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وقتی سیاست های رشد جمعیت جایی در برنامه ها ندارد؛

فرزندآوری، مساوی با بیکاری!

 نایب رییس اول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان می گوید 
کمبود گوشت در ماه محرم قیمت را افزایش می دهد؛

 
نکته به نکته با برد 6 گله ذوب آهن مقابل استقالل خوزستان؛
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رییس جمهور امروز به منظور شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل، راهی نیویورک می شود؛

سفر نیویورکی
رییس جمهــور امروز بــه نیویورک 

می رود. این پنجمین سفر نیویورکی زینب ذاکر
»حسن روحانی« در قامت رییس جمهور ایران است که به 
منظور شــرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل صورت 
می گیرد. سفرهای قبلی روحانی به نیویورک با حاشیه هایی 
همراه بود از جمله نخستین ســفر در مهرماه سال 92 که 
مکالمه تلفنی روحانی و اوباما را به ارمغان آورد و درنهایت 
موجب شد عده ای خشمگین از این »تابوشکنی« که پس از 
انقالب برای اولین بار صورت می گرفت، در فرودگاه تهران ، 
لنگه کفش به ســوی رییس جمهور و تیم همراه او پرتاب 
کنند!  دومین سفر هرچند آرام تر، اما باز هم با حاشیه همراه 
شد. دیدار روحانی با »دیوید کامرون« نخست وزیر انگلیس 
که روابط دیپلماتیکش با ایران قطع بود، از دیدارهای مهم 
این سفر محسوب می شد. این اولین دیدار مقامات اجرایی 
عالی رتبه دو کشــور جمهوری اســالمی ایران و پادشاهی 
انگلیس بعد از پیروزی انقالب اســالمی به حساب می آمد. 
رییس دولت تدبیر و امید در آخرین سفر خود به نیویورک  
در نخستین دوره ریاســت جمهوری اش با رؤسای جمهور 
فرانســه، ســوئیس، ترکیــه، اســلوونی و بلغارســتان و 
نخســت وزیران بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ســوئد، نروژ، یونان، 
پاکستان و عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد درباره مسائل 
مهم دوجانبه و منطقه ای و بین المللی دیدار و گفت وگو کرد. 
این بار آن طور که رییس دفتر رییس جمهور گفته؛ دیدار و 
گفت و گوی دو جانبه با تعدادی از رؤسای کشورهای مهم از 
جمله برنامه های روحانی در حاشیه پنجمین حضور خود در 
کسوت رییس جمهوری اســالمی ایران در مجمع عمومی 

سازمان ملل است.
روحانی بازهم عازم نیویورک می شــود در حالی که قطعا 
دیگر خبــری از دیدار و یــا حتی مکالمه تلفنی با ســران 

آمریکایی در برنامه او نیست. 

گوشتگرانمیشود
3

خبر آخر

بهبهانهتازهترینسخنانامامجمعهاصفهانکهخبرسازشد؛

صراحت

ادامه در صفحه7

جدال چهارمحال و بختیاری و اصفهان؛

پیشرفتیاتوقفپروژهانتقالآب
بن-بروجن؟!

 به گفته کارشناسان، ایران بیش از ده سال است که با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کند و در این راستا دو استان چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان  بر سر مســئله آب و سر چشمه زاینده رود اختالفات فراوانی 

دارند. در همین چهارچوب استان اصفهان به عنوان یکی از...
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اردوغان،12مهربهتهرانسفرمیکند
رییس جمهور ترکیه در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی ترکیه ای گفت: قرار است 4 اکتبر 
)12 مهر(برای شرکت در یک نشست به تهران سفر کنم و در مورد مسائل مربوط به عملیات 

احتمالی مشترک علیه پ.ک.ک با مسئوالن ایرانی گفت وگو کنیم.

بین الملل

پارلمان کردستان عراق با 
برگزاری همه پرسی جدایی 

اقلیم موافقت کرد
پارلمان کردستان عراق با برگزاری همه پرسی جدایی 
اقلیم کردستان در 2۵ سپتامبر ) 3 مهر ( موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الســومریه نیوز، 
پارلمان کردســتان عراق که بعد از دو ســال تعطیلی 
تشکیل جلســه داده بود، با اکثریت آرای نمایندگان 
حاضر در جلســه با برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم 
کردستان از عراق موافقت کرد. فراکسیون های تغییر و 
الجماعه االسالمیه با شرکت در جلسه پارلمان مخالفت 
کردند.جلســه پارلمان عراق به ریاست جعفر ابراهیم، 
نایب رییس پارلمان و با حضور ۶2 نماینده برگزار شد.

 »مقتدی صدر« 
میهمان حزب ا... لبنان 

روزنامه »النهار« لبنان اعالم کرد »مقتدی صدر« رهبر 
جریان صدر عراق روز پنجشنبه گذشــته به میزبانی 

حزب ا... وارد بیروت شده است.
بر اساس این گزارش، قرار اســت مقتدی صدر در این 
ســفر چند روزه، دیدارهای متعددی داشته باشد اما 

مشخص نیست این دیدارها با چه کسانی خواهد بود.
پیش تر سفر مقتدی صدر به عربستان و بعد از آن سفر 
جنجالی او به امارات که با هواپیمای اختصاصی اعزامی 

امارات انجام شد، در رسانه ها جنجالی شده بود.

درخواست پسر بن الدن برای 
حمله مسلحانه علیه حکومت اسد

پسر اســامه بن الدن که به عنوان یکی از محتمل ترین 
رهبــران بعــدی القاعده تلقی می شــود، خواســتار 
ایجاد»جهاد جمعی برای حفظ ســوریه از دست رژیم 
اسد« شد.به گزارش روزنامه ســاندی تایمز، بر اساس 
ویدئوی منتشــر شده از ســوی یکی از شــبکه های 
اجتماعی، حمزه بن الدن، پسر اســامه بن الدن، رهبر 
پیشین القاعده که نزدیک به 28 سال دارد، از مسلمانان 
سنی خواســت که علیه جنگجویان، شیعیان و دیگر 

مخاصمان بین المللی»جهاد« کنند.
در حــال حاضر»هیئت تحریرالشــام« کــه یکی از 
شــاخه های القاعده اســت بخش اعظمی از ادلب در 

شمال سوریه غربی سوریه را تحت کنترل خود دارد.

حجت االسالم حسن روحانی دیروز در دیدار »زیگفرید براک« 
رییس مجلس نمایندگان بلژیک ، با بیان اینکه اراده جمهوری 
اسالمی ایران استفاده از فضای مناســب به وجود آمده بعد از 
برجام برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا از جمله بلژیک است، 
اظهارداشــت: باید از فضای بعد از برجام حداکثر اســتفاده را 
 برای توسعه مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه

 به عمل آوریم.
وی در ادامــه موضوع برجام و لزوم پایبنــدی طرفین به مفاد 
این توافق را مورد تاکید قرار داد و گفت:  در برجام ایران و ۵+1 
توانستند در یک مسئله مهم به نام هسته ای به توافق برسند و 
این یکی از موفقیت های بزرگ میز مذاکره در یک مسئله پیچیده 
 بود که می تواند الگویی برای مسائل پیچیده منطقه ای و جهانی

 باشد.
رییس جمهور تصریح کرد: معتقدیم تنها دستگاهی که می تواند 
اعالم کند که ایران به تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، 
فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی است و جمهوری اسالمی 
ایران براساس گزارشات آژانس ، به تعهدات خود در چارچوب 
برجام پایبند بوده و انتظار داریم که طرف های مقابل نیز کامال به 

تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند.

روحانی با اشاره به تخلفات ایاالت متحده در خصوص برجام، 
گفت: از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اوال به طور کامل به توافق 
برجام عمل کرده  و ثانیا به آمریکا نسبت به پایبندی  به تعهداتش 

در برجام فشار آورده و به آنها پیام قاطعی داده شود.
رییس جمهور در ادامه به شرایط حســاس منطقه و جهان و 
معضل تروریسم اشاره کرد و گفت: اقدامات تروریستی در تهران 
و بروکسل به این معناست که دو کشور دشمن مشترکی در این 
زمینه دارند و الزم اســت که در مقابله با این معضل با یکدیگر 

همکاری و مشارکت داشته باشند.
زیگفرید براک، رییس مجلس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، 
با تاکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات دوجانبه 
با ایران است، گفت: بسیار مصمم هســتیم که همکاری های 
دوجانبه و چندجانبــه مرتبط با اتحادیه اروپــا را با جمهوری 

اسالمی ایران توسعه دهیم.
براک در ادامه با تاکید بر اهمیت تعهد و پایبندی طرفین به توافق 
برجام گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه 
اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تالش مان را خواهیم 

کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند.
وی با تاکید بر لزوم بهبود روابط بانکی بین دو کشــور، گفت: 

برقراری و بهبود تبادالت بانکی را به نفع دو طرف می دانم و برخی 
مشکالت موجود باید هر چه سریع تر برطرف شده و کانال های 

باثبات بانکی بین تهران و بروکسل برقرار شود.
تروریسم دغدغه مشترک بین ایران و بلژیک

 زیگفرید براک، رییس مجلس نمایندگان بلژیک همچنین  با 
 علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اســالمی  نیز دیدار و

 گفت وگو کــرد و در ادامه دوطرف در یک نشســت خبری به 
تشریح موارد مورد مذاکره پرداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی الریجانی دیروز در نشست 
مشــترک با رییس مجلس نمایندگان بلژیک اظهار داشــت: 
خوشــحالیم میزبان رییس پارلمان بلژیک و همراهان ایشان 
هستیم؛ ایران و بلژیک روابط اقتصادی با سابقه طوالنی دارند که 

در سال های اخیر رشد خوبی داشته است.
وی در خصوص مذاکره روز گذشته خود  با رییس پارلمان بلژیک 
گفت: در این مذاکره در مورد محورهای توسعه ایران در آینده 
به خصوص درباره ۶ محور استراتژیک مصوب در قانون برنامه 
ششم توسعه و زمینه سرمایه گذاری ایران در کشورهای دیگر 
صحبت شد. الریجانی ادامه داد: همچنین در خصوص زمینه 
همکاری های گسترده تر به ویژه در مورد بحران های منطقه ای و 
تروریسم به عنوان دغدغه مشترک ایران و بلژیک بحث و بررسی 

شد که این مورد نیازمند همکاری های بین المللی است.
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شــد: بحران میانمار به 
عنوان مسئله دردآور همه انسان ها و ملت ها و جنگ در یمن در 
این جلسه مطرح شد؛ همچنین مذاکرات بیشتر بین دو کشور 
در زمینه حقوق بشر و ارتقای زمینه های اقتصادی  مورد بررسی 
قرار گرفت . زیگفرید براک، رییس مجلس نمایندگان بلژیک 
نیز ضمن خوشامدگویی به اعضای پارلمان ایران و خبرنگاران 
و خرسندی از دعوت وی به کشور ایران گفت: در جلسه مذاکره 
با رییس مجلس ایران موضوعات مهمی مورد بحث قرار گرفت 
به خصوص به روابط دو جانبه بین ایران و بلژیک که به میانه قرن 
نوزدهم باز می گردد اشاره و بر همکاری این دو کشور به خصوص 

در دوره پسابرجام و برنامه ریزی در این راستا تاکید شد.
براک ضمن خرســندی از تاکید رییس مجلس ایران بر نقش 
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد گفت: ما اروپایی ها 
با تمامی سیاست ها و دیدگاه های کشور آمریکا موافق نیستیم 
بنابراین در مسیر خود عمل خواهیم کرد، در واقع تاکید داریم 
دفتر اتحادیه اروپا در ایران تاسیس شود تا مشکالت بین دو کشور 
 رفع شود. براک با ابراز خرسندی از توافقات بین دو کشور گفت:

 بر مبنای مفاد حقوق بشر، فرهنگ و سنت ایرانی قابل احترام 
اســت ما نیز به آن احترام گذاشته ضمن اینکه عالقه مندیم با 

فرهنگ و سنت ایرانی بیشتر آشنا شویم.

یادداشت

واکنش

مشاور فرمانده کل ســپاه با اشاره به اتفاقات فاجعه آمیز 
میانمار اظهار کرد: اســتکبار جهانــی از جمله آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیستی با همدستی دولت میانمار 
و با هدف نسل کشی و قتل عام مســلمانان، این روزها 
مشــغول انجام فجیع ترین و ضدانسانی ترین جنایت ها 

هستند.
ســردار مرتضی قربانی گفت: ما تابع ولی فقیه و فرمانده 
معظم کل قوا هستیم و هرجا که ایشان حکم کنند، حتی 
»میانمار« حاضر می شویم و این وظیفه شرعی ماست و 
اگر حکم شرعی ولی فقیه نباشد، رفتن ما جایگاهی ندارد.

سردار قربانی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران حامی مظلومین تمام نقاط جهان است و به هیچ 
وجه از حضور در مناطق مختلف به دنبال کســب سود 
و منفعت شخصی نیست، خاطرنشان کرد: البته حضور 
مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه و عراق سود 
و منفعت دارد و این ســود متعلق به امنیت ملت شریف 

ایران و کشورمان است.
وی در پایان گفت: آنهایی که از منافع شــخصی حضور 
سپاه در سوریه و عراق صحبت می کنند بروند یک ساعت 
روبه روی داعشی ها بایستند و با آنها مبارزه کنند، ببینند 

دوام می آورند؟

ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی طی گفت وگویی در 
برنامه بدون تعارف بخش خبری 20:30 با بیان اینکه 
سپاه امروز به یک قدرت بزرگ در سطح جهانی تبدیل 
شده، گفت: همه دنیا از جمله آمریکایی ها به سوریه و 
عراق آمده اند تا این کشورها را تجزیه کنند، اما نهایت 
آنچه اتفاق افتاد خواست ایران بود و من هیچ ارتشی را 

در دنیا هم تراز با سپاه پاسداران نمی بینم.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیــان اینکه ما در 
سال های اخیر توانســته ایم به مرکز کنترل فرماندهی 
آمریکا در طول چند سال اخیر نفوذ کنیم، اظهار داشت:  
اســنادی در اختیار داریم که رفتــار آمریکایی ها در 
عراق و ســوریه را نشــان می دهد که چطور از داعش 
 حمایــت کردند و اگر به مــا اجازه بدهند این اســناد 

منتشر می شود.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه سپاه در 
برابر مادر بمب ها، پدر بمب ها را در اختیار دارد، گفت: 
صنایع دفاعی به پیشــنهاد نیروی هوافضای سپاه یک 
بمب 10 تنی ساخته که این بمب ها در اختیار ماست 
و از هواپیماهای ایلیوشــین پرتاب می شــود و قدرت 

تخریب زیادی دارد.

مشاور فرمانده  سپاه: 

 اگر حکم شود
 به میانمار هم می رویم

سردار حاجی زاده :

سپاه در مراکز کنترل فرماندهی 
آمریکا نفوذ کرده است

امیر حاتمی خبر داد:

تشکیل تیم مشترکی از وزارت 
دفاع و ناجا برای تقویت مرزبانی

 فعال سیاسی اصالح طلب:

 اصولگرایان در تقلید از
 اصالح طلبان، موفق نبودند

امیر ســرتیپ امیر حاتمــی، وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح با بیان اینکه موضوع تقویت مرزبانی 
باید در قالب یک برنامه میان مدت انجام شــود، تاکید 
کرد: اخیرا با سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و 
سایر مسئوالن انتظامی جلسه ای را برگزار کردیم و مقرر 
شد تیمی تشکیل شود تا بتوانند برنامه های الزم برای 

تقویت مرزبانی را آماده کنند.
امیر حاتمــی همچنین با بیان اینکــه تقویت مرزبانی 
به صورت کلــی در برنامه هــای بنده به عنــوان وزیر 
پیشــنهادی دفاع آمده بود و اکنون بــه دنبال آماده 
کردن جزئیات این برنامه هســتیم تــا بتوانیم در این 
4 ســال آن را دنبال کنیم، یادآور شد: در بخش هایی 
از موضــوع مرزبانــی، پیگیری اعتبــاری این موضوع 
 انتظامی در بنیه دفاعی است که در آنجا نیز وزارت دفاع

 کمک می کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح اظهار داشت: 
اگر منظور از انسداد مرزی فقط انسداد فیزیکی باشد، 
قطعا پاسخگو نیست، اینکه کانالی تعبیه شود یا دیواری 
کشیده شود کافی نیست، بلکه باید مجموعه ای از کارها 

با هم انجام شود.

غالمرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو 
با ایلنا، درباره تشــکیل اتاق فکر که این روزها از ســوی 
اصالح طلبان مطرح می  شــود، گفت: اصالح طلبان یک 
شورای مشورتی با محوریت خاتمی که از جوانان، زنان، 
سیاسیون و فعاالن اجتماعی تشکیل شده است، دارند که 

در واقع همان اتاق فکر محسوب می شود.
 این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه داد: شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان از دل همان اتاق فکر بیرون 

آمد که حاصل خوبی با خود به همراه داشت.
 ظریفیان خاطرنشان کرد: بعضا اشکاالتی به نحوه مدیریت، 
برخی از ساز و کارهای انتخاباتی و یا دیگر کارها در شورای 
عالی سیاست گذاری گرفته می شود که تا حدودی درست 
است، اما این را به یاد داشته باشیم که اگر این شورا وجود 

نداشت، مشخص نبود چه اتفاقی می افتاد.
وی با اشاره به تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقالب گفت: 
در انتخابات مشاهده کردید که جریان مقابل سعی داشت 
با تقلید از شورای عالی گام سیاست گذاری بردارد که موفق 
نشد. این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: ما باید از تجربه 
جهانی برای ترمیم و گسترش این اتاق فکر استفاده کنیم.

وزارت خارجه عربســتان اعــالم کرد که هیچگونــه درخواســتی از ایران برای 
میانجیگری میان عربســتان و حوثی ها نداشــتیم. به نقل خبرگزاری رســمی 
عربستان)واس(، اسامه بن احمد النقلی، رییس اداره اطالع رسانی وزارت خارجه 
عربستان در واکنش به سخنان اخیر حسین امیرعبداللهیان ،دستیار ویژه رییس 
مجلس در امور بین الملل گفت که عربســتان هیچگونه درخواستی از ایران برای 
میانجیگری میان ریاض و حوثی ها نداشته و این سخنان هیچگونه صحتی ندارد. 
به گزارش ایسنا؛ حســین امیرعبداللهیان،دســتیار ویژه رییس مجلس در امور 
بین الملل در گفت وگوی اخیرش با یک خبرگزاری داخلی گفته بود: شــاهد این 
بودیم که عربستان واسطه هایی را از ایران برای گفت وگو با حوثی ها طلب می کند.

دیپلمات پیشین آمریکایی ضمن انتقاد از نگاه حزبی به برجام تاکید کرد که نهادهای 
نظامی آمریکا و اسرائیل موافق حفظ برجام هستند.نشریه پولیتیکو گزارش داده است 
که دستیاران و مقامات پیشین دولت اوباما از جمله جان کری، وزیرامورخارجه پیشین 
و نیز وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکایی در تالشند تا برجام حفظ شود، اما 
سامانتا پاور، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در واکنش به این گزارش از نگاه 
حزبی آن انتقاد کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت: انگلیس، فرانسه، روسیه، نیروهای 
نظامی در آمریکا و اسرائیل، افکار عمومی آمریکا، همه خواستار حفظ برجام هستند. 
به گزارش ایسنا، رسانه های صهیونیستی روز جمعه از اختالف نتانیاهو و وزیر جنگ 

با دستگاه های اطالعاتی بر سر برجام خبر دادند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل در ادعاهایی بی اساس گفت که پس از خروج داعش 
از سوریه، ایران در این کشور نقشی نخواهد داشت.

به نقل از خبرگزاری کویت، نیکی هیلی در مورد شــرایط پس از خروج داعش از 
سوریه مدعی شد: به شما می گویم ایران هیچ نقش و هیچگونه رهبری و هدایتی 

که بتواند ضررهای بیشتری را ایجاد کند، نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا؛ ایران به همراه روسیه و ترکیه کشــورهای هستند که به عنوان 
ضامن صلح در نشست های آســتانه برای پایان بحران در سوریه مذاکره کرده اند 
و توافقی را در مورد مرزهای مناطق کاهش تنش در ســوریه و روند نظارت بر آن 

امضا کرده اند.

یادداشت

 دیدار سید حسن نصرا... 
با آیت ا... نوری همدانی

حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصرا... در عصر روز جمعه و در 
نخستین ساعت حضور آیت ا... حسین نوری همدانی در لبنان در محل 
اقامت معظم له حضور پیدا کرد و با وی مالقات کــرد. در این مالقات 
سیدحسن نصرا... ضمن گزارشی از وضع جبهه مقاومت از سفر این مرجع 

تقلید به عنوان یک سفر پر برکت و به یادماندنی یاد کرد. 

 ظریف و تیلرسون 
در هفته جاری دیدار می کنند

به نوشته فارین پالیسی، وزیر امور خارجه آمریکا برای نخستین بار در 
هفته جاری با وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد داشت.

وب سایت نشریه فارین پالیســی در مطلبی نوشت: به گفته چندین 
منبع دیپلماتیک،  نشســتی با حضور وزیر امور خارجه ایران و سایر 
قدرت های جهانی تشکیل می شود. جلسه ای که قرار است در سطح 
وزرا و در حاشیه مباحثات مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود، 
برای عصر روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است. فدریکا موگرینی، 
مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا میزبانی این نشست را 
بر عهده خواهد داشت. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره 
تایید برگزاری این نشست امتناع کرد. شایان ذکر است؛ روز جمعه 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان، اعالم کرد: در نیویورک 
برنامه ای برای دیــدار وزرای خارجه ایران و آمریــکا در نظر گرفته 
نشده است.الزم به ذکر است حجت االسالم حسن روحانی، رییس 
جمهور کشــورمان امروز صبح، به منظور شرکت در هفتاد و دومین 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل،  تهران را به مقصد نیویورک 

ترک می کند.

 کنایه »آشنا« به اظهارنظر 
»حداد عادل« درباره احمدي نژاد

مشــاور فرهنگي رییس جمهــور در جدیدتریــن اظهارنظر خود 
احمدي نژاد و اصولگرایــان را موردنقد قرار داد. به گزارش ســایت 
خبرفوري،حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، در کانال 
تلگرامی خود نوشت: هشدار رایانه ای؛ اگر کار با رایانه را بلد نیستید 
یا نرم افزار رایانه ای را نمی شناسید لطفا از روشن کردن و دستکاری 
با آن در مدت 8 سال خودداری فرمایید. براساس این خبر کنایه آشنا 
به اظهارات اخیر حداد عادل است که گفته بود: احمدی نژاد رایانه ای 

است که نرم افزارش را نمی دانیم.

 وزیر علوم، مهر ماه به مجلس
 معرفی می شود

تسنیم : سیدضیا هاشمی، سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه تعیین 
وزیر علوم از اختیارات رییس جمهور اســت، عنوان کرد: با توجه به 
صحبت های رییس جمهور، اوایل مهرماه گزینه وزارت علوم معرفی 
خواهد شد. ضیا هاشمی در پاسخ به ســوالی درباره مطرح شدن نام 
وی برای وزارت علــوم بیان کرد: همکاران در حــوزه وزارت علوم و 
مجموعه ای از اســاتید حضور دارند که باید از آنها بهره گیری شود و 
اولویت اصلی بنده »پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت« است و دانشگاه 
باید به سمت ماموریت گرایی پیش رود و برطرف کردن مسائل جامعه 

وظیفه اصلی دانشگاه است.

صدا و سیما درباره حضور آهنگران 
در دو برنامه زنده اطالعیه صادر کرد

روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق اخبار شبانگاهی شبکه 
سه به شــایعه عجیب برخی کانال های تلگرامی درباره مداحی حاج 

صادق آهنگران پاسخ داد.
گفتنی اســت؛ در فضای مجازی تصویری دســت به دست شد که 
منتشرکنندگان آن را دروغ صدا و سیما خواندند. این تصویر خواندن 
دعای کمیل توسط حاج صادق آهنگران در شبکه اصفهان و تصویر 
زنده دیگری از این مداح در شــبکه مشــهد بود که روابط عمومی 
رسانه ملی در جوابیه ای اعالم کرد مداحی حاج صادق آهنگران در 
پانزدهمین اجالس پیرغالمان حسینی در اصفهان از شبکه قرآن و 
معارف به صورت زنده پخش می شده ، اما زیرنویس پخش زنده شبکه 
شما صرفا مربوط به این آیتم ضبطی آهنگران نبوده و مربوط به کل 

برنامه تمنا بوده که روی آنتن رفته است.

 سعید مرتضوی 18 مهر 
در دادگاه حاضر می شود

وکیل  مدافع اولیای  دم روح االمینی از برگزاری جلســه رســیدگی 
به پرونده ســعید مرتضوی در تاریخ 18مهرماه در شعبه 22 دادگاه 
تجدیدنظر اســتان تهران خبر داد. میرمجید طاهری گفت: دادگاه 
برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روح  االمینی پدر یکی 
از قربانیان حادثه کهریزک، وقت جدید تعیین کرده که 18 مهر ماه 

زمان رسیدگی به اتهام این فرد در رابطه با پرونده کهریزک است. 

دلخوری قاضی سراج از دولت
مهر :  قاضی ناصر سراج با اشاره به بازداشت یکی از مدیران عالی استانی 
گفت: اخیرا یکی از مدیران در یکی از استان ها بازداشت شده و سازمان 
بازرسی کل کشور چندین ماه روی پرونده این مدیر کار کرده است. 
بازرس کل ما در اســتان به این مدیر نامه نوشت که صورت حساب 
و ورود و خروجی حســاب های خود را ارائه دهد که ایشــان نه تنها 
همکاری نکرد بلکه گزارشــی را در هیئت دولت مطرح کرد که پس 
از آن دبیر هیئت دولت به معاون حقوقی ریاســت جمهوری اعالم 
 کرد که رســیدگی به این موضوع در صالحیت ســازمان بازرسی 

نیست.

عکس نوشت

روحانی در دیدار با مقام بلژیکی:

اروپابایدبهتخلفاتآمریکادربارهبرجامجوابقاطعیبدهد

مهر:» زیگفرید براک« رییس مجلس نمایندگان بلژیک روز  گذشته در قالب سفر خود به ایران با رییس مجلس 
و رییس جمهور دیدار کرد و روحانی در این دیدار از اروپاییان خواست که به تخلفات آمریکا درباره برجام 

جواب قاطعی بدهند.

اخبار

دیدگاهسپاهوزارت دفاع

 واکنش عربستان
 به سخنان امیرعبداللهیان

 نهادهای نظامی آمریکا و اسرائیل
 خواستار حفظ برجام هستند

نیکی هیلی:

 ایران پس از داعش در سوریه نقشی ندارد
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کافه اقتصاد

رکورد جدید تولید روزانه در واحد احیای مستقیم فوالد مبارکه ثبت شد
رکورد جدید تولید واحد احیای مستقیم شماره یک فوالد مبارکه با تولید روزانه سه 

هزار و 225 تن آهن اسفنجی ثبت شد.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ارائه پیشنهاد ثبت روز ملی 
فوالد به دولت

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه امسال 
از اولین ذوب صورت گرفته در کشور 5۰ سال می گذرد، 
گفت: امسال بنا داریم تا به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
تاسیس ذوب آهن این روز را جشن بگیریم و پیشنهاد ثبت 
روز ملی فوالد را برای درج در تقویم رسمی به دولت ارائه 
کنیم. احمد صادقی در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل 
شرکت ملی فوالد، با اشاره به عملکرد فوالد در سال های 
گذشته اظهار کرد: زمانی که ذوب آهن اصفهان در ایران 
احداث شد، شرکت ذوب آهن پوســکو کره جنوبی نیز 
در آن کشور ساخته شد و با وجود هم سن بودن این دو 
واحد فوالدی، اما به خاطر عقب ماندگی هایی که به وجود 
آمد، ذوب آهن کوره ســوم خود را از این شرکت کره ای 

خریداری کرد.

