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گالیه های امام جمعه و نماینده خمینی شهر از تاخیرهشت ماهه در معرفی فرماندار این شهر؛

استاندار، تکلیف 
را مشخص کند

پلیس فتا تاکید دارد به چت های دو نفره در شبکه های مجازی ورود نمی کند؛

ارتباط امن؟!
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اصفهان به دلیل رکود اقتصادی 3
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 نگهداری6 هزار میلیارد طال 

در خانه های  اصفهان

سپاهانی ها شریفی را به تراکتور 
نمی دهند
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ساماندهی مجتمع های تجاری 
اصفهان در دستور کار پلیس امنیت

11
ادامه در صفحه3

 پوشاک تولیدی اصفهان باکیفیت تر از خارجی است، اما مشتری ندارد؛

  ایرانی بدوزید، خارجی بخرید!
کشور ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی حکایت های بی شماری 
دارد؛ حکایت هــای گوناگونــی از نژادهــای مختلــف ایرانی؛ 
حکایت هایی از شهرهای بی شــماری که با وجود یکپارچگی و اتحاد، تفاوت های 
چشمگیری دارند. بر همگان روشن اســت که ایرانیان باستان مردمانی با دانش و 
پیشرفته بوده و در اکثر فنون دوران خود مهارت خاصی داشته اند. اگر به نقش های 

تخت جمشید نگاه دقیقی بیفکنید، می توانید...

آملی الریجانی، رییس قوه قضائیه در جلسه روز گذشته 
مسئوالن عالی قضائی هم پاســخ کنایه روحانی را داد و 
هم از ســخنان جهانگیری در توضیح بازداشت برادرش، 

انتقاد کرد. 
 آیت ا... آملی الریجانی گفت: متاسفانه در جریان رسیدگی 
به برخی پرونده های مالی - اقتصادی به محض اینکه کسی 
احضار می شــود، برخی افراد ذی نفع شروع به فضاسازی 
سیاسی و یا شــخصی می کنند که جای تاسف دارد. اگر 
قرار باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی 
اســت، دیگر رســیدگی قضائی امکان پذیر نخواهد بود.  
رییس قوه قضائیه همچنین در پاســخ به ســخنان اخیر 
رییس جمهور هم گفت: از برخی توهین ها به دســتگاه 
قضائی از سوی بعضی از مسئوالن متاســفم. اخیرا برادر 
بزرگواری گفته اســت که قوه قضائیه از سر بیکاری دائما 
اقدام به احضار افراد می کند، این سخنان بسیار کم لطفی 
است. در پاســخ باید گفت که قوه قضائیه حسب وظیفه 
اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضائی و اجرای عدالت 
می کند، دستگاه قضائی با دریافت گزارش ها و یا دریافت 
شکایت، باید در صورت اقتضا افرادی را احضار کند و از آنان 
تحقیق به عمل آورد. بنابراین قوه قضائیه از سر بیکاری افراد 
را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود 
دارد این شما هستید که چهار 
سال کشور را رها کردید و دور 
برجام سینه زدید گویی کشور 
کار و مشــکل دیگری ندارد. 
ما هم کار داریم و هم محکم 
در مسیر قانونی خود 

ایستاده ایم.
    

پاسخ آملی الریجانی به »کنایه های« روحانی؛

 احضار ها
 از سر بیکاری نیست
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حدادی فر کم بود، رجب زاده هم اضافه شد؛

مـصائب  ذوب آهـن

 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان مطرح کرد: 

صفحه 4

ضعف اصفهان در زمینه اجرای برنامه های مذهبی و انقالبی
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هیئت پارلمانی انگلیس به تهران می آید
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس از سفر هیئت پارلمانی انگلیس به تهران ظرف 
۳ هفته آینده خبر داد.رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در خانه ملت تصریح کرد: 

در حال رایزنی ها برای فراهم شدن مقدمات سفر هیئت پارلمانی انگلیس به تهران هستیم.

يادداشت

کابینه

فارس: رضا اردکانیان گزینــه احتمالی وزارت نیرو با بیان 
اینکه برنامه های خــود را تقدیــم رییس جمهور کرده، 
می گوید که از زمان دقیق اعــام معرفی به مجلس خبر 
 ندارد. اردکانیان کــه بعد از عــدم رای اعتماد مجلس به 
حبیب ا... بیطرف مطرح شــد در ســال ۱۳۳۷ در شهر 
یزد به دنیا آمد. او مدرک کارشناســی خود را در رشــته 
مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و سپس مدرک 
کارشناسی ارشد در مهندسی منابع آب و دکترای خود در 
زمینه مدیریت منابع آب را از دانشــگاه مک مستر کانادا 

)۱۳۷۶( اخذ کرد .  
فعالیت های اجرایی او در ســطح ملی شامل خدمت در 
وزارت کشــور به عنوان معاون وزیــر در هماهنگی امور 
عمرانی و در وزارت نیرو به عنوان معــاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی ، قائم مقام وزیــر نیرو و معاون وزیر نیرو در 
امور آب است. فعالیت های اجرایی او در سطح بین المللی 
 نیز شامل عضویت در هیئت رییسه یونسکو – آی. اچ. پی
)UNESCO-IHP( در پاریس )۱۳۸۱-۱۳۷۹( هیئت 
مدیره این نهاد در دلفت هلنــد )۱۳۸۶-۱۳۸۲(، هیئت 
مدیره انجمن بین المللی برق آبی در لندن )۱۳۸۳-۱۳۸۵( 

می شود.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه دیروز در نشست 
هفتگی این هفته خود با خبرنگاران در مورد ســخنان 
فرمانده ســپاه و اینکه اگر آمریکا قانون کاتســا را اجرا 
کند با واکنش ســخت ایــران مواجه می شــود، گفت : 
امیدواریــم آمریکا در ادامه خطاهای اســتراتژیک خود 
این اقدام را انجام ندهد و دوراندیشــی داشته باشد و اگر 
چنین تصمیمی بگیرد با پاســخ قاطع، کوبنده و سخت 
ایران مواجه می شود.قاســمی همچنین در مورد پروند 
جاسوسی در تیم مذاکره کنند برجام گفت: فکر می کنم 
دری اصفهانی ،عضو ســتاد برجام نیســت و او از سوی 
ارگان دیگری به وزارت خارجه معرفی شده بود. اعضای 
ســتاد برجام عموما از اعضای وزارت خارجه هســتند و 
دری اصفهانی عضو وزارت خارجــه نبود ولی با توجه به 
معرفی اش از ســوی ارگان دیگری به وزارت خارجه به 
عنوان متخصص امور بانکی در مواقعی در کنار دوستان 

در مذاکرات اقتصادی و کارشناسی فعالیت می کردند.
قاسمی در مورد سفر ظریف به اربیل نیز گفت: در جریان 
سفر ظریف به سلیمانیه جهت شرکت در مراسم تشییع 
طالبانی هیچ مذاکره ای بین ایران و اربیل صورت نگرفت و 

پیامی رد و بدل نشد.

گزينه احتمالی وزارت نیرو:

برنامه های خود را تقدیم 
رییس جمهور کرده ام

سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکا در مورد قانون کاتسا 
دوراندیشی کند

نايب ريیس مجلس:

 ۹۰ درصد تحقیقات کشور 
خاک می خورد

عضو شورای مرکزی جمنا :

اصولگرایان مخالف آزادی های 
فرهنگی و اجتماعی نیستند

فارس : نایب رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
دانشگاه ها باید تحقیقاتی باشــند، گفت: با وجود صرف 
هزینه بسیار برای تحقیقات، ۹۰ درصد تحقیقات کشور 

خاک می خورد، زیرا کاربردی نیستند.
پزشــکیان، نایب رییس مجلس شــورای اسامی در 
مراسم بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی 
کاربردی در سالن اجاس سران گفت: تمام مشکلی که 
امروز در سیستم آموزشی داریم، آن چیزی است که در 
اعتقادات مان بارها بر آن تاکید شده و ما نادیده گرفتیم، 
اگر حرکت ما بر مبنای علم باشد، می توانیم از چالش ها 
بیرون بیاییم. وی افزود: چرا ما بایــد در جامعه گرفتار 
باشیم؟ چه کسانی می توانند ما را از چالش بیرون بکشند؟ 
قطعا این کار، کار کسانی است که می دانند و در عین حال 
می توانند و مهارت دارند. پزشکیان گفت: چرا کسانی که 
آموزش می دهیم نباید کاربلد باشند؟ باید به آنچه تولید 
می کنیم توانمندی وارد کنیم، دانشــگاه ها باید علمی 
کاربردی و تحقیقاتی باشــند. دانشجوی ما باید مهارت 
پیدا کند.وی ادامه داد: مقاالتی که مشــکات جامعه را 
حل نکند به چه درد می خورد؟ علمی که براســاس نیاز 

جامعه نیست، علم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان: ســید محمد حسینی، عضو 
شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقاب گفت: 
جبهه مردمی نیروهای انقــاب در مدت کوتاهی یعنی 
از زمانی که رسما اعام موجودیت کرد تا زمان برگزاری 
انتخابات، درحدود ۵ ماه توانست یک حرکت سراسری 
شکل دهد و از تمام شهرها، اســتان ها و اقشار مختلف 
برای یک مشارکت گســترده در تصمیم گیری واقدام 
مشترک دعوت به همکاری کند.حسینی همچنین گفت: 
برنامه ریزی برای انتخابات مجلس یازدهم نیز در دستور 
کار اســت تا بتوانیم با همگرایی ، انسجام وبرنامه ریزی 
بهتر در فضای سیاسی کشور به ویژه انتخابات اثر گذارتر 
باشیم. سید محمد حسینی به بازنگری در ساختار جبهه 
اشــاره کرد و گفت: برخی گایه و انتقاداتی داشــتند؛ 
بنابراین جبهه در ساختار جدید خود تاش کرده شبهات 
و ابهامات را بر طرف کند و به یــک جمع بندی معقول 
و مورد قبول برسد.عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی 
خاطر نشان کرد: اصولگرایان مخالف آزادی های فرهنگی 
و اجتماعی نیستند، اما اصاح طلبان با قدرت رسانه ای 
که دارند فضایی ایجاد کردند و از اصولگرایان چهره ای 

ساختند که گویا با هنر و به ویژه موسیقی مخالف است!

