنان را فراموش کرده ایم و 
دیگر نمی بینیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نه، هرگز! باید سیاوش 
را برای همیشه به یاد داشت و اجازه داد که به خواب های ما هم 

بیاید و نوید پیروزی دهد.«
چاپ نخست این اثر را نشر هرمس در 943 صفحه چاپ و روانه 

بازار نشر کرده است.

شاه نامه ها

اوقات فراغت)3(

 همه ما انسان ها درگیر 
ترس هایی هستیم که 
با آنها زندگی می کنیم. 
برخی از ترس ها شاید 
هرگــز در زندگــی رخ 
ندهد و فرصت روبه رو 
شــدن با آنها را نداشته 
باشــیم، اما بعضی  این 
شانس را نداشته و در شرایطی با چیزهایی روبه رو می شوند 
که اصال انتظار آن را ندارند. در این متــن نگاهی داریم به 
آدم هایی که با حوادث بزرگ و عجیبی مواجه شــده اند که 

شاید همان ها ترس های زندگی ما باشد.
در دام داعش!

همه ما داستان هایی درباره دزدیده شدن آدم های مختلف 
شنیده ایم، این ماجرا نه فقط درباره بچه ها که برای جوان ترها 
هم ممکن اســت اتفاق بیفتد. با اینکه دزدیده شدن برای 
هرکسی می تواند تجربه تلخی باشــد؛ اما همین موضوع 
می تواند به وحشــتناک ترین شــکل ممکن اتفاق بیفتد. 

»دنیل رای« یکی از بدشــانس ترین آدم هاست که توسط 
خطرناک ترین گروه تروریستی چند سال اخیر ربوده می شود. 
او که به عنوان خبرنگار آزاد به سوریه رفته بود، توسط داعش 
دستگیر و زندانی می شود. دنیل ۱3 ماه در زندان های این 
گروهک تروریستی بوده و روزها مورد ضرب و شتم، شکنجه 
و تحقیر قرار گرفته که احتماال االن به ترسناک ترین خاطرات 

زندگی اش تبدیل شده است!
زندگی در اعماق آب به مدت سه روز!

شاید خیلی ها هریسون را آدم خوش شانســی بدانند، اما 
قطعا ۷۲ ساعت گیر کردن زیر آب  های اقیانوس اطلس را 
نمی توان خیلی خوش شانسی دانست! کشتی آنها ۱۱ نفر 
خدمه داشت و در میان آب های اقیانوس اطلس غرق شد؛ اما 
نکته عجیب این قایق زنده ماندن هریسون در مدت زمان سه 
روز آن هم زیر آب بود. هریسون در این مدت یک محفظه 
هوا پیدا کرده بــود و همان جا مانده و جــان خود را نجات 
داده بود. وقتی غواصان، قایق را پیدا کردند، فکر می کردند 
تنها اجســادی باقی مانده؛ اما زنده بودن هریسون همه را 

شگفت زده کرد.

وحشتناک ترین اتفاقاتی که ممکن است تجربه کنید!
دانستنی ها

حرف حساب

باید از این نظم جاودانی پیروی کرد

اکنــون درک می کنم نادیــده گرفتن قوانین 
طبیعت و نقض آنها بزرگ ترین گناه غیرقابل 
عفوی است که انسان ها مرتکب می شوند. نباید 
عجله کرد و شتاب به خرج داد؛ نباید کم حوصله 
و عجول بود، بلکه می بایست، با اطمینان خاطر، 

از این نظم جاودانی پیروی کرد.

» زوربای یونانی« 
نیکوس کازانتزاکیس

 ندا
 شاه نوری

 انگشتر سخنگو 
یادگاری شگفت انگیز برای عروس و داماد

بی شــک یکی از بهترین مراحل زندگی هر فردی لحظه ازدواجش خواهد 
بود، آداب و رسوم ایرانیان برای این ایام خاص جالب و درخور توجه است، اما 
تهیه حلقه ازدواج به عنوان نمادی از تاهل در بین تمامی کشورهای جهان 
مرسوم است، انگشتری که معموال پس از مراسم عقد به نشانه یادگاری تهیه 
می شود. در دنیای امروز که در هر لحظه آن خبرهای عجیب و باورنکردنی 
می شنوید این بار با خالقیت طراحان انگشتری تهیه شده است که می توان 
صدای عروس و داماد را روی آن حک کرد. صدای عروس و داماد به هنگام 
تایید ازدواجشان که در رسم ایرانی در اصطالح »بله گفتن« نامیده می شود 

ضبط شده و موج صدای آنها روی این انگشتر حکاکی می شود.
این حلقه می تواند یک یادگاری شگفت انگیز برای این روز مبارک باشد.