افزایش ۳۰ درصد ی استفاده 
از بیمه بیکاری در اصفهان

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس 
گفت: آمار بیکارانی که در 5 ماهه نخســت امســال در 
استان اصفهان از بیمه بیکاری استفاده کرده اند حدود ۳۰ 
درصد افزایش یافته و این هشدار مهمی به همه مسئوالن 
کشور است.حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: ما 
به بیشتر واحدهای صنعتی مستقر در منطقه به صورت 
شخصی نامه نوشته و خواستیم تا موانعی که برای ادامه 
حیات و اشتغال دارند را اعالم کرده و همچنین راهکارهای 
افزایش اشتغال را به ما پیشنهاد دهند.وی افزود: ما از این 
واحدها به صورت مرتب بازدید کرده و جلســات الزم را 
برگزار کرده ایم، چندین جلســه در اداره مالیات، وزارت 
صنعت و معدن و دستگاه های استان برای رفع موانع تولید 
داشتیم؛ البته فضایی کلی از نظر مشکالت اقتصادی در 
کشور وجود دارد که بهبود این شرایط را در سطح ملی 
دنبال می کنیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: نخستین شعار و وعده دولت بحث اشتغال بود که 
امیدواریم دولت هم در این راستا سرمایه گذاری بیشتری 
کند، هرچند تاکنون اقداماتی انجام شده و ایجاد سایت 
بهین یاب از جمله این اقدامات است. صنعت با 18 درصد 
ســود که عمال به 2۰ درصد می رســد نمی تواند حیات 
پیدا کند، نرخ بانکی باید پایین آمده و مالیات براساس 

درآمدهای واقعی بسته شود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: بسیاری از تجار 
فرش دستباف به دالیل مختلف کاهش صادرات، تغییر شغل داده اند و 
اکنون شــاهد کاهش 2/5 برابری صادرات فرش دســتباف در اصفهان 
هستیم.منوچهر طالیی پیرامون وضعیت صادرات فرش دستباف اظهار 
داشت: در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
کاهش 2 و نیم برابری صادرات فرش دســتباف اصفهان بودیم که این 
روند همچنان ادامه دارد.وی با بیان اینکه با توجه به اینکه صادرات فرش 
دستباف اصفهان تنها از طریق گمرک اصفهان صورت نمی گیرد و آمار 
مشخصی از میزان صادرات در دست نیست، افزود: به دلیل اینکه اصفهان 
تنها استان در کشور است که قانون کسری و جریمه در صورت برگشت 
محصوالت را اجرا می کند، صادرکننــدگان فرش های خود را از طریق 

فرودگاه تهران و شیراز صادر می کنند.

کاهش 2/5 برابری 
صادرات فرش دستباف 

اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
12،310،000 ریال)طرح جدید(

6،510،000 ریالنیم سکه

3,620,000 ریالربع سکه

2,490,000 ریالسکه یک گرمی

1،241،980 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نایب رییس اول اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: حدود یک هفته باقی 
مانده به دهه نخست ماه محرم ممکن است تا حدودی قیمت گوشت قرمز 
افزایش یابد، اما این افزایش قیمــت 2۰ الی ۳۰ درصد خواهد بود. دراین 
راستا می توان گفت قیمت گوشــت برهمین پایه خواهد ماند.عبدالرضا 
آقاجانی کردآبادی پیرامون قیمت گوشــت قرمز در بازار اصفهان اظهار 
داشت: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته افزایش 
نداشته است.وی پیرامون وضعیت بازار گوشت قرمز در ماه محرم افزود: بازار 
گوشت در حال حاضر نسبت به یک هفته گذشته به آرامش نسبی رسیده، 
هفته گذشته که قیمت گوشت گوساله در نوسان بود طی چند روز پیش به 
قیمت ثابت رسیده است.وی بیان کرد: از آنجایی که در ماه محرم هیئات 
و مردم نذری طبخ می کنند، ممکن است با کمبود گوشت مواجه شویم از 

این رو قیمت گوشت قرمز تا حدودی افزایش می یابد.

نایب رییس اول اتحادیه گوشت قرمز 
اصفهان می گوید کمبود گوشت در ماه 

محرم قیمت را افزایش می دهد؛

گوشت گران می شود

معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه 
ذوب آهن بزرگ ترین تولیدکننــده محصوالت طویل در 
خاورمیانه است، گفت: صادرات بیلت ایران در ۷ ماه 2۰1۷ 
معادل 2 میلیون و 44۰ هزار تن و صادرات بیلت ذوب آهن 

اصفهان در ۷ ماه 2۰1۷ معادل 5۶۰ هزار تن بوده است.
 احسان دشــتیانه در کنفرانس متال اکسپرت، از افزایش 
تولید محصوالت میانی در سال 2۰1۶ نسبت به 2۰15 خبر 
داد و این رشد را نتیجه فعالیت موثر فوالدسازان ایرانی در 

بازارهای صادراتی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه این شــرکت بزرگ ترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه با قدمت 5۰ ســاله است، 
تصریح کرد: تولید فوالد در ایران حدود 1۷ میلیون تن است 
و نرخ رشد تولید فوالد در ایران در سال 2۰1۶ از خاورمیانه 

بیشتر بوده است.
معاون فروش و بازاریابی ذوب آهــن اصفهان در خصوص 
دالیل این افزایش به کاهش ظرفیــت های تولید مازاد در 
چین، افزایش مجدد هزینه های مواد اولیه، سیاست های 
زیست محیطی اعمال شده در چین، عدم عرضه محصوالت 
چین در بازارهای صادراتی و ســطح کم موجودی انبارها 

اشاره کرد.
وی از بیلت ایران به عنوان یک برند نو در بازارهای جهانی یاد 

کرد و افزود: امروزه با تکیه بر قیمت رقابتی، زمان مناسب 
تحویل محصول، کیفیت باال و ارائه اسناد در زمان مناسب، 
بیلت ایران موفق شده جایگاه خوبی در بازارهای بین المللی 

پیدا کند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد بیلت ایران به منطقه منا صادر 
می شــود، گفت: تایلند، عمــان، امــارات و مالزی اهداف 

صادراتی فوالد ایران هستند.
وی صــادرات بیلــت ایــران در ۷ مــاه 2۰1۷ را معادل 
2 میلیــون و 44۰ هزار تــن و صادرات بیلــت ذوب آهن 
 اصفهان در ۷ مــاه 2۰1۷ را معادل 5۶۰ هــزار تن عنوان 

کرد.

به دستور اســتاندار اصفهان، تنفس پرداخت هزینه های 
سه ماهه  برق، آب و گاز، مالیات و باز کردن LC، ثبت سفارش 
به میزان 2 هزار تن و راه انــدازی تدریجی خط تولید الیاف 
و پلی استر شرکت پلی اکریل در دستور کار قرار می گیرد.

رســول زرگرپور اظهار داشــت: راه اندازی و حل مشکالت 
کارخانه  پلی اکریل برای استان بسیار حیاتی است؛ چراکه 
تامین کننده معاش حدود ۳ هزار کارگر، کارمند و مهندس و 
مواد اولیه برای صدها واحد زیردستی است.استاندار اصفهان 
با بیان اینکه تاکنون تمام اقدامات مثبت و بعضا منحصر به فرد 
با توجه به حساسیت دولت صورت گرفته است، افزود:  همه 
معتقدند که پلی اکریل به عنوان واحدی که زیرمجموعه  آن 
واحدهای زیادی فعالیت می کنند و دارای تعداد کثیر کارگران 
و برند صنعت ایران حتی در خاورمیانه و آسیاست، باید هرچه 
سریع تر راه اندازی شود. زرگرپور تاکید کرد: این برنامه ریزی ها 
برای کوتاه مدت و بازگشت کارگران و همزمان برنامه ریزی 
بلندمدت برای ادامــه حیات این کارخانه در دســتور کار 
مدیریت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. ما به عنوان 
مجموعه  استانداری حاضر هستیم همه نوع کمک و حمایت 
را از این مجموعه داشته باشیم و تاکنون نیز این گونه بوده 
است. محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت 
نیز در این جلسه اظهار داشت:  برای رفع مشکل و راه اندازی 

این واحد حتی اگر الزم باشد ممنوعیت ثبت سفارش واردات 
و یا افزایش تعرفه را انجام دهیم، اقدام خواهیم کرد.در این 
جلسه به دستور استاندار اصفهان مقرر شد تنفس پرداخت 
هزینه های سه ماهه  برق، آب و گاز، مالیات و باز کردن LC و 
ثبت سفارش به میزان 2 هزار تن در دستور کار قرار گیرد.

همچنین راه اندازی تدریجی خط تولید الیاف و پلی استر در 
طول هفته های آتی و پس ازآن استمرار تولید و تولید اکریلیک 
طبق تفاهم نامه ای که با بخش خصوصی صورت پذیرفته است 
با تاکید بر نظارت، پشتیبانی و تامین شرایط و حمل ونقل در 
دستور کار قرار گرفت و مسئولیت مستقیم این فرآیند توسط 

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

به دنبال برگزاری جلسه استاندار اصفهان و معاون وزیر صنعت؛

خط تولید الیاف و پلی استر کارخانه پلی اکریل راه اندازی می شود 

صنعت

معاون فروش و بازاریابی ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

ذوب آهن؛ بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در خاورمیانه

خبر

رییس کل بانک مرکزی از امضای موافقت نامه سرمایه گذاری 1۰ 
میلیارد دالری خط اعتباری ایران با گروه سیتیک چین خبر داد.

موافقت نامه ای میان گروه سیتیک که یکی از گروه های بزرگ 
فعال در زمینه مســائل مالی و اقتصادی چین است با بانک های 
صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پارسیان و پاسارگاد 

به امضا رسید. ســرمایه گذاری 1۰ میلیارد دالری چینی ها در 
ایران به صورت فاینانس در حوزه های مدیریت منابع آبی، انرژی، 
محیط زیست و حمل و نقل خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی 
در مراســم امضای موافقت نامه قرارداد 1۰ میلیارد دالری خط 
اعتباری »سیتیک گروپ« چین با 5 بانک ایرانی در پکن افزود: 

روابط ایران و چین نه تنها یک رابطه تاریخی و با سابقه طوالنی 
است بلکه اکنون یک رابطه استراتژیک بوده و این قرارداد نیز می 
تواند سبب تقویت رابطه دو کشور شود. به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از ایرنا، مقام ارشد بانک مرکزی کشورمان ادامه داد: یکی از 
فعالیت هایی که می تواند روابط دو کشور را مستحکم کند روابط 
اقتصادی و تجاری است. بر اساس روابط اقتصادی و تجاری، مردم 
نیز با همدیگر ارتباط برقرار می کنند و این ملت ها هستند که به 
همدیکر نزدیک می شــوند.به گفته ولی ا... سیف، یکی از پیش 

نیازهای توسعه روابط انسانی و اقتصادی دو کشور، توسعه روابط 
بانکی است بانک ها می توانند در روابط تجاری اطمینان و امنیت 
ایجاد کنند و ریســک معامالت را کاهش دهند و هزینه ها را به 
حداقل برسانند.ســیف افزود: یکی از اقداماتی که باید دو طرف 
انجام دهند این است که بانک ها به همدیگر نزدیک شوند و روابط 
کارگزاری دامنه دار و وسیعی ایجاد کنند.رییس کل بانک مرکزی 
پیشنهاد داد عالوه بر 5 بانک ایرانی که امروز با »سیتیک گروپ« 
قرارداد بستند سایر بانک های ایرانی هم بتوانند قرار داد امضا کنند.

روابط بانکی زمینه ساز گسترش روابط اقتصادی و تجاری است؛

امضای قرارداد ۱۰میلیارد دالری خط  اعتباری چین با ایران

فارغ از صحت و سقم این ادعا و در حالی که طبق بررسی های 
موسسه بامداد در سال 1۳٩5 تنها 1۳ شرکت محصوالتشان 
به عنوان محصوالت خودرویی توســط نهادهای مرجع به 
عنوان تولیدات رســمی خودرو ثبت شده است، اما شاید از 
این مصاحبه بتوان این استفاده را کرد که به بررسی وضعیت 

کلی صنعت خودرو در ماه های اخیر بپردازیم.
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در این خصوص طی 
گزارشی عنوان کرده: واقعیت این اســت که پس از توافق 
هسته ای و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان 
برجام،  پس از صنعت نفت ، صنعت خودرو بیشترین استفاده 
را از این توافق نامه و برداشتن تحریم ها برده است. از همان 
روز اول، کمتر هفته یا ماهی بوده است که خبر توافق اولیه 
یا نهایی یک خودروســاز ایرانی با یک شریک خارجی برای 
تولید محصوالت مشترک عمدتا در قالب تولید CKD منتشر 
نشود. توافق مشترک تازه شرکت ایران خودرو با پژو ، توافق 
شرکت کرمان موتور با هیوندایی ، توافق شرکت تازه تاسیس 
ماموت خودرو با فولکس واگن ، توافق ســایپا با سیتروئن و 
در همین اواخر شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران، شرکت رنو و شرکت نگین خودرو تنها بخشی از 

توافقات توسعه ای در صنعت خودرو طی ماه های اخیر است، 
اما سوالی که در پس همه این توافقات پنهان است آن است 
که آیا بازار تقاضای خودروی ایران، کشــش الزم برای این 
حجم از خودروی احتمالی تولید شــده در سال های آینده 

را خواهد داشت؟
 به اعتقاد وی، شرایط ایجاد شده در صنعت خودروی ایران
 بی شباهت به وضعیت شبکه بانکی کشــور در اواخر دهه 
هشتاد و اوایل دهه نود نیست. وقتی در دوران اوج درآمدهای 
نفتی ایران در تاریخ معاصر خود و سیاست های انبساط پولی 
دولت احمدی نژاد در آن سال ها و بسط ریال و پول در جامعه 
هر روز خبر تشکیل یک بانک تازه توسط یک نهاد یا ارگان 
خاص منتشر می شد و در عرض چند سال بیشتر از 5۰ بانک، 
موسسه مالی اعتباری در کشور تاسیس شد. در همان سال ها 
برخی از اقتصاددانان هشــدار می دادند که این بسط شبکه 
بانکی کشور در آینده خود می تواند به بزرگ ترین مانع شبکه 
بانکی تبدیل شــود و دقیقا پس از اعمال تحریم های همه 
جانبه و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و وقتی اقتصاد 
ایران دچار انقباض نقدینگی موثر در جامعه شــد، بحران 
شبکه بانکی و بدهی به شبکه بانکی کشور آغاز شد. در همان 

سال ها قابل پیش بینی بود که این بســط بی رویه بانک ها 
در سال های بعد جای خود را به ادغام بانک ها خواهد داد و 
بانک ها با کم شدن سرعت رشــد نقدینگی و انقباض نسبی 

پول مجبور به ادغام و کوچک شدن خواهند شد.
قاســمی تصریح می کند: حاال چنین شرایطی برای صنعت 
خودرو طی ســال های آینده متصور است. خودروسازهای 
ایرانــی در حالی بــا شــادمانی از رفع غــل و زنجیرهای 
تحریمی در یک رقابت آشــکار به دنبال ســرمایه گذاری 
های تازه و همکاری با شــرکای تجاری تازه خود هســتند 
 که وضعیت تقاضــا در صنعت خودرو در شــرایط ویژه ای

 به سر می برد.
طبق تحقیقات موسسه بامداد بیش از 81 درصد خودروهای 
فروش رفته در ســال 1۳٩5 در ایران در بــازه های قیمتی 
کمتر از 4۰ میلیون تومان بوده اســت. به بیــان دیگر 81 
درصد خودروهای فروش رفته در ایران در ســال گذشــته 
قیمتی کمتــر از 1۰ هزار دالر داشــته اند. این امر نشــان 
می دهد با آن که در اسناد باالدســتی کشور گفته می شود 
صنعت خودروی ایران با سالی بیشتر از یک میلیون تقاضای 
خودرو برای سرمایه گذاری خارجی بســیار جذاب است، 
اما به این نکته مهم توجه نمی شــود که بــه دلیل کاهش 
 قدرت خرید مردم ایران طی سال های اخیر عمال نزدیک به
 81 درصد بازار تقاضا خودرو در ایران از دسترس تولیدات 
تازه خودرو خارج هســتند. به تحقیق می توان گفت امکان 
تولیــد خودروهای تازه بــه صورت CKD بــا قیمت هایی 
کمتر از 1۰ هزار دالر در شــرایط کنونی در ســطح جهان 
بســیار نامحتمل اســت و در نتیجه همه این توافقات تازه 
در صنعت خودرو در تــالش برای تولیــد محصوالت تنها 
 برای 1٩ درصــد مابقی ســاختار تقاضا خــودرو در ایران

 است.
براساس تحلیل سیامک قاســمی، به نظر می رسد با توجه 
به محدودیت شــدید تقاضای داخلی خــودرو در بازه های 
قیمتی مورد نظر برای تولید خــودرو در قراردادهای تازه با 
شرکای خارجی و همچنین عدم امکان صادرات قابل توجه 
این محصوالت به دلیل باالبودن بهای تمام شده تولید داخل 
نسبت به اســتانداردهای جهانی، ســطح رقابت در صنعت 
خودرو در ســال های آینده همانند رقابت در صنعت بانکی 
کشور در سال های گذشته به شدت افزایش خواهد یافت. 
این موضوع سبب کاهش حاشیه های سود و عدم جذابیت 
 صنعت خودرو طی ســال های آینده خواهد شــد. این امر 
می تواند منجر به افزایش فشار روی شرکت های خودروساز 
و طی سال های آینده همانند صنعت بانکداری احتماال ادغام 

این شرکت ها شود.

دیدگاه

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان:

 دولت بر صادرات محصوالت 

کشاورزی متمرکز شود
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با اشاره 
به روند نزولی قیمت پیاز در اصفهان گفت: دولت و جهاد کشاورزی 
باید برای نجات کشاورزی از نابودی، بیشترین تمرکز خود را روی 
یافتن بازار جهانی و صادرات بگذارند. نوروزعلی اســماعیلی اظهار 
کرد: دو ماه پیش در پی ناهماهنگی ایجاد شــده در بازار عرضه و 
تقاضا و کشــت ناکافی پیاز به علت کمبود آب، این محصول گران 
شــد. وی افزود: همچنین بی نظمی و توجه نکردن به بسته بندی 
مناسب و صادرات آن، از دیگر علت های نوسان قیمت پیاز در بازار 
بوده است، اما در آن زمان اصفهان با وارد کردن این محصول به بازار، 
به تعادل قیمت آن کمک کرد. رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی 
فروش شهرستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهان، با 
کاهش قیمت پیاز روبه رو هستیم و افزایش قیمت نداشته ایم، ادامه 
داد: باید در کشت برنامه ریزی داشته و به صورت منظم عمل کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت پیاز در میدان میوه و 
تره بار از8۰۰ تا 12۰۰ تومان متغیر است، اما مغازه دار با افزودن ۳۰ 
درصد روی قیمت این محصول، پیاز تبریزی را 15۰۰ و پیاز زرد را 
یک هزار تومان در بازار عرضه می کند. وی خاطر نشان کرد: برای 
تعادل قیمت  و تقاضا، از شهرهای دیگر مانند تبریز، شیراز و مشهد، 

این محصول را وارد کردیم.

بازار

تعداد شرکت های خودروساز در ایران چند برابر کشورهای دیگر؛

بازار در اختیارخودرو های کمتر از ٤٠میلیون

قیمت انواع چراغ مطالعه

چراغ مطالعه 
DL-105 مدل

240.000
ریال

چراغ مطالعه 
EN-107 مدل

490.000
ریال

چراغ مطالعه 
DL-104 مدل

190.000
ریال

رییس اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین مصاحبه خود اعالم کرده که بیش از ٨١ شرکت در ایران به عنوان 
خودروساز فعالیت دارند در حالی که این عدد در آلمان ١٢ در آمریکا ٢٨ و در فرانسه ٨ شرکت است.
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نمایشگاه فتومونتاژ »ُمحال«  برپا شد
عالقه مندان برای بازدید از آثار نمایشگاه فتومونتاژ »ُمحال« می توانند تا ۵ مهرماه صبح ها 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و بعد از ظهرها ساعت ۱۷ تا ۲۳ به نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، 

حدفاصل پل وحید و خواجه پطروس، جنب کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

با مسئوالن

سرپرست نمایندگی ولی فقیه در ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان:

عتبات عالیات با نذورات 
مردمی بازسازی شده اند

سرپرست نمایندگی ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات 
عالیات استان اصفهان اظهار کرد: همه تالش وهابیون 
و دشمنان شیعه، بر تخریب عتبات عالیات بوده است، 
اما تا کنون این اماکن به لطف و همت مردم و عاشقان 
اهل بیت)ع( آبادتر شده اند.حجت االسالم سید صادق 
ابطحی  با اشاره به بازسازی عتبات عالیات افزود: همه 
این بازســازی ها با نذورات مردم انجام شده و در این 
سال ها کارهای بزرگی همچون احداث صحن حضرت 
زهرا)س( در حرم مطهر حضرت علی)ع( صورت گرفته 
است.وی در ادامه بیان داشت: در کربال، طرح توسعه 
محوطه اطراف بارگاه مطهر امام حسین)ع( در حال 
انجام است و در سامرا به رغم همه تخریبی که وهابیون 

انجام داده بودند، بازسازی خوبی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به ســوال عده ای مبنی بر اینکه چرا این 
مبالغ در عراق صرف می شــود، تصریح کرد: در پاسخ 
به این افراد باید گفت این پول ها در جوار امامان مطهر 
که مظهر بیوت الهی هستند صرف می شود؛ نه عراق.

ابطحی در پایان خاطرنشــان کرد: همه این مبالغ در 
مسیری هزینه می شود که مردم مشخص می کنند و در 

این راه هیچ مبلغی از دولت ها اخذ نمی شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان:

 قصه گویی باید منجر به 
افزایش ایمان شود

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بهترین قصه گوی عالم، 
خدای متعال است و حجم زیادی از قرآن به زبان قصه 
بیان شده است. در قرآن نیز آمده که با وحی قرآن به تو، 

بهترین قصه را به بهترین صورت می سراییم.
مهدی قربانی افزود: قصه گویی ما باید منجر به افزایش 
ایمان در مخاطب شود، قصه گویی یک موضوع هنری 
است، اما نتیجه غایی قصه گویی باید منجر به افزایش 
ایمان در مخاطب شود. قصه گویی مبنای اعتقادی و 
قرآنی دارد. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان گفت: بیش از ۳۰۲ اثر ارسال 
شده و در سه بخش داوری شده اســت که ۳۳ اثر به 
مرحله دوم راه پیــدا کرده و تعدادی بــه عنوان آثار 

برگزیده استانی انتخاب خواهد شد.

در شهر

با حضور محمدعلی بهمنی؛

 شب های شعر حوضخانه اصفهان
 برگزار می شود

 دفتر تخصصی ادبیات و زبان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برنامه»شب های شعر حوضخانه« را ۲9 شهریورماه برگزار 

می کند.
 این برنامه با هدف فراهم کردن مکانی برای شعرخوانی و شناخت 
شاعران و همچنین جمع آوری اشعار شاعران و انتشار آن در فضای 
مجازی یا تدوین کتاب و همچنین ایجاد تریبونی برای شعرخوانی 
شــاعران جوان برنامه ریزی شــده است. برنامه»شــب های شعر 
حوضخانه« چهارشــنبه این هفته ۲9 شهریورماه ســاعت ۱8 با 
حضور»محمدعلی بهمنی« در محل حوضخانه الغدیر واقع در خیابان 
عالمه امینی، باغ غدیر برگزار خواهد شد.گفتنی است؛ محمدعلی 
بهمنی )زاده ۲۷ فروردین ۱۳۲۱ در اندیمشک(، شاعر و غزل سرای 
ایرانی است. بسیاری بر این عقیده اند که غزل های او وام دار سبک و 
سیاق نیما یوشیج است. نخستین شعر بهمنی در سال ۱۳۳۰، یعنی 

زمانی که او تنها 9 سال داشت، به چاپ رسید.

معاون خبر صدا و سیمای مرکز 
اصفهان منصوب شد

طی حکمی از ســوی مســعود احمدی افزادی، مدیــر کل صدا و 
ســیمای مرکز اصفهان، سید محســن طباطبایی به عنوان معاون 
خبر صدا و سیمای مرکز اصفهان منصوب شد.پیش از این از سوی 
مسعود احمدی افزادی مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان برای 
 مدتی حمیدرضا بدیهی به عنوان سرپرســت معاونت خبر معرفی

 شده بود.

شوخی بازیگر طنز با آیفون ایکس
سیامک انصاری، بازیگر معروف و محبوب کشورمان در حوزه طنز 
و کمدی، با انتشار پســتی در توئیتر خود،  حواشی معرفی آیفون 
ایکس را مایه طنازی خود قرار داد.آیفون ایکس آخرین و جدیدترین 
محصول معرفی شده شرکت اپل در زمینه تولید تلفن هوشمند در 
سال جاری است که چند روز پیش رونمایی شد. این تلفن هوشمند 
دارای قابلیت های فراوانی است و در قیاس با همنوعان خود در سطح 
باالتری قرار دارد. سیامک انصاری با انتشار  پستی توئیتری درباره 

معرفی آیفون ایکس، به شوخی با کاربران  پرداخت.
انصاری در اینستاگرام خود نوشت:» آیفون جدید معرفی شده و میگه 
جای استیو خالی، همسر اون بنده  خدا هم استیو صداش نمی کرد.«

اینستاگردی

مفادآراء
آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي هیات حل اختالف مستقر در اسناد و 
امالک زواره 

آگهي مفاد آراء قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي که در اجرای ماده یک قانون مذکور 
توسط هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار  و محلی آگهی می شود و 
در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای 
اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به 
آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تســلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست:
1- رای شماره 139660302021000117مورخ 96/0/11 خانم فاطمه آب آذرشا 
فرزند علی بشماره ملی 1189024063 تمامت ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصله 
احداثی بر روی قسمتی از مزرعه علی آباد 48 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 1542/03 مترمربع خریداری رسمی از آقای علی آب اورسا.
2- رای شــماره 139660302021000126 مــورخ 96/06/15 آقای خدابخش 
دهقانان زواره فرزند اکبر به شماره ملی 1180021177 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
بر روی قســمتی از پالک شــماره 1984 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 271/04 مترمربع خریداری رسمی از 

ایران و اقدس اکبر و همگی دهقانان زواره و آقای مهدی ریحانیان زواره. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/10

م الف: 240 فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460350900080 شــماره پرونــده:  /511
9609980350900198 شــماره بایگانی شــعبه: 960216 در خصوص خواهان 
پرویز شکرخدایی به طرفیت محسن راستاد به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی 
را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواســت مذکور ثبت و به 
تاریخ 1396/08/14 ساعت 11:30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول 
المکان و با توجه به درخواســت خواهان مبنی برنشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردند.م الف: 18492 شعبه 9 دادگاه 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )133 کلمه، دو کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610460358400004 نامــه:  شــماره   6 /519
9609980358400359 شــماره بایگانی شــعبه: 960362 در پرونده کالســه 

960362 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای محمدرضا 
مهجوریان شکایتی علیه خانم محبوبه رسولی نوده فرزند ناطق دایر بر مشارکت در 
فروش مال غیر )یک باغ( مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 18490 شعبه 5 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/520 در خصوص پرونده کالسه 951538  شعبه چهاردهم شورای حل اختالف 
اصفهان تجدیدنظرخواه فریدون بختیاروند به طرفیت مرتضی رشیدی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی به شعبه چهاردهم تقدیم نموده است لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشــر آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده و 
پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 18480 شعبه چهاردهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()97 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610110359700744 نامــه:  شــماره   6 /521
9609980359700395 شــماره بایگانی شــعبه: 960417 در پرونده کالســه 
960417 شعبه 18 بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان بهرام قنبری 
شکایتی علیه متهم مهرزاد جمالی دایر بر سرقت و خیانت در امانت مطرح نموده که 
در جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 18485 شعبه 18 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()128 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610110359901004 نامــه:  شــماره   6 /522
9609980359900881 شماره بایگانی شــعبه: 960932 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960932 ب 20 آقای محمد علی شــرافت پیام فرزند احمد متهم است که 
به جعل و کالهبرداری حسب شــکایت خانم صفورا حسینی فرزند عباسقلی که به 
واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترســی جهت ابالغ به نامبرده میسر نمی 
باشد لذا مقتضی است دســتور فرمائید برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به این 
شعبه مراجعه نماید درج و نســخه ای از روزنامه جهت بهره برداری قضایی به این 
مرجع ارسال نمایند ضمنا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شعبه الزامی است. 
م الف: 18486 شعبه 20 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)126 کلمه، یک کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610110359900997 نامــه:  شــماره   523/6
9609980359900391 شماره بایگانی شــعبه: 960420 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960420 ب 20 آقای محمد شیاســی بزمه و خانم آرزو شیاسی بزمه فرزند 
محمد متهم است به کالهبرداری به  اســتفاده از شناسنامه دیگری حسب شکایت 
اداره ثبت احوال اصفهان که به واسطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسی جهت 
ابالغ به نامبرده میسر نمی باشد لذا مقتضی است دستور فرمائید برابر ماده 174 قانون 

آیین دادرسی کیفری متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج و نسخه ای از روزنامه جهت بهره برداری 
قضایی به این مرجع ارسال نمایند ضمنا حضور متهم جهت ادای توضیح در این شعبه 
الزامی است. م الف: 18488 شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )131 کلمه، دو کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610110359901017 نامــه:  شــماره   6 /524
9609980359900190 شماره بایگانی شــعبه: 960210 نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 960210 ب 20 آقای محمدتقی احمدپور فرزند مرتضی متهم اســت به 
کالهبرداری به میزان 17/700/000 تومان حســب شکایت آقای سهراب فتاحی 
وانانی فرزند دریاقلی که به واســطه مجهول المکان بودن و عدم دسترسی جهت 
ابالغ به نامبرده میسر نمی باشد لذا مقتضی است دستور فرمائید برابر ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری متهم ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به این شعبه مراجعه نماید درج و نسخه ای از روزنامه جهت بهره برداری 
قضایی به این مرجع ارســال نمایند ضمنا حضور  متهم جهت ادای توضیح در این 
شعبه الزامی است. م الف: 18489 شــعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )126 کلمه، یک کادر(
ابالغ