يادداشت

بین الملل

ادعای برخی منابع ُکرد؛

 پیشنهاد نظام کنفدرالی
 از سوی بغداد به کردها

فارس به نقــل از العربیه؛»اســامه النجیفــی« معاون 
رییس جمهور عراق که اخیرا در ســلیمانیه با »مسعود 
بارزانی« رییس منطقه کردستان دیدار کرده است، اعام 
کرد که برگزاری همه پرسی جدایی در منطقه کردستان، 

تصمیمی نادرست بود و به طور یکجانبه اتخاذ شده بود.
پایگاه خبری شــبکه العربیه به نقل از النجیفی نوشت: 
مسعود بارزانی برای تعلیق این همه پرسی در مقابل رفع 
تحریم ها از منطقه کردســتان و آغاز گفت وگوها اعام 

آمادگی کرده است.
پیامدهای بحران همه پرسی منطقه کردستان همچنان 
ادامه دارد و اربیل و بغداد همچنان در کشمکش هستند. 
اخیرا »ایــاد عاوی« و »اســامه النجیفــی« معاونان 
رییس جمهور عراق با بارزانی در سلیمانیه دیدار کرده اند 
و بر آغاز گفت وگوها و رفع تحریم ها از منطقه کردستان 
به توافقی شامل 4 محور دســت یافتند که بغداد آن را 
غیرضروری دانســت و تاکید کرد که هرگز همه پرسی 

انجام شده را به رسمیت نخواهد شناخت.
در این راستا برخی منابع کرد مدعی هستند که دولت 
بغداد ایجاد سیستم کنفدرالی را به جای سیستم فدرالی 

کنونی، به اربیل پیشنهاد داده است.
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط؛ عبدا... 
ورتی، از اعضای »شــورای رهبری سیاسی کردستان 
عراق« که به تازگی ایجاد شــده و ریاست آن را بارزانی 
بر عهده دارد، از جمله مسئوالن کرد است که این خبر 
را تایید کرده است. او می گوید: پیشنهاد ایجاد سیستم 
کنفدرالی در عراق از سوی طرف ســومی که نماینده 
کشورهای همسایه و کشورهای بین المللی بود، از طرف 
بغداد به اقلیم ارائه شده، اما تا این لحظه به شکل رسمی 
مطرح نشده است. این مسئول ارشــد کردستان عراق 
ادامه داد: شورای رهبری سیاسی کردستان تاکنون این 
پیشنهاد را بررسی نکرده، اما در نهایت باید برای تمامی 
مشــکات موجود از طریق مذاکره و گفت وگو با دولت 

عراق راه حل هایی پیدا کرد.
نظام کنفدرالی اتحاد میان دو کشــور یا ایالت مستقل 
است که بر اساس توافق میان دو طرف جایگاه و اختیارات 
هر یک مشخص می شود. در این نظام که معموال میان 
کشورها ایجاد می شود، طرفین در تمامی امور از جمله 
روابط خارجی مســتقل هســتند و برخی ماحظات 
سیاســی، اقتصادی یا نظامی آنها را متحد نگه می دارد. 
اتحادیه اروپا یکی از جدیدترین الگوها در نظام کنفدرالی 

است.

 عاءالدین بروجردی، رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس شورای اســامی  در خصوص دســتگیری نگار قدسی کنی در 
استرالیا به دلیل نقض قوانین تجاری آمریکا، اظهارکرد: وزارت امور خارجه 
تاکنون برای چهار مرتبه سفیر استرالیا را احضار و هشدار الزم مبنی بر 
لزوم عدم تحویل وی به دولت آمریکا را داده است، بعد از این هم اقدامات 

الزم برای آزادی این خانم باید ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت استرالیا به عنوان یکی از مدعیان جهانی حمایت 
از حقوق بشر و زنان باید از بازداشت این خانم باردار خودداری کند، زیرا 
بازداشــت وی اقدام غیر انسانی است. رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دولت استرالیا باید هر چه سریع تر 
نگار قدس کنی را با قید وثیقه آزاد کند تا دوران سخت بارداری را به لحاظ 
مسائل انسانی، ســپری کند. خانم نگار قدس کنی تا حصول نتیجه در 

استرالیا خواهد ماند؛ بنابراین نگرانی در این مورد وجود ندارد.

بروجردی: 

استرالیا باید با قید وثیقه نگار 
قدس کنی را آزاد کند

نامه شهردار رشت به خودش، ســر و صدا به پا کرد. به گزارش انتخاب، 
سرپرست وقت شهرداری رشــت طی نامه ای عجیب به خود با استفاده 

از دو پست حقوقی، منزل مسکونی در رشت را در اختیار خود قرار داد.
در این نامه که شــهریور ماه از ســوی معاونت حمل و نقــل و زیربنایی 
شهرداری رشت خطاب به سرپرست شــهرداری نوشته شده است فرد 
تقاضا کننده)جمشیدپور( واگذاری منزل مســکونی متعلق به یکی از 

شهرداری های مناطق را درخواست کرده است.
خود این سرپرست هم خطاب به معاونین شهرداری خواستار اقدام در این 
رابطه شده است. یعنی در اسرع وقت هم برای خودش نامه نوشته و هم 

دستورات الزم را برای پیگیری آن مبذول داشته است.
ظاهرا این نامه از آنجا توسط پست حقوقی معاونت زیربنایی و امور حمل و 
نقل نوشته شده که در صورت انتصاب شهردار جدید نیز بتواند از این منزل 

با پست قبلی خودش استفاده کند.

عجیب اما واقعی؛

نامه شهردار رشت به 
خودش!

کافه سیاست

 صدور روادید آمریکا از ترکیه
 برای دانشجویان ایرانی متوقف شد

صدور روادید تحصیلی آمریکا برای دانشجویان و فارغ التحصیان 
ایرانی از مبدأ ترکیه متوقف شد. صدور روادید آمریکا از جمله روادید 
تحصیلی برای دانشجویان و فارغ التحصیان ایرانی از مبدأ ترکیه 
متوقف شد. در پی اقدام دستگاه قضائی ترکیه در بازداشت یکی از 
کارمندان سرکنسولگری واشنگتن در استانبول به جرم جاسوسی، 
سفارت آمریکا در ترکیه یکشنبه شب با انتشــار بیانیه ای از توقف 
صدور ویزا برای غیرمهاجرها در ســفارتخانه  و کنســولگری های 
این کشــور در ترکیه خبر داد. ترکیه نیز متقابا صــدور ویزا برای 

آمریکایی ها را متوقف کرد.

مرتضوی در دادگاه حاضر نشد
باشــگاه خبرنگاران: دادگاه رسیدگی به شکایت ســازمان تامین 
اجتماعی از سعید مرتضوی برگزار شد، اما مرتضوی به دلیل بیماری 
در جلســه حضور نیافت. طبق اعام دادگاه قرار بودروز گذشــته 
جلسه رسیدگی به شکایت ســازمان تامین اجتماعی بابت تصدی 
غیرقانونی سعید مرتضوی در این سازمان برگزار شود، اما طبق آنچه 
که »نظری« وکیل این سازمان اعام کرد، سعید مرتضوی به دلیل 

بیماری در جلسه دادگاه حضور نیافت.
نظری درباره جلسه روز گذشــته گفت: وکیل مرتضوی در دادگاه 
حضور داشــت و به ارائه دفاعیات پرداخت ما نیز با استناد به حکم 
دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی مرتضوی در این 

سازمان نظرات خود را درخصوص این شکایت اعام کردیم.

 دفع هجوم دزدان دریایی 
به کشتی ایرانی توسط ناوگروه ارتش

دزدان دریایی خلیج عدن که قصد هجوم به کشتی تجاری ایرانی را 
داشتند، با حضور ناوشکن الوند نیروی دریایی راهبردی ارتش متواری 
شدند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری، دزدان دریایی که بامداد 
روز گذشــته با هفت فروند قایق در حوالی تنگه باب المندب قصد 
تعرض به کشتی تجاری ایرانی را داشتند با حضور به موقع ناوشکن 
الوند متواری شدند.دزدان دریایی خلیج عدن با استفاده از ساح های 
سبک و نیمه سنگین، قصد ربایش کشتی تجاری ایرانی که حامل 
کاالهایی با ارزش میلیاردها تومان بود را داشتند که ناوشکن الوند 
پس از دریافت پیام درخواست کمک این کشتی با حضور به موقع 
مانع از این اقدام دزدان دریایی شد. ناوشکن جمهوری اسامی ایران 
»الوند« در قالب ناوگروه 4۸ نیروی دریایی ارتش شهریور ماه برای 

انجام ماموریت به آب های آزاد اعزام شده است.

تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت 
میراث  فرهنگی

عضو کمیسیون مشــترک از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت 
میراث فرهنگی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

حجت االسام نصرا... پژمان فر، عضو کمیســیون مشترک تبدیل 
سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری به وزارتخانه در گفت وگو با 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، اظهار داشت: این طرح در 
جلسات متعدد کمیسیون مشترک با حضور کارشناسان و رییس 

میراث فرهنگی و گردشگری بررسی شد.
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون، گزارشات کار گروه های 
تخصصی استماع شد، افزود: در این جلسه نمایندگان نیز نظرات و 
پیشنهادات خود را مطرح کردند. عضو کمیسیون مشترک تبدیل 
سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، گفت: در این جلسه طرح مذکور 
به رای اعضای کمیسیون گذاشته شــد که اعضا با کلیات این طرح 
موافقت کردند. حجت االسام پژمان فر با بیان اینکه در جلسه مذکور 
مقرر شد تا نمایندگان آخرین پیشنهادات خود را درباره طرح مذکور 
تا روز چهارشنبه )۱۹ مهر( به کمیسیون واصل کنند، تصریح کرد: در 
صورتی که پیشنهادی به کمیسیون واصل نشود، طرح تشکیل وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری به هیئت رییسه پارلمان جهت بررسی 

در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

 در کمیسیون امنیت ملی و شورای امنیت کشور انجام شد؛

بررسی محدودیت های رییس دولت 
اصالحات

علیرضا رحیمی، عضو اصاح طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با انتشار یاداشتی در کانال تلگرامش از طرح موضوع 
اعمال محدودیت های جدید علیه رببس دولت اصاحات در جلسه 
روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر 
داد. به گزارش نامه نیوز، علیرضا رحیمی در این رابطه نوشت: موضوع 
محدودیت های رییس دولت اصاحات محل بحث در شورای امنیت 
کشور و کمیسیون امنیت ملی بود.نماینده اصاح طلب مردم تهران 
در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای امنیت 
کشور هم مطرح شــده و نکته قابل توجه اینکه در آن شورا به طور 
غیررسمی موضع گیری رییس جمهوری درخصوص ایجاد محدودیت  

برای رییس دولت اصاحات را نامناسب قلمداد کرده اند!
وی ادامه داد: مراتب تعجب خود را در کمیسیون به آقای بروجردی 
به عنوان عضو شورای امنیت کشور اعام کردم که بیان کرد ضمن 

مباحث مختلف این گفت وگوها مطرح شده است.

در حالی که ما ایرانی ها معموال روابط خود را در چارچوب های 
احساسی روابط منطقه ای خود محدود می کنیم روس ها روابط 
خود را بر اساس منطق رویارویی با ایاالت متحده به عنوان یک 

ابر قدرت ترسیم می کنند.
باید توجه داشــت در علم سیاســت منافع و مصالح کشورها 
همیشه بر اساس منطق منافع مشترک ترسیم می شود و نه بر 

اساس احساسات و یا عایق.
به این ترتیب می توان گفت با توجه به اینکه منافع مشــترک 
ایران و ســوریه و روســیه امروزه در جهان و منطقه بر منافع 

مشترک روســیه و دیگر کشورها مانند عربســتان سعودی 
می چربد باید اطمینان داشت که روابط ایران و روسیه روابطی 
استراتژیک بر اساس منافع مشترک به حساب می آید در حالی 
که روابط روسیه با دیگر کشورها مانند عربستان سعودی و یا 
حتی ترکیه و اسرائیل نوعی روابط تاکتیکی به حساب می آید.

ابر قدرت ها تا جایی که امکان داشــته باشد تاش می کنند  
روابط خود با کشــورهای مختلف را قطع نکنند و به اشــکال 
مختلف در جذب کشورها به سمت و سوی کمپ خود تاش 

می کنند.

عربستان سعودی ، ترکیه و اسرائیل و حتی مصر همه متحدین 
بالقوه ایاالت متحده در منطقه خاور میانه به حساب می آیند و 
روسیه هم به خوبی می داند که چرخش این کشورها به سمت 
این کشور به این دلیل است که آنها در مواردی با ایاالت متحده 
زاویه پیدا کرده اند و می خواهند به ایاالت متحده پیغام بدهند 
که اگر منافع آنها در روابط را در نظر نگیرد ممکن اســت از آن 

دور شوند.
روسیه هم به خوبی می داند که اینها قرار نیست با یک ماقات 
و یا قرارداد از صف متحدین ایاالت متحده خارج شوند و به صف 
هم پیمانان روسیه بپیوندند، اما برای اینکه دشمن خود را آزار 
دهد با حرکت های تاکتیکی روان طرف مقابل را به هم می ریزد.
نظر به ســردرگمی سیاســت خارجی ایاالت متحده در دوره 
زمامداری ترامپ قطعا هر روز این کشور با چالش های متعددی 
هم با متحدین خود و هم با رقبای خــود مواجه خواهد بود و 
بهترین تاکتیک برای رویارویی بــا تهدید های امنیتی دولت 

جدید ایاالت متحده همانا بازی با متحدین آن  است.
با توجه به اینکه ساختار تسلیحاتی ترکیه و عربستان سعودی، 
اسرائیل ویا مصر بیشــتر غربی است می توان گفت که فروش 
سامانه های دفاعی اس 4۰۰ که ســامانه ای دفاعی است و نه 
تهاجمی به این کشــورها نوعی تاکتیک به حساب می آید تا 
انحصار تســلیحاتی غرب در فروش تسلیحات به این کشورها 
را بشکند و تهدیدی برای روســیه و متحدین آن مثل ایران به 
حساب نمی آید، اما شرکت های آمریکایی را از سیاست های 

دولت مطبوع خود ناراحت می کند.
پس می توان گفت دلواپســی در مورد ســفر ملک سلمان به 
روسیه یک مورد بیهوده است و باید ما ایرانی ها  تاکتیک هایی در 
روابطمان داشته باشیم که دیگر کشورها را به پیمان استراتژیک 
خود با روسیه جذب و تعداد دشمنان خود را با سیاست و تدبیر 

کم کنیم.

اسپوتنیک : سفر ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی به روسیه و قبول دعوت ملک سلمان از سوی پوتین برای 
سفر به عربستان بهانه ای شده است تا برخی در ايران به دلواپسی در مورد رابطه روسیه و عربستان سعودی در 

قبال رابطه روسیه با ايران ويا سوريه بپردازند.

احزابدیپلماسیپارلمان

خط مشی پوتین در ارتباط با ايران و عربستان؛

روابط تاکتیکی با عربستان؛ استراتژیک با ایران

 احترام ویژه »ناطق نوری«
 به همسر آیت ا... هاشمی

انتخاب: همایش ملی آیت ا... هاشمی و ۸ سال دفاع مقدس با حضور 
ناطق نوری، ظریف و خانواده آیت ا... هاشمی برگزار شد.

عکس روز

فرارو:یادداشت نویس معروف روزنامه واشینگتن پست، در 
مطلبی ضمن انتقاد از سیاســت تندروهای آمریکا در قبال 
برجام از دولت این کشور خواست تا پای بندی ایران به برجام 

را تایید کند.
 دیویــد ایگناتیــوس؛ یادداشــت نویس معــروف روزنامه 
واشــینگتن پســت، در مطلبی ضمــن انتقاد از سیاســت 
تندروهای آمریکا در قبال برجام از دولت این کشور خواست 

تا پای بندی ایران به برجام را تایید کند.

به گزارش فرارو؛ »دیوید ایگناتیوس«، ستون نویس مشهور 
روزنامه واشینگتن پست، طی یادداشتی که در این روزنامه 
منتشــر کرده، از رویکرد دیپلماتیــک ابهام آلود تندروهای 

آمریکا در خصوص برجام انتقاد کرد.
ایگناتیوس با اشاره به اینکه دولت ترامپ در خصوص توافق 
هسته ای »هم خدا را می خواهد و هم خرما«، گفت: تندرو ها 
رییس جمهور را ترغیب می کنند که توافق هسته ای ایران را 
تایید نکند، اما در مقابل اصرار می کنند که او خواهان تقویت 

توافق است و نه لغو آن. این ایده به لحاظ سیاسی اغوا کننده 
است، اما مشخصا امکان کارآیی آن به اندازه این ضرب المثل 

آلمانی است: شنا کردن در دریا بدون خیس شدن.
این روزنامه نگار آمریکایی افزود: هیچ مدرکی وجود ندارد که 
نشان دهد قرار دادن این توافق در برزخ، منافع امنیتی برای 

آمریکا یا اسرائیل به ارمغان خواهد آورد.
ایگناتیوس با اشاره به ایجاد وضعیت ابهام آلود در صورت عدم 
تایید برجام توسط دولت آمریکا، گفت: یک دلیل نهایی و مهم 
وجود دارد که ترامب باید )بر اســاس آن( پای بندی ایران به 
توافق هسته ای را تایید کند و آن این است: پای بندی ایران 

یک حقیقت است.