 کمک به خیریه ها 
به روشی خالقانه و عجیب

دو نوع از مردم در جهان وجود دارند؛ کسانی که فقط یک هشدار را برای بیدار 
شدن خود از خواب تنظیم می کند و کسانی که چون به سختی از خواب بیدار 

می شوند هشدار چندگانه را تنظیم می کنند.
به تازگی ساعتی مدرن و عجیب ساخته شده است که با کار جالبی که انجام 
می دهد قادر است این مشکل را حل کند. پس از خرید این ساعت ابتدا باید 
در آن اطالعات کارت بانکی تان را وارد کنید و سپس به تنظیمات آن رفته و 

معین کنید که در یک ساعت مشخص از خواب بیدارتان کند.
زمانی که صدای هشدار آن به صدا در بیاید و از خواب بیدار نشوید این ساعت 
به طور اتوماتیک شروع به اهدای پول به مبلغ ۱۱ دالر به خیریه ها می کند.

جدول شماره 2178

افقی
۱- از عوامل اقتصــادی - رییس جمهوری غنا و رییس 

دوره ای اتحادیه آفریقا
۲- ادیت - این کشور بزرگ ترین تولیدکننده زمرد در 

جهان است
3- مروارید درشت - بی حرکت - موز - زینت رو

4- داستانسرا - کجاست - اولین قوم - نیاز
۵- کتاب مقدس هندوان - نیکوکاران - شــرکتی در 
شیلی که در ســال ۱939 تاسیس شد و وظیفه داشت 
موجبات رشــد را یا از طریق تامین تســهیالت مالی 
درازمدت بــرای بخش خصوصی فراهم کنــد یا خود 
رســما به ایجاد موسســات صنعتی در بخش عمومی 

مبادرت ورزد
6-  نام فرودگاه تونس - توفــان دریا که باعث تالطم و 

خیزش امواج شود
۷- درخت زبان گنجشک - جوانمرد - پرچم - بی غش 

و خالص
8- ضمیر اول شــخص جمع - خــوراک گربه - حقیر 

- خمیده
9- داستان بلند - درخت جنگلی - خرناس - دیروز

۱0-  دارای عقیده یکسان - بزرگ ترین واگذارکننده وام 
مسکن در انگلستان

۱۱-  ساقه غالت و جارویی که از آن می سازند - شکسته 
شده - یاری

۱۲- شاعر و نویسنده بزرگ آلمانی تولد ۱8۷۷ و خالق 

اثر »گرگ بیابان« - مظهر نرمی - رمق آخر - مجمر
۱3- حرف تنفر - خاموش - عضو رونده - یازده

۱4- این شرکت خودروسازی توانست با تولید بیش از 9 
میلیون و ۵00 هزار دستگاه خودرو در جهان به نخستین 

شرکت خودروسازی جهان تبدیل شود - آسانسور
۱۵- اقتصاددانی که معتقد است »اصالح قیمت ها نهایت 

توسعه نیست
عمودی

۱- از مهم ترین اقالم صادراتی 9 ماه گذشته ایران - ساز 
چنگی

۲- بهانه بیجا - ظرف کوچک
3- جنس مذکــر - پولی که از بانک گرفته می شــود و 
با اقســاط ماهیانه باید آن را پرداخت کرد - نام اولین 
فروشگاه بزرگ زنجیره ای که توسط بازرگان فرانسوی به 
نام »آریستید بوسکو« در سال ۱8۵۲ تاسیس شد - عید 

ویتنامی ها
4- استاندار - طرف - حرف نفی انگلیسی - ستم

۵- ناامید-  مشــهور و معروف - روز تــازی - عالمت 
مصدری

6- باران کم - راهرو - یهود
۷- محل خریــد و فروش اوراق بهــادار - خداوندگار - 

سوگ و عزا
8- نوعی پارچه زردوزی شده - میهمانسرای فرنگی - 

غذای شبانگاه - حرفه و شغل
9- دردها - بسته بندی استوانه ای - گرفتگی زبان

۱0- مرطوب - از ایاالت توریستی و دیدنی هندوستان 
- صدای کلفت

۱۱- دهان - از القاب اروپایــی - آنکه منکر وجود خدا 
است - نگهبانی

۱۲-  پایتخت اتریش - روباه - اثر چربی - کشوری که 
به تازگی واحد پولش را به »یورو« تبدیل کرده است

۱3- نت چهارم موسیقی - آسمان ها - آرامگاه - سودای 
ناله

۱4- گوهر - روبه رو
۱۵- ته نشســت - این اقتصاددان حدود نیم قرن پیش 
تذکر داد که به موازات ارتقای رشــد کل در واقع سهم 
تولید و اشتغال در کشاورزی سقوط می کند و سهم تولید 

و اشتغال در صنعت و خدمات افزایش می یابد
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هنگام خرید لوازم برقی خانگی، اداری 
و کارگاهی به برچسب انرژی آن توجه 
کنیم. دستگاه هایی را خریداری کنیم که 

در گروه A  و B باشند.

هنگام خرید لــوازم برقی خانگی به 
نیاز خود توجه کنیم و ظرفیت آن را 

متناسب با نیاز خود انتخاب کنیم.
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