6 شــماره درخواســت: 9610460358200002 شــماره پرونــده:  /526
9609980358200192 شــماره بایگانی شــعبه: 960200 در پرونده کالســه 
960200 شعبه سوم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای عباســعلی کارگران فرزند کیامرز شــکایتی علیه آقایان علی سلطانی فرزند 
محمدحسین و بهرام خســرو فرزند نصراله دایر بر مشــارکت در فروش مال غیر 
مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود تا 
متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانی جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت 
عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 18494 شــعبه 3 
 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک( 

)140 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/527 در خصوص پرونده کالسه 951499 شــعبه یازدهم شورای حل اختالف 
اصفهان تجدیدنظرخواه جمشید قادری به طرفیت مهدی الهیاری تجدیدنظرخواهی 
نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن مهدی الهیاری برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدیدنظرخوانده 10 روز پس از نشر 
آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد. م الف: 
18500 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )140 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/547 شماره صادره : 1396/42/414367 - 1396/6/21 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 12427 مورخ 1395/10/29 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 4483/3777 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام ابراهیم امینی فرزند اسمعیل 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
باستناد ماده 13 قانون مذکور  و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1396/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. م الف: 19359 قویدل رئیس منطقه جنوب ثبت اسناد و امالک اصفهان )153 

کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/574 شماره صادره: 1396/04/414874 - 1396/6/22 چون تمامی ششدانگ 
یکدرب باغچه پالک 715 فرعی از 128 اصلی واقع در هنجن بخش  10 ثبت نطنز 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم صغرا محمدعلــی زاده هنجنی فرزند 
حسینعلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/07/26 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 297  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه ماده 101

شماره پرونده: 139404002004000320/1 شماره بایگانی پرونده: 9400701/2 
شــماره ابالغیه: 139405102004003142 آگهی ابالغ اخطاریه 101 کالســه: 
9400701 بدینوسیله به آقای ســیدمحمدرضا میراحمدی کرمی فرزند سیداکبر 
به آدرس اصفهان خیابان کهندژ دوپله محله گلســتان کوچه پیرحسن پالک 73 
کدپستی 8186953931 بدهکار پرونده: 139404002004000320/1 که برابر 
گزارش مامور ابالغ آدرس شما شناسائی نگردیده است ابالغ می گردد طبق گزارش 
وارده به شماره 4006163 - 95/6/21 کارشناس رســمی دادگستری ششدانگ 
اعیانی آپارتمان پالک 15182/6604/9377 بخــش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه 
سند رهنی شماره 13847 - 90/2/11 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 167 
اصفهان به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال )1/350/000/000 ریال( 
ارزیابی گردیده اســت. لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرای اسناد رسمی، بدینوسیله 
به شمار اخطار می شــود چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید 
ظرف مدت 5 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ سه میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی 
ارسال دارید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکی و دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شــد و به همان قیمت آگهی 
خواهد شد.  این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد. م الف: 19354 اسدی اورگانی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/513 در خصوص پرونده کالســه 960247 خواهان روح ا... شریعت دادخواستی 
مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت مهدی امیدی نژاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/8/16 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18464 شعبه 26 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک( )114 کلمه، یک کادر(

 فیلم ساز و مستندساز اصفهانی:

فیلم سازان ما به خطوط 
قرمز مشرف نیستند

به گزارش ایسنا؛» تا زمانی که یک مسئول از فیلم ساز حمایت 
نکند، فیلم به راحتی پیش نخواهد رفت. حداقل مســئوالن 
حرف فیلم ســازان را گوش داده و به آنها احتــرام بگذارند، 
وقت بگذارند و حرف ها شنیده شود، موضوعات رصد و ذهن 

فیلم ساز واکاوی شود.«
 این بخشــی از صحبت های غالمرضا حیدری، فیلم ســاز و 
مستندساز اصفهانی اســت که هفته پیش با اکران دو فیلم 
مستند »حساب کتاب« و »این یک جسد نیست« با هنرمندان 
اصفهانی دیدار کرد.توجه به سینمای شهرستان و پیشرفت 
سینماگران در شهرستان ها مشکلی است که سینمای ایران 
با آن دست و پنجه نرم می کند. به منظور درک بیشتر فضای 
حاضر در سینما و به بهانه حضور این هنرمند در اصفهان با او 

به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:
شما روزی در اصفهان فیلم می ســاختید، آیا امروز 

سینمای اصفهان را رصد می کنید؟
به شکل جدی این اتفاق نمی افتد. به واسطه فیلمی که من 
ساخته بودم و دعوتی که از سوی شهرداری اصفهان صورت 
گرفته بود برای حضور در پاتوق فیلم مستند با فضای جدیدی 
که در اصفهان به وجود آمده آشــنا شده و تازه مشرف شدم 
که فضایی پویا در اصفهان وجود دارد.پاتوق های فیلم کوتاه 
و پاتوق های فیلم مســتند اتفاق خوبی برای عالقه مندان به 

سینماست، باید این موقعیت را حفظ کنند.

جایگاه سینمای مستند را چگونه می بینید؟
سینمای مســتند، دغدغه های اجتماعی را بیان می کند و 
زبانی قابل فهم برای ارائه آن در اختیار دارد. مستند می تواند 
الیه های دردناک اجتماع ما را باز و راه حل را هم گوشزد کرده و 
این مشکالت را به مسئوالن یادآوری کند. امیدواریم مسئوالن 
ما سینمای مستند را رصد کنند و از اتفاقاتی که زیر پوست 

شهرها می افتد مطلع شوند.
  حمایت مســئوالن در پیشبرد ســینمای مستند

 تا چه حد کارساز است؟
تا زمانی که یک مسئول از فیلم ســاز حمایت نکند، فیلم به 
راحتی پیش نخواهد رفت. حداقل مسئوالن حرف فیلم سازان 
را گوش داده و به آنها احترام بگذارند. وقت بگذارند و حرف ها 
شنیده شود، موضوعات رصد و ذهن فیلم ساز واکاوی شود. 
این پیگیری ها از سوی مسئوالن سبب حرکت رو به جلوی 
سینما می شود و فیلم سازان با خیال راحتی موضوعات خود را 
جلوی دوربین   برده و با آرامش بیشتری فیلم ساخته می شود.

فیلم سازان ما به خطوط قرمز و آسیب های آن مشرف نیستند 
و مسئوالنی که به این خطوط قرمز اشــراف بیشتری دارند 
می توانند با راهنمایی، راهگشــای فیلم سازان ما باشند و به 

کمک یکدیگر اطالعات دقیق تری را به بیننده انتقال دهند.
چه راهکاری برای برون رفت از این بحران پیشنهاد 

می کنید؟

 انتظار می رود متولیان در شهرستان ها کاری کنند تا امکانات 
بیشتری مهیا شود تا فیلم سازان تمایل بیشتری به کار در شهر 

خود داشته باشند.
علت عدم موفقیت مدیریت فرهنگی در توســعه 

سینمای شهرستانی چه بوده است؟
عوامل مختلف از جمله حوصله فیلم سازان بی تاثیر نیست، 
مطالعه فیلم سازان کمک می کند تا فیلم های قوی تری ساخته 
شود. اگر مسئوالن ما با تلنگر مواجه نشوند به فکر کردن وادار 
نمی شــوند، اگر پالســکویی آتش نگیرد به فکر نمی آیند تا 
امنیت را برقرار کنند و نمی فهمند این مشکل وجود دارد. این 
تلنگرها باید توسط مسئوالن فرهنگی ما زده شود.فیلم سازان 
نیز باید دخیل شــده و ماجراها را بــاز  و دغدغه های خود را 
بگویند تا مسئوالن بیشتر متوجه شوند. امیدوارم مسئوالن 

ذوق خود را بیشتر نشان دهند.
پیشنهادتان برای مسئوالن فرهنگی اصفهان چیست؟
پیشنهاد می کنم مســئوالن ما فیلم مســتند ببینند، فکر 
نمی کنم آنها این کار را انجام دهند. برخــی عالقه ندارند و 
برخی ها نیز فرصت ندارند تا فیلم ببینند، اما باید برای فیلم 
مستند زمان بگذارند. فرصت دیدن فیلم های مستند را برای 
خود باز کنند و الیه دیگری از اجتماع خودشان را رصد کنند. 
این آشنایی به اداره شهرها کمک می کند و فضای اطالعاتی 

باز می شود.

تبدیل سینما ساحل به پردیس سینمایی در زمانی که مقرر 
شده بود، به گفته مسئوالن به دلیل اکران فیلم های تابستانه 
به تعویق افتاد و قرار اســت نیمه دوم سال جاری کلنگ این 
پردیس به زمین بخورد.رییس کمیســیون فرهنگی شورای 
شهر اصفهان اظهار داشت: باید شرایط الزم با برنامه ریزی های 
مناسب فراهم شود.فریده روشن از تمرکزگرایی سینماهای 

اصفهان در محور چهارباغ انتقاد کرد و گفت: این تمرکز گرایی 
عدالت محوری در راستای فراهم ساختن امکانات برای تمام 

شهروندان را زیر سوال می برد.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان اصفهان نیز در این 
بازدید بیان کرد: بازسازی سینما ساحل از مهرماه، در برنامه 
 قرار گرفته و هزینه آن 6 میلیارد تومان برآورد شــده است.

سید مصطفی حســینی تصریح کرد: برای ایجاد سینما در 
رهنان نیز با شهرداری اصفهان مذاکره داشتیم، اما هنوز به 
نتیجه نرسیده ایم، حتی برای استفاده از ظرفیت باغ نور که 
بهترین ظرفیت برای نمایش فیلم به شــکل سینمای روباز 
 را دارد از شهرداری اصفهان درخواســت مجوز داشتیم که 

به نتیجه نرسید. 
وی خاطرنشــان کرد: آمادگی داریم که با توافق شهرداری 
ســالن های غیر فعال اصفهان را که تنها بــرای اجرای چند 
همایش در طول سال مورد استفاده است به شکل سالن های 

سینمایی بازسازی کنیم.        

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

باغ نور، بهترین ظرفیت برای سینمای روباز را دارد
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ویژه 

پیرترین خرس پاندای جهان بعد از ۳۷ سال عمر، در یکی از مراکز پرورش پاندا 
در فوژو، شهری در جنوب شرق چین مرد.

این پاندای مونث به نام »باسی« در ۳۷ سالگی عنوان پیرترین پاندای جهان را 
به خود اختصاص داده و گفته می شود که هنگام مرگ معادل ۱۰۰ سال سن 

یک انسان را داشته است.
پانداهای غول پیکر، سمبل چین به شمار می روند و به شدت از آنها محافظت 

می شود.
اما بعد از دهه ها تالش برای محافظت از آنها که بیشتر مدیون اقدام های کشور 
چین است، وضعیت رســمی این پانداها از قرار داشــتن درمعرض خطر، به 

گونه های آسیب پذیر تغییر یافته است.
»باســی« نام خود را از دره ای گرفته که در آن به دنیا آمده است. این پاندا از 
حدود چهار یاپنج ســالگی در این مرکز پرورش و نگهداری از پانداها زندگی 
می کرد. تلویزیون رسمی چین روز پنجشــنبه ۱۴ ژوئیه از این مرکز مراسم 
یادبود باسی را به طور زنده پخش کرد. یکی از مسئوالن این مرکز گفت: »با 
قلبی آکنده از درد اعالم می کنم که باسی، ستاره پانداهای غول پیکر، ساعت 

۸:۵۰ دقیقه صبح در سن ۳۷ ساگلی درگذشت.«

پهپاد تاشو ساخته شدمرگ پیرترین پاندای جهان در چین

یک شرکت تولید کننده هواپیما، از پهپاد کوچک تاشویی رونمایی کرده که 
وزن آن فقط ۱/۷کیلوگرم اســت و می تواند با سرعت ۹۳ کیلومتر برساعت 

پرواز کند.
شــرکت الکهید مارتین  از پهپــاد Outrider canister در نمایشــگاه 

تجهیزات امنیتی و دفاعی لندن رونمایی کرده است.
این هواپیمای بی سرنشین سبک  با ۱۰ سانتی متر  عرض فقط ۱/۷کیلوگرم 
وزن دارد . جالب آنکه سرعت آن ۵۰ گره)۹۳ کیلومتر برساعت( بوده و قابلیت 

حمل بار آن از پهپادهای مشابه بسیار بیشتر است.
به گفته شرکت تولید کننده، این پهپاد با همکاری شرکتی در انگلیس تولید 
شده است. عالوه برتمام موارد گفته شــده، این پهپاد  تاشو است و می توان  
در موقعیت هایی از آن استفاده کرد که پهپادهای بزرگ تر کارآمد نیستند. 

دســتگاه با یک دکمه فعال می شــود  که می توان از راه دور به وسیله یک 
تلویزیون اچ دی و دوربین مادون قرمز، آن را کنترل کرد.

 به هرحال الکهیــد مارتین جزئیــات زیادی از مشــخصات پهپاد افشــا 
نکرده است.

در یک اتفاق عجیب، روباتی، والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه را که از 
نمایشگاه فناوری روسیه بازدید می کرد، متوقف و خود را به او معرفی کرد.

این رییس جمهور 6۴ ســاله، حین دســت دادن با این روبات سیاه و سفید 
در نمایشگاه فناوری که در شهر »پرم« روســیه برگزار شده بود، با او عکس 
یادگاری گرفت. این روبات مجهز به فناوری تشــخیص چهره است. سازنده 
این روبات مشغول حرف زدن با پوتین بود که بالفاصله روبات بعد از تشخیص 
چهره او، حرف ســازنده اش را قطع و خود را به رییس جمهور معرفی کرد و 

با او دست داد.
این روبات در کنار قابلیت تشخیص چهره، همچنین می تواند مدارک مختلف 
را تشخیص دهد و به چند زبان نیز مسلط است. سازنده آن معتقد است که 
روبات ها در موقعیت های مختلف و اتفاقات بین المللی، مانند یک سیســتم 

خودکار عمل می کنند.
در اوایل ســال جاری، این روبات کــه در روز افتتاحیه نمایشــگاه فناوری 
در دانشــگاه پلی تکنیک »پــرم« به نمایــش درآمده بود، مانــع از افتادن 
 ناگهانی قفسه ها روی یک دختر بچه شــد و از این طریق توانست جان او را 

دهد.

علم پژوهی

قانونکپیرایتنوَنوارمیشود
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در رابطه با قانون کپی رایت گفت: 
دیدگاه ما در رابطه با این قانون و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی 

شود. ما الیحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحلی، به مجلس ارائه می شود.

روباتی که خود را به پوتین معرفی کرد

سنگخورشید؛جیپیاس»وایکینگها« تجربیات کودکی، DNA را 
تغییر می دهد

دوران کودکی اهمیت بســزایی در زندگی هر فرد دارد و 
حاال نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که این تجربیات 

اولیه زندگی، توانایی تغییر بدن در سطح ژنتیکی را دارد.
 بــه گــزارش گــروه علــم و فنــاوری آنــا به نقــل از 
ScienceAlert، حاال محققان می توانند به طور دقیق 
پیش بینی کنند که آیا ژن های مســئول تعدیل التهاب، 
توسط اتفاقات کلیدی دوران کودکی تغییر یافته اند یا خیر؛ 
این پروسه نشان می دهد که بیماری هایی که فرد بعدها در 
زندگی به آنها مبتال می شود، می تواند نتیجه رویدادهای 

سال های اولیه وی باشد.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه نورث وست آمریکا، صدها ژن 
مرتبط با التهاب را بررسی کردند تا اطالعاتی از تغییرات 
اپی ژنتیکی )وراژنتیک( به دســت آورند. آنها بر این باور 
بودند که رابطه میان محیط کودکی و تفاوت در فرآیندهای 

التهابی، می تواند منجر به تغییرات ژنتیکی شود.
گفتنی است که مطالعه اختالفات سلولی و فیزیولوژیکی 
است که به وسیله تغییر در توالی DNA ایجاد نمی شود، 
اپی ژنتیک اصوال مطالعه عوامل خارجی یا محیطی است 
که باعث روشن یا خاموش شــدن ژن ها می شود و روی 

چگونگی خوانده شدن آنها اثر می گذارد.
در حالی که ترتیب DNA ژنوم انســان کــم و بیش در 
نطفه قفل می شود اما محققان دریافتند که بعضی اوقات 
ژن های ویژه ای از طریق فرآیندی که ما آن را »اپی ژنتیک« 

می خوانیم، همچنان قادر به تغییر و تحول هستند.
یکی از شکل های برجســته این فرآیندهای اپی ژنتیک، 
»متیلیشن« است که گروه متیل )CH3( به طریقی به 
ساختار DNA اضافه می شــود که عملکرد آن را مختل 

می کند.
متیلیشن عالوه بر اعمال تغییرات اپی ژنتیکی، نحوه ایجاد 
اختالل در طرح اولیه ژنتیکی انسان را نیز متحول کرده 
اســت. طی یک فرآیند زمانی، زیست شناسی به عنوان 
سرنوشت ژنتیکی ما در نظر گرفته می شد اما حاال به این 
درک رسیده ایم که پدیده های محیطی ظریف هم می تواند 
تاثیر عظیمی در غیرفعال کردن ژن های کلیدی داشته 
باشد. به نظر می رســد که اپی ژنتیک، تکامل یافته تا در 
واکنش سریع به تغییرات اطراف، ژنوم انسان را تغییر دهد. 
هنوز درک وسیعی از انواع تغییرات اپی ژنتیکی نداریم. این 
تغییرات می تواند به شکل های مختلف، از نحوه خوابیدن تا 
وضعیت مالی، در فرد بروز کرده باشد. دوران کودکی، بخش 
بسیار مهمی از زندگی هر فردی است که امکان دارد در این 
دوره فرآیندهای بیولوژیکی آغاز شوند و به طور مستقیم بر 

سالمت فکری و جسمی در آینده فرد تاثیر بگذارند.

 رونمایی از الکچری ترین 
 BMW خودروی

ب ام و از خــودروی الکتریکــی جدیدی در نمایشــگاه خودروی 
فرانکفورت 2۰۱۷ رونمایی کرد؛ اما این خودرو برخالف شایعات 
 منتشر شده، همان مدل معروف i5 نیست. طرح مفهومی مدنظر 
»آی ویژن دینامیک« نام داشــته و به عنوان یــک گرن کوپه در 
جایگاهی بیــن مدل های i3 و i8 قرار گرفته و تســال مدل ۳ را به 

دردسر خواهد انداخت.
این شرکت آلمانی تایید کرده که طرح مفهومی یاد شده وارد خط 
تولید خواهد شد اما دقیقا موعد انجام این کار را اعالم نکرده است. 
طراحی آی ویژن دینامیک به طور قابل توجهی بهتر از تصاویر پتنت 

ثبت شده ای است که قبال از i5 احتمالی منتشر شده بودند.
ب ام و مشخصات فنی این خودرو را منتشر نکرده اما چنین گفته 
که قادر خواهد بود در کمتر از ۴ ثانیه، از ســکون به سرعت ۱۰۰ 
کیلومتر در ساعت و به سقف سرعت 2۰۰ کیلومتر در ساعت برسد. 
محدوده حرکتی آی ویژن دینامیک نیز حدود 6۰۰ کیلومتر اعالم 

شده است.
همانند مدل مفهومی X7 iPerformance، این خودرو نیز دارای 
جلوپنجره بزرگی است که با توجه به تمام الکتریکی بودن، نیازی 

به خنک کردن نداشته و یک بخش تزئینی است.
در بخش جلویی شاهد چراغ های LED نازک و سپری هستیم که 
مجاری خنک کننده واضحی برای ترمزها دارد. این خودرو همانند 
اکثر کانسپت های امروزی دارای دوربین هایی به جای آیینه های 
جانبی مرســوم بوده و رینگ های آیرودینامیک نیــز برای ایجاد 

حداکثر برد نصب شده اند.
عضو هیئت مدیــره ب ام و درباره ایــن خودرو و جایــگاه آن بین 
محصوالت شــرکت می گوید: اینجا اولیــن راه حل های جدید و 
کانســپت های آینده به واقعیت پیوســته اند؛ اما ب ام و آی ویژن 
 به عنــوان پیشــتاز خالقیت بــرای دیگــر برندهای مــا عمل 

می کند. 
خودروی آی ویژن دینامیک به ما اجازه می دهد تا ظاهر خودروی 
آینــده ب ام و را همین االن نشــان دهیم و ب ام و اســتعداد خود 
 برای تبدیل کانســپت ها به واقعیت را در طول تاریخ خود نشان 

داده است.

 جغد ژاپنی
 سریع ترین ابرخودروی جهان!

شرکت ژاپنی ASPARK بر آن شده تا نام ابرخودروی الکتریکی 
خود را که مدعی ســریع ترین پیشــرانه الکتریکی شتاب دهنده 
 دنیاســت، Aspark Owl Owl به معنای »جغــد« نام گذاری

کند.
به گزارش مشرق، در کشور ژاپن بر خالف ایران، جغد نماد سعادت 

و خوشبختی است.
ماسامیشی یوشیدا، کارآفرین مشهور ژاپنی در حوزه علوم و فناوری 
با همکاری شرکت تولیدکننده تجهیزات اتومبیل های مسابقه ای 
و دریفت IKEYA FORMULA، این ابرخودروی ۱۰۰۰ اسبی را 
برای جدال با Rimac، ابرخودروی الکتریکی کرواســیایی که در 
حال حاضر با شتاب ۰ تا صد 2/۵ثانیه، حائز مقام اول پرشتاب ترین 

خودرو بوده، به مصاف فرستاده است.
جغد 2 میلیــون دالری ژاپنی طبق ویدئویی که ســازندگان آن 
چندی پیش در اینترنت منتشر کرده اند، از دو پیشرانه الکتریکی 
نصب شده در پشت سر راننده و یک سیستم چهارچرخ محرک به 
همراه سیستم دیفرانسیل هوشــمند و شاسی سبک و مقاوم فیبر 
کربن بهره برده، اما هنوز مشخصات دقیق پیشرانه آن منتشر نشده 
و تنها به نمایش این خودرو در نمایشــگاه خــودروی فرانکفورت 

بسنده کرده اند.
نمایشگاه خودروی فرانکفورت آلمان، از ســال ۱۸۹۷ و به مدت 
بیش از ۱2۰ سال قدمت دارد و نماد پیشرفت فناوری در قاره سبز 
محسوب می شود. امسال بسیاری از شرکت های خودروسازی دنیا 

با خودران ها و هیبریدی ها، پا به این نمایشگاه گذاشته اند.

 جدیدترین گوشی هواوی مجهز به 
۴ دوربین معرفی شد

روز جمعه بــود که هــواوی اعالم کــرد محصول جدیــد خود، 
Maimang 6 را 22 سپتامبر در چین رونمایی خواهد کرد؛ سپس 
تصاویری از این گوشی هوشمند که به عنوان اولین محصول هواوی 

با نسبت تصویری ۱۸:۹ شناخته می شود، منتشر شد. 
لحظاتی بعد تصاویر نمونه های اولیه Maimang 6 منتشر شد که 
تمام صحبت های گفته شده در مورد این گوشی را تایید می کرد. 

حال، بار دیگر تصاویر بیشتری فاش شــده که این امکان را به ما 
می دهد تا از تمامی جهات نگاهی به محصول جدید شرکت هواوی 
بیندازیم.جدای از عنوان اولین گوشــی هوشمند هواوی با نسبت 
تصویری ۱۸:۹، این گوشی به خاطر داشتن ۴ دوربین مورد توجه 
واقع شده بود. دو دوربین در جلوی دستگاه و دو دوربین در پشت 
آن و البته وجود فلش LED در دوربین های جلو.از دیگر مشخصات 
آن می توان به صفحه نمایش ۵/۹اینچی با رزولوشــن ۱۰۸۰ در 
2۱6۰، پردازشگر میان رده Kirin 6۵۹ به همراه ۴ گیگابایت رم و 
6۴ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۳2۴۰ یا ۳۳۴۰ میلی آمپری 
و رابط کاربری EMUI ۵/۱اشاره کرد. ابعاد آن ۱۵6/2در ۷۵/2در 
۷/۵میلی متر و وزن آن ۱6۴ گرم است. این گوشی خارج از چین، 

با نام G10 یا G10 پالس شناخته خواهد شد.

فناورانه

»پرندگان ماهی گیر 2« همانند قسمت ابتدایی خود با 
الهام از مکانیزم های گیم پلی Flappy Bird تجربه ای 
اعتیادآور و هیجــان انگیز را برای بازیکــن ها به ارمغان 

می آورد.
 اگر دوست دارید با ساخته جدید استودیو گلیم گیمز آشنا 
شوید، با ما و معرفی عنوان پرندگان ماهی گیر 2 همراه 
باشید. برای اینکه پرندگان روی یک خط تقریبا مستقیم 
حرکت کنند، باید انگشت خود را ثابت روی صفحه نگه 
دارید. داستان از این قرار است که پرندگان ماقبل تاریخ 
تا مرز انقراض پیش رفته و باید با تغذیه از ماهی ها خود را 
نجات دهند. اینجاست که بازیکن نقش خود را پیدا کرده 
و پرندگان را برای گرفتــن ماهی ها یاری می کند. همان 
طور که گفتیم، گیم پلی پرنــدگان ماهی گیر 2 تفاوت 
چندانی با قسمت پیشین نداشــته و برای پرواز پرنده ها 
کافی است روی صفحه اسمارت فون کلیک کنید تا آنها 

به پرواز در آیند.
ساخته گلیم گیمز همانند بیشــتر اپلیکیشن های این 
استودیو، یک عنوان رکوردی بوده و با فرود به سمت دریا، 
باید ماهی های بیشتری به دست آورید. اکنون پرسش 
اینجاست که پرندگان ماهی گیر 2 چگونه بازیکن ها را به 
چالش خواهد کشید. جدا از اینکه نباید به صخره ها اصابت 
کنید، موجوداتی هم درون آب و هنگام پرواز خواهید دید 
که اگر به آنها برخورد کنید، باختــه و مجبورید از ابتدا 

دست به تجربه بازی بزنید.
اگر می خواهید پرندگان فرود بیایند، نباید روی صفحه 
اســمارت فون ضربه بزنید. بزرگ ترین تفــاوت بازی با 
قسمت قبلی اش در »محیط« آن است. این بار دریاچه ای 
که هستید بزرگ تر شده و به راحتی می توانید زیر آب شنا 
کنید. همین المان به تنهایی توانسته پرندگان ماهی گیر 2 
را بهتر از عنوان پیشین معرفی کند. با دریافت ماهی های 
بیشتر هم می توانید پرندگان جدیدی را آزاد کرده و با آنها 
به پرواز درآیید. برای دانلود این بازی می توانید از لینک  

goo.gl/7AbdSA   استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

سه عدد تاس سالم را با هم پرتاب می کنیم. احتمال 
اینکه اعداد رو شده مضرب ۳ نباشند، چقدر خواهد 

بود؟

گزینه )ج( صحیح اســت. فرض کنیــد an تعداد 
روش های چیدن n ســکه در یک ردیف باشــد که 
هیچ دو سکه مجاوری به رو نباشــد. ادعا می کنیم 
که an+۱-an=an-2 و برای اثبات توجه کنید اگر 
 ۱-an ۱ سکه بعدی به-n ،اولین سکه به پشت باشد
طریق می تواند چیده شوند. اما اگر اولین سکه به رو 
گذاشته شود، سکه مجاور آن باید حتما به پشت باشد 
و n-2 ســکه بعدی به an-2 روش می توانند قرار 
بگیرند؛ حال با توجه به اینکــه  a1=2  و  a2=۳، به 

۱۴۴=a10  آسانی نتیجه می شود
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معرفی بازی پرندگان ماهی گیر 2؛ 

سفر فلپی برد به ماقبل تاریخ

نتایج آنالیزهای جدید حاکی از آن است که 
وایکینگ ها با استفاده از وسیله عجیب و 
غریبی به نام »سنگ خورشید« در دریاهای تاریک 

مسیریابی می کردند.

 به گــزارش گــروه علــم و فنــاوری آنــا به نقــل از 
ScienceAlert، همیشــه برای مورخان سوال بوده 
که آیا این افسانه که وایکینگ ها ملوانانی بودند که زیر 
آسمان پوشیده از ابرهای متراکم و تنها با راهنمایی یک 
کریستال به نام »سنگ خورشید« به سفرهای طوالنی 
می رفتند، ریشــه در حوادث واقعی دارد یا داســتانی 

خیالی است؟
شاید شواهد بسیاری برای همیشه در گذشته دفن شده 
باشد اما در یک مطالعه جدید، جزئیات شرایطی که این 
دریانوردان باستانی از این وســیله استفاده می کردند، 
شــرح داده شده اســت. این نتایج نشــان می دهد که 
وایکینگ ها با استفاده از این سنگ قطبی و تاحدودی 
دانش ریاضی، قادر به مسیریابی در هوای مه آلود بودند.

دانشمندان از دانشگاه ایتووس لوراند مجارستان چندین 
نوع کریستال قطبی را تحت شرایط جوی مختلف طی 
سال ارزیابی کردند تا نظریه ای را که در سال ۱۹6۷ برای 

اولین بار بیان شد، آزمایش کنند.
براســاس گفته های دیرینه شــناس دانمارکی، ثوریلد 
رامسکو، وایکنیگ ها پس از تعیین موقعیت خورشید در 
آسمان ابری، یک ماده با خاصیت شکست مضاعف مانند 
کربنات کلسیم کریستال شده یا »اسپار ایسلند« را به 
سمت خورشید باال می گرفتند تا نور قطبی را فیلتر کند.