يادداشت نويس معروف روزنامه واشینگتن پست :

»تندروها هم خدا را می خواهند و هم خرما«
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کافه اقتصاد

تعطیلی 13 هزار واحد صنفی اصفهان به دلیل رکود اقتصادی
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در شهرستان اصفهان بالغ بر 120 هزار 
واحد صنفی فعال بوده و 86 هزار واحــد پروانه اقتصادی گرفته اند؛ اما به دلیل 

رکود اقتصادی چند سال اخیر، 13 هزار واحد اعالم عدم فعالیت کردند.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان کفش اصفهان 
مطرح کرد:

صنایع داخلی؛ نیازمند 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش 
اصفهان، با بیان اینکه اقداماتی که برای خروج از رکود انجام 
می شود تاثیر کوتاه مدت ندارد، گفت: خروج صنعت داخلی 
از رکود، نیازمند پرداخت تســهیالت ارزان قیمت اســت. 
مهدی حسینی بهشتیان درباره حمایت سیستم بانکی از 
تولیدکنندگان داخلی اظهار داشــت: سیستم بانکی برای 
پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان سختگیری می کند 
اما بانک ها نیز در حال اجرای قانون خود هستند. وی افزود: 
ســختگیری بانک ها، در پرداخت تسهیالت برای مبارزه با 
مفاسد اقتصادی است اما در واقع باید گفت تسهیالتی که 
داده می شود نیز چندان برای تولیدکنندگان مناسب نیست. 
تولیدکننده و صنعتگر داخلی نیازمند تسهیالت ارزان قیمت 
برای راه اندازی واحد تولیدی هستند. رییس انجمن صنفی 
تولیدکنندگان و فروشــندگان کفش اصفهان گفت: رکود 
همچنان در بازار کفش داخلی وجــود دارد و باوجود همه 
صحبت ها مبنی بر تالش برای بهبود اوضاع، همچنان شرایط 
مساعد نشده است. وی با بیان اینکه اقداماتی که برای خروج 
از رکود انجام می شود تاثیر کوتاه مدت ندارد، اظهار داشت: 
شاید مسئوالن به دنبال انجام اقدامات زیرساختی هستند 
اما صنایع نیازمند وام های زودبازده هســتند تا مشکالت 
کنونی خود را به سرعت برطرف کنند. حسینی بهشتیان 
تصریح کرد: اقدامات دیربازده برای صنعتگرانی که بازار کار 
آنها در رکود است مناسب نبوده و به همین دلیل وضعیت 
بازار چندان تغییری نکرده اســت. وی با بیان اینکه وقتی 
رکود حاکم است و تولیدکننده انگیزه ای برای کار ندارد، از 
تجهیزات روز نیز نمی تواند بهره مند شود، گفت: تولیدکننده 
برای بهبود وضعیت کاری خود و افزایش کیفیت محصول، 
نیازمند به روز ساختن تجهیزات است؛ اما تا پیش درآمدی 

وجود نداشته باشد نتیجه ای حاصل نمی شود.

سکه تمام بهار آزادی
12،480،000 ریال)طرح جدید(

6،600،000 ریالنیم سکه

۳,870,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳7،1۳0 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کشور ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی  حکایت هــای بــی شــماری دارد؛ سعید نریمانی
حکایت های گوناگونی از نژادهای مختلف ایرانی؛ حکایت هایی 
از شــهرهای بی شــمارش که با وجود یکپارچگی و اتحاد، 
تفاوت های چشــمگیری دارند. بر همگان روشــن است که 
ایرانیان باستان مردمانی با دانش و پیشرفته بوده و در اکثر فنون 
دوران خود مهارت خاصی داشته اند. اگر به نقش های تخت 
جمشید نگاه دقیقی بیفکنید، می توانید با نژادهای مختلف 
ایرانی آشنا شــوید.یکی از خصوصیات بارز نژادهای مختلف 
ایرانی که ســهم عمده ای در شناســایی آنها داشته،پوشش 
آنهاست. با بررسی های تاریخی می توان دریافت که صنعت 
پوشــاک یکی از مهم ترین صنایع ایران باســتان بوده است. 
لباس های متنوع و زیبای نژادهایی چون لــر، کرد، بلوچ و... 
معرف مردمان شهرهای ایران بوده اســت. بررسی ها نشان 
می دهد که پوشش تمام بدن در دوره های مختلف تاریخی، چه 
نزد زنان و چه مردان، در ایران یک حقیقت بوده است و به هیچ 
وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند؛ اما این را بایستی 
در نظر داشت که پوشش کامل و آراسته همراه با تزئینات زنان 
در ایران، با پوشش چادر سیاه  بسیار متفاوت بود و سبک خاص 
خودش را داشته است. برخی معتقد هستند که این پوشش 
کامل و آراســته، به نوعی منشــأ به وجود آمدن حجاب در 

دنیاست.
ویل دورانت معتقد اســت که نقش پوشش و حجاب زنان در 
ایران باستان چنان برجسته اســت که می توان این کشور را 
منشــأ اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست. روند تاریخ 

تمدن و فرهنگ انسانی از زمانی آغاز شد که انسان ها زندگی 
فردی و غارنشینی را رها کرده و هسته های نخستین جامعه 
بشری را پدید آوردند. از این رو در هر جامعه ای بنا به شرایطی 
نوع پوشاک و پوشش زنان و مردان تغییر کرد. برای نمونه در 
جنگ ها بانوان مبارز ایرانی لباسی همچون مردان می پوشیدند. 
گواه این سخن جنگ ســهراب با گردآفرید بود؛ زیرا تا زمانی 
که کالهخود از ســر گردآفرید نیفتاد، سهراب به زن بودن او 
پی نبرد. ابزارهای ریسندگی و بافندگی کشف شده، اشاره به 
اهمیت پوشش در کتب مختلف تاریخی و ادبی در کنار نام های 
متنوع پوشش ایران، از جمله دالیلی است که اهمیت پوشش را 
در کشور ما نشان می دهد. با ورود اسالم به ایران، ارزش پوشش 
در کشور دوچندان شــد؛ چرا که دین اسالم تاکید فراوانی بر 
پوشش مناسب مردان و زنان دارد. شــاید از زمان قاجار بود 
که صنعت پوشــاک، ابزاری برای تجارت متموالن شد. ورود 
پارچه های غیر ایرانی به کشــور با فرمان متحدالشکل شدن 
لباس در دوران رضاخان، همراه و پای پوشاک خارجی به کشور 
باز شد.کت و شلوارهای متنوع  و شیک غربی با کراوات و پاپیون 
ارزش خاصی نزد ایرانیان یافت. در ابتدا اکثر مردم از لباس های 
غیرایرانی اســتقبال کردند ولی این میهمان ناخوانده سبب 
شد تا پوشاک ایرانی به انزوا رو نهد. با پیشرفت هر چه بیشتر 
کشور، گرایش مردم به پوشاک خارجی بیشتر شد و پوشاک 
وطنی از رونق افتاد. کارخانه های بافندگی یک به یک تعطیل 
شد، پارچه های ایرانی بی کیفیت شدند و کارگاه های تولیدی 
به سختی به کار خود ادامه دادند. حال، بازار پوشاک ایران در 
دست اجناس غربی اســت. اصفهان از جمله شهرهایی است 

که مراکز خرید پوشاک بســیاری را در خود جای داده است؛ 
مغازه های شیک که پوشاک انحصاری مارک های معتبر دنیا 
را با قیمت گزاف به فروش می رسانند که البته مشتری های 
مخصوص به خود را دارند. از مغازهای لباس فروشــی معتبر 
که بگذریم به دیگر مراکز پوشــاک می رسیم. اگر برای خرید 
به مغازه ای نه چندان معروف وارد شــوید و درباره لباســی 
اطالعات بخواهید، قطعا با این جمله روبه رو می شوید:»کار 
تُرکه«. آری، پوشاک به اصطالح ترک، اکثر مغازه های اصفهان 
را به تسخیر خود در آورده است. شاید به اندازه ای که ما از تُرک 
بودن پوشاک ذوق زده می شــویم، خود مردمان این کشور 
شگفت زده نشوند. اما آیا تمام این پوشاک محصول کشورهای 

خارجی است؟
رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان در این باره می گوید: تمام 
پوشــاک موجود در بازار، خارجی نیســتند؛ بلکه تولیدات 
داخلی با مارک خارجی، به مشــتریانی که متقاضی پوشاک 
خارجی هستند، ارائه می شود. ابراهیم خطابخش در گفت وگو 
با خبرنگار ایســنا، با بیان اینکه وارد کردن پوشاک خارجی، 
برای تولیدات داخل مشــکل ایجاد کرده اســت، اظهار کرد: 
پوشاک تولیدی استان اصفهان، از نظر کیفیت، بهتر از پوشاک 
خارجی اســت، اما تعدادی از تولیدکنندگان همین پوشاک 
داخلی را با مارک های خارجی مورد تقاضای مشتری به مردم 
ارائه می کنند. اما دالیل این عالقه بی حد مردم به پوشــاک 

خارجی چیست؟
اصوال ما مردمانی هستیم که از پرداخت هزینه زیاد برای یک 
کاال لذت می بریم. اگر پیراهنی با قیمت مناســب و معقول 
مشاهده کنیم در خرید آن دچار تردید می شویم ولی مشاهده 
همان پیراهن در یک مغازه معتبر، ما را به پرداخت چندبرابر 

قیمت اصلی آن لباس تشویق می کند.
کیفیت پوشاک

شــاید یکــی از اصلی تریــن دالیــل محبوبیت پوشــاک 
غیروطنی،تصور ما از کیفیت بی نظیر آنهاست.دوخت های 
صنعتی، الگوهای متنوع و رنگ های زیبا برای ما بیانگر کیفیت 
مناسب یک لباس اســت. حال اگر پوشاک وطنی را مشاهده 
کنیم متوجه می شویم که خیاط زحمت کش حتی نتوانسته 
اســت نخ را روی خط مســتقیم بدوزد؛ عدم تنوع در الگوی 
دوخت،رنگ های نه چندان متنوع و... از دالیلی است که ما را 

در خرید پوشاک ایرانی دچار تردید می کند.
تبلیغ؛ عاملی برای فروش

تبلیغ کاال یکی از مهم ترین ابزارهای فــروش در بازار امروز 
است.کدام فروشــنده اســت که کاالی خود را تبلیغ نکند و 
کدام خریدار اســت که از تبلیغ رضایت نداشته باشد؟! برای  
فروش پوشاک هم چه تبلیغی پر نفوذتر از مارک خارجی آن 
لباس وجود دارد؟ بدون شک عالقه بی شمار مردم به پوشاک 
خارجی، سبب ورشکستگی هر چه بیشتر پوشاک داخلی می 
شود.دردناک تر از این موضوع، تالش دوزندگانی است  که باید 
با مارک های خارجی همراه شود تا مورد پسند مردم قرار گیرد. 
در این میان عده ای ســودجو وجود دارند که از بازار با ظاهر 

خارجی پوشاک سود هنگفتی می برند.