درنتیجه نور خورشیدی که از جسم شفاف عبور کرده 

اســت، در مقارنه با قطب نمای خورشــیدی استفاده 
می شود تا زمان و مسیر نسبی آن مشخص شود و این امر 
به تعیین یک مسیر مشخص روی نقشه کمک می کند.

این یک راه حل مناسب برای سفر در دریاهای مرموز و 
باستانی اسکاندیناوی بود. تحت شرایط عالی می توان از 
خورشید، ستارگان، حیات دریایی و نشانه های ساحلی 

برای جهت یابی در سراسر اقیانوس استفاده کرد.
نکته اینجاست که شرایط در آتالنتیک شمالی پوشیده 
از یخ همیشه ایده آل نیســت. اگر وجود مه، ناوبری را 
به اندازه کافی مشکل نکند، پوشــش مکرر ابرها قطعا 

مشکل ساز خواهد شد.
اگر وایکینگ ها قطب نمای مغناطیســی داشتند تا به 

سمت شمال اشــاره کند، شــاید کمی از مشکالتشان 
کاسته می شد اما تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر اینکه 
اقوام باســتانی اســکاندیناوی از چنین فناوری بهره 

می برند، وجود ندارد.
هرچند در بعضی از متون مختلف قرون وســطایی به 
»سنگ خورشیدی« اشاره شده و این نوشته ها حاکی از 
آن است که از این سنگ برای تعیین موقعیت خورشید 
در آسمان استفاده می شده اما اشاره ای به نحوه استفاده 

دقیق آن نشده است.
به گفته رامســکو، این اشیا کریســتال هایی بودند که 
براســاس انعکاس نور قطبی، توانایی تعیین موقعیت 

خورشید را داشته اند.

دانش ریاضی برای بسیاری از مردم درسراسر جهان دلهره آور 
و ترســناک اســت. اولین تصوری که افراد از ریاضیات دارند 
متغیر های مجهول ایکس )X( و وای )Y( است و اینکه چگونه 
به جواب برسند، اما ریاضی دان ها به این دسته از افراد اطمینان 
خاطر می دهند که بهبود توانایی حل مسئله های ریاضی کار 
سخت و پیچیده ای نیست و با اجرای گام به گام برخی مراحل 

که در ادامه ذکر شده است، انجام آن بسیار آسان می شود.

گام اول: اطمینان پیدا کنید که مسئله را به خوبی درک کرده و 
مجهول های آن را پیدا کرده اید. گام دوم:یک برنامه مرحله به 
مرحله برای حل مسئله ریاضی ایجاد کنید. گام سوم: طرحی 
که درنظر گرفته اید را اجرا کنید.گام چهارم:پس از پایان حل 
مسئله، حتما تمامی مراحل و پاســخ خود را یک بار بررسی 
کنید. ریاضیدان مشهور مجارستانی جورج پولیا، این گام ها 
را برای حل بسیاری از مسئله های ریاضی راهگشا می داند و 
درسال ۱۹۸۵ کتابی با عنوان »چگونه مسئله های ریاضی را 
حل کنیم« تالیف کرده که به ۱۷ زبان مختلف دنیا ترجمه شده 
است. براساس تحقیق ها کودکانی که در دانش ریاضی موفق 

هستند، در آینده در زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی خود 
از موفقیت بیشتری برخوردار شده، توانایی مالی بیشتری به 
دست می آورند؛ به همین دلیل برای ساختن آینده ای روشن و 
موفقیت آمیز، والدین باید نظارت جدی بر دانش ریاضی فرزند 
خود داشته باشند و درگام اول باید او را به این علم عالقه مند 
کنند. بسیاری از نوابغ دنیای ریاضی با تالش و پشتکار و داشتن 
تکنیک های خاص در حل مسئله های ریاضی، موفق به کسب 
مدال های رنگارنگ شده اند؛ درنتیجه تنها داشتن هوش مالک 
موفقیت در دانش ریاضی نیست و مطالعه ، پشتکار و تحلیل 

مسئله نیز بسیار اهمیت دارد.

چگونه نابغه ریاضی شویم؟
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يادداشت
زمین مزروعی واقف جوشقانی، وقف امامزاده شد

واقف خيرانديش جوشــقان قالي، از توابع کاشــان زمين مزروعي خود را براي 
مصارف آستان مقدس امامزادگان قاسم و محمد ابن زين العابدين در اين شهر 

وقف کرد.

اخبار

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان تاکیدکرد:

لزوم توجه جدی به حمل و نقل 
شهری مبارکه

معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: 
اجرای خط ريلی متروی بهارســتان به مبارکه و مبارکه

مجلسی بايد در دستور کار جدی مسئوالن قرار بگيرد. محمدعلی 
طرفه اظهار کرد: بحث حمل و نقل شــهری مبارکه بايد به صورت 
جدی تر در دستور کار قرار بگيرد. وی افزود: به حمل و نقل ريلی در 
حيطه عمرانی، اعتبارات قابل توجهی لحاظ شده که از جمله موارد 

مهم آن حمل و نقل ريلی متروی شهرستان مبارکه است.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: توجه به حمل و 
نقل شهری و حمل و نقل ريلی از حيث ساختار و صدور مجوز برای 
حمل و نقل اقدامات جدی انجام شده و توسعه بايد در دستور کار 
قرار گيرد.طرفه ادامه داد: 220 کيلومتر خطوط مترو مصوب است 
که 60 کيلومتر آن در اصفهان و مابقی خطوط در شهرســتان های 

اطراف قرار دارد.

مديرکل بهزيستی استان اصفهان:

  شناسایی خانواده نوزاد رها شده
 در لنجان، در دستور کار است

پنجشــنبه هفته گذشــته گريه نوزادی حوالی  لنجان
بهزيستی شهرستان لنجان توجه عموم را به سوی 
خود جلب کرد و باعث شــد بار ديگر رهايی کــودکان مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار بگيرد. مديرکل بهزيستی استان اصفهان 
در مورد پيدا شدن نوزاد دو روزه زرين شهری گفت: پنجشنبه شب 
حوالی ساعت 10 همکاران ما در بهزيستی شهرستان لنجان،  شاهد 
ازدحام جمعيت در يکی از خيابان های اطراف بهزيستی می شوند 

که پس از حضور در محل با نوزادی حدود 3روزه روبه رو می شوند.
ســعيد صادقی افزود: با مداخله اورژانس اجتماعی، بيمارســتان 
ســيد الشــهدا )ع( شهرســتان لنجان و همچنين با حکم دادگاه 
مجوز انتقال نوزاد صادر و در ساعت 1بامداد به مرکز شيرخوارگاه 
نرجس در اســتان اصفهان منتقل می شــود، اين در حالی است 
 کــه پــس از آزمايش های متعدد ســامتی نــوزاد مــورد تاييد

 قرار می گيرد.
صادقی گفت: فرآيند شناســايی خانواده اين نوزاد که کاما سالم 
است، آغاز شده و اميدوارم هرچه سريع تر با پيدا شدن خانواده اش و 

رفع مشکات آنها، کودک به آغوش خانواده باز گردد.
وی افزود: فرآيند شناســايی خانواده اين نوزاد توسط مسئوالن و 
کارشناسان ما آغاز شده و تمام تاش خود را در اين راه خواهيم کرد.

صادقی بيان کرد: بايد بررسی های الزم در مورد چنين اتفاقی انجام 
و علت رها کردن اين نوزاد در کنار خيابان مشخص شود؛ در صورتی 
که علت چنين اتفاقی مشکات مالی و فقر اعام شود، اقدامات الزم 
برای توانمند سازی و رفع مشکات خانواده از سوی بهزيستی انجام 
می شــود.وی افزود: تمام اقدامات الزم برای شناسايی خانواده اين 
نوزاد در دستور کار است، در صورت عدم شناسايی خانواده فرزند 

به متقاضيان فرزند خواندگی برای نگهداری تحويل داده می شود.

بامسئوالن

مسئول آموزش ابتدايی آران و بیدگل:

بیش از یک هزار دانش آموز 
افغانی ثبت نام شده اند

مسئول آموزش ابتدايی آموزش  آران و بیدگل
و پــرورش آران و بيدگل اظهار 
داشت: کمبود فضای آموزشی و نيروی انسانی دليل اصلی 
کاس های شــلوغ درس در آران و بيدگل است.کمال 
بالی با اشاره به اينکه آران و بيدگل به دليل مهيا بودن 
شرايط اشتغال، ميزبان اتباع کشورهای ديگر و همچنين 
مهاجر پذيری از ديگر شهرهای کشور است، افزود: هم 
اکنون فقط در دوره ابتدايی مدارس اين شهرستان بيش 
از يک هزار دانش آموز افغانی ثبت نام شده اند.وی  گفت: 
پيش دبستانی های غير مجاز بدون مجوز از بهزيستی و 
آموزش و پرورش و بدون در نظر گرفتن استانداردهای 
الزم فعاليت می کنند. وی خواستار رسيدگی به وضعيت 

اين پيش دبستانی ها شد.
اين مقام مسئول گفت: فعاليت اين پيش دبستانی های 

وجهه کار آموزش را زير سوال می برد.
بالی افزود: با توجه به اهميت موضوع انســداد مبادی 
بی سوادی، ثبت احوال اسامی افرادی که در سنين ورود 
به دوره تحصيل هستند را در اختيار آموزش و پرورش 
قرار می دهد تا موضوع تحصيل افرادی که به هر دليلی 

وارد مدرسه نمی شوند از طرق مختلف دنبال شود.

ريیس کتابخانه عمومی شهرستان دهاقان:

 کتابخانه ها 
نیروی رسمی ندارند

رييس کتابخانه عمومی شهرســتان  دهاقان
دهاقان اظهارکرد: بر اســاس قانون 
شهرداری مکلف است هر سال نيم درصد از درآمدهای 
خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختيار انجمن 

کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهد.
زيبــا وفــادار افزود: بــر اســاس مــاده 17 آيين نامه 
اجرايی اين قانــون مبالغی که شــهرداری ها پرداخت 
 می کنند به حســاب کتابخانه عمومی شــهر مربوطه

 واريز می شــود.وی اذعان کرد:کتابخانه ها نهادی نيمه 
دولتی بوده که نيروی رســمی ندارد و در گذشته اداره 
ارشاد اسامی از نيروهايی که بازنشست می شدند برای 
کار در کتابخانه استفاده می کرد و اگر هم بودجه اضافی 
داشت به کتابخانه ها می داد و گاهی هم نيروی تبعيدی 
را برای کار بــه کتابخانه می فرســتاد و معموال نيروها 

متخصص نبودند.

 نجف آباد در آخرين روز کاری هفته گذشــته با 
حضور محمــود حجتی وزيــر جهاد 
کشاورزی، زرگرپور استاندار اصفهان و جمعی از مديران ارشد 
نجف آباد، ميدان ميوه و تره بار جديد اين شهر که با مشارکت 
بخش خصوصی و مجموع سرمايه گذاری 6۵ ميليارد تومانی در 
62 هزار متر مربع ساخته شــده، افتتاح شد.در اين ميدان که 
دارای 71 غرفه است امکاناتی همچون مسجد، رستوران، چهار 
باسکول و شرايط سرمايشی و گرمايشی بهتر در کنار مزيت هايی 
مانند دسترسی کامل و بدون محدوديت خودروهای حامل بار 
و مشتريان به تمامی غرفه ها  بدون وجود حتی يک مسير بن 
بست، جانمايی انبار و محل نصب سردخانه جداگانه، پيش بينی 
دفتر اداری و اســتراحتگاه در طبقه دوم و وجود فضای کافی 
بارانداز در مقابل هر غرفه آماده شده است.محمود حجتی، وزير 
جهاد کشاورزی در اين آيين گفت: آنچه که اينجا اتفاق افتاده 

مايه مباهات و مصداق ما می توانيم محســوب شده و تنها با 
پيگيری و تاش شبانه روزی تمامی مسئوالن به ويژه مجموعه 
شهرداری و شورای چهارم نجف آباد در کنار سرمايه گذار بخش 
خصوصی محقق شده است.وی اضافه کرد: با تاش، سعه صدر 
و پيگيری انجام بسياری از کارهای بزرگ در سطح شهر، استان 
و حتی کشور امکان پذير اســت و اين پروژه با توجه به حجم 
سرمايه گذاری و زيرساخت های فراهم شده می تواند به عنوان 

الگويی موفق در سطح کشور مطرح شود.
تحقق نهضت سازندگی در نجف آباد

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان ديگر سخنران اين مراسم بود 
که با تجليل از پروژه ها و ســرمايه گذاری های عظيم صورت 
گرفته در نجف آباد طی سال های اخير خاطرنشان کرد: طی 
اين مدت شاهد جهشی قابل توجه و يک نهضت سازندگی در 
اين شهر بوده ايم به طوری که بسياری از گره های موجود در 

بخش های مختلف باز شــده ولی هنوز تا رسيدن به آنچه که 
شايسته مردم اين شهر است، فاصله داريم.

وی از ناشناخته ماندن ظرفيت های کشاورزی استان در سايه 
صنعت و گردشــگری گفت و افزود: با وجود کاهش بارندگی 
ســاليانه بين 2۵ تا 30 درصد و خروج يک چهارم زمين های 
حاصلخيــز از چرخه توليد، ميزان توليد ســاليانه محصوالت 
کشاورزی در اســتان در همان عدد 6 ميليون تن باقی مانده 
 که اين امر نشــان از توان مديريتی و هنــر فعالين اين عرصه 

دارد.
ورود گره گشای مردم در عرصه های سخت

حسناتی، امام جمعه نجف آباد  بر ادامه رويه انصاف و امانت داری 
فعاالن بنگاه ميوه و تره بار نجف آباد در آينده تاکيد کرد و گفت: 
همدلی و وحدت مسئوالن مختلف شهرستان توانسته مردم را 
هم در ميدان انجام کارهای بزرگ مشارکت دهد. در سال های 
اخير کارهای بسيار خوبی صورت گرفته ولی نيازها و مشکات 
همچنان باقی است و اميدواريم در آينده با تاش و کار بيشتر، 

شاهد رفع هر چه بيشتر معضات موجود باشيم.
اجرای ۱۵۰ پروژه در سخت ترين شرايط بودجه ای

مسعود منتظری، شهردار نجف آباد در مراسم افتتاح بنگاه ميوه 
و تره بار جديد نجف آباد اظهار داشت: با وجود قرار گرفتن در 
يکی از ســخت ترين مقاطع بودجه ای کشور و رکود حاکم بر 
فعاليت های عمرانی، با همکاری و تعامل سازنده شورای شهر 
چهارم در چهار ســال گذشــته بيش از 1۵0 پروژه عمرانی و 
 زيرساختی کوچک و بزرگ در سطح مناطق پنج گانه شهر اجرا 
شده است.وی با اشــاره به تعامل صورت گرفته با غرفه داران 
و برگزاری جلســات متعدد در اين خصوص، خاطرنشان کرد: 
مجموعه کشــتارگاه صنعتی نجف آباد نيز با پيش بينی ارائه 
خدمات به غرب استان در حال ســاخت است که اميدواريم با 
عنايت هر چه بيشتر مقامات اســتان و کشور، به زودی شاهد 
تکميل يکی ديگر از پروژه های زيرســاختی و مورد نياز شهر 

باشيم.

 استاندار اصفهان در آيین افتتاح میدان میوه و تره بار نجف آباد مطرح کرد:

ناشناخته ماندن ظرفیت های کشاورزی در سایه صنعت وگردشگری

ابالغ اخطاریه ماده 101 
شماره پرونده: 139504002004000546/1 شماره بایگانی پرونده: 9501709/2 
شــماره ابالغیه: 139605102004001681 آگهی ابالغ اخطاریه 101 پرونده به 
شماره بایگانی: 9501709 بدینوســیله به آقایان 1- فواد سوزنی 2- علی جاللی 
بدهکاران پرونده ساکنین : 1- اصفهان روبروی بانک صادرات جوان رایانه کدپستی 
8194813557 ، 2- اصفهان امام خمینی عاشق آباد کوی شهید باهنر کوچه محسن 
آقاجانیان کدپســتی 8195863375 که برابر گزارش مامور مربوطه به آدرس شما 
شناسائی نگردیده اســت ابالغ می گردد که طبق تقاضای بستانکار مدیریت شعب 
بانک مهر اقتصاد استان اصفهان مورد وثیقه، ششــدانگ یکباب خانه پالک 141 
فرعی از 66 اصلی واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان برابر سند رهنی شماره 20219 
- 89/11/21 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 183 اصفهان متعلق به آقای 
علی جاللی که در مقابل طلب مدیریت شــعب بانک مهراقتصاد اصفهان اســتان 
اصفهان در رهن قرارگرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
پنج میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال )5/740/000/000 ( ارزیابی گردیده است 
لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی، بدینوسیله به شمار اخطار می شود چنانچه ظرف 
مدت 5 روز پس از تاریخ درج آگهی چنانچه به مبلغ ارزیابی اعتراضی دارید اعتراض 
خود را کتبا با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ هشت میلیون 
و پانصد هزار ریال به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان الهور طبقه 
سوم تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب  مقرر فوق اعتراضی نرسید ارزیابی قطعی و 
به همان قیمت آگهی خواهد شد. م الف: 19355 اسدی اورگانی رییس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

6/446  محد عباسیان ابیانه دارای شناســنامه شماره 3980 به شرح دادخواست به 
کالسه 287/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اکبر عباســیان ابیانه به شناسنامه 1386 در تاریخ 96/6/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- محمد عباسیان ابیانه ش.ش 3980 نسبت با متوفی )فرزند( 2- رضا عباسیان 
ابیانه ش.ش 1906 نسبت با متوفی )فرزند( 3- علی عباسیان ابیانه ش.ش 5 نسبت 
با متوفی )فرزند( 4- فاطمه عباســیان ابیانه ش.ش 2752 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- جواهر حسینی بقال ش.ش 14 نسبت با متوفی )همسر( 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: 285 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610100353803899 ابالغنامــه: شــماره   6 /510
پرونده:9609980362200228 شــماره بایگانی شــعبه:960869 ابالغ شونده 
حقیقی: محمود عباسی تاریخ حضور:1396/08/09 ســه شنبه ساعت: 10 محل 
حضور: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت عمادی حیدری علیه شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام ننماید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به 
دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:18495 شعبه 112 کیفری دو 

شهر اصفهان )112 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100351005842 شــماره پرونــده:  /512
9609980351000180 شــماره بایگانی شــعبه: 960228 خواهان بانک ســپه 

دادخواستی به طرفیت خواندگان  سعید معماریان فرزند آزا، کیهان بهفر، مصطفی 
شکوهنده و سیف اله فالحتیان به  خواســته مطالبه وجه و مطالبه خسارت  و تامین 
خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شــماره 212 ارجاع و به کالســه 9609980351000180 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1396/8/14 ساعت  12 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ســعید معماریان فرزند آزا و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده 
ســعید معماریان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 18472 شــعبه 10 دادگاه عمومی

 حقوقی شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204733 شــماره پرونــده:  /514
9509980352200271 شماره بایگانی شــعبه: 950275 خواهان اصغر غفوری 
دادخواستی به طرفیت خوانده محمد مهرور و صادق مهرور به خواسته مطالبه وجه 
چک و خسارت دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه 
9509980352200271 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/8/22 ساعت  
10:30  تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 18475 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6/515 در خصوص پرونده کالســه 960460 خواهان فاطمه سلطانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مهریه به طرفیت علی عباسی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشــنبه مورخ 96/8/20 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 4 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18471 شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204705 شــماره پرونــده:  /516
9609980352200521 شماره بایگانی شــعبه: 960545 خواهان محمد فاتحی 
پیکانی و فاطمه فاتحی دادخواستی به طرفیت خوانده کریم محمدی، سید احمدیانی 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و دستور موقت و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
22 دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و 
به کالسه 9609980352200521  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/22 
ساعت  9  تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 18476 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350706178 شــماره پرونــده:  /517
9509980350700092 شــماره بایگانی شــعبه: 950110 خواهان اصغر ملکی 
فروشانی بطرفیت اشرف و فاطمه و مهری همگی ملککی فرزندان حسن به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 9509980350700092   ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/9/7 ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 18473 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836705137 شــماره پرونــده:  /525
9609986836700096 شــماره بایگانی شــعبه: 960101 خواهان خانم اعظم 
محمدی فرزند محمدعلی دادخواســتی به طرفیت خوانــده احمد فرهادیان فرزند 
عبدالغنی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شــهید قدوســی( واقع در اصفهان خ میرفندرســکی )خ میر( حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر مجتمع شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 205 ارجاع و به کالسه 
9609986836700096 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق )هفت روز( جهت معرفی داور واجد الشــرایط خود که متاهل، باالی سی 
سال سن و از بستگان نزدیک آشــنا به مسائل شرعی و اجتماعی و خانوادگی باشد. 
حاضر گردد. م الف: 18524 شــعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی(
فقدان سند مالکیت

6/584 شــماره صادره: 1395/42/411553- 1396/6/12 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1996 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان ذیل ثبت 211334 در صفحه 32 دفتر امــالک جلد 1158 به نام آقای 
غالمرضا دهقانی فرزند عباس تحت شــماره چاپی کاداســتری 956682 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده اســت که طی سند شــماره 35351 مورخ 1391/03/22 
دفترخانه 101 اصفهان درقبال مبلغ ششصد و بیست و ســه میلیون ریال در رهن 
بانک تجارت قرار گرفته است ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره 
وارده 24023161 مــورخ 1396/06/08 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره 35761 مورخ 1396/06/08 به گواهی دفترخانه 
101 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می شود چنانچه کســی 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 ســند معاملــه به این اداره 
تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند 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: 19934 قویدل رئیس ثبت منطقه

 جنوب اصفهان 
ابالغ رای

6/586 شماره دادنامه: 111-95/1/31 به تاریخ 95/1/26 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل 
است و پرونده کالسه 941458 تحت نظر اســت. قاضی شورا باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد: خواهان: سعید امیدیان 
به آدرس: اصفهان خیابان آتشگاه بعد از سه راه قدس. خوانده: محمدرضا شریعت 
ناصری به آدرس مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 43/820/000 ریال چک 
به شماره 932873 و 43/500/000 ریال به شماره 932875 و مبلغ 43/800/000 
ریال بشماره 932874 به انضمام مطلق خسارات دادرسی. درخصوص دعوی آقای 
سعید امیدیان فرزند رضا به طرفیت آقای محمدرضا شریعت ناصری فرزند محسن 
به خواسته مطالبه وجه به میزان صد و ســی و یک میلیون و صد و پنجاه هزار ریال 
موجب سه فقره چک به شــماره های 932873-94/9/21 به مبلغ 43/820/000 
ریال و 932874-94/10/21 به مبلغ 43/800/000 ریال و 94/11/20-932875 
به مبلغ 43/500/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به اصل تجریدی بودن اســناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد 
تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی 
ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مســتندات ابرازی 
نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی 
عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از 
ناحیه خواهان / صدور آن از ناحیه شــرکت و امضای آن از ناحیه شــخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/ اصول 
اسنادی/تجاری فوق االشــعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانســته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجهًا 
به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شــوراهای حل اختالف و مواد 1258-1257-

1284-1286-1324-1321 قانون مدنــی و مواد 314-311-210-286-249 
تجــارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفســاریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ صد و سی و یک میلیون و صد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و هفده هزار و دویست و پنجاه ریال بابت خسارات 
دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواســت و اوراق دادخواست و تصدیق 
منضمات به دادخواست خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/ تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های سررســید چکها تا زمان وصول بر مبنــای نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شــود در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی از 
ناحیه محکوم علیه در همین شورا و ســپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری اصفهان می 
باشــد و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 19428 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان اصفهان 

شهر ضا محمد حسين صالح، مدير آبفای شهرضا 
گفت: به دليل محدوديت شديد منابع آبی 
در تابستان سال جاری در شهرضا برای تامين آب شرب مردم 

با چالش جدی روبه رو شديم.
محمد حسين صالح اظهار داشــت: برای عبور از بحران کم 
آبی بايد موضوع مديريت مصرف از سوی تمام بهره برداران 

از آب به خوبی رعايت شــود.وی بيان داشــت: در چند سال 
اخير برنامه های متعددی از سوی روابط عمومی شرکت آب و 
فاضاب استان پيرامون مصرف صحيح آب در دستور کار قرار 
گرفت.مدير آبفای شهرضا اعام کرد: فرهنگ سازی مصرف 
صحيح آب يکی از راه های حفاظت از منابع آبی است؛ چرا که 

از هدررفت بيهوده آب جلوگيری می شود.

وی گفت: با توجه به اينکه اقدامات گسترده ای در جهت تامين 
آب شرب برای مردم شهرضا صورت گرفت و با صرفه جويی 
و آموزش هايی که در اين حوزه به مردم داديم اين مشــکل 
برطرف شــد.صالح ادامه داد: اگر مردم هنگام شســت وشو، 
استحمام، آبياری فضای سبز و ... صرفه جويی کنند مطمئنا 

در تامين آب شرب با مشکل مواجه نخواهيم شد.
وی اعام کرد: تاش کرديم با اســتفاده از توان هنرمندان و 
برگزاری جشنواره های مختلف مصرف بهينه آب را آموزش 

دهيم.

مدير آبفای شهرضا:

با چالش جدی برای تامین آب شرب مردم شهرضا روبه رو هستیم
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی 
پروژه پتروشیمی لردگان، گفت: مراحل ساخت این پروژه بدون هیچ مشکلی در حال 

انجام است و طی برنامه ریزی ها، در تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی پروژه پتروشیمی لردگان
اخبار

در همیــن چهارچوب اســتان اصفهــان به عنــوان یکی از 
صنعتی ترین استان های کشور و شهر اصفهان به عنوان یکی 
از کالن شهرهای ایران به منابع آبی نامحدودی نیازمند هستند 
و این درحالی است که چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از 
محروم ترین استان های کشور، از نظر اقتصادی اوضاع مساعدی 
نداشته و ندارد و همیشه جمعیت این استان مجبور به مهاجرت 

بوده است.
درحال حاضر مسئوالن چهارمحال و بختیاری در پی رفع این 
مشکالت هستند و قصد دارند اســتان را بر اساس برنامه های 
کالن کشوری و قانون اساســی به سمت پیشرفت سوق دهند 

که بی شک این مهم نیازمند منابع طبیعی از جمله آب است.
البته این نکته را هم بایــد اضافه کرد که عــالوه بر صنعت و 
درراســتای محرومیــت زدایی، شــهرها و روســتاهای این 
اســتان هم بــه آب شــرب بهداشــتی نیازمند هســتند. و 
 جــود خشکســالی و میل پایــان ناپذیــر اســتان اصفهان 
برای مصرف آب و حرکت استان چهارمحال و بختیاری به سمت 
صنعتی شدن و رفع محرومیت مردم استان، یکی از مهم ترین 

دالیل دعوای آب میان اصفهان و چهارمحال  است.
اوج یکی از این جدال های آبی دو اســتان، اخیرا بر سر پروژه 

انتقال آب بن-بروجن است.
به گزارش پایــگاه خبری تحلیلی بروجن ســالم، ســر تیتر 
رســانه های اصفهان درخصوص پــروژه آب بــن - بروجن با 
عناوین  »اجرای زودهنگام طرح بن-بروجن«، »خشکی کامل 
زاینده رود با اجرای طرح انتقال آب بن-بروجن« ، »زاینده رود، 
مرده رود خواهد شد« و »توقف پروژه انتقال آب بن - بروجن« 
منتشر شده و این در حالی است که عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، اردشیر نوریان، در 
گفت وگو با ایرنا، طرح ملی انتقال آب بن - بروجن را توقف ناپذیر 
و اجرای آن را حتمی دانســت و مدیرکل دفتر فنی استانداری 
چهارمحال و بختیاری در مصاحبه خود با ایرنا، از پیشرفت 53 
درصدی طرح انتقال آب بن - بروجن خبر داد و گفت: این طرح 

با قوت در 10 نقطه استان در حال اجراست.
از سوی دیگر رسانه های اصفهان درخصوص توقف و غیر قانونی 
خواندن این پروژه عنوان کردند: با تالش اســتاندار اصفهان و 
پیگیری از دســتگاه ها و همین طور دستور دادستان اصفهان، 
به منظور جلوگیری از زیاده خواهی های مســئوالن اســتان 
چهارمحال و بختیاری با توقف موقتی طــرح انتقال آب بن-
بروجن، اولین گام برداشته و مقرر شد که در جلسه شورای عالی 

آب، مسئله بررسی و منبع تامین آب برای این طرح نهایی شود.
حیدرعلی عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز درمورد طرح غیر قانونی انتقال آب از بن-بروجن 
گفت: با تالش اســتاندار اصفهان و پیگیری از دســتگاه ها و 
همین طور دستور دادســتان اصفهان، به منظور جلوگیری از 
زیاده خواهی های مسئوالن اســتان چهار محال بختیاری با 
توقف موقتی طرح انتقال آب بن-بروجن، اولین گام برداشته 
و مقرر شد در جلسه شــورای عالی آب، مسئله بررسی و منبع 
تامین آب برای این طرح نهایی شود. با این حال مدیرکل دفتر 
فنی استانداری چهارمحال و بختیاری، از پیشرفت 53 درصدی 
طرح انتقال آب بن - بروجن خبر داد و گفت: این طرح با قوت 
در 10 نقطه استان در حال اجراست. احسان امانی بابادی روز 
یکشنبه هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، طول خط 
انتقال آب بن - بروجن را 11۲ کیلومتر اعــالم کرد و افزود: با 
اجرای آن، آب شرب 11 شــهر و 13 روستا با جمعیتی بالغ بر 
460 هزار نفر و تامین آب مورد نیاز 10 شهرک و ناحیه صنعتی 

در مسیر تامین می  شود.
وی ادامــه داد: در اجرای این طرح ۷۷ کیلومتر جاده کشــی، 

61 کیلومتــر کانال زنی و 53 
کیلومتر لوله گــذاری انجام 
شــده اســت. امانی بابادی 
گفــت: طــی ۲ مــاه آینده 
پمپ های طــرح، خریداری و 
 در محل هــای مدنظر نصب 
می شود. مدیرکل دفتر فنی 
اســتانداری چهارمحــال و 
بختیاری افزود: تالش خواهد 
شد که آب شرب مردم تا پایان 
سال جاری تامین شود. امانی 
با اشاره به برخی چالش ها در 
اجرای این طــرح اظهار کرد: 
در برخی موارد اجرای طرح در 
زمین های ملی قرار می گیرد 
که بــرای کســب مجوزهای 
قانونی، طرح با وقفه انجام می 
شــود. به گزارش ایرنا، اجرای 
طرح انتقــال آب بن-بروجن 

از سال 1391 آغاز شــد. این طرح یکی از مهم ترین مطالبات 
مردم استان به شــمار می رود و با بهره برداری از آن بسیاری 
از مشکالت آب استان رفع می شــود، بااین حال با چالش ها و 

حواشی بسیاری مواجه شده است.

جدال چهارمحال و بختیاری و اصفهان؛

پیشرفت یا توقف پروژه انتقال آب بن - بروجن؟!

با مسئوالن

زاینده رود به گفته کارشناسان، ایران بیش از ده سال است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و در 
این راستا دو استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان  بر سر مسئله آب و سر چشمه زاینده رود 

اختالفات فراوانی دارند.

معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

کمبود میزان بارش ها در سال 
زراعی آینده جبران نمی شود

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با توجه به بررســی های انجام شــده، 
کمبود میــزان بارش ها در ســال زراعی آینــده جبران 
نمی شود. مهرداد قطره باتوجه به نزدیک شدن به روز های 
پایانی سال زراعی جاری، اظهار کرد:  میانگین بارش ها در 
چهارمحال و بختیاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲درصد و نسبت به میانگین 30ساله، 15درصد کاهش 
داشته است. وی افزود: با پیش بینی های انجام شده توسط 
سازمان هواشناسی، میزان بارش ها در آغاز سال زراعی 
آینده و فصل پاییز در استان، پایین تر از میانگین 30ساله 
است و کمبود میزان بارش ها در سال زراعی آینده جبران 

نمی شود.
معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل هواشناســی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: امسال متاسفانه 
باتوجه به پیش بینی کاهش میزان بارش ها، دهمین سال 

خشکسالی پی در پی را در استان پیش رو داریم.

جذب ۲۹ میلیارد ریال کمک 
مردمی به ایتام استان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری گفت: مردم نیکوکار ۲9 میلیارد 
ریال به ایتام این استان طی نیمه نخست سال جاری 
کمک کردند. نصیر محمودی در گفت و گو با خبرگزاری 
ایرنا افزود: از این میزان ۲0 میلیارد ریال کمک نقدی و 

9میلیارد ریال غیرنقدی بوده است.

وی ادامه داد: ۲ هــزار و 350 یتیم تحــت حمایت این 
نهاد هســتند که از این تعداد، یک هزار و ۸۷0 یتیم زیر 
1۸سال دارند. به گفته محمودی، بیشترین تعداد ایتام، 
در شهرستان لردگان، منطقه یک شهرکرد و شهرستان 

فارسان ساکن هستند.
محمودی با بیــان اینکه 13 هــزار و ۸۲0 حامی از ایتام 
اســتان حمایت می کنند، افزود: بیشــترین مشارکت 
حامیان، در مناطق یک و ۲ شهرکرد و شهرستان لردگان 

است.
وی با تاکید براینکــه بخش قابل توجهی از مشــکالت 
معیشتی، تحصیلی و فرهنگی نیازمندان از طریق مبالغ 
واریزی حل می شود، خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران 
می توانند برای حمایت از ایتام تحت حمایت، به سایت 

طرح »اکرام ایتام« مراجعه و اعالم همکاری کنند.

 وجود بیش از ۱۳هزار بیمار مبتال 
به دیابت در چهارمحال و بختیاری

عبدالمجید فدایی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رییس 
مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 13 هزار و 500 

نفر از مردم استان از بیماری دیابت رنج می برند.
وی افزود: 490 هزار نفر از جمعیت استان باالی 30 سال سن دارند 
که پیش بینی می شود با انجام غربالگری، 9 درصد این افراد به دیابت 
مبتال باشند. فدایی اضافه کرد: حدود 50 درصد از این افراد از بیماری 

خود مطلع نیستند. 
وی با بیان اینکه بیماری فشارخون نیز در 3۸ هزار و 500 نفر برابر 
۲0 درصد از جمعیت باالی 30 سال سن در استان وجود دارد، ادامه 
داد: حدود هفت درصد از این افراد نیز از بیماری خود اطالعی ندارند. 
فدایی یادآور شد: این افراد الزم است به منظور غربالگری و پیشگیری، 
به مراکز بهداشت و درمان استان مراجعه و در صورت داشتن بیماری، 

نسبت به درمان آن اقدام کنند.

 بررسی آخرین تهدیدات زیستی 
در پدافند غیرعامل جهاد کشاورزی

آخرین تهدیدات زیســتی در پدافند غیرعامل جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری بررسی شد.

دبیر پدافند کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل جهادکشــاورزی 
اســتان گفت: در این کارگروه، برنامه های اجرایی سند راهبردی 
پدافند غیرعامل، ارائه گزارش عملکرد اعضا، بررسی آخرین تهدیدات 
زیستی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای مقابله علمی و سریع با 

تهدیدات در حوزه کشاورزی بررسی شد. 
طهمورث فتاحی افزود: آمادگی و هماهنگی بین دستگاه ها در زمان 
بروز حادثه و فرهنگ سازی جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی، 

از مهم ترین برنامه های پدافند غیرعامل بود. 
وی گفت: برنامه ریزی برای برگزاری هفته پدافند غیرعامل در آبان 

ماه، از دیگر اهداف این نشست بود.

حمایت خیران از مدارس 
شبانه روزی چهارمحال و بختیاری

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از حمایت خیران 
از مدارس شبانه روزی چهارمحال و بختیاری در مناطق محروم این 

استان خبر داد. 
بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت خیران 
از مدارس شبانه روزی چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: خیران 
1۲0 میلیون ریال به مدارس شــبانه روزی چهارمحال و بختیاری 

کمک کردند.
وی عنوان کرد: 1۲0 میلیون ریال کمک خیران برای تجهیز مدارس 

شبانه روزی عشایری استان چهارمحال و بختیاری هزینه شد.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت های مختلف برای توســعه مدارس 

شبانه روزی در مناطق محروم بهره گرفت.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
مدارس شبانه روزی، نقش مهمی در توسعه آموزش در مناطق محروم 

چهارمحال و بختیاری دارند.

و جود خشکسالی 
و میل پایان ناپذیر 

 استان اصفهان 
برای مصرف آب 
و حرکت استان 

چهارمحال به 
سمت صنعتی 

شدن، از مهم ترین 
دالیل دعوای آب 

میان اصفهان و 
چهارمحال  است
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مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه چک به شماره 140419 - 90/10/27 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/010/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 120/000 ریال بابت 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)90/10/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 17304 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای
6/591 کالســه پرونده: 960064 شــماره دادنامــه: 9609976793702330 - 
96/5/22 مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبدا... 
دوســتی قلعه اخالصی فرزند پرویز اصفهان خ امام خمینی خ شهدای لمجیر کوی 
هجرت 2. خوانده: امید عیوضی فرزند ولی اله مجهول المکان. شــورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای 
عبدا... دوستی قلعه اخالصی فرزند پرویز به طرفیت آقای امید عیوضی فرزند ولی 
اله به خواسته مطالبه مبلغ 15/156/000 ریال وجه چک به شماره 770426 مورخ 
95/11/27 به عهده بانک ملی ) و مطالبه 1/850/000 تومان بابت کاشیکاری( ایران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی و 
طبق ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 1/378/900 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف ) 95/11/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در خصوص خواسته خواهان مبنی 
بر مطالبه مبلغ 1/850/000  تومان با توجه به اســترداد داخواست از سوی خواهان 
 به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. 

 م الف: 17327 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای
6/589 کالسه پرونده: 960136 مرجع رسیدگی: شــعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: مصطفی خراسانی فردوانی. اصفهان بلوار رزمندگان جنب بستنی 
محب خانه اصفهان مجتمع ندا. خوانده: زهرا نوری امامزاده مجهول المکان. شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مصطفی خراسانی 
فردوانی به طرفیت خانم زهرا نوری امامزاده به خواسته مطالبه مبلغ 56/924/000 
ریال پنجاه و شش میلیون و نهصد و بیســت و چها هزار ریال وجه چک به شماره 
310847- 94/11/2 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 56/924/000 
ریال پنجاه و شش میلیون و نهصد و بیســت و چهار هزار ریال بابت اصل خواسته 
و 1/920/000 ریال یک میلیون و نهصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/11/2( تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف: 17364 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/590 کالســه پرونده: 950488 شــماره دادنامــه: 9609976795400487- 
96/5/28 و 95/8/23 مرجع رســیدگی: شعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: حمیدرضا اعتزازیان اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم مجتمع 
مسکونی پیام واحد 3. خوانده: بابک حسن وند بهروز مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه و قرار تامین خواسته. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای اصالحی: 
درخصوص درخواســت خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل اشتباه در 
تاریخ خسارت تاخیر و تادیه که تاریخ 95/10/30 در دادنامه شماره 917- 95/8/29 
صادره از این شورا با استناد به ماده 28 قانون شورای حل اختالف مصوب 1394 و 
ماده 309 قانون آیین دادرسی  مدنی شورا بدین وسیله تاریخ محاسبه خسارت تاخیر 
و تادیه را از تاریخ سررسید چک به تاریخ 93/10/30 اصالح و اعالم می نماید. تسلیم 
رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. رای صادره به  تبع     
رای اصل ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 17345 شعبه 24 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/592 کالسه پرونده: 521-95  شماره دادنامه: 392- 96/3/31 مرجع رسیدگی:  
شعبه 51 شورای حا اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا 
زمانی نشــانی: پل ابوذر ابتدای خ توحید پ 3. وکیل: رضا عابدی زاده نشــانی: خ 
آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 3 واحد 336 خوانده: 1- محمد رضا جهان 
دیده 2- عزت کاظم پور نشــانی: هردو مجهول المکان. خواســته: صدور حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 98/821/790 ریال بابت قسمتی از 

یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: درخصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانــی و وکالت رضا عابدی زاده به 
طرفیت 1- محمدرضا جهان دیده فرزند پرویز  2- عزت کاظم پور فرزند علی مراد 
به خواسته مطالبه مبلغ 98/821/790 ریال بخشی از وجه چک به شماره 370102 
مورخ 95/2/5 به عهده بانک کشاورزی شعبه شیخ صدوق سمیرم به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ 98/821/790 ریال بابت اصل 
خواسته و 3/405/540 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف)95/2/5( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عغمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 17320 شــعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ رای

6/593 کالسه پرونده: 95-1481  شماره دادنامه: 394 - 96/2/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا 
زمانی نشــانی: پل ابوذر ابتدای خیابان توحید پ 3. وکیل: رضا عابدی زاده نشانی: 
خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحــد 336 خوانده: 1- مجید صادقی 
یزدانی 2- احمد صادقی یزدانی 3- لیدا رفیع نژاد نشانی: مجهول المکان. خواسته: 
صدور حکم بر محکومیت متقاضی خواندگان به پرداخت مبلغ 102/485/943 ریال 
بابت قسمتی از یک فقره چک به انضمام کلیه خســارات دادرسی و تاخیر تادیه. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی و وکالت رضا عابدی 
زاده به طرفیت 1- مجید صادقی یزدانی 2- احمد صادقی یزدانی 3- لیدا رفیع نژاد به 
خواسته مطالبه مبلغ 102/485/943 ریال وجه چک به شماره 1449/312952/39 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 102/485/943 ریال بابت اصل خواسته 
و 3/497/140 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/7/4( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایدو رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.  م الف: 17319 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ رای

6/594 کالســه پرونده: 960299 شــماره دادنامــه: 9609976793702343 - 
96/5/22 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن حاج 
هاشمی فرزند محمدعلی اصفهان شهرک صنعتی محمود اباد خیابان 26 سنگبری 
طراحان. وکیل: مســرور گیتی فر اصفهان- خ حکیم نظامی نرســیده به چهارراه 
امین جنب بانک انصار پالک 781خوانده: محسن مومن زاده فرزند احمد مجهول 
المکان. شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن حاج هاشمی فرزند محمد علی به طرفیت 
آقای محسن مومن زاده فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون 
ریال وجه چهار فقره چک به شماره 409192- 95/8/30  و 409689- 95/5/30 و 
409690 - 95/6/30 و 409691- 95/7/30  هریک به مبلغ 40/000/000 ریال 
به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 
95/5/30 و 95/6/30 و 95/7/30 و 95/8/30 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 17336 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/595 شماره دادنامه: 9602159- 96/5/30 کالسه: 951155 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: شکراله شهبازی اصفهان خ رباط رزمندگان 
کوچه مســجد حضرت علی پالک 103 خوانده: سمیرا رحمانی اسکندری مجهول 
المکان. خواســته: اجور معوقه و مطالبه مالیات و عوارض شهرداری شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای شکراله شهبازی به طرفیت 
خانم سمیرا اسکندری به خواسته بابت اجور معوقه از تاریخ 95/7/1 لغایت 96/1/1 
به مدت هفت ماه طبق قرارداد نظر به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از ناحیه 
وکیل خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و با عنایت به اجاره نامه منعقده 
فی مابین اصحاب دعوی به تاریخ 95/4/1 که طبق آن مستاجر ماهیانه می بایستی 
مبلغ 4/000/000 ریال بابت اجاره بها به موجر بپردازد فلذا شــورادعوی مطروحه 
خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام مبلغ 810/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و در خصوص مطالبه 
مالیات و عوارض شــهرداری نظر به اینکه خواهان رسیدی نسبت به پرداخت آنها 
ارائه ننموده لذا شورا مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 
و اعالم می گردد. م الف: 19464 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
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محیط زیست

مدیر ســازمان حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: خوشــبختانه در حمله 
تروریستی عراق هیچ زائر اصفهانی کشته یا زخمی نشده است.

غالمعلی زاهدی درخصوص حادثه تروریســتی در ناصریه عراق که منجر به 
کشته شدن 10 نفر از هم میهنانمان شد، اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس آنچه 
گزارش داده اند هیچ زائر اصفهانی در حمله تروریستی عراق کشته یا مجروح 
نشده اســت. تعدادی از اصفهان به صورت آزاد به عراق رفته اند و کسانی هم 
که تحت پوشش سازمان حج و زیارت استان به عراق اعزام شده بودند در این 

حمله تروریستی آسیبی ندیدند.
وی افزود: هر روز تعدادی پرواز از زائــران اصفهان به عراق داریم و هفته ای 7 
پرواز از اصفهان به عراق و هر روز در قالب 3 گروه هوایی انجام می شود. بنابراین 
هر روز سه گروه 40 نفره از زائران که روی هم رفته 120 نفر می شوند از اصفهان 

به عراق عازم می شوند.

راه اندازی تیم های 
 مشترک پلیس و آموزش 

و پرورش در اصفهان

هیچ زائر اصفهانی در حمله 
تروریستی عراق کشته 

نشده است

معاون فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از راه اندازی تیم های مشترک این 
فرماندهی با آموزش و پرورش به منظور نظارت بر سرویس های مدارس خبر داد. 
سرهنگ جهانگیر کریمی در حاشیه دومین جلسه شورای سیاست گذاری نیروی 
انتظامی و آموزش و پرورش استان اصفهان که در معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان برگزار شد، اظهار داشت: امنیت دانش آموزان و جلوگیری از بروز 
ترافیک، از اولویت های پلیس در فصل بازگشــایی مدارس است. وی افزود: به 
همین منظور طرح های انتظامی و ترافیکی ویژه ای در 10 روز اول مهرماه اجرا 
می شود و پیش بینی های الزم برای استقرار نیروها در نزدیکی مدارس به ویژه در 
حاشیه خیابان ها انجام شده است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار داشت: خطرات ساختمان های نیمه ساز در کنار مدارس، انتخاب 
و گزینش راننده های سرویس و تخلفات شرکت های اداره کننده سرویس های 

مدارس، از جمله مسائل مورد توجه در زمان بازگشایی مدارس است.

آمادگی هالل 
احمر اصفهان برای 

جمع آوری کمک های 
نقدی به مردم میانمار

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، از آمادگی این جمعیت برای جمع آوری وجوه نقدی جهت کمک به مردم ستمدیده و آواره میانمار خبر داد.
محسن مومنی با بیان این خبر اظهار کرد: به دنبال حمالت دولت میانمار به مردم مسلمان در روهینگیا و آواره شدن جمعی از مسلمانان این کشور، جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با تأسی از موالی متقیان حضرت علی )علیه السالم( در دستگیری از نیازمندان و با ایمان به اصول هفت گانه جمعیت های ملی که همانا تسکین آالم بشری و کمک به 

همنوع سرلوحه آن است، آماده جمع آوری کمک های مردمی هموطنان مهربان و بشردوست برای کمک به مسلمانان آواره میانمار است.
وی افزود: بدین منظورشماره حساب  ۹۹۹۹۹ جمعیت هالل احمر نزد بانک های ملی، ملت، رفاه، دی، شهر، صادرات، سپه، مسکن و آینده، آماده جمع آوری کمک های نقدی 
هم استانی های عزیز برای مردم مسلمان میانمار است. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: صندوق های دریافت وجوه نقدی در تمامی 

محل های برگزاری نماز جمعه در سراسر استان، مستقر شده و آماده دریافت وجوه نقدی مردم نوعدوست و نیکوکار استان است.

امحای بیش از 20 تن پودر گوشت فاسد در خمینی شهر
رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان گفت: در بازرسی کارشناسان از یک انبار در خمینی شهر، 20تن پودر 

گوشت غیر بهداشتی مورد استفاده دام  کشف و جمع آوری شد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار 
سازمان محیط زیست:

سامانه جامع شکار به زودی 
تکمیل می شود

مدیر کل حفاظت و مدیریت صید و شــکار ســازمان 
حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه سامانه جامع 
اطالعاتی شــکار در حال تکمیل است، گفت: با کمک 
این بانک اطالعاتی دیگر امکان ایــن وجود ندارد که 
شکارچی متخلف یک استان در اســتان دیگر پروانه 

شکار دریافت کند.
علی تیموری با اشــاره به اینکه معاونت محیط زیست 
طبیعی از مدت ها قبل دنبال تشــکیل سامانه ای بود 
تا اطالعات شــکارچیان سراسر کشــور را جمع آوری 
کند، گفت: ثبت اطالعات کلیه شــکارچیان توســط 
ادارات کل محیط زیست استان ها آغاز شده و در حال 

تکمیل است. 
وی با بیان اینکه ســامانه اطالعاتی شکار، ابزاری برای 
اعمال نظارت دقیق بر موضوع شکار است، تصریح کرد: 
بعد از این، صدور مجوزهای شکار پرنده و چهارپا حتی 
در مناطق قرق شده، تنها از طریق این سامانه صورت 

می گیرد.
مدیر کل حفاظت و مدیریت صید و شــکار ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، ضمن اشــاره بــه ثبت 
تخلفات شــکارچیان در ســامانه اطالعاتی شــکار، 
گفت: ســازمان محیط زیســت می تواند بــا اتکا به 
اطالعات این ســامانه مجوز شــکار بدهــد؛ بنابراین 
شــکارچیانی که در سطح کشــور تخلف شکار دارند، 
 از دریافت مجوز شــکار حتــی برای پرنــده محروم 

می شوند.
تیموری ادامه داد: در گذشته به دلیل اینکه این برنامه 
جامع اطالعاتی را در ســطح کشــور نداشتیم، امکان 
داشت یک شکارچی در استان مازندران تخلف شکار 
داشته، ولی در اصفهان این تخلف ثبت نشده باشد؛ از 
این رو می توانست در این شــهر به راحتی مجوز شکار 
بگیرد؛ اما در شــرایط حاضر ســامانه کمک می کند 
همه اســتان ها از تخلفات شــکارچیان مطلع باشند 
 و بر اســاس آن در مورد صدور پروانه شــکار تصمیم

بگیرند.
 وی با بیــان اینکه این ســامانه به تازگــی راه اندازی 
شــده و ادارات کل اســتان ها شــروع به ثبت اسامی 
و اطالعات شــکارچیان کرده اند، گفت: این ســامانه 
آنالین اســت و به طور مرتب به روز می شود و اسامی 
 کل شــکارچیان کشــور و شــکارچیان متخلف ثبت 

می شود.

نقشه راهنمای گردشگر
بیشتر مفقود االثر می شن، تا اینکه به مقصد برسن!

رونمایی از طرح تحول راهبردی 
دانشگاه صنعتی اصفهان

همزمان با چهلمین سال تاسیس دانشــگاه صنعتی اصفهان، طرح 
تحول راهبردی این دانشــگاه رونمایی شد. 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان، هدف 
از برگــزاری این آیین را بررســی 
چالش ها و نگاه به مسائل دانشگاه 
کــه خاســتگاه برنامــه تحول 
راهبردی محســوب می شوند 
دانست و گفت: سرمایه 40 ساله 
این دانشگاه منشــأ تحول و رشد 
بیشتر در آینده اســت. سید محمود 
مدرس هاشمی افزود: علمی بودن و مبتنی 
بر آخرین رویکردهای علمی، کاربردی و قابل اجرا بودن و تهیه شده با 
مشارکت جمعی جدی از دانشگاهیان، از ویژگی های مهم این برنامه 
است. وی گفت: این طرح درقالب مشارکت مستقیم 60 عضو هیئت 
علمی و کارمند و مشارکت غیرمستقیم تمامی دانشگاهیان دانشگاه 
صنعتی اصفهان، با حدود هفت هزار ساعت کار و با خاستگاه چالش ها 

و نگاه به مسائل دانشگاه است.

 لزوم فرهنگسازی در مجازات های 
جایگزین حبس در قوانین جزایی

معاون قضائی اداره کل دادگســتری استان اصفهان گفت: الزم است 
در موضوع اســتفاده از مجازات های جایگزین زنــدان که در قانون 

ت  ا ز اسالمی جدید پیش بینی شده است، فرهنگسازی مجــا
شــود؛ زیرا این گونه مواد بــرای مصالح 
مهمی وضع شده اند. موسوی نژاد 
در آیین تودیع و معارفه دادستان 
عمومی و انقالب شهرضا، اظهار 
کرد: مردم امروز در ســایه امام 
زمان)عج(، تدابیــر مقام معظم 
رهبری، ســربازان گمنــان امام 
زمان)عــج( و نیروهــای نظامی و 
انتظامی و قوه قضائیه احســاس امنیت 
می کنند. حجت االسالم سیدعلی موســوی نژاد ادامه داد: مردم در 
جامعه باید احساس عدالت کنند که دادسرا در این میان نقش بسیار 
مهمی با همکاری نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها دارد. وی تصریح کرد: 
قاضی مامور قانون است و قانون را باید اجرا کند، یک قاضی در محکمه 
می تواند کار همه نمایندگان مجلس را انجام دهد. معاون قضائی اداره 
کل دادگستری اســتان اصفهان، قضاوت را یکی از امور بسیار مهم، 
اساسی و از ارکان هر نظامی برشــمرد و افزود: یک قاضی در محکمه 
می تواند همانند شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر کند، بنابراین 
هیچکس مانند قاضی اختیارات وسیع و گسترده ندارد؛ به همین جهت 
حتی می تواند در اموال و زندگی خصوصی مردم براساس قانون دخالت 
کند. حجت االسالم موســوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، 
بااشاره به قانون جدید مجازات اسالمی اظهار کرد: یکی از مهم ترین 
مزایای این قانون، فراهم کردن شرایط الزم برای صلح و سازش بین 
طرفین دعوی اســت. وی گفت: الزم اســت درخصوص استفاده از 
مجازات های جایگزین زندان که در قانون مجازات اســالمی جدید 
پیش بینی شده، فرهنگسازی شــود زیرا این گونه مواد برای مصالح 

مهمی وضع شده است.

بیش از یکصد دانشجو، در اردوهای 
جهادی شرکت کردند

مسئول دفتر بسیج دانشــجویی ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( 
اصفهان، از اعزام بیش از یکصد دانشجو 
به اردوهای جهــادی مناطق کمتر 
توســعه یافته اســتان اصفهان 
و چهارمحــال و بختیاری خبر 
داد. محمد ســلیمانی مسئول 
دفتر بسیج دانشــجویی ناحیه 
مقاومت بســیج امام صادق)ع( 
اصفهان، هدف از اعزام دانشجویان 
به اردوهای جهــادی را اجرای فرامین و 

معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر رسیدگی به منویات مقام 
افراد آسیب پذیر و قشر محروم جامعه دانست. سلیمانی افزود: بیش از 
یکصد نفر از دانشجویان خواهر و برادر ناحیه امام صادق)ع(، با شور و 
اشتیاق به اردوهای جهادی مناطقی از استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری اعزام شــده و در عرصه های آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، 
عمرانی ، عقیدتی و ... مشغول فعالیت هستند. وی در ادامه به تشریح 
فعالیت در عرصه ها اشاره و خاطرنشــان کرد: کالس های آموزشی 
شامل زبان انگلیسی ، قرآن ،سرود، خوشنویسی ، نقاشی ، ریاضی و ... 
و کالس های فرهنگی شامل پخش فیلم جشنواره های مردمی عمار 
همراه با نقد، برپایی نماز جماعت  و بیان احکام و مسائل شرعی، مشاوره 
و راهنمایی خانواده و فعالیت های عمرانی شامل بازسازی و تعمیرات 
خانه های مسکونی فرسوده و رنگ آمیزی خانه عالم، مساجد و مدارس 

و برگزاری مسابقات ورزشی برنامه ریزی شده است.

رییس ســتاد مرکزی معاینــه فنی خودروی شــهرداری 
اصفهان معتقد اســت که معاینه فنی مســتمر در کاهش 
آلودگــی هوا موثر اســت؛ زیرا براســاس آمارهای موجود 
70درصد آلودگی هوای کالن شهرها ناشی از وسایل حمل 
و نقل موتوری اســت که با معاینه فنی مســتمر و صحیح 
می توان از شدت آن کاست، اما متاســفانه این کار مستمر 

نیست.
به گفته جمشــید جمشــیدیان، معاینه فنــی می تواند تا 

23درصد در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشد.
وی بیان کرد: در صورتی که خودروها به صورت مســتمر 
به مراکز معاینه فنی مراجعــه کنند تا 20 درصد تصادفات 
ناشی از نقص فنی و ضریب ایمنی کاهش می یابد و در ادامه 
افزود: روزانه ۹00 هزار دستگاه خودرو در این کالنشهر تردد 
می کند که از این تعداد، ۵00 هزار خودرو باید مورد معاینه 

فنی قرار گیرد.
رییس ســتاد مرکزی معاینــه فنی خودروی شــهرداری 
اصفهان ادامــه داد: فقط 2۵ درصــد خودروهای اصفهان 
معاینه فنی شــده و 70 درصد بدون معاینــه فنی درحال 

تردد هستند.
جمشیدیان ادامه داد: در کالنشهر اصفهان ۹ مرکز مکانیزه 
سبک با 13 خط فعال اســت که این مراکز در یک شیفت 

کاری به 2۵00 دستگاه خودرو سرویس دهی می کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ظرفیت موجود معاینه فنی 
خودروهای شهر در طول سال نزدیک به 700 هزار دستگاه 
خودرو است، در ســرویس دهی به خودروها هیچ مشکلی 
نداریم و مازاد بر ظرفیت هم امکان پاسخگویی به مراجعان 
وجود دارد. تحقیقات کارشناسان نشان می دهد کشورهایی 
که آلودگی هوا در آنها محسوس نیست، معاینه فنی را برای 
خودروهای صفرکیلومتر و غیر آن به صورت ساالنه الزامی 
کرده اند؛ درحالی که در کشــور ما باوجــود آلودگی هوا و 
مشکالتی که این معضل هر ساله ایجاد می کند، اعتنایی به 

معاینه فنی ساالنه خودروها نمی شود.