خبر

 حضور ۳۰ مشارکت کننده ایرانی 
در نمایشگاه پزشکی عمان

کشــور عمان تــا فردا  
هفتمیــن  میزبــان 
نمایشــگاه و کنفرانس 
بین المللــی تجهیزات و 
خدمات پزشکی خواهد 
بود. شــرکت نمایشگاه 
های بین المللی اســتان 
اصفهان به عنوان نماینده 
رسمی مرکز نمایشگاهی 
عمــان و تنهــا منتخب 

سازمان توســعه تجارت ایران، برای چهارمین سال متوالی، پاویون 
ملی ایــران را در بخش هــای اصلی تجهیزات پزشــکی، خدمات 
 بهداشــتی- درمانی و گردشگری سالمت، ســازماندهی و برگزار 

کرده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این 
خصوص گفت: توجه به پتانسیل های باالی کشورمان در زمینه های 
مختلف بهداشتی-درمانی، قابلیت های متخصصان پزشکی ایران و 
همچنین فراهم بودن بسترهای مناسب برای حضور ایران در بازار 
کشور عمان، باعث شد شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان از سال 201۴ برای نخستین بار شرایطی را در کشور عمان 
فراهم سازد تا برترین های ایران بتوانند در نمایشگاه پزشکی عمان 
با برند Oman Health  به صورت گروهی و در قالب پاویون ایران 

مشارکت داشته باشند.
به گفته محققیان، در هفتمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و 
خدمات پزشــکی عمان که در مرکز نمایشــگاه های جدید عمان 
برپاســت، شــاهد حضور حدود 30 شرکت، موسســه، انجمن و 
بیمارستان از کشور ایران در فضایی بالغ بر 300 مترمربع خواهیم بود 
که تداوم حضور هدفمند و منسجم ایرانیان در این رویداد تخصصی 

را نشان می دهد.

 پوشاک تولیدی اصفهان باکیفیت تر از خارجی است، اما مشتری ندارد؛                                     

  ایرانی بدوزید، خارجی بخرید

شهردار خمینی شهر در آیین معارفه:

150 پروژه عمرانی در خمینی شهر ظرف یکسال گذشته تحقق یافته است

آیین معارفه شهردار خمینی شهر برای دومین دوره  متوالی با حضور اعضای شورای شهر، معاون امور مریم مومنی 
عمرانی استانداری استان اصفهان و دیگر مقامات محلی و استانی برگزار 

شد و مهندس علی اصغر حاج حیدری در سمت خود باقی ماند.
عبدا... کیانی رییس شــورای اسالمی خمینی شــهر، در مراسم معارفه 
شهردار این شهر اظهار کرد: اســتاندار محترم در دوره چهارم در موارد 
مختلف، قدم های موثری در جهت رشد و شکوفایی خمینی شهر برداشته 
و در جهت تعیین وضعیت منطقه منظریه و مشــکالت آن به طور جدی 
پیگیر بودند. کیانی با اشاره به مساعدت های اســتاندار در تحقق طرح 
جامع شــهرداری، از تالش های تمامی مسئوالن ســازمان ها و نهادها 

قدردانی کرد. 
وی، دالیل انتخاب شــهردار خمینی شــهر برای دومین دوره متوالی را 
درخواســت های مردمی عنوان کرد که با بیش از 26 هــزار رای در ایام 
انتخابات و به دلیل داشــتن تجربه، تخصص، تعهــد و تدین و مدیریت 
شایسته، روابط عمومی قوی و انگیزه کار و تالش شبانه روزی و ارتباطات 
مردمی در سطح کالن و استان، توانست برای بار دوم انتصاب شود. کیانی 
خاطرنشان کرد: داشتن این خصایص باعث شد تا با حداکثر رای اعضای 
شورا، حکم علی اصغر حاج حیدری هفته گذشته به امضای وزیر محترم 

کشور برسد.
در ادامه، مهندس طرفه، معــاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان،  با 
اشاره به اینکه احکام شهرداران شــهرهای با جمعیت باالی 200 هزار 
نفر از جمله خمینی شهر، توسط وزیر کشور صادر می شود، عدم حضور 
استاندار در مراسم معارفه را دالیل کاری غیرمنتظره عنوان کرد. وی ادامه 
داد: در جلسه ای که سال گذشته به مناسبت بزرگداشت شهدای اصفهان 
خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان از وضعیت خمینی شهر جویا 
شدند که این موضوع نشــان می دهد جایگاه خمینی شهر نه تنها برای 
 مدیریت استان و کشــور، بلکه برای مقام معظم رهبری نیز حائز اهمیت 

است. 
وی با اشاره به اینکه شورا و شهرداری در دوره چهارم اقدامات زیادی انجام 
داده و موجبات رضایتمندی مردم خمینی شهر را فراهم کرده اند، گفت: 
در دوره پنجم باتوجه به قابلیت و تجربه مدیریت شهری، باید تالش کرد 

تا این رضایتمندی حفظ شده و افزایش یابد.
طرفه افزود: باتوجه به محدودیت زمین و تراکم جمعیتی خمینی شهر، 
ابالغ طرح جدید جامع و طرح تفصیلی، به حل مشکالت مربوط به حریم 
و محدوده شهری و توسعه عمرانی و شهری خمینی شهر کمک زیادی 
خواهد کرد و شهرداری می تواند از طریق راهکارهای قانونی و توسعه و 
تغییر کاربری های الزم در کمیسیون ماده پنج استان، به حل مشکالت 

عمرانی خمینی شهر کمک کند.

وی با بیان اینکه با محوریت اســتانداری اصفهان بعد از دو دهه، مشکل 
منظریه خمینی شهر حل شد، گفت: با پیگیری امام جمعه خمینی شهر 
مشکالت و موانع برای احداث مصلی رفع شــده است و این اقدام، طبق 
برنامه ریزی شــروع خواهد شــد. وی در ادامه، به بودجه مصوبه ساالنه 
شهرداری استان اشاره کرد و افزود: بودجه مصوبه ساالنه شهرداری های 
اســتان معادل ۴ هزار و 700 میلیارد تومان اســت و با احتساب بودجه 
سازمان های تابعه شهرداری، این بودجه به 6 هزار میلیارد تومان افزایش 
می یابد. وی افزود: ضمنا این بودجه از محــل اعتبارات بودجه عوارض 
آالیندگی، ارزش افزوده و عوارض شهری و دریافتی مردم شهرهای استان 
تامین می شــود. طرفه با بیان اینکه به طور میانگین 30 درصد بودجه 
شهرداری های استان، در امور جاری، حقوق و دستمزد هزینه می شود، به 
اعضای شورای پنجم شهر یادآور شد: تاکنون سهم شهرداری خمینی شهر 
در بودجه عمرانی ۴7 درصد بوده که با وجود تالش های فراوان در دوره 
گذشته، باید تمهیداتی صورت گیرد تا ســهم بودجه عمرانی شهرداری 

شهر افزایش یابد.
وی عنوان کرد: یکی از مهم ترین مشــکالت شهرداری خمینی شهر در 
دوره گذشته، اختالفات آن با دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان بوده که خوشبختانه در این دوره با محوریت استان قم، رقم دقیق 
این مطالبات کارشناسی شد و به تایید طرفین رسید و اسناد خزانه تحویل 

شهرداری خمینی شهر شد. 
معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه ساماندهی بافت فرسوده باید به 
سرعت انجام شود و استفاده از سرمایه گذاری های مردمی در این راستا، 
به صورت شرکت تعاونی و خیرین به عنوان نمونه و الگو در کشور مطرح 
است، ساماندهی 600 هکتار بافت فرسوده را از شهرداری و شورای شهر 
خواستار شد. وی در پایان سخنانش از زحمات کلیه اعضای شورای دوره 
چهارم و شهرداری تقدیر و تشکر کرد و افزود: امیدوارم با سیاستگذاری و 
ارتقای سطح فعالیت های عمرانی و با هدف گذاری آن، سطح رضایتمندی 
مردم بیشتر شــود. در ادامه، بخشــی از خدمات و اقدامات شهرداری و 
شورای شهر در طول این مدت مطرح و بیان شد که ظرف یکسال گذشته 
150 پروژه عمرانی به انجام رسیده یا در دســت اقدام است که احداث 
میادین ده گانه شهر، بهســازی خیابان ها و اجرای دوربرگردان، احداث 
میدان های امام علی )ع( دستگرد و آیت ا... صدری و بلوار عماد سیادت 
را شامل می شــود؛ همچنین حدود ۴/5 میلیارد تومان برای آزادسازی 
هزینه شده اســت. افتتاح فاز اول پارک کوهستانی الدر، تملک و اجرای 
بانک شهروند، تملک 65 هکتار از اراضی و باغات اطراف باغ سبز و تملک 
و بازسازی ساختمان کازرونی که با هدف جذب گردشگر و توسعه فضای 
سبز انجام شــده، از دیگر اقدامات و طرح های صورت گرفته یا در دست 