معاون آموزش ابتدایی گفت: تنوع مدارس، بیشتر از کنکور، 
فرصت تربیت را از ما می گیرد. رضــوان حکیم زاده گفت:  
نمی توان گفت حال آمــوزش و پرورش مطلقا بد اســت، 
وزیر آموزش و پرورش تعبیر جالبی داشــت که دیوارهای 
مدارس ما بلند است؛ به یک معنا این عبارت یعنی بین آنچه 
دانش آموزان در مدارس می آموزند با آنچه نیاز دارند، فاصله 
اســت و با راه حل های قدیمی حرکت کردن و تالش برای 
حل مسائل، نهایتا ما را به جایی می برد که اکنون هستیم.

وی افزود: بسیاری از برنامه های استرس آفرین در مدارس 
می تواند کنار برود و فضای مدرسه با رعایت الزاماتی دلپذیرتر 
شود. وی افزود: تا حدودی توجه به آموزش و پرورش بیشتر 
شده است؛ برای مثال اعتباری که برای توسعه و رایگان شدن 
پیش دبســتانی ها در مناطق دوزبانه و محروم مصوب شد، 
بسیار خوب است که یک حرکت رو به جلو محسوب می شود. 
حکیم زاده بیان کرد: در کنار این کارها، باید تحوالتی درزمینه 
عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به آموزش ها صورت گیرد. 
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پــرورش بیان کرد: 
تغییر نگاه به نقش معلم مهم ترین مسئله در ایجاد تحول 
است، کار معلمی جایگاه رفیعی دارد و با کارمندی متفاوت 
است اما در زمان تصمیم گیری ها این نقش محوری را مدنظر 
قرار نمی دهیــم و برای مثال راه ادامــه تحصیل معلمان را 
سد می کنیم. وی افزود: سیاست های کالن باید هم راستا با 

تقویت نقش معلمان باشد تا برای جذب معلم دنبال راه های 
کوتاه مدت نرویم. وی گفت: با توجه به شــرایط دانشــگاه 
فرهنگیان، اکثر معلمان ما فراتر از حد انتظارند؛ وقتی برای 
کمبود نیروی انسانی عجله داریم، به آموزش یکساله روی 
می آوریم در حالی که یک ســال آموزش کافی نیست اما 
معلمان با خالقیت و انگیــزه، کمبودها را جبران می کنند.

حکیم زاده بیان کرد: در بســیاری از مقاطع تجربه تدریس 
دارم. تدریس در دوره دکتری آسان ترین و تدریس در مقطع 
ابتدایی ســخت ترین نوع تدریس اســت و انرژی بسیاری 

می خواهد؛ اما سختی کار معلم ابتدایی دیده نمی شود.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

تنوع مدارس، فرصت تربیت را گرفته است

آموزش و پرورشخودرو

رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی شهرداری:

۷۰  درصد خودروهای اصفهان بدون معاینه فنی در حال تردد هستند

اخبار

 اما قصه رشد جمعیت تنها به زاد و ولد وابسته نیست. مسئله ای 
که کمتر به آن پرداخته شده، این است که آیا با شرایط اقتصادی 
کنونی، وضعیت مشــاغل بانوان، بحران آب و ســایر مسائل 
مهم کالن که کشور به  دنبال آن اســت، تنها با افزایش موالید 
تحقق می یابد؟ از طرفی با همه این اماواگرها، آیا ما و بخصوص 
صاحب نظران و مسئوالن کشوری، فکری برای ایجاد انگیزه در 

زوج های جوان درخصوص باروری داشته اند؟
در شرایطی که ایجاد انگیزه در میان خانواده ها یکی از منویات 
و سفارشات مقام معظم رهبری نیز بوده و بر فراهم کردن اوضاع 
و بهبود وضعیت رشد جمعیتی تاکید شده است، این روزها نه 
تنها شــاهد حرکتی برای ایجاد این اشتیاق نبوده ایم بلکه هر 
روز با طرح قانون و الیحه ای جدید در بدنه خانواده اســترس 
و تنش ایجــاد کرده ایم. هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری، 
جدیدترین بخشــنامه مدیر کل وزارت کار که اخراج مادران 
کارگر را تا پایان دو سال شــیردهی فرزندان شان ممنوع کرده 
بود را خارج از صالحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانســت و 
آن را ابطال کرد. این حرکت در حالی صورت گرفت که مدیرکل 
روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
بخشنامه ای به شماره 4۹۵17 مورخ 1۹ خرداد سال ۹3 اعالم 

کرده بود »اخراج زنان کارگــر در ایام مرخصی زایمان و دوران 
شیردهی )تا پایان دوسالگی کودک( به هر عنوان ممنوع است«.
اما در بندهای دیگر این دستورالعمل آمده بود: »1. درخصوص 
زنان کارگر دارای قرارداد کار موقت شــاغل در کارهای ماهیتا 
مســتمر، چنانچه تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت موقت با ایام 
مرخصی زایمان و دوران شیردهی وی تالقی یابد، تاریخ خاتمه 
قرارداد کار به پس از ایام شیردهی انتقال خواهد یافت و به عبارت 
دیگر مدت قرارداد این قبیل کارگران تا میزان باقی مانده از ایام 
شیردهی افزایش خواهد یافت. 2. درخصوص زنان کارگر دارای 
قرارداد کار موقت شاغل در کارهای ماهیتا غیرمستمر، چنانچه 
تاریخ اتمام قرارداد کار مدت موقت یا کار معین با ایام مرخصی 
زایمان یا دوران شیردهی تالقی یابد، در ایام شیردهی مادام که 
کار باقی است قرارداد خاتمه نخواهد یافت. 3. در رابطه سه سویه 
کار موضوع ماده 13 قانون کار، حتی در صورت تغییر پیمانکار در 
ایام مرخصی زایمان و شیردهی، فسخ یا خاتمه قرارداد کارگر زن 
مجوزی ندارد و با بقای کار و کارگاه کارفرمای اصلی و پیمانکار 
جدید، مکلف به ادامه کار کارگر زن تا پایان دوران شــیردهی 
خواهند بود. 4. تغییر شــغل و نقل و انتقال زنان کارگر به هر 
عنوان در ایام شیردهی، جز با رضایت خودشان ممنوع است و 

عدم توجه به مراتب فوق تخلف، از تکالیف قانونی و مستوجب 
مجازات انتظامی است«.

اکنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک شاکی 
خصوصی که به نظر می رســد یکی از کارفرمایان اســت، این 
دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده و چنین اعالم کرده است: 
»نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض ماده 27 و بند )د( 
ماده 21 و ماده 16۵ قانون کار و تبصره 2 ماده 3 قانون ترویج 
تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوره شیردهی مصوب 
سال 1374 تفسیر شده و برای مراجع حل اختالف کار، ضابطه 
و قاعده ایجادشده و تفسیر قانون از وظایف مقنن است و ایجاد 
ضابطه و قاعده آمره در اجرای اصل 138 قانون اساسی از وظایف 
وزرا پیش بینی شده و در شرح وظایف ارائه شده از ناحیه معاونت 
روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
چنین وظیفه ای پیش بینی نشده؛ در نتیجه صدور دستورالعمل 
مورد اعتراض توسط مرجع مصوب، خارج از حدود اختیـارات 

است.«
در ادامه حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده اســت: 
»تبصره 2 مـــاده 3 قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر که مقرر 
کرده »امنیت شــغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و 
در حین شــیردهی باید تامین شــود«، به کارگران با  قرارداد 
دائم اشــاره دارد؛ زیرا در قرارداد مدت موقت بــا پایان مدت 
قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می یابد و توســعه 
حکم قانون گذار و تمدیــد مدت اعتبــار قراردادهای با مدت 
موقت تا پایان شــیردهی برخالف بند )د( ماده 21 قانون کار 
است. همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه 
بودن اخراج، ممنوعیت اخــراج زنان کارگر شــیرده تا پایان 
دوســالگی برخالف مواد 27 و 16۵ قانون کار است و از طرفی 
چون هیئت های حل اختالف و تشــخیص مرجع رسیدگی به 
اختالف کارگر و کارفرما، ناشــی از اجرای قانــون کار بوده که 
ایجاد صالحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شــرح 
مفاد دستورالعمل مذکور برخالف موارد 1۵7 و 164 قانون کار 
است، بنابراین دستورالعمل شــماره 4۹۵17 مورخ 1۹ خرداد 
سال ۹3 مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت 
با قانون، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 13۹2 ابطال 

می شود.«
باید توجه داشــت که در شــرایط فعلی و با وضعیت اقتصادی 
موجود با اشتغال همزمان پدر و مادر، باز هم زندگی به سختی 
می گذرد که اعالم این بخشنامه، به طور حتم مادران را در رابطه 
با موضوع فرزندآوری و نگرانی از دســت دادن شغل خود دچار 
چالش کرده اســت. در آخر باید این نکته را یادآور شد که اگر 
برهمین منوال پیش رود، تمام ملت ایران باید تبعات سنگین 
اقتصادی،سیاسی،نظامی و امنیتی آن را در دراز مدت بپردازند. 
بهتر اســت که مدیران اجرایی کاری را که باید انجام دهند، با 
جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند؛ زیرا در غیر این صورت 

تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت.

وقتی سیاست های رشد جمعیت جایی در برنامه ها ندارد؛

فرزندآوری، مساوی با بیکاری

این روزها بسیاری از مسئوالن و صاحب نظران در حوزه جمعیت شناسی نرخ رشد جمعیت کشور  فاطمه کاویانی 
را کند اعالم کرده و بر لزوم فرزندآوری و افزایش جمعیت برای آینده نه چندان دور کشور تاکید 
می کنند. داستان از این قرار است که ضریب رشد جمعیت هر کشور با توسعه اقتصادی آن نسبت مستقیم دارد و بر 
اساس تحقیقات، در آینده کشورهایی که دارای نیروی کار متخصص و فعال هستند، می توانند مدیریت آتی جهان را 

به عهده داشته و یکی از مدیران اجرایی قوی آن باشند.

عکس روز
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چاقی، ریسک نارسایی قلبی را تا 96 درصد افزایش می دهد
محققان می گویند افراد چاقی که مبتال به دیابت، فشارخون باال و کلسترول باال 
نیستند، ظاهرا سالم هستند اما در مقایســه با افراد دارای وزن نرمال و سالمت 

متابولیکی، ۹۶ درصد بیشتر در معرض ریسک نارسایی قلبی قرار دارند.

 طبق گزارش محققان؛ تقریبا نیمی از افرادی که برنامه ۱۰ هفته ای دوی 
خود را تکمیل کرده بودند توانستند با موفقیت سیگارشان را ترک کنند.

کارلی پریب، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا  در 
این باره می گوید: »این یافته نشان می دهد فعالیت فیزیکی می تواند 
راهکار موفقی در ترک سیگار باشد؛ البته بهتر است براساس یک برنامه 

درست انجام شود چراکه انجام آن توسط خود فرد دشوار است.«
در کانادا ۱۷۸ فرد سیگاری در برنامه »دویدن برای ترک سیگار« سال 
۲۰۱۶ شرکت کردند. ۷۲ نفر از این افراد تا هفته پایانی در برنامه حضور 

داشتند که در انتها ترک سیگار توسط ۳۷ شرکت کننده تایید شد.
محققان بهبود قابل توجهی در سالمت روان شرکت کنندگان مشاهده 
کردند و میانگین میزان مونوکسید کربن آنها نیز در حدود یک سوم در 
طول برنامه کاهش یافته بود. حــال محققان قصد دارند در برنامه های 

بعدی افراد را تا زمان ترک کامل سیگار همراهی کنند.

قطعا لبنیات و به ویژه شیر از فواید بســیاری برخوردار هستند. شیر، 
شامل مقادیر باالیی از مواد مغذی است که می تواند بسیاری از نیازهای 
بدن را رفع کنند، اما به تازگی محققان به نتایج جالبی درباره مصرف 

شیر به صورت ناشتا دست یافته اند.
محمدمهدی شیرمحمدی، پژوهشگر طب سنتی درباره خوردن شیر 
در اول صبح و به صورت ناشتا گفت: مصرف اغلب لبنیات و مخصوصا 
شیر پاستوریزه موجود در بازار برای افراد سرد مزاج آن هم در صبحگاه، 

مضر و خطرناک است.
وی ادامه داد: توصیه می شود شــیر محلی تهیه کنید و حتما قبل از 
مصرف آن را بجوشانید؛ شیر را چه محلی و چه پاستوریزه حتی االمکان 
ناشتا نخورید چون تولید ســردی می کند و مخصوصا اول صبح برای 
کودکان تهوع  آور اســت. تهوع بســیاری از کودکان در مدرسه ناشی 

از شیر است.

گزارش جدید محققان کانادایی؛

 ترک سیگار با برنامه 
۱۰ هفته ای دویدن

محققان عنوان می کنند:

 شیر خوردن ناشتا
 برای سالمتی مضر است

کاهش وزن به کمک زیتون
مصرف روغن زیتون دیر زمانی است که یکی از بهترین روش ها برای 

دریافت چربی های دوستدار قلب 
و ســالم از رژیم غذایی محسوب 
می شود. رژیم غذایی مدیترانه ای 
یکــی از گزینه هایی اســت که 
فواید سالمت بســیاری از جمله 
محافظت از مغــز در برابر زوال 
عقل و از بین بردن ســلول های 

سرطانی را ارائه می کند.
بیوشیمیدان ها اخیرا به بررســی دقیق ترکیباتی در روغن زیتون 
اقدام کرده تا دریابند چرا این محصول مفید فوایدی مانند کاهش 

وزن و پیشگیری از دیابت نوع ۲ را نیز ارائه می کند.
طی مطالعه ای جدید که در نشریه Biochemistry منتشر شده 
است، پژوهشگران ترکیبی به نام »الئوروپین« که در روغن زیتون 
یافت می شود را مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که الئوروپین 
به بدن در تولید انسولین بیشتر کمک می کند که به تنظیم سوخت و 
ساز کمک می کند و اجازه می دهد سلول ها از قند برای تولید انرژی 
استفاده کنند که این شرایط احتمال ذخیره آنها و افزایش وزن را 
کاهش می دهد. همچنین، پژوهشــگران کشف کردند که ترکیب 
 الئوروپین به کاهش سطوح ســمی هورمونی به نام آمیلین کمک 

می کند که در افراد مبتال به دیابت وجود دارد.

کارشناسان توصیه می کنند؛

 با کنترل سبک زندگی
 به مبارزه با دیابت بروید

 کنترل دیابت، فراتر از مصرف دارو اســت. رعایت برخی نکات در 
ســبک زندگی روزمره می تواند 
تاثیر شگرفی بر سالمت کل بدن 
داشته باشد.متخصصان توصیه 
می کننــد به کارگیــری برخی 
راهکارهای ساده و ایجاد تغییرات 
درســت در زندگی می تواند به 
کنترل دیابــت کمک کند.طبق 

اعالم انجمن دیابــت آمریکا، ورزش منظم بــه کاهش قندخون و 
همچنین کاهش وزن کمــک می کند. پیــاده روی و باغبانی می 
تواند بهترین گزینه برای حفظ تناســب اندام باشند.کنترل رژیم 
غذایی هم می تواند راهکار مناسبی برای کنترل دیابت باشد. الزم 
است غالت کامل را جایگزین نان سفید و پاستا و میوه و سبزیجات 
 را جایگزیــن کیک و کلوچه کــرده و از رژیم غذایــی فاقد چربی

 پیروی کنید.
هورمون های که هنگام استرس تولید می شوند موجب می شوند 
کبد گلوکز بیشــتری تولید کند. از این رو استرس کمتر به معنای 
کنترل بهتر قندخون و پایان دادن به خوردن همراه با هیجان است. 
یوگا و تای چی از جمله ورزش های هستند که به کاهش استرس 
کمک می کنند و نفس عمیق و مدیتیشن هم از جمله تکنیک های 
ریلکسیشن هستند که می توانید هرجا انجام دهید.محققان تاکید 
می کنند انجام مراحل فوق می تواند به پیشگیری از عوارض دیابت 

در آینده کمک کند.

 آیا تمام بی خواب ها 
مشکل روانی دارند؟!

محققان انگلیسی در یک بررســی دریافتند: درمان اختالل خواب 
می تواند عالئم مشــکالت روان 
از قبیل توهم و پارانویا را از بین 
ببرد.به گفته محققان انگلیسی 
مشــکالت خواب در مبتالیان 
به اختالالت روان بســیار شایع 
اســت. همچنین از مدت ها قبل 
بی خوابی تنها به عنوان نشــانه 

مشکالت روان شناختی در نظر گرفته شــده و عامل آن به حساب 
نمی آمده  است. در این بررســی ۳۷55 دانشجو از سراسر انگلیس 
به صورت اتفاقی در دو گروه تقســیم بندی شــدند. گروه نخست 
تحت رفتار درمانی شــناختی آنالین قرار گرفتند و گروه دوم تنها 
به درمان های استاندارد دسترســی داشتند.سالمت روان شرکت 
کنندگان در این مطالعه مورد بررســی قرار گرفت و مشخص شد 
در افراد گروه نخست به طور چشمگیری مشکل بی خوابی کاهش 
پیدا کرده همچنین میزان توهم در آنان کاهش داشته  است.به نقل 
از ژاپن تودی، رفتار درمانی شــناختی عالئم افسردگی، اضطراب، 
کابوس شبانه، آرامش روان شــناختی و عملکرد فرد در طول روز 

را بهبود می دهد.

زیبایی 

فواید اثبات شده آلوئه ورا 
برای مو

استفاده از آلوئه ورا در درمان درماتیت شوره ای )یکی از 
مزایای ادعا شده  این گیاه( به منظور مراقبت از مو مورد 

مطالعه قرار گرفته شده است.
درماتیت شوره ای )SD( یک بیماری پوستی است که 
باعث بروز راش هایی خشن به رنگ قرمز مایل به صورتی، 
زرد و سفید روی سطح پوست می شود که ممکن است 
متورم و چرب باشــد. SD غالبا در صورت و پوست سر 
ایجاد می شــود. هنگامی که این بیماری در پوســت 
سر نوزادان توســعه می یابد، به آن درماتیت سبوره ای 
نوزادان گفته می شود. یک مطالعه نشان داد که درمان 
با آلوئــه ورا، منجر به کاهش قابــل توجهی در خارش، 
محدوده و اندازه منطقه ای که تحت تاثیر SD قرار گرفته 
می شود. از آنجا که SD می تواند در برخی موارد منجر به 
ریزش موقت مو شود، نقش استفاده از آلوئه ورا در رشد 

مو پررنگ تر می شود.
استفاده از آلوئه ورا همچنین به سالمت پوست سر که 
عامل مهمی در روند رویش مو است نیز کمک شایانی 
می کند؛ این استدالل از اثربخشــی آلوئه ورا، در حفظ 
و تقویت مو پشتیبانی می کند.محققان اشاره کرده اند 
که مزایای استفاده از آلوئه ورا برای مو، حداقل بخشی 
از آن، ناشــی از توانایی آن در تحریک گردش خون و 
بهبود عملکرد اکسیژن رســانی و تغذیه  فولیکول های 

مو می باشد.
چگونه ازآلوئه ورا استفاده کنیم؟

افرادی که عالقه مند به استفاده از آلوئه ورا در مراقبت 
از موهای خود می باشند، می توانند به شیوه های متنوع 
و گوناگونی از آن بهره  گیرنــد؛ از روش های خانگی تا 

استفاده از آن در محصوالت گوناگون بهداشتی.
برای استفاده از گیاه آلوئه ورا  روش های  زیر  را به کار 

ببرید:
یک الیه از گیاه آلوئه ورای تازه را ببرید.

با اســتفاده از یک قاشــق، ژل آن را جمع آوری کنید. 
)برخی مایلند روغن نارگیل یا زیتون را نیز با آن مخلوط 
کنند(ژل یا مخلوط را مستقیما به پوست سر بمالید و 

اجازه دهید تا یک ساعت روی پوست باقی بماند.
برای شست وشوی مو و پوست سر از یک شامپوی مالیم 

استفاده کنید.
در صورت نیاز، این روند را دو الی سه بار در هفته تکرار 
کنید.از آنجایی که برخی از افراد به آلوئه ورا حساسیت 
دارند، بهتر است با احتیاط عمل کنید. ابتدا مقدار کمی 
از ژل را روی مچ دست قرار دهید تا قبل از استفاده از آن 

روی پوست سر، واکنش آن را مشاهده کنید.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

کرفس به دلیل داشتن »لوتئولین« نه تنها در درازمدت بلکه 

در کوتاه مدت هم عملکرد مغزتان را بهبود ببخشد.

تخمه کدو سرشار از منیزیم است و قدرت مغز و تمرکز را 
تقویت می کند.

گوجه فرنگی به دلیل وجود آنتی اکسیدان های قوی 
قدرت یادگیری و حافظه را تقویت می کند.

 کلم بروکلی به تقویت مهارت های شناختی 
کمک می کند.

 با این خوراکی های خوشمزه به جنگ آلزایمر بروید

یکی از مقوله های مهم مربوط   فرزانه افسر طاها
به ســالمت انســان، عوامل 
ژنتیکی است که طبق آنچه نظام خلقت و آفرینش برای 
موجودات مختلف و به ویژه انسان تعریف و تعیین کرده، 
صفات و ویژگی های مختلف جسمانی و خلق و خو را در 
بسته کروموزومی گنجانده است. در بررسی تاثیر عوامل 
ژنتیکی، سالمتی یا اختالل در تعداد ژن، مطالب زیادی به 
واسطه علم ژنتیک برای ما آشکار شده است. ضمن آنکه 
پیچیدگی عوامــل ژنتیک هنــوز مســتلزم مطالعات و 
پژوهش های فراوانی اســت. با توجه بــه اهمیت موضوع 
ژنتیک و بیماری های ناشــی از اختالالت ژنتیکی، دکتر 
منصور صالحی متخصص ژنتیک و عضو بورد ژنتیک وزارت 
بهداشــت در گفت وگو با خبرنــگار زاینــده رود گفت: 
فعالیت هایی که هر موجود زنده انجام می دهد، تحت تاثیر 
ژن ها هستند. مثال در مورد انسان ۲۳ هزار ژن وجود دارد 
که هرکدام مسئول یک عملکرد خاص است و مجموعه آنها، 
عملکرد کل سیستم بدن انسان را تشکیل می دهد؛بنابراین 
اگر ژنی نقص فعالیت داشته باشد، آن فعالیت در بدن فرد 
مختل می شود. در واقع، هر اتفاقی در حیات تحت کنترل 

ژن هاست. 
مدیرگروه ژنتیک دانشکده پزشکی با اشاره به اینکه هرفرد 
دارای دو کپی از هر ژن است که یکی از پدر و یکی از مادر 
می باشد و به عبارتی پدر یا مادر، یکی از این کپی ها را به 
فرزند خود منتقل می کنند، افــزود: بیماری ها، حاالت 
روحی، هوش و هر صفات دیگــری تحت تاثیر ژن ها قرار 
دارند. ژن ها بر همدیگر تاثیرگذارند و اینکه چه مجموعه ای 

متخصص ژنتیک در گفت و گو با زاینده رود مطرح کرد:

هر اتفاقی در حیات، تحت کنترل ژن ها قرار دارد
از ژن را فرد داشته باشد، تعیین کننده شاخص آن فرد بوده 
و همیشه متفاوت است. وی خاطرنشان کرد: معموال از این 
دو کپی ژن، حتی اگر یک کپی هم ســالم باشد، بیماری 
ایجاد نمی شــود که در علم ژنتیک الگوی وراثت مغلوب 

نامیده می شود. 
ازدواج فامیلی؛ تهدیــدی در ابتال به اختالل 

ژنتیکی
رییس آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان الزهرا)س(، یکی از 
عوامل موثر در ابتال به اختــالالت ژنتیکی را ازدواج های 
فامیلی عنوان کرد که وجود یک ژن معیوب در خانواده و 
احتمال انتقال آن به هر زن یا مرد خانواده، تهدیدی برای 
داشتن یک کپی سالم و یک کپی معیوب است که به افراد 
با این ویژگی ناقل گفته می شود. آنها عمال سالم هستند 
ولی کپی معیوب را دارند. اگر دو فــرد ناقل با هم ازدواج 
کنند، چون هر دو کپی معیــوب را دارند در عین حال که 
سالم هستند ولی در هر بارداری، خطر ۲5 درصدی به ارث 
رســیدن دو کپی معیوب از دو والد )پدر یا مادر( به فرزند 
وجود دارد. وی در ادامه اظهار کرد: در کشــورهایی مثل 
کشور ما ازدواج فامیلی بسیار رایج است و طبق آمارها بیش 
از ۳۸ درصد ازدواج ها فامیلی است. در این ازدواج هاخطر 
بروز بیماری هــای ژنتیک به نحو چشــمگیری افزایش 
می یابد؛ بنابراین الزم است زوجین قبل از اقدام به ازدواج، 
حتما به مراکز مشاوره ژنتیک معتبر مراجعه کرده و از خطر 
احتمال ابتالی فرزند خود به بیماری ژنتیک مطلع شوند. 

مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج 
دکتر صالحی در مورد وضعیت تشخیص انواع بیماری های 
ژنتیکی گفت: از میان هزاران بیماری ژنتیکی فقط برای 
بخشی از آنها آزمایش ژنتیکی معتبر وجود دارد؛بنابراین 
مردم باید قبل از مراجعه مستقیم به آزمایشگاه از طریق 
انجام مشــاوره ژنتیک به آزمایشــگاه ژنتیک ارجاع داده 
شوند. وی افزود: عالوه بر مشاوره ژنتیک در قبل از ازدواج 
در موارد دیگری مثل قبل از بارداری و یا زمانی که فردی با 

سابقه بیماری ژنتیک در خانواده وجود دارد، مشاوره ژنتیک 
می تواند خطر موجود را برای آنها آشکار سازد، راهکارهای 
الزم را معرفی کند و درواقع برای اتخاذ تصمیم آگاهانه به 

زوجین کمک کند. 
مدیرگروه ژنتیک دانشکده پزشکی با ابراز تاسف از باورهای 
نادرست بســیار زیادی که در زمینه وراثت بیماری های 
ژنتیکی وجود دارد مثل اگر فرزند اول ســالم اســت پس 
تهدید ژنتیکی برای فرزند دوم وجــود ندارد، تاکید کرد: 
ســالم بودن فرزند اول تضمینی برای ســالمت ژنتیکی 

فرزندان بعدی نیست و نباید از مشاوره ژنتیک غافل ماند.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی در تشــریح 
توانمندی آزمایشــگاه های ژنتیک در کشور تصریح کرد: 
هرچند آزمایشگاه های ژنتیک از پتانسیل خوبی برخوردار 
هســتند ولی بعضی از تجهیزات مدرن، کمتر وارد ایران 
شــده که شــاید علت اصلی کمبود این تجهیزات ناشی 
از تحریم های ناعادالنه به کشــورمان باشــد که البته در 

سال های اخیر تا حدودی مرتفع شده است. 
دکتر صالحی در ارزیابی جایگاه درمان بیماری های ژنتیک 
در کشــور و به ویژه اصفهان گفت: آنچه در این خصوص 
مهم است یک آزمایشگاه ژنتیک واحد است که بتواند به 
طور کامل سالمت ژنتیکی فرد را بررسی کند و در کشور 
ما چنین آزمایشــگاهی هنوز وجود ندارد، زیرا صحبت از 
چندین هزار بیماری ژنتیکی است که البته برای تشخیص 
بعضی از آنها هنوز هیچ آزمایشــی در سطح جهان وجود 
ندارد. در اصفهان امکانات مشاوره ژنتیک مطلوب است و 
حتی از استان های همجوار برای انجام مشاوره و آزمایش 

ژنتیک مراجعه می کنند.

بیراه نیسـت اگـر بگوییم کـه قرن  سعید نریمانی
بیسـتم پلـی برای پیشـرفت بشـر 
در دوران حیـات خـود بر کـره خاکی اسـت. در قرن  بیسـتم  
بشـر توانسـت در زمینه های مختلف علمی به دسـتاوردهای 
قابل توجهی دسـت یابد و زندگی را برای خـود و همنوعانش 
آسـان کند. در این قرن علم پزشـکی پیشـرفت قابل توجهی 
داشت؛پزشکان توانسـتند به درمان بسـیاری از بیماری های 
مرگبـار انسـان بپردازند.بهداشـت وعوامـل پیشـگیری از 
بیمـاری هـا پیشـرفته تـر شـد و تجهیـزات بیمارسـتانی در 
اغلب نقـاط جهان با مدرن تریـن لوازم کامل شدند.پزشـکان 
متخصص در بسـیاری از مراکز درمانی مشـغول به کار شدند 
و محققـان توانسـتند بـرای مقابله با بیمـاری هـای واگیردار 
درمـان ارائـه دهند.بـا ایـن وجـود اسـتفاده بـی رویـه از 
تکنولـوژی و تخریب زندگی طبیعی و سـالم گذشـته، جهان 
را درگیـر یـک بیمـاری مهلـک کرد.سـرطان یـا بیمـاری 
قرن!درسـت در زمان پیشرفت علمی و پزشـکی سربرآورده و 
انسـان هـای بسـیاری را درگیـر خـود کـرده و البتـه بـه کام 
مرگ کشـانده اسـت. سـرطان، نامـی اسـت که بـه مجموعه 

بیماری هایـی اطـالق می شـود کـه از تکثیـر مهارنشـده 
سـلول ها پدیـد می آیند.سـلول های سـرطانی از 

سـازوکارهای عـادی و رشـد سـلول ها جـدا 
می افتنـد. علـت دقیـق ایـن پدیده نامشـخص 
اسـت ولـی احتمـال دارد عوامـل ژنتیکـی یـا 
مـواردی کـه موجـب اختـالل در فعالیـت 
سلول ها می شـوند در هسته سـلول اشکال وارد 
کننـد. از جملـه ایـن مـوارد می تـوان از مـواد 

رادیـو اکتیـو، مـواد شـیمیایی و سـمی یـا 
تابـش بیـش از حـد اشـعه هایی ماننـد نور 
آفتـاب نـام بـرد.در یـک جانـدار سـالم، 

همیشـه بیـن میـزان تقسـیم سـلول، مـرگ 
طبیعـی سـلولی و تمایز، یـک تعـادل وجـود دارد.