اقدام است. 
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اخطار اجرایی
7/163 شماره: 951107  به موجب رای شماره 00128-960 تاریخ 96/1/31 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- فرهاد ذوالفقاری فرزند حسین 2- حسین ذوالفقاری فرزند حسن هر دو به نشانی 
خیابان امام خمینی عاشق آباد کوی مهد کودک 3- سید رضا حسینی عاشق آبادی 
به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ هشتاد و نه میلیون 
و پانصد و هشتاد و یکهزار و هفتصد و بیست و هفت ریال بابت اصل خواسته و سه 
میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و پانصد و سی ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
) 95/9/15( لغایت تاریخ اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم 
له : بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی به نمایندگی هادی حطیم به نشانی خیابان 
شیخ صدوق شمالی مدیریت شعب بانک ملت استان  با وکالت فهیمه عصاچی به 
نشانی چهار راه پلیس ابتدای توحید جنوبی مجتع تابان طبقه اول واحد 1.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:20611 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 260 کلمه، 3 کادر( 
اجرایيه

9610420350500179  شــماره پرونــده:  7 شــماره اجراییــه: /148
9409980350501309 شــماره بایگانی شــعبه:941450 بموجب درخواســت 
اجــراي حکم مربوطه بــه شــماره 941450 و شــماره دادنامه غیابــی مربوطه 
9509970350500936  محکوم علیه حســن احمدی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به  پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
6/650/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه همزمان با واخواست 
1394/05/12 لغایت زمان اجرا در حق محکوم له شرکت سوخت راکتورهای هسته 
ای به شماره ثبت 225876 به نشانی اصفهان 20 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 
جاده روشن دشت منطقه هسته ای شرکت سوخت راکتورهای هسته ای و کدپستی 
8146519570  و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 
م 306 ق ا د م الزامیست.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 20667 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 420 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

7 شــماره اجراییــه: 9610426796200099  شــماره پرونــده:  /178
9609986796200172 شــماره بایگانی شــعبه: 960173 بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شــماره 9610096796200749 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796200939 محکوم علیه علیرضا مظاهری به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 36/750/000 ریال بابت اصل خواسته )به خواسته 
وجه یک فقره چک به شــماره 09354924 مــورخ 92/10/15( و پرداخت مبلغ 
1/138/750 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
محمدمهدی وثیق زاده انصاری فرزند عبدالرضا به نشانی اصفهان خ 4 باغ خواجو 
خ شهدای خواجو نبش کوچه شماره 3 مشاور امالک مشتاق پ 1 با وکالت صفورا 
نیکوخواه فرزند بهمن به نشانی اصفهان چهارباغ باال روبروی پپسی کوال مجتمع 
پارســیان طبقه پنجم آپارتمان 705 دفتر وکالت خانم صدیقه منشی، با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معادل نصف محکــوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
 موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه  قانــون   3 مــاده   1 )تبصــره 
حــل شــورای  حقوقــی   32 شــعبه   20583 م الــف:   .)1394 

 اختالف  اصفهان )مجتمع شماره یک() 453 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

7 شــماره اجراییــه: 9610426796200100  شــماره پرونــده:  /177
9609986796200174 شــماره بایگانی شــعبه: 960175 بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شــماره 9610096796200748 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796200927 محکوم علیه جواد مظاهری به نشــانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 114/250/000 ریال بابت اصل خواسته )به خواسته 
وجه دو فقره چک به شماره های 438948 مورخ 93/11/2 به مبلغ 46/000/000 

ریال - 438970 مورخ 93/10/13 به مبلــغ 68/250/000 ریال( و پرداخت مبلغ 
3/136/250 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له محمدمهدی وثیق زاده انصاری فرزند عبدالرضا به نشانی اصفهان 4 
باغ خواجو خ شهدای خواجو نبش کوچه مشاوره امالک مشتاق پ 1 با وکالت صفورا 
نیکوخواه فرزند بهمن به نشانی اصفهان چهارباغ باال روبروی پپسی کوال مجتمع 
پارســیان طبقه پنجم آپارتمان 705 دفتر وکالت خانم صدیقه منشی ، با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 20582 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک() 466 کلمه، 5 کادر(
مزایده

7/326  شعبه پنجم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالســه 2973/95 ش ج 5 له خانم صدیقه ایگدر باصیری بــا وکالت خانم الهام 
ابوالحســنی و علیه محمد حســن ایگدر باصیری به آدرس اصفهان براآن شمالی 
روستای کنجوان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 237/220/000 ریال 
ملک معرفی شده توقیفی از جانب شخص ثالث  آقای محمد سعید  ایگدر باصیری 
به آدرس براآن شمالی روســتای کنجوان خیابان امام خمینی دومین پالک مجاور 
دفتر شورای شهر پالک 341 می باشد که شرح آن به صورت ذیل می باشد محل 
مورد نظر به صورت یک عمارت ساختمانی می باشد که در سمت غرب و شمال بنا 
شده است ساختمان سمت غرب دیوارهای باربر دارد و سقف آن طاق چشمه ای با 
خشت و گل است و ساختمان سمت شمال که جدیدتر است دارای دیوار باربر با سقف 
طاق جنوبی )آهن و آجر( می باشد دیوارها گچ و رنگ است و کف سیمانی است دربها 
قدیمی چوبی است و دربها و پنجره های خارجی فلزی است کف حیاط آسفالت شده 
و در سمت شرق دیوار ندارد به نحوی که حیاط این 2 ملک به همدیگر ارتباط دارد 
المک گاز این ملک فاقد گالتور و کنتور می باشد و ظاهراً گاز مشتعل ندارد و درب 
ورودی به آن نیز با ملک مجاور شرقی مشــترک است و درب مستقل ندارد و جمعًا 
حدود 180 متر مربع اعیانی دارد بر اســاس مدارک ارائه شده دارای یک جلد سند 
مالیست به شماره چاچی 063702 و شماره ملک 115/70 و شماره ثبت 5966 دفتر 
26 و صفحه 554 بخش 20 ثبت اصفهان با 385/23 متر مربع عرصه می باشد که 

به نام محمد سعید ایگدر باصیری فرزند محمد حسن ثبت سند شده است با توجه به 
محل و موقعیت متراژ و ابعاد و با در نظر گرفتن اعیانی موجود و اشتراکات و قدمت و 
نهایتاً در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزش ملک موصوف برابر 235/000/000 
ریال برآورد و اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده در 
نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/8/14 ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف طبقه دوم )مجتمع شهید محسن حججی( برگزار نماید طالبین شرکت در 
جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری 
مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این شعبه 
اجرای احکام از مال توقیفی بازدید نماید پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 
 خواهد بود. م الف:21619 شعبه 5  اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 427 کلمه، 5 کادر( 
مزایده اموال غير منقول

7/327  اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 962034 ج / اول له علی اکبر کسرائیان و علیه 
مهرداد نقیه مبنی بر مطالبه مبلغ 2/535/599/794 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در روز سه شــنبه مورخ 96/8/2 ساعت 9/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 10/432 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیاًل درج شده است ملکی آقای مهرداد نقیه و اکنون در تصرف مالکین 
سرقفلی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف  5 روز قبل ازجلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین بانک ملی در وجه اجرای احکام 
حقوقی درجلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
احترامًا بازگشت به ابالغ شــماره 171/5423/00 مورخ 1396/03/04 منضم به 
تصویر نامه ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی اصفهان در ارتباط با پرونده 
کالسه 962034 موضوع تعیین ارزش سرقفلی یک باب مغازه اینجانب ضمن مطالعه 
پرونده مذکور با راهنمایی و حضور خواهان و خوانــده از محل ملک واقع در طبقه 
همکف مجتمع تجاری عباسی جنب بانک صادرات مغازه شماره 102 نوشت افزار 
فرزانگان بازدید به عمل آورده که نتیجه معاینات و بررسی ها به شرح زیر حضورتان 
اعالم می گردد: الف( محل معرفی شده عبارت است یک باب مغازه با دهانه حدود 
4 متر و سی سانتیمتر و سطح تجاری همکف حدوداً 42 متر مربع به انضمام بالکن به 
مساحت تقریبی 24 متر مربع دارای در برقی، در ورودی از شیشه سکوریت، پوشش 
دیوارها کاغذ دیواری، قفسه بندی چوبی، کف سرامیک، سیستم گرمایش بخاری، 
سرمایش کولرآبی و اسپیلت، انشعاب برق مستقل و انشعابات آب و گاز مشترک می 
باشد. ب( مالکیت مغازه متعلق به شــهرداری اصفهان بوده و دارای قرارداد اجاره 
فیمابین سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و آقایان 1- مهرداد نقیه 
2- فریدون نقیه 3- مهدی نقیه با ذکر اســتفاده صرفًا به عنوان نوشت افزار و لوام 
التحریر می باشد. ج( ارزیابی با توجه به موارد فوق و قیمت های عادله روز در زمان 
ارائه گزارش و کلیه شرایط و عوامل تاثیرگذار در قضیه ارزش حقوق کسبی مستاجر در 
محل مذکور و همچنین کلیه هزینه هایی که مستاجر در محل مورد اجاره برای بهتر 
استفاده نمودن از محل هزینه نموده و همچنین مبالغ پرداختی قبلی به عنوان پذیره 
و یا سرقفلی و غیره جمعاً به مبلغ 17/500/000/000 )هفده میلیارد و پانصد میلیون 
 ریال( تعیین و اعالم می گردد. م الف:21649 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی

 دادگستری اصفهان ) 471 کلمه، 5 کادر( 

برگزاری دوره آموزشی حکمت یمانی میرداماد
خانه حکمت اصفهان نسبت به برگزاری دوره آموزشی حکمت یمانی میرداماد باحضور سه تن 
از استادان برجسته این حوزه از ۲۶ مهرماه، چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ اقدام به برگزاری 

دوره آموزشی می کند.