سـرطان را مـی تـوان بـه دو دسـته بدخیـم و خـوش خیـم 

تقسـیم کرد کـه ایـن تقسـیم بنـدی براسـاس نـوع تکثیر 
سـلول های سـرطانی انجام مـی شود.سـلول های 
سـرطانی مـی تواننـد از جای خـود جدا شـده و 
قسـمت هـای دیگـر بـدن را درگیـر کنند.بـا 
وجود همه بررسـی ها و تحقیقات،دانشمندان 
هنـوز نتوانسـته انـد علـت اصلـی بروز سـلول 
سـرطانی را در بـدن کشـف کنند.ایـن بیماری 
پنهان به طـور ناگهانی شـروع به خـود نمایی 
می کند و معموال همه چیـز از یک درد در 
عضـوی از بـدن آغاز مـی شود.متاسـفانه 
سـرطان شـامل انواع قسـمت هـای بدن 
مـی شـود .برخـی از انـواع سـرطان هـا در 
آقایـان و برخی دیگر در خانم ها شـیوع بیشـتری 
دارند.بیمـاری سـرطان در حـال حاضر یکـی از اصلـی ترین 

علل مرگ انسـان هاسـت.به همین علت متخصصان بی وقفه 
در حـال کشـف راهـکاری بـرای درمان قطعـی ایـن بیماری 
هسـتند کـه البتـه تاکنـون بـه درمـان کامـال قطعی دسـت 

نیافته اند.
شـیمی درمانی یکـی از شـایع تریـن اقدامات پزشـکی حال 
حاضـر بـرای درمـان سـرطان است.گسـترش ایـن بیمـاری 
سـبب شـده تا جامعه پزشـکی آمارهای دقیقـی از مبتالیان 
به سـرطان در کشـور هـای مختلـف منتشـر کنند و نسـبت 
بـه راه هـای منتهی بـه ایـن بیمـاری هشـدار دهد.بـا کمال 
تاسـف کشـور مـا یکـی از اصلـی تریـن کشـورهای درگیـر 
سـرطان اسـت. طبق اعالم سـازمان بهداشـت جهانی، ایران 
رتبـه چهـارم در میزان شـیوع سـرطان را به خـود اختصاص 
داده اسـت؛ همچنیـن بـر اسـاس آمـار سـازمان بهداشـت 
جهانـی بـه ازای هـر ۱۰۰ هـزار نفـر ۲۰5 نفـر مـرد و ۱۶5 
نفر زن بـه بیماری سـرطان مبتـال هسـتند.رتبه ای دردناک 
و نگـران کننده برای مـردم ما کـه روزگاری جزو سـالم ترین 
انسـان های کره زمیـن بوده انـد و خدمـات پزشـکی فراوانی 

را بـه جهانیـان عرضـه مـی کردند.

مقام چهارم ایران در شیوع سرطان؛

خطر بیخ گوش ما
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تالش برای رسیدن به نخستین سکوی جهانی
 تیم ملی والیبال ایران در چهارمین بازی خود در مسابقات جام قهرمانان بزرگ با نتیجه 3 بر یک، 
ژاپن، میزبان مسابقات را شکست داد تا همچنان به ایستادن روی یکی از سکوهای قهرمانی امیدوار 

باشد.

فصل جدید لیگ برتر هندبال در حالی شروع می شود که با انحالل 
قهرمان دوره گذشــته، تیم ســپاهان 
تنها نماینده اســتان اصفهان در 
این رقابت هاســت. بــا اعالم 
فدراســیون هندبــال، فصل 
جدید پیکارهای باشــگاهی 
این رشــته، از روز پنج شنبه 

هفته جاری آغاز می شود.
در فصــل گذشــته، اســتان 
اصفهــان دو نماینــده در ایــن 
مسابقات داشت که تیم شهرداری 
کاشان به مقام قهرمانی دســت پیدا کرد و 
تیم سپاهان نیز به رتبه سومی رسید. با نظر شورای شهر کاشان، 
تیم های باشگاهی شهرداری کاشان منحل شدند و پرونده دو فصل 
حضور لیگ برتری این تیم هندبالی نیز بسته شد.تیم سپاهان به  
عنوان پــر افتخارترین تیم لیگ برتری، در ایــن فصل نیز حضور 
دارد و می تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد. مسابقات لیگ برتر 
هندبال در فصل جدید با حضور هشت تیم برگزار شده و براساس 

برنامه ریزی های انجام شده، پیش از پایان سال به اتمام می رسد.

درپیانحاللتیمشهرداریکاشانصورتمیگیرد؛

 سپاهان؛ تنها نماینده استان اصفهان 
در لیگ برتر هندبال

خبرروز

کنایهروز

نتایج اخیر ســپاهان، باعث نارضایتی هواداران این تیم شده و  صدای 
اعتراض آنها هر روز بیشــتر شنیده می شــود. کار به جایی رسیده که 
برخی خبر داده اند به دلیل این نارضایتی ها باشــگاه به زالتکو کرانچار 
اولتیماتوم داده است؛ اما محسن طاهری مدیر عامل باشگاه سپاهان این 
خبر را تکذیب کرد. طاهری در این باره گفت: »نتایجی که به دست آمده، 
مورد رضایت هیچ سپاهانی واقعی نیست اما تیمی که نفراتش طبق نظر 
سرمربی عوض شده، باید به آن فرصت داد تا خودش را پیدا کند. قطعا 
زمانی که تیم خودش را پیدا کند نتایج هم بهتر خواهد شد. ما هر هفته  
با کرانچار جلســه داریم و بحث تذکر مطرح نیست. ما در این جلسات 
مشکالت و نقصان های تیم را با کادر فنی بررسی می کنیم و کمیته  فنی 

نیز نظراتش را در مورد ایرادات به آقای کرانچار می گوید.

سید حسین حسینی در شرایطی در بازی روز جمعه استقالل، جانشین 
مهدی رحمتی شد که برای خیلی ها غیرقابل پیش بینی بود. تیم این 
دروازه بان، قبل از این بازی بابت نیمکت نشــینی طوالنی وی اعتراض 
کرده بود و این طور تصور می شد که منصوریان حتی او را جریمه کند؛  
اما منصوریان نه تنها حســینی را از ابتدا بازی داد بلکه در جریان بازی 
طی یک حرکت عجیب، ضمن حمایــت از تصمیمش کنایه ای هم به 
رحمتی زد. جریان از این قرار بود که وقتی حسینی سومین تک به تک را 
از مهاجمان پارس جم گرفت، منصوریان رو به نیمکت تیمش، با دست 
عالمت 3 را نشان داد و با حالت ُکری خوانی گفت این سومین تک به تکی 
بود که مهار کرد! با این حرکت منصوریــان، باید گفت که او از تصمیم 

خود در خصوص نیمکت نشین کردن رحمتی کامال راضی بوده است.

تکذیبباشگاهسپاهان؛

 اولتیماتومی در کار نیست!
حرکتعجیبمنصوریانروبهنیمکت؛

سومی بود!

علی فتــح ا... زاده درخصــوص تغییر منصوریان گفــت: آقایان، 
اگر می خواهیــد مربی عــوض کنید بدون 
معطلی جلسه بگذارید و با مربی تان 
خداحافظی کنیــد؛ اما تا روزی 
که قصــد خداحافظی ندارید 
چه معنــی دارد  برای مربی 
مهلت تعییــن می کنید که 
مثال 2 بــازی فرصت دارید. 
این کار غلط است. استقالل 
میلیون ها هــوادار دارد و واقعا 
از سلطانی فر انتظار نداشتیم به 
خاطر رفت و آمــد برخی آقایان 
در دفتر ریاست جمهوری و آقای جهانگیری و پیشنهاداتی که آنها 
می دهند، مصلحت استقالل را فدای روابط پشت پرده کنند. آقای 
سلطانی فر، شما باید منفعت میلیون ها هوادار را در نظر بگیرید. شما 
وزیر هستید؛ چرا اجازه می دهید برخی به شمای وزیر فشار بیاورند 

که نتوانید برای استقالل تصمیم درست بگیرید.

کنایه فتح ا... زاده به وزیر ورزش

اولتیماتومروز

اشــکان دژاگه باید ســریعا تیم جدید خود را انتخــاب کند. هر 
چند اشکان در دیدار با ســوریه عملکرد 
خوبی داشــت اما کی روش پس از 
بازی در رختکن، از او به شدت 
انتقاد کرد؛ علــت این انتقاد 
هم افت بدنی اشکان دژاگه 
بود. کــی روش به اشــکان 
اولتیماتــوم داده کــه باید 
هرچه ســریع تر تیــم جدید 
خود را انتخاب کند تا در شرایط 
مســابقه قرار گیرد. در سال جام 
جهانی این مســئله بســیار مهم است که 
بازیکنان مدام بازی کنند و بتوانند در شرایط خوبی باشند. دژاگه 
اما با وجود شروع لیگ های مختلف، هنوز تیم جدیدش را انتخاب 

نکرده است.

 اولتیماتوم کی روش
 به کاپیتان تیم ملی

لیگ هفدهم با شگفتی های بسیاری همراه است. تیم تازه صعود کرده 
پارس جنوبی جم توانسته در جایگاه دوم قرار بگیرد. از آن سوی ماجرا 
هم بسیاری از تیم های خوب لیگ برتر همچون استقالل و سپاهان که 
در سال های گذشته  توانســته بودند به افتخارات خوبی دست یابند، 

اکنون در انتهای جدول قرار دارند.
در ابتدای فصل لیگ برتر هفدهم، با توجــه به خرید بازیکنان خوب 
و مربیانی که انجام گرفت، انتظار بسیاری از آنها می رفت اما تاکنون 
نتوانستند به امتیازات مورد نیاز برسند. استقالل خوزستان با هدایت 
ویسی که توانست با شایستگی در لیگ پانزدهم به جام قهرمانی دست 
یابد، در این لیگ نتوانســت انتظارات را برآورده کند و تیم ویسی با 

چالش های بسیاری مواجه است.
این تیم پرطرفدار خوزستانی تاکنون با 5 امتیاز در جایگاه چهاردهم 
جدول لیگ قرار دارد؛ درصورتی که همه بر این باور بودند آبی ها بعد از 
قهرمانی در لیگ پانزدهم، از افت شدیدی در لیگ شانزدهم برخوردار 
هستند اما این تیم با همه بحران های مالی و روحی که داشت، توانست 
ســال گذشــته با 41 امتیاز در جایگاه هفتم جدول قــرار گیرد و به 
عنوان نماینده لیگ قهرمانان آسیا تا مرحله یک هشتم نهایی پیش 
رود. ویسی این روزها در شرایط خوبی به ســر نمی برد و امکان دارد 
هیئت مدیره استقالل درباره این سرمربی تصمیم خوبی نگیرد. بسیاری 
به بازگشت کرانچار به اصفهان امیدوار بودند اما لیگ هفدهم برای این 
مربی کروات خوش یمن نبود و سپاهان با 6 امتیاز در جایگاه دوازدهم 

جدول لیگ برتر قرار دارد. قناری های اصفهان تاکنون توانستند پنج 
قهرمانی لیگ برتر را به دست آورند و به عنوان تنها تیم داخلی به سه 
قهرمانی متوالی در این دوره از رقابت ها برسند. در سال های گذشته 
این تیم همچنین در لیگ قهرمانان آسیا تا پای فینال هم پیش رفت. 
سپاهان با حضور کرانچار توانست به قهرمانی لیگ برتر برسد اما اکنون 
با بحران های بزرگی در لیگ هفدهم رو به روست که اگر این روند پیش 

رود، امکان جدایی پیرمرد کروات بسیار زیاد است.
گســترش فوالد که از وضعیت مالی خوبی برخوردار اســت، انتظار 
می رفت با هزینه های خوبی که انجام داد بتواند در رقابت های لیگ برتر 
به نتیجه مدنظر برسد. بوناچیچ کارنامه درخشانی از خود در لیگ ایران 
به نمایش گذاشــت؛ با این حال همه بر این باور بودند که حضور وی 
در گسترش فوالد می تواند روزهای خوبی را برای این تیم به ارمغان 
آورد اما گسترش در لیگ هفدهم هم ناکام ماند و با 4 امتیاز در انتهای 

جدول قرار گرفت.
پیکان با هدایت آقا معلم فوتبال ایران، لیگ هفدهم را با اما و اگرهایی 
پیگیری می کند. این تیم که همیشه از رقیبان سرسخت برای هر تیم 
لیگ برتری بود، اکنون به زنگ تفریح تیم های لیگ برتری تبدیل شده 
است. پیکان با هدایت مجید جاللی در جایگاه سیزدهم جدول لیگ 
برتر قرار دارد. تیم هایی که در لیگ شــانزدهم از رقیبان سرسخت و 
مدعیان قهرمانی لیگ برتری بودند، امسال در انتهای جدول قرار دارند 

تا لیگ هفدهم به عنوان کابوسی شبانه برای آنها نهادینه شود.

مدعیانقهرمانیدرخوابتابستانی؛

 انتظاراتی که برآورده نشده است!

قاب روز

اعتراض شدید تارتار به اخراج بازیکنش
در حاشیه دیدار پارس جنوبی جم و استقالل تهران، مهدی تارتار در اعتراض به اخراج بازیکنش 

این گونه از خود واکنش نشان داد.

مستطیل سبز
فوتبالجهان

پپ گواردیوال که عالقه زیادی به جذب کیلیان امباپه 1۸ ســاله 
داشــت اما این بازیکن در نهایت راهی 
پاریسن ژرمن شــد، عنوان کرده 
نمی تواند از االن بگوید که امباپه 
روزی می تواند به سطح لیونل 

مسی برسد.
سرمربی اسپانیایی منچستر 
 Eurosport سیتی به نقل از
به خبرنــگاران گفته: هیچکس 
نمی تواند در کنار مسی قرار بگیرد. 
امباپه بازیکن تاپی اســت! تقریبا 
مطمئنم که بــه بازیکنی فوق العاده تبدیل خواهد شــد اما برای 
اینکه بگوییم می تواند مثل مســی یا رونالدو برای 1۰ یا 12 سال 
پیاپی در اوج باشــد، باید صبر کنیم. فکر می کنم خود امباپه هم 
نمی خواهد فشار بیشــتری روی شــانه هایش قرار دهم. مسی 
هر فصــل 6۰ تا ۷۰ بازی انجــام می دهد، در بــازی های بزرگ 
همیشــه گل می زند و پاس گل می دهد و همیشــه هر سه روز 
یک بار بــازی می کند اما هیــچ وقت مصدوم نمی شــود؛ چون 
بدنش را کنترل می کند. با مقایسه دیگر بازیکنان با او، کمکی به 
 هیچکس نمی کنیم. باید صبر کنیم ببینیم امباپه به کجا خواهد 

رسید.

گواردیوال: امباپه به سطح مسی 
نخواهد رسید

آسیب دیدگی منجر به تعویض ســعید آقایی در دیدار 
با فوالد، یک دغدغه تازه بــه مجموعه نگرانی های تیم 
بحران زده سپاهان افزود. مصدومیت آقایی برای سپاهان 
که با دریافت 6 گل تا به اینجا نتوانسته عملکرد دفاعی 
کامال ایده آلی را به نمایش بگذارد، نگران کننده است؛ 
چرا که زردپوشــان به غیر از آقایی، بازیکن دیگری در 

پست تخصصی دفاع چپ ندارد.
07

محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم پدیــده، بعد از بازی تیمش 
مقابل سایپا مصاحبه جالبی انجام داد و اظهار امیدواری کرد که 
دوباره به تیم ملی دعوت شــود. او در شرایطی گفته دلیل خط 
خوردنش از تیم ملی را نمی دانــد که بعد از جام جهانی برزیل 
شدیدا از کی روش انتقاد کرد. او شهریورماه 93 در مصاحبه ای با 
ایسنا گفته بود: ما در جام جهانی یک امتیاز گرفتیم و حتی اگر 

کی روش نبود، ما باز هم همان یک امتیاز را می گرفتیم.«

چندی پیش خبر رســید که فرهاد مجیدی قرار است مربی تیم زیر 
16ساله های  اسپانیول شود. انتشار گزارشی از حضور مجیدی در کمپ 
اسپانیول در سایت این باشگاه باعث شد این خبر جدی تلقی شود. اما 
موضوع صرفا یک بازدید و گفت وگو با مربیان تیم های پایه اسپانیول 
بود.البته چند سایت همچنان تاکید می کردند که قرار است مجیدی 
در این تیم مربیگری کند. حاال فهرست مربیان و مدیران و کادر فنی تیم 
زیر 16سال اسپانیول منتشر شده و در آن خبری از نام مجیدی نیست.

خلعتبری به دنبال دعوت به تیم ملی!خبری از فرهاد نیست سپاهان، مدافع چپ ندارد

نکتهبهنکتهبابرد6گلهذوبآهنمقابلاستقاللخوزستان؛

رونمایی از   ذوب آهن    مدعی 

سبزپوشاناصفهانیجمعهشبدرورزشگاهفوالدشهرتوانستندبادرخشش
ستارههایخود،باششگلازســدتیماستقاللخوزستانبگذرندتاباکسب
اینبردوباروحیهوانگیزهمضاعفبرایدیدارباتیماستقاللتهران،راهیورزشگاهآزادیشوند.

سمیهمصور

باز کرد که این تیم در تابستان تالش زیادی کرد تا او جمعه شب چهار بار دروازه تیم استقالل خوزستان را آقای گل ها را به خود اختصاص دهد. تبریزی درحالی نزدن در لیگ برتر پایان داده و به تنهایی صدر جدول شد، بلکه با همین درخشش توانست به پنج هفته گل گل در این بازی، نه تنها به عنوان مرد اول هفته ظاهر کسی نبود جز مرتضی تبریزی که با به ثمر رساندن 4  مرد اول بازی جمعه شب سبز پوشان اصفهانی 
را به خدمت بگیرد.

عبدا... ویسی با استقالل خوزستان در این فصل تنها به 5 امتیاز بسنده 4

کرده  که 3 امتیاز آن حاصل اولین دیدار این تیم با تراکتورسازی بوده که آن 

هم به اعتراف خودش با خوش شانسی به دست آمده است. ویسی که فصل 

گذشته با سپاهان ســال ناموفقی را پشت سر گذاشت، جمعه شب شکست 

سنگینی را مقابل تیم همشهری سپاهان متقبل شد تا خاطرات 
ناخوشش از نصف جهان تکمیل شود.

پای مجری برنامه نود دوباره جمعه شب در کنفرانس خبری 
پس از دیدار ذوب آهن و استقالل خوزستان به میان آمد. 
عادل فردوســی پور در یکی از آیتم های برنامه نود هفته 
گذشته، به جعل ســند توســط مدیر برنامه های بازیکن 
برزیلی ذوب آهن پرداخت. امیر قلعه نویی که قبال نسبت به 
این مسئله موضع گیری کرده بود، دوباره واکنش نشان داد و 
در کنفرانس خبری گفت: مجری برنامه 9۰ با من عناد دارد 

و تا جایی که بتواند به من ضربه می زند. چرا این برنامه که 
باید ازحق و عدالت دفاع کند از ما دفاع نکرده است؟ ما 
از 6 بازی که انجام دادیم فقط دو بازی میزبان بودیم، 
آدم این برنامه یک ابزار است؛ به او می گویند این را 
بگو و آن را نگو. اگر من مربی ذوب آهن نبودم کار به 

اینجا نمی رسید.

90

هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن، پس از پیروزی 

پرگل  این تیم مدعی شد که این بازی فقط ۸۰درصد 

چهره واقعی ذوب آهن را نشــان داد و درادامه لیگ، 

چهره اصلی مدعی قهرمانی مشخص می شود. مهدی 

مهدی پور پس از پایان بازی گفت: از نوع گرم کردن 

قبل از بازیمان نیز مشــخص بود که بــرای جبران 

شکست در جام حذفی به زمین آمده بودیم و درادامه 

راه، امیدواریم بتوانیم نتایج قابل قبولی را کسب کرده 

و دل هواداران را شاد کنیم.

80
تیم فوتبال ذوب آهن  که مثل خیلی از تیم های لیگ 5

برتر در پنج هفته نخست رقابت های لیگ برتر، روند پر فراز و 

نشیبی داشت در بازی ششم خود در خانه مقابل استقالل 

خوزســتان یکی از بهترین بردهای تاریخی خود در 
لیگ برتر را به ثبت رســاند و با شش تایی کردن 
میهمان خود، توانســت بار دیگر در قامت 
یکی از مدعیان اصلی این فصل ظاهر شود. 
سبزپوشان اصفهانی با کسب 3 امتیاز این 
دیدار 9 امتیازی شــدند تا در رده ششــم 

جدول رده بندی قرار گیرند.

9
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پیشرفت 65درصدی بازار روز کوثر
اصغرکشاورز راد، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان  
گفت: احداث چهاردهمین بازار روز کوثر به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع در دست اجراست و 

تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت داشته است.

بامسئوالن 

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: ساماندهی اعزام داوطلبان گروه های بهداشتی و درمانی 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی و ســازمان های خیریه و همچنین هماهنگی برای تامین داروی درمانگاه های مستقر در 
کشور عراق از طریق جمعیت هالل احمر، از اقدامات در نظرگرفته شده برای زائرین کربالست. غفور راستین بیان داشت:  
آموزش بهداشتی و درمانی ِ عموم زائران بخصوص گروه های ویژه مانند بیماران دیالیزی و مادران باردار از طریق صدا و 
سیما و سایر رسانه ها و آموزش رابطین بهداشتی-درمانی و درصورت امکان قرار دادن مقداری اقالم دارویی در اختیار آنها، 
از جمله موارد برنامه ریزی شده برای ایام اربعین است. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: بر 
اساس گفت وگوهای صورت گرفته، مقرر شد تیم های بهداشتی از معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی در بازه زمانی بازگشت زائران از عراق به 
اصفهان، در مرزهای ورودی اســتان به ویژه غرب استان، مستقر شوند و 
زائران را از لحاظ ابتالی احتمالی به بیماری های عفونی بررسی کنند. وی 
اعالم کرد: از ظرفیت خیریه ها برای تامین داروهای مورد نیاز و ارسال آنها 

به منطقه مرزی و کشور عراق استفاده می شود.
راستین اضافه کرد: با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان، مطالب آموزشِی بهداشتی و فوریت های پزشکی که از سوی اورژانس 

پیش بیمارستانی و مرکز بهداشت استان تهیه می شود، تکثیر و بین اتوبوس های حامل زائران توزیع شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، ضمن اشــاره به پروژه بدنه سازی شرق چهارباغ عباسی، 
 اظهار کرد: ۴۰۰ ســال پیش محور چهارباغ عباســی به عنوان یکی از با ارزش ترین فضاهای شهری در دنیا مطرح 

بوده است.
حسین جعفری افزود: در مسیر اجرای طرح بدنه ســازی چهارباغ۴۰۰ مغازه وجود داشت که تاکنون ۲۰۰ مغازه آن 

خریداری شده و به تملک شهرداری درآمده است و ۲۰۰ مغازه دیگر در فاز ۴ و ۵ باید خریداری و آزادسازی شود.
به گفه این مقام مسئول، بدنه سازی چهارباغ در فازهای ۱، ۲ و ۳ بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه اجرایی داشته و به 

همین میزان برای تملک آن هزینه شده است.
وی با بیان اینکه فــاز پنجم اجرای این طرح در برنامه کاری شــهرداری 
قرار گرفته است و در حال تملک مغازه های واقع شده در مسیر هستیم، 
می گوید: حجم زیادی از فعالیت های پروژه بدنه ســازی چهارباغ در فاز 

۴ و ۵ است.
جعفری خاطرنشــان کرد: پیش بینی شــده که این طرح مهم در برنامه 
اصفهان ۱۴۰۰ به اتمام برسد، البته زمان خاص خود را نیاز دارد و به دلیل 
وجود مباحث تملک، نمــی توان زمانی را برای اتمام پروژه بدنه ســازی 

چهارباغ مشخص کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای بدنه سازی چهارباغ با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی 
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خبرداد:

استفاده از ظرفیت خیریه ها  برای تامین داروی زائران اربعین

اخبار

مدیرکل صنایع دستی استان اصفهان خبرداد:

حضور ۱۵۰ غرفه در نمایشگاه 
صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری گردشگری 
و صنایع دســتی، دو رکن اساســی فعالیت های این 
ســازمان در زمینه اشتغال زایی اســت، اظهار داشت: 
حضور ۱۰۰درصدی تمامی اســتان ها در نمایشــگاه 
 صنایع دستی اصفهان، از نکات حائز اهمیت نمایشگاه 

است.
فریدون الهیاری با بیان اینکه ۱۵۰ غرفه در نمایشگاه 
صنایع دستی که در کاخ چهلســتون اصفهان برگزار 
می شــود، حضور دارند، ابراز داشــت: این نمایشگاه تا 
فــردا در مجموعه جهانــی کاخ چهلســتون اصفهان  
برگزار می شــود و شــاهد برگزاری کارگاه آموزشــی 
 در حــوزه بازرگانــی درحاشــیه ایــن نمایشــگاه 

هستیم.
وی با بیان اینکه برگزاری این نوع نمایشگاه ها می تواند 
در حوزه عرضــه و فــروش بازرگانی صنایع دســتی 
بســیار تاثیرگذار باشــد، افزود: از دیگــر ویژگی های 
متمایز و جالب توجه در این نمایشــگاه، عرضه صنایع 
دستی روستایی و عشایری اســت که در رونق اقتصاد 

صنایع دستی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان:

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی 
مهارت های ارتباطی تمدید شد

سرپرست کتابخانه های اســتان اصفهان اظهار داشت: 
با توجه به درخواســت های مکرر از دبیرخانه جشنواره 
ملی مهارت های ارتباطی برای کتابداران، مهلت ارسال 
 اصل مقاالت این همایش تا دوشــنبه ۳ مهرماه تمدید 

شد.
امیر هالکویــی افــزود: ایــن همایــش در روزهای 
 هشــتم و نهم آذرماه ســال جاری در اصفهان برگزار 

می شود.
سرپرست کتابخانه های اســتان اصفهان با بیان اینکه 
پس از ســوم مهرماه امکان تمدید مجدد مهلت ارسال 
آثار وجود نــدارد، ابراز داشــت: عالقه مندان باید اصل 
مقاالت خود را بر اســاس دســتورالعمل درج شــده 
در قســمت »ویرایش و وضعیــت داوری مقاالت« به 
 وب سایت همایش به نشانی comskills-esf.ir ارسال 

کنند.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان خبرداد:

 تجهیز ۱۵کیوسک مطبوعاتی 
به دستگاه شارژ

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان اظهارکرد: به 
منظور تامین رفاه شهروندان، نصب پایانه های غیرنقدی شارژ 
»اصفهان کارت« در سطح شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار 
 گرفت تا دسترسی شهروندان به مکان های شارژ اصفهان کارت

 افزایش یابد. 

فرهاد گلی با اشاره به اینکه پایانه های غیرنقدی شارژ اصفهان 
کارت در  ایستگاه های BRT و اماکن پر رفت و آمد سطح 
شهر درحال نصب است، گفت: تاکنون ۴۰ نقطه از سطح شهر 
به پایانه های غیرنقدی شارژ اصفهان کارت مجهز شده اند. 
مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
شهرداری اصفهان در نظر دارد ۵۰ نقطه از سطح شهر را به پایانه 
های غیرنقدی شارژ مجهز کنند، گفت: بیش از ۱۵ کیوسک 
مطبوعاتی شهر نیز به دستگاه شارژ اصفهان کارت مجهز شده 
است.گلی خاطرنشان کرد: مشاغلی همچون سوپرمارکت ها، 
لوازم التحریری ها و غیره که مایل به فروش شارژ اصفهان کارت 
با استفاده از پوز بانکی هستند، می توانند عدد یک را به سامانه 
پیامکی ۳۰۰۰۱۷۳۰۳۰ ارسال کنند تا درخواست آنها مورد 

بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
خبرداد:

مراجعه بیش از3۰ هزارنفر در 
روزهای پایانی هفته به آرامستان

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهارکرد: افراد 
برای زیارت اموات خود ارزش خاصی قائل هستند؛ از همین رو در 
طول ایام هفته بخصوص در روزهای پنج شنبه و جمعه افراد بسیاری 

به آرامستان باغ رضوان مراجعه می کنند.
وی افزود: در روزهای پنج شــنبه و جمعه هرهفتــه ۳۰ هزار نفر 
و روزانه نیز حدود ۲ هزار نفر برای زیارت اهل قبور به آرامســتان 
باغ رضوان مراجعــه می کنند. مدیرعامل ســازمان آرامســتان 
های شــهرداری اصفهان، در ادامه با اشــاره به اینکه در راستای 
خدمات رسانی بیشتر به زائران باغ رضوان، تسهیالت ویژه ای در نظر 
گرفته شده است، گفت: در این راستا در روزهای پنج شنبه و جمعه، 
اتوبوس هایی در خیابان باقوشخانه، احمدآباد، میدان جمهوری و 
میدان بزرگمهر برای جابه جایی افراد به آرامستان باغ رضوان مستقر 
شده اند.پرورش گفت: همچنین خط وی  ژه ای  به صورت رایگان در 
روزهای پنج شنبه برای انتقال افراد از خیابان ارغوانیه به آرامستان 

تعبیه شده است.