شبنم قلی خانی در کنار مارال فرجاد
شبنم قلی خانی، بانوی بازیگر ســینمای ایران پس از تماشای یک 
نمایش، این عکس یادگاری را در کنار یکی از بازیگران این نمایش 
گرفته است. خود شبنم گفته که این عزیز مارال فرجاد است ولی ما 

تا با چشم خود نبینیم تایید نمی کنیم!

اینستاگردی

تلویزیون

 سوپراستارسینما
 به تلویزیون می آید

شبکه نســیم که ســابقه درخشــانی در اســتفاده از چهره ها در 
برنامه هایش را دارد این بار سراغ محمدرضا گلزار، ستاره پرطرفدار 
سینما رفته است. خبرها حاکی از این است که محمدرضا گلزار در 
یک برنامه گفت وگومحور با شبکه نســیم، همکاری خواهد کرد. 
بی شک تهیه کنندگان این برنامه و مدیران شبکه به پربیننده شدن 
این برنامه و شــبکه با حضور این بازیگر سرشناس امیدوارند و برای 
اقبال بیشتر نسیم در بین سایر شبکه های تلویزیونی، برنامه ریزی 
خواهند کرد.این اولین باری است که محمدرضا گلزار، سوپراستار 

سینمای ایران، دعوت صدا و سیما را پذیرفته و به تلویزیون می آید.

 فرمان آرا »دل دیوانه « اش را 
به دریا سپرد!

نهمین ساخته بلند» بهمن فرمان آرا« که مراحل تصویربرداری را 
پشت سر گذاشته و در مرحله فنی تدوین و صداگذاری است، تغییر 
نام داد.»حکایت دریا« که اســم اولیه اش »دل دیوانه« بود به تهیه 
کنندگی خود فرمان آرا در سال ۹۵ در شهرستان رامسر کلید خورد.
»حکایت دریا« داستان پریشان حالی های یک نویسنده بعد از ترک 
آسایشگاه روانی است که متوجه تغییرات دنیای اطرافش شده است. 

درشهر

رونمایی از ۶ عنوان کتاب 
تولیدی حوزه هنری استان

با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان استان اصفهان، 
از شش عنوان کتاب تولیدی حوزه هنری استان اصفهان 
رونمایی می شــود. به نقل از روابط عمومی حوزه هنری 
استان اصفهان،شــش عنوان کتاب تولید شده در زمینه 
ادبیات، ادبیات پایداری، تئاتر و پژوهش ســاعت ۱۸:۳۰ 
فردا در ســاختمان مرکزی حوزه هنری اســتان اصفهان 
واقع در خیابان اســتانداری، گذر سعدی، عمارت سعدی 
رونمایی خواهد شد.کتاب »خاطره تا داستان« ،»موقعیت 
ا... وکیل«،کتاب »دی هشت« گفت وگویی با محمدرضا 
رمضانیان، فرمانده مهندسی رزمی لشکر ۱۴ امام حسین)ع( 
در دوران جنگ تحمیلی نوشته علی هاشمی، کتاب »غاگ« 
)مجموعه پنج نمایشنامه( نوشته محمدرضا آریان فر، کتاب 
»ارزش گذاری فرهنگ« )روش ها و نمونه هایی از اقتصاد 
فرهنگ( نویسنده ژینت دی اسنوبال با ترجمه هما موذن 
جمشیدی، کتاب »نذر سقا« مجموعه اشعار نعیمه امامی 
اشلق از جمله کتاب هایی است که در زمینه های نام برده 

شده رونمایی می شوند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان مطرح کرد: 

ضعف اصفهان در زمینه اجرای 
برنامه های مذهبی و انقالبی

نشست هم اندیشی شورای تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اصحاب رسانه صبح دیروز برگزار شد.

در این نشست جعفر عســگری، رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان عدم وجود هماهنگی 
در تصمیم گیری در شــهر اصفهان را از جمله مشــکالت 
این شهر دانست و گفت: متاســفانه شهر اصفهان باوجود 
اینکه به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور شناخته 
می شــود، اما در اجرای برنامه های مهم مذهبی و انقالبی 
به قوت عمل نمی کند و دارای ضعف های بسیاری است. 
وی افزود: مثال امســال برای برگزاری نماز ظهر عاشــورا 
در میدان امام خمینی)ره( ما با کمبود امکانات بســیاری 
مواجه بودیم و حتی برای تامین فرش زیرپای نمازگزاران 
هم محدودیت های بسیاری داشتیم. وی با اشاره به ضعف 
موجود در مدیریت اســتان اصفهان هم گفت: متاسفانه 
استانی که با تقدیم بیشترین سهم شهید و جانباز کارنامه 
درخشانی در دوران ۸ سال دفاع مقدس داشته، امروز در دو 
نعمت مهم آب و هوای پاک محروم شده و مشکالت بسیار 
زیادی در این دو حوزه بر سر راه مردم نجیب و شهید پرور 

آن قرار گرفته است.

سینما

»اسب ها« از واقعه عاشورا می گویند؛

 روایت و تحلیل رفتار انسان ها پیرامون حادثه کربال

را به بازیگر می دهد.
استفاده از شمایل سر اســب برای معرفی 

بازیگران این نقش 
در این نمایش از بازیگران حرفه ای تئاتر استفاده شده و 
موضوع قابل توجه در نمایش اســب ها، حضور بازیگران 
بسیاری در نقش اسب است. بازیگران نقش اسب شمایل 
سر اســب را با چرم حمل می کنند که ترکیب مناسبی 
برای لباس سیاه یا سفید موســوم به رنگ پوست اسب 

محسوب می شود.
نمایش بلند اســب ها که زمانی نزدیک به ۹۰ دقیقه را 
برای اجرا به خود اختصاص داده، در یک پرده به نمایش 
در می آید. با توجه به اینکه چندین اپیزود از داستان های 
مرتبط با اسب های واقعه عاشورا روایت می کند. نمایش به 
صورت خطی و پشت سرهم به اجرا در می آید و اپیزود و 
پرده ای در زمان طوالنی اجرا برای جدا کردن داستان ها 

از یکدیگر وجود ندارد.
اجرای زنده موســیقی آیینی و مذهبی در 

پیش زمینه نمایش اسب ها
اجرای زنده موسیقی آیینی و مذهبی در نمایش عاشورایی 
اســب ها که بی ربط به نواختن آالت موسیقی در میدان 
جنگ  هم نیست، تاثیر خوبی روی مخاطب نمایش اسب ها 
می گذارد. مخاطب بحق پس از شــنیدن صدای طبل و 
دهل خود را حاضر در میدان جنگ می بیند و بیشتر در 
فضای واقعه عاشورا خود را درگیر می کند. اجرای موسیقی 

این نمایش بر عهده امیرمحمد طاهری است.
روایت و تحلیل رفتار انسان هایی که به ظاهر از 

واقعه دور هستند
محمدرضا رهبــری، مدیر تاالر هنر ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان اعتقاد دارد، این تئاتر به شیوه 
خاصی نگارش شده است، به شکلی که در نمایش،  وقایع 
کربال از زبان اسب ها بازگو می شود. وی می افزاید: گویا این 
نمایش به نوعی روایت و تحلیل رفتار انسان هایی است که 
به ظاهر از واقعه دورند، اما باید تکلیفشان را با اصل ماجرا 

یعنی جدال ابدی حق و باطل مشخص کنند. 
رهبری ادامه می دهد: این نمایش با توجه به متن زیبا و 
خاص خود می تواند مخاطب جدیدی را به گروه مخاطبان 
تئاتر دینی اضافه کند؛ همچنین نویسندگانی که قصد 

نمایشنامه نویسی دارند، می توانند از جسارت نویسنده 
نمایش اسب ها برای نگارش و ارائه تصویر از بخش های 

ناگفته واقعه عاشورا در این تئاتر الگو بگیرند.
در این نمایش که بازیگران شناخته شده تئاتر اصفهان در 
آن حضور دارند، احمدرضا رافعی بروجنی، مژگان نوایی، 
حسن محمدی، حســین نصر اصفهانی، بهزاد سیفی، 
حســن جویره، احســان جانمی و لیال قربانی به ایفای 
نقش پرداخته اند؛ همچنین در کنار شخصیت های اصلی 
نمایش، ۴۰ نفر از بازیگران جوان تئاتر در نقش اسب به 
ایفای نقش  در این نمایش می پردازند. نمایش عاشورایی 
»اسب ها« به نویسندگی محمد رحمانیان و کارگردانی 
محســن عرب زاده از ۱۲مهر تا ۱۲ آبان  به جز روزهای 
شنبه از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه درســالن اصلی تاالر هنر 

اصفهان روی صحنه می رود.

»اسب ها« عنوان  نمایشــی با موضوعاتی پیرامون واقعه 
عاشــورا به نویســندگی محمد رحمانیان و طراحی و 
کارگردانی محسن عرب زاده است که از ۱۲مهرماه به مدت 
یک ماه از ســوی دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان در سالن اصلی تاالر هنر در 

حال اجراست.
داســتان نمایش اســب ها، برگرفته از وقایع و اتفاقات 
مرتبط به واقعه عاشوراست. محمد رحمانیان، نویسنده 
این نمایشنامه البته با شکل و شمایلی متفاوت و نوآورانه 
از زبان اسب ها این واقعه را روایت کرده است. شخصیت 
اصلی نمایش یک تربیت کننده اسب از اهالی کوفه است 
که در اسطبل خود جایی بیرون از شــهر کوفه با واقعه 
عاشورا و وقایع مرتبط با آن درگیر می شود. او زبان اسب ها 
را می فهمد و از طریق آنها از اتفاقات در حال وقوع مطلع 

می شود.
با توجه به روایت خاص و متفاوت نمایش اسب ها، دکور 
ساخته شده روی صحنه سالن اصلی تاالر هنر قابل توجه 
است. محســن عرب زاده، کارگردان نمایش در طراحی 
صحنه از یک پل چوبی خوش ساخت برای وصل کردن 

۲طرف صحنه به یکدیگر استفاده کرده است. 
به منظور استفاده بهتر از فضای صحنه، بخشی به فضای 
جلویی صحنه افزوده شده که جای مانور و حرکت بیشتر  
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ویژه 

مهر: تلویزیون های فوق دقیق، دارای نمایشگر خمیده و عریض معموال بسیار 
گران قیمت هستند، اما شرکت میتاشی مدل تازه ای از این تلویزیون ها را به 

قیمت ۱۲۰۰ دالر عرضه کرده است.
به گزارش اسین ایج؛ این تلویزیون ۵۵ اینچی با استفاده از نمایشگرهای ال ای 
دی شرکت سامسونگ تولید شده و از نسبت کنتراست استثنایی ۴۰۰۰۰۰ 
به یک برخوردار است؛ بنابراین کیفیت تصاویر این تلویزیون از شرایط بسیار 
مناسبی برخوردار است.این تلویزیون دارای پورت »یو اس بی« برای تماشای 
ساده محتوای چندرسانه ای اســت و از ورودی »اچ دی ام آی« هم برخوردار 

است. امکان اتصال رایانه های شخصی به این تلویزیون هم وجود دارد.
سازگاری با شبکه های وای فای و قابلیت تصویر در تصویر هم در این تلویزیون 
میتاشی وجود دارد. رابط کاربری تلویزیون هوشــمند یادشده هم بر مبنای 
سیستم عامل اندروید طراحی شده اســت.تلویزیون یادشده با خدمات نصب 
رایگان و با سه سال گارانتی عرضه می شود و مجهز به شیشه حرارت دیده برای 

افزایش استحکام و کیفیت نمایش بصری است.

 عرضه تلویزیون فوق دقیق خمیده
 با قیمت ارزان

اقدام جدید نیروهای پلیس؛

پیش بینی جرایم به وسیله فناوری در انگلیس

پلیس انگلیس قصد دارد با اســتفاده از فناوری های نوین زمان و مکان وقوع 
جرم را پیش بینی و به این ترتیب از آن جلوگیری کند.

به همین دلیل تحقیقی در این باره به نام »ردیابی پیش بینی جرم« نوشته شده 
است. انستیتو مطالعات امنیتی و دفاعی رویال یونایتد)RUSI( گزارشی درباره 
استفاده از اطالعات کالن توسط نیروهای پلیس منتشر کرده است. طبق این 
گزارش نیروی پلیس انگلیس از هم اکنون به مخازن عظیم اطالعات دسترسی 

دارد، اما هنوز راه های استفاده از آن را نمی داند.
به گفته الکساندر بابوتا اکنون بیش از یک دهه است که ابزارهای پیش بینی 
جرم و جنایت در انگلیس وجود دارد، اما فقط بخشی از نیروهای پلیس از آن 

استفاده کرده اند.
این نرم افزار بسیار ساده است و با توجه به نوع جرم، مکان و تاریخ آن نقشه ای 
از نقاط احتمالی وقوع احتمالی جرم مشابه ایجاد می کند. استفاده از اطالعات 
کالن برای پیش بینی وقــوع جرم  ۱۰ برابر دقیق تــر از روش های تصادفی 

پیش بینی جرم است.
استفاده از این فناوری فقط مختص انگلیس نیست. هم اکنون نیروی پلیس در 

آمریکا  از این نوع فناوری استفاده می کنند.

به گزارش بیزینس اینسایدر؛ گلکسی نوت آتی سامسونگ، مجهز به نوعی فناوری 
خواهد شد که اپل به دلیل مشکالت تولیدی، در آیفون X از آن استفاده نکرد.

گلکسی نوت ۹ احتماال مجهز به یک حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر باشد. به گفته 
»مینگ چی کو« یکی از تحلیلگران موسسه KGI Securities این موبایل در 
نیمه دوم ۲۰۱۸ رونمایی خواهد شــد.به هرحال وجود حسگر اثر انگشت زیر 
نمایشگر بدان معناســت که کاربران نوت ۹ می توانند با قراردادن انگشت خود 
روی صفحه نمایش، قفل آن را باز کنند.اپل قصد داشت از این فناوری در آیفون 
X استفاده کند، اما به دلیل نزدیک شــدن موعد رونمایی از آن صرف نظر کرد.

در این میان سه شرکت می توانند قطعات مورد نیاز سامسونگ برای دسترسی 
 Samsung و Beyond Eyes به این فناوری را فراهم کنند. شرکت کره ای
LSI)یکی از زیرمجموعه های سامســونگ( قطعات نمونه مورد نیاز برای این 
فناوری را بارگیری کرده اند؛ البته این کارشناس فناوری تخمین می زند شرکت 
Egis که هم اکنون حسگرهای استاندارد اثرانگشت را برای سامسونگ فراهم 
می کند نیز یکی از گزینه های احتمالی برای فراهم کردن قطعات مورد نیاز باشد.

علم پژوهی

هدفون بی سیم گوگل؛ اولین مترجم همزمان 40 زبان دنیا
اولین هدفون بی سیم گوگل موسوم به »پیکسل بادز« وقتی با گوشی های پیکسل گوگل همگام 
شود، می تواند امکان مکالمه به ۴۰ زبان زنده دنیا را برای شما فراهم کند. پیش خرید این هدفون 

شروع شده و در ماه نوامبر با قیمت ۱۵۹ دالر در دسترس خواهد بود.

 گلکسی نوت۹ به حسگر اثر انگشت  
زیر نمایشگر مجهز می شود

مرکز ملی فضایی ایران اعالم کرد:

حمایت از شرکت های دانش 
بنیان برای ساخت ماهواره

مرکــز ملــی فضایــی ایــران از طراحی، ســاخت و 
پرتاب ماهواره ها توســط شــرکت های دانش بنیان 
خصوصــی حمایت مــی کند و بــه دنبال توســعه 
 طراحــی و ســاخت ماهواره هــای کوچــک در این

 شرکت هاست.
به گزارش مهر؛ بر اساس اعالم مرکز ملی فضایی ایران، 
معاونت علمی از طراحی، ســاخت و پرتاب ماهواره ها 
توســط شــرکت های دانش بنیان خصوصی حمایت 
می کند و در حال حاضر پرتاب می تواند توسط پرتاب 
کننده های داخلــی و خارجی انجام شــود که بخش 
خصوصی می تواند با نظــارت مرکز ملی فضایی ایران 

این کار را انجام دهد.
مرکز ملی فضایی ایران در گزارشــی به مناسبت هفته 
جهانی فضا اعالم کرده اســت که فعالیــت های این 
مرکز به سیاســت گذاری، هماهنگی برنامه ریزی ها و 
نظارت بر کل نهادها، ســازمان ها و دستگاه های فعال 
در این زمینه متمرکز اســت؛ همچنیــن در حوزه به 
کارگیری فناوری های فضایی برای توســعه اقتصادی 
 کشور توسط شرکت های دانش بنیان نیز ورود کرده

 است.
بیش از ۷۰ درصد کشــورهای جهان بر ای توســعه 
اقتصادی کشور خود در حوزه های مدیریت منابع آب، 
کشــف معادن و میزان ذخایر آن، مدیریت کشاورزی 
کشور برای کشت بهینه و مدیریت مصرف آب، نظارت 
بر خطوط انتقال نیــرو، نفــت و گاز، مدیریت بحران 
سیل، آتش سوزی جنگل ها، ترافیک و کاهش تلفات 
 جــاده ای و ... از فناوری هــای ماهواره ای اســتفاده 

می کنند.
بر همین اســاس مرکز ملی فضایی ایران نیز به دنبال 
توســعه طراحی و ســاخت ماهواره های کوچک در 
شــرکت های دانش بنیان خصوصی است زیرا با توجه 
به روند فناوری ها در دنیا در حال حاضر ماهواره های 
کوچک ۱۵ تا ۱۲۰ کیلوگرمی که در مدارهای ۵۰۰ تا 
۷۰۰ کیلومتر و به صورت شبکه قرار می گیرند همان 
نقش ماهواره های ســنگین در مدار ۳۶ هزار کیلومتر 

را انجام می دهند.
مرکز ملی فضایی ایران ترویج فناوری های فضایی در 
بین دبیرستان ها و دانشــگاه ها را از دیگر اولویت های 
خــود قرار داده اســت کــه ایــن کار را