عضو هیئت رییسه شورای شهر تاکید کرد: 

ضرورت اقدام فوری برای حل 
مشکالت سالمندان

به نقل از روابط عمومی شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان، عضو هیئت 
رییسه شـورای شـهر، ضمن تبریک روز تکریم خانواده و بازنشستگان 
اظهار کـرد: بی شـک، نـگاه ما بـه سـالمندان بـه مثابـه سـرمایه های 
بی بدیل جامعه اسـت و باید تمام توان و امکانات را بـرای بهبود زندگی 
آنها بـه کار بندیم و ایـن کار باید به شـیوه های مختلفی صـورت گیرد.

مهـدی مقـدری تصریـح کـرد: فراهـم کـردن تسـهیالت الزم بـرای 
بهره مندی از امکانات شـهری، تکریم سـالمندان در برنامه های متعدد 
و ایجـاد پاتوق های ویـژه آنهـا در مکان هـای عمومی، افزایش شـادی 
و نشـاط اجتماعی و سـالمت جسـمی و روحی سـالمندان به واسـطه 

برنامه هـای فرهنگـی و هنـری و از ایـن قبیل سیاست هاسـت.
وی ادامـه داد: البته نباید فرامـوش کنیم در کنار طرح هایـی چون ارائه 
کارت منزلت و موارد دیگر، پرسـنل خدمات رسـان شـهرداری و سـایر 
نهادهای خدماتی شـهر باید بـا عزت و تکریـم ویژه با سـالمندان رفتار 

کنند و خـدای ناکرده منتـی بر آنها سـایه نیفکند.
مقدری تاکیـد کـرد: جامعه مـا بـه زودی از لحـاظ جمعیتـی وارد فاز 
سـالمندی می شـود و باید در حوزه سیاسـت گذاری و مدیریتی به این 
مسـئله ورود کنیم تا ظرفیت هـای الزم برای بهبود خدمات رسـانی به 
این قشر را آماده کنیم. وی افزود: همچنین سـالمندان برای استفاده از 
سـخت افزارهای موجود در شهر )از لحاظ هندسـی و فنی( با مشکالت 

فراوانی مواجه هسـتند.
عضو هیئت رییسـه شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان در پایـان گفت: 
اکنون زمـان آن فـرا رسـیده تا اقـدام فـوری و جامعـی برای حـل این 

مشـکالت داشـته باشیم.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اظهار داشت:کمک های 
بشردوستانه ایران برای مسلمانان میانمار، تحویل بنگالدش شده است.

مرتضی سلیمی تصریح کرد: در دیدار با استاندار »چیتاگونگ«، گزارشی 
از نحوه و میزان کمک های ارسالی از ســوی هالل احمر ایران برای مردم 

چیتاگونگ ارائه کردیم.
وی گفت: روز گذشته نیز بازدیدی از »کاکس بازار«)مرز مشترک بنگالدش 
-میانمار(، محل اسکان آوارگان میانماری داشتیم تا برنامه ریزی های الزم 
درباره انتقال کمک ها و توزیع آنها در میان آوارگان انجام شود. بر اساس این 
گزارش، نخستین محموله کمک های بشردوستانه هالل احمر ایران برای 
مسلمانان آواره میانمار، ساعت ۱۶:۵۵ روز گذشته به وقت بنگالدش، در 

فرودگاه شهر »چیتاگونگ« به زمین نشست و تحویل این کشور داده شد.

کمک های هالل احمر 
ایران به مرز میانمار رسید

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای خدمات رسانی 
بیشتر به شهروندان و تســهیل در عبور و مرور، اتصال خیابان صاحب 
روضات به کندروی شهید خرازی با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان در دست 
اجراست. وی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت 
داشته است، ادامه داد: عملیات اجرایی اتصال خیابان صاحب روضات 
به کندروی شــهید خرازی ظرف ۲ماه آینده تکمیل می شــود. مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه نیز 
بارترافیکی خیابان های کاشانی و جهاد کاهش می یابد. عصارزادگان با 
اشاره به دیگر پروژه های منطقه تاکید کرد: ساماندهی مادی فرشادی و 
مسیر شمالی- جنوبی آن، مقابل بیمارستان سیدالشهدا)ع( در خیابان 

مطهری به زودی آغاز شود.        

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد: 

ساماندهی مادی فرشادی 

شهرداری

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: تالش می کنیم زنان 
سرپرســت خانوار اصفهان را به مرحله خودکفایی و اســتقالل در جنبه های 
مختلف زندگی برسانیم. مرضیه فرشــاد با بیان اینکه به منظور توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار، طرح ها و برنامه های مناسب و مفیدی در نظر داریم، اظهار 
داشت: این طرح ها، بستری مناسب برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به 

منظور خروج از چرخه حمایت سازمان بهزیستی فراهم می کند.
وی افزود: یکی از طرح های مهم در این راســتا، طرح گروه هــای همیار زنان 

سرپرست خانواده اســت که تمام اعتبارات این طرح توسط سازمان بهزیستی 
استان اصفهان تامین شده و به صورت بالعوض در اختیار زنان سرپرست خانوار 
قرار می گیرد. معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان، در ادامه به 
توضیح اجمالی درباره گروه هایی که از این خدمات استفاده می کنند پرداخت 
و تصریح کرد: خانم هایی که با مهارت هایی آشنایی دارند، در گروه های بین ۵ تا 

حداکثر ۱۲ نفر مشغول به فعالیت می شوند.
وی افزود: پس از تعیین گروه ها، سازمان بهزیستی به  آنها به منظور فعالیت در 

حرفه شان به صورت بالعوض اعتبار پرداخت می کند و پس از آن، تمام درآمدی 
که این خانم ها از طریق فعالیت شــان به دســت می آورند، به خودشان تعلق 
می گیرد. فرشاد بیان کرد: پس از ۲ یا ۳ سال و با رصد کارشناسان بهزیستی، در 
صورتی که این زنان به اندازه کافی مستقل شده باشند، دیگر از چرخه حمایت 
بهزیستی خارج می شوند. وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر زنان سرپرست 
خانوار در گروه هایی مانند نانوایی، خیاطی، شــیرینی پزی،  کفاشــی، سبزی 
پاک کنی و...  مشغول به فعالیت هستند. وی از تخصیص ۲ میلیون تومان سرمایه 
کار بالعوض به زنان سرپرست خانوار خبر داد و افزود:  همچنین به منظور کمک 
هر چه بیشتر برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، مبلغ ۲ میلیون تومان 

به منظور توسعه فعالیت اقتصادی به آنها تعلق می گیرد.

امــام جمعــه اصفهــان فرد  سمیه پارسادوست 
صریح اللهجه ای است. کمتر 
روحانی در کســوت امام جمعه را می توانیــد پیدا کنید که 
صراحت لهجه امام جمعه اصفهان را داشته باشد. از این منظر 
شــاید بتوان آیت ا... طباطبایی نژاد را با آیت ا... علم الهدی 
قیاس کرد که هردو به رک گویی و صراحت لهجه مشهورند و 
نشــان داده اند که ابایی از انتقادات و هجمه ها ندارند. امام 
جمعه اصفهان به همین اظهارات صریح خود شهره است؛ به 
اینکه صریح بگوید »باید فعالیت بانوان در مغازه ها و ادارات و 
شرکت ها ممنوع باشد و به جای آن اسباب و لوازم حضور آنها 
در کارهای تخصصی شــان فراهم شــود.« و البتــه تاکید 
کند:»اینکه بنده تاکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان 
دارم توهین به خانم ها نیســت؛ بلکه اســالم تاکید دارد که 
مخارج و هزینه های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. 
در دولت و حکومت اسالمی باید مسائل مالی مردان برطرف 
شود تا مشکالت ازدواج هم از بین برود.« امام جمعه اصفهان 
در جایی که برخی رسانه ها با غوغاساالری درخصوص مسئله 
»کنسرت موسیقی«، سعی بر القای این موضوع داشته و دارند 
که روحانیت مخالف شادی مردم است، با صراحت می گوید 
که »همه به ویژه روحانیت، خواهان خوشی مردم هستیم اما 
باید دانست که خوشی به خندیدن و موسیقی و رقص نیست« 
و حتی با ارائه آماری در این زمینه اعــالم می کند که »۷۵ 

درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند«. 
آیت ا... طباطبایی نژاد از معدود مســئوالن اســتانی بود که 
در ماجرای تغییر فرماندار ســابق اصفهان، در جلسه تودیع 
و معارفه صراحتا اعالم کرد که از این تغییر ناراضی اســت و 
کنایه ای زد به کسانی که »مصلحت« را دلیل تغییر و تحوالت 

ناگهانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند.
و حاال این بار صراحت لهجه امام جمعه شهرمان در افتتاحیه 
اجالس پیرغالمان حســینی، بار دیگر مورد توجه رسانه ها 

قرار گرفت. آیــت ا... طباطبایی نژاد در این مراســم 
با عنوان این موضوع که لفــظ »پیرغالم« را قبول 
ندارد، گفت: »پیرغالمان و خادمان امام حسین)ع( 
پیشکســوتان خدمت گــزار به آســتان مقدس 
حضرت اباعبدا... الحســین)ع( هســتند؛ ائمه 
معصومین)ع( از ما شیعیان نه نوکر می خواهند و 

نه غالم، آنها انسانیت می خواهند.« 
امام جمعــه اصفهان از آســیب هــای عزاداری 

در ماه محــرم نیز فراوان گفتــه و در آســتانه محرم بازهم 
از دغدغه هایــش می گویــد؛ از اینکه »باید بــه دنبال این 
باشــیم که مکتب اهل بیت)ع( را معرفی کنیم و البته در این 
 مســیر باید مقابل ساختارهای غلط ایســتاد و اشتباهات را
 اصالح کرد«. مــی گوید نباید از اصل عزاداری دور شــده و 
اجازه ترویج خرافات را بدهیم و باز تاکید می کند که »بنده 
با تعابیری همچون نوکر، اربــاب و... مخالفم چرا که در ذهن 
عوام الناس، شــأن ربوبیت برای امام قائل می شــود. وقتی 
می گوییم ارباب، اهل سنت و مسیحیان می گویند شیعیان 
امامان خود را رب می دانند که متاسفانه عده ای از شیعیان 
نیز با برخی رفتارها در مراســم عزاداری به این شبهه دامن 
می زنند؛ اما باید بدانند که شیعه غیر از خداوند هیچکس را 
رب ندانســته و اهل بیت)ع( را مطیع خدا و راه رسیدن به او 

می داند.«
آیــت ا... حتی مصــداق هم در ایــن باره می آورد: »اســم 
بچه های خــود را »عبدالحســین« و »عبدالعلی« نگذارید. 

 چون این موارد موجب ایجاد کلمه عبد را بردارید 
دشــمن می شــود. برخی شــبهه هایی توسط 
خود، هم برای دشــمن آقایان با رفتارهای 

ایجاد کرده و هم کاری خــوراک 
می کنند که آقایان علما 
احتیاط کنند و نتوانند 

حرف حق بزنند.
دیگــر امــام جمعــه  

صریح اللهجه کشورمان 
یعنی آیت ا... علم الهدی 
نیز همزمــان از یکی دیگر 
از شبهه های وارد به مداحی 
و مجالــس عزاداری ســخن 

گفت. امام جمعه مشــهد با اشــاره به در پیش بودن محرم 
گفت: »اینکه برخی مداحان می گویند  دست ها را بلند کنید 
و بگویید یا زهرا)س( و یا حسین)ع( به  عنوان ابتهال و گریه و 
حاجت خواستن، درست نیست؛ زیرا  ابتهال، شایسته درگاه 
خداست و ما نباید در مقام عشق و دلدادگی به اهل بیت)ع(، 

از حدود عبودیت و بندگی  خدا خارج شویم.«
محرم نزدیک اســت و روحانیــت دغدغه منــد، باردیگر از 
 آســیب ها می گویــد، ســفارش و توصیــه می کنــد و از 
تریبــون هــای دراختیار بــرای فریــادزدن ایــن دغدغه 
ها اســتفاده می کند. برخی رســانه ها اما بــه جای کمک، 
به دنبــال بهانه ای برای حاشیه ســازی هســتند. برای این 
عده، هدف، وســیله را توجیــه می کند و همــه چیز حتی 
»محرم« و عــزای اباعبدا... بهانه ای می شــود برای مقاصد 
سیاســی و منافع جناحــی؛ واال کــه نیاز امــروز جامعه ما 
 روحانیــت صریح اللهجه ای اســت که درد اســالم را فریاد 

بکشد.

به  بهانه تازه ترین سخنان امام جمعه اصفهان  که خبرساز شد؛

صراحت

معاون بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

تالش سازمان بهزیستی برای خودکفایی زنان سرپرست خانوار در اصفهان
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
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روش صحیح انتقاد کردن 
در رابطه بدون رنجش

آیا مــی دانســتید کــه بــرای رشــد هماهنگ 
هــر رابطــه ای بایــد نســبت انتقــاد و تعریف 
را رعایــت کــرد؟ دانشــمندان تحقیقــات 
 زیــادی در ایــن زمینــه انجــام داده و نســبت

 ایده آل خوب و بد را به دست آورده اند. 
نسبت لوسادا

نسبت لوسادا نســبت مثبت و منفی در روابط بین 
مردم است. »جان گاتمن« اولین روانشناسی بود که 
به تاثیر این نسبت ها اشاره کرد. او به مدت ۴۰ سال 
زندگی بیش از ۳۰۰۰ زوج را تحلیل کرد و با در نظر 
 گرفتن نســبت مثبت ها و منفی ها می توانست تا

 ۹۰ درصد احتمال طالق را پیش بینی کند.
بعدها روانشناســی به نام »مارشــال فرانسیسکو 
لوسادا«با تحلیل صدها گروه توانست شرایط و تاثیر 
این نسبت ها را به طور واضح و روشنی تعیین کند.

دلیل مهم بودن این نسبت ها چیست؟
تصور کنید داخل یک کشتی هستید. حرکت کردن 
کشتی با باد تعریف و ستایش است و فرمان کشتی 
انتقاد است. در این شرایط اگر انتقاد بهتر از تعریف 
و ستایش باشــد آیا کشــتی حرکت می کند؟ هر 
چقدر هم فرمان را بچرخانید بدون باد هیچ حرکتی 

نخواهید کرد.
از طرف دیگر تنها کاری که انجام می دهید تعریف 
کردن از همسرتان است و تمام تالشتان را می کنید 
که کمبودهایش را نبیند. این کشتی غیرقابل کنترل 
خواهد شد و با وجود باد هیچ کس نمی داند کشتی 
به چه مسیری باید هدایت شود. نسبت لوسادا برابر 
است با نســبت ۳ مثبت به ۱ منفی و این کمترین 
چیزی است که برای به دست آوردن بهترین نتایج 
در هر گروهی )همکاسی ها، دوستان، خانواده( نیاز 
است. ماکسیمم این نسبت، نسبت ۷ تعریف به ۱ 
انتقاد است. هر رابطه ای که فراتر از این حد و مرز 

باشد دیر یا زود فرسوده می شود.
این نسبت را چگونه باید به کار برد؟

هر رابطه ای بدون نگرش مثبت و تمایل به سازش از 
هم گسیخته می شود، اما انتقاد را هم نباید به طور 
کامل از رابطه حذف کرد. حفــظ تعادل در رابطه 
بسیار مهم است پس این قانون ساده را همیشه به 
خاطر بســپارید: در ازای هر یک دیدگاه منفی سه 

دیدگاه مثبت.

مهارت زندگی

یادداشت

ندا شاه نوری تغییر فقط به روز و تاریخ احتیاج ندارد،» بهانه« 
الزم دارد. چیزی باید باشد که آدم را متحول 
کند، اتفاقی بیفتد که چشم ما را باز و شعله انگیزه را در ما روشن کند. 
اگر دنیا مثل فیلم های هندی بود خوب می شد. آنجا همه چیز در یک 
لحظه عوض می شود! یک نفر می تواند با چندین نفر مبارزه کند و برنده 
بشود. شب عروسی دختری که دارند به اجبار شوهرش می دهند اتفاقی 
می افتد، همه چیز را به هم می زند و عروس را به کســی که دوستش 
دارد، می رساند. خودم در یکی از همین فیلم های هندی دیدم که آقای 
ظالمی که به قول معروف خون از سبیلش می چکید و یک شهر را با سر 
انگشــت می چرخاند، با دو کلمه حرف متحول شد و سرنوشت مردم 
شهرش را هم تغییر داد. درست اســت که دنیای واقعی خیلی شبیه 
فیلم های هندی نیست و اینجا همه چیز کندتر و سخت تر می گذرد، 
اما بهانه های تغییر همیشه جلوی چشم ما هستند. بعضی ها را روی در 
و دیوار نوشته اند و بعضی های دیگر برای ما و اطرافیانمان اتفاق می 
 افتند، اما انگار ما آنها را نمی بینیم. سال ها همان دو کلمه حرف حسابی 
که می تواند زندگی ما را تغییر دهد و همان نشانه ای که برای رسیدن 
به قله موفقیت دنبالش می گردیم را می  بینیم و می شنویم، اما اتفاق 
خاصی نمی افتد و چیزی عوض نمی  شــود. به نظرم وقتی یک اتفاق 
بیرونی ما را تغییــر می  دهد که خودمان ســال ها در خــودآگاه یا 
ناخودآگاهمان دنبال تغییر بوده باشیم. آنوقت است که بهانه  های تغییر 
را می بینیم، دســتمان را ســرزانوهایمان می  زنیم و از جایمان بلند 
می شویم. ما که تا دیروز فکر می کردیم هیچ وقت شانس برنده شدن 
نداریم و اصال بازنده به دنیا آمده ایم حــاال از قدرتی که داریم تعجب 
می کنیم. از اینکه پیروزی چقدر در دسترس بود و ما چقدر آن را دور 
می دیدیم. راستش زندگی واقعی خیلی هم با فیلم های هندی فرقی 
ندارد. ما دست کمی از هنرپیشه های این فیلم ها نداریم اگر اراده کنیم، 

عوض می شویم و همه چیز را با خودمان تغییر می دهیم.

باغ 
کاغذی

مجموعه سه جلدی »اشکال ســکونت در ایران« با محوریت               
زندگی عشایری، روستایی و شهری از سوی انتشارات مدرسه 

منتشر شد.
این مجموعه در سه جلد با نام های »زندگی عشایری«،  »زندگی 
روستایی« و »زندگی شهری« دربردارنده نکات مهمی راجع به 
نحوه زندگی مردم در اقالیم مختلف ایران است که در هر جلد 

یکی از انواع زندگی در ایران را مورد بررسی قرار داده است.
برای این مجموعه تصاویر اختصاصی از اشکال سکونت تهیه 

شده که موجب ارتباط بهتر مخاطب نوجوان با اشکال زندگی 
و حالت های زندگی در کشورمان می شود. این کتاب که مصور 
بوده به خواننده کمک می کند تا ارتباط بهتری با اثر برقرار کند.

»زندگی روستایی« در 143 صفحه با قیمت 20هزار تومان، 
»زندگی عشایری« در 115 صفحه با قیمت 25هزار تومان و 
»زندگی شهری« در 135 صفحه با قیمت 27 هزار تومان به 
قلم زهره سادات عابدی از سوی انتشارات مدرسه روانه بازار 

کتاب شده است.

اشکال سکونت در ایران 

پیروزی

آیا واقعا سیبی بر سر »نیوتون« سقوط کرد؟

دانستنی ها

حس هایی که نمی توان به زبان آورد
امروز بعد از ظهر، ذهنم پــر از حس هایی بود 
که نمی توان آن را به زبان آورد و به اتفاق هایی 
می اندیشم که در هیچ واژه و جمله ای نمی گنجد 
و باید آن را به دید یک چســب زخم نگریست. 
چســب زخمی کــه می تواند تکــه پاره های 
خاطرات کودکی ام را که نه شکلی دارد و نه هیچ 

معنایی، به هم بچسباند.

»چسب زخم«
»ریچارد براتیگان«

حرف حساب
افسانه ها اینگونه تعریف می کنند که روزی آیزاک نیوتون 
جوان، زیر درخت ســیبی در باغی نشسته بود که ناگهان 
سیبی از درخت جدا و به ســر او برخورد کرد. افتادن این 
ســیب جرقه ای را در ذهن نیوتون ایجاد کرد و باعث شد 
بتواند قانون جاذبه را کشف کند. نیوتون در قرن هفدهم 
میالدی توانست قانون جاذبه را کشف کند، اما آیا به راستی 
داستان کشــف قانون نیوتون اینگونه بوده؟در حقیقت 
داستانی که در باال خواندید اصل ماجرا نبوده است. نیوتون 
پسر یک کشاورز بوده و در سال ۱۶۴۲ میالدی در گرانتهام 
انگلستان به دنیا آمده بود. او در سال ۱۶۶۱ وارد دانشگاه 
کمبریج انگلستان شد. چهار سال بعد، بر اثر شیوع بیماری 
وبا، دانشگاه برای مدتی تعطیل شد. به همین دلیل نیوتون 

به مزرعه پدری خود برگشت و مدتی را در آنجا گذراند.
او در سال ۱۶۶۷ به دانشــگاه کمبریج بازگشت. یک روز 
نیوتون جوان، در باغی مشغول قدم زدن بود که مشاهده 
کرد سیبی از روی یک درخت بر زمین افتاد. هیچ مدرکی 
وجود ندارد که نشان دهد سیب بر سر نیوتون خورده باشد، 

اما دیدن اینکه سیب مستقیم به سمت زمین آمده و به چپ 
و یا راست حرکت نکرده و یا به باال نرفته باعث شده که او 

بتواند قانون جاذبه زمین را کشف کند.
در سال ۱۶۷۸، او برای اولین بار نظریه خود را منتشر کرد. 
نیوتون در این نظریه بیان کرد که بدن انسان ها به یکدیگر 
جذب می شوند و او معتقد بود این نیرو و کشش از درون 
زمین است. در این نظریه ســه بخش از قوانین سه گانه 

خودش را آورده بود.
در سال ۱۷۲۶، نیوتون داستان سیب را برای فردی به نام 
»ویلیسام استاکلی« تعریف کرد. این فرد کتابی را درباره 
زندگی و نظریات نیوتون در سال ۱۷۵۲ میالدی منتشر 
کرد. او در این کتاب اینگونه نقل می کند: »بعد از شام هوا 
کمی گرم شد. من به همراه نیوتون به سمت باغش رفتیم تا 
کمی قدم بزنیم. در سایه یکی از درخت ها ناگهان سیبی بر 
زمین افتاد و نیوتون در بهت فرو رفت و به من گفت دیدی 
که چه اتفاقی افتاد؟ همان لحظه جرقه های جاذبه در ذهن 

نیوتون ایجاد شد.«

افقی
۱- از پنج عضو دائم شــورای امنیت - مهم ترین 
بانک خصوصی در آرژانتین که در ســال ۱۹۸۰ 

مجبور به تعطیلی شد
۲- آب صاف - مجهول بودن - ولیکن

۳- خروس جنگی - از وســایل بــازی کودکان 
- آهو

۴- جنگ - خالص - شیرین و گوارا
۵- رمق آخر - آرزو - نورانی - عنصر نمکی

۶- نوعی دارایی کــه بالفاصله می تــوان از آن 
برای پرداخــت و معامله اســتفاده کرد - ظرف 

برنج - مرکب دان
۷- راحتی - پر جست وخیز - نهنگ

۸- همســر حضرت ابراهیــم)ع( - دو زننده - 
شکارچی

۹- هم کنیه - سومین تولیدکننده گاز در جهان 
با ســهم ۸ تا ۱۰درصد از تجــارت جهانی گاز و 

فرآورده های گازی - سقف
۱۰- دریوزه گر - زینت ناخن - کودن

۱۱- اثر رطوبت - از محصوالت صادراتی ایران 
- نوعی پرنده سیاه رنگ - مستقیم

۱۲- میــخ طویلــه - خشــک - کشــتار بــا 
وحشت آفرینی

۱۳- دختر بی پدر - غذای مرغ - فرود آینده
۱۴- درجه حرارت - نشست ها - دوزیست

۱۵- نام کتابی از »لوکزامبــورگ« اقتصاددان 
و نظریه پــرداز لهســتانی، آلمانــی متولــد 

۱۸۷۱میالدی – گهواره
عمودی

۱- بارنامه - بزرگ ترین معــدن مس جهان در 
شیلی

۲- چین و چروک پوست - شمشــیر تیزکن - 
شنونده

۳- تازه رسیده - تورم رگ های پا - نشانه ها
۴- این کشــور با ۲۴/۷میلیــارد دالر در رتبه 
چهارم فهرست ســرمایه گذاران خارجی ایران 
در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ قرار گرفته است 

- بینی بریده
۵- ســفید ترکی - دریای تازی - جوش ریز - 

پرنده سعادت
۶- ملعون ابدی تاریخ - اهل بخش کوهستانی و 

جنوبی گیالن - چاه بسیار پرآب
۷- کشتی جنگی - جدار - نوآوری

۸- شناختن - زنجیره - بدون عیب و نقص
۹- رونده - بی هوش - هر چیز صیقلی و صاف

۱۰- ویتامیــن انعقاد خون - مسئله ســازترین 

متغیر اقتصادی ایران طی ســال های ۱۳۸۴ به 
بعد - پایتخت اداری کشور سریالنکا

۱۱- امت ها- ضربــه ناگهانی - حــرف راندن 
حیوانات - از سازها

۱۲- جمع »امیــن« - از شــاخص های بورس 
معروف آمریکا

۱۳- حصار - پشت سرهم آمدن - زعفران
۱۴- بردشــی مشــهورات - نفس امرکننده به 

بدی - نشستگاه اسب
۱۵- از تیم هــای برتــر اســپانیا - از غول های 

آلومینیومی جهان
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آکواریوم یخی در بازارماهی ها
تابستان های گرم ژاپن مسئوالن را مجبور کرد تا برای مقابله با این گرما 
دست به ابتکار جالب و عجیبی بزنند تا گردشگران برای دقایقی از این گرما 
راحت شوند و در عین حال بتوانند انواع ماهی های رنگارنگ و زیبا را هم 
ببینند. آکواریوم یخی چیزی بود که هم می توانست گردشگران را خنک 

کند و هم جنبه تفریحی و سرگرمی داشته باشد. 
آکواریوم یخی در شهر »کسن نوما« در استان »میاگی« قرار دارد و در آن 
۴۵۰ نمونه از ۸۰ نوع موجودات آبزی به نمایش در آمده؛ جالب است که 

همه این موجودات آبزی از بندر نزدیک آکواریوم گرفته شده اند.
این آکواریوم یخی در تابستان ۲۰۰۲ در بازار ماهی ها افتتاح شد و در آن 
برای فریز کردن ماهی ها از تکنولوژی خاصی استفاده شده تا ماهی های 
مرده همیشه تازه بمانند و ظاهر خوبی داشته باشــند. همین که در اوج 
گرمای تابستان پا به این آکواریوم می گذارید آنقدر سردتان می شود که 

آرزو می کنید دوباره به همان محیط گرم بیرون برگردید! 

صخره ای در چین هر ۳۰ سال یک بار تکه های سنگی به شکل تخم مرغ 
در دامنه خود به وجود می آورد که سال هاست ذهن زمین شناسان را به 

خود معطوف کرده است.
مردم محلی با دیدن این تخم های سنگی شگفت زده شده اند.

سنگ های صخره از جنس آهک است و روســتاییان بر این باورند که این 
سنگ ها شانس و ثروت را به ارمغان می آورد

بسیاری از سنگ ها به سرقت رفته و یا گم شده است.
ســنگ ها درصخره ای در منطقه »کیانان بویــه « در جنوب غربی چین 
 شکل گرفته و هنوز به درستی روشن نیست چطور سنگ ها به این شکل 

در می آیند و ظاهری کامال شبیه به تخم مرغ دارند.
»یانگ شــنگجی« مدیــر امور گردشــگری در ایــن باره گفــت:» این 
 منطقه از ســال ۲۰۰۹ میالدی به یکــی از مقاصد گردشــگری تبدیل 

شده است.«

سنگ های تخم مرغی در دامنه یک صخره

تصاویر روز

مجسمه های شگفت انگیز با نوک مداد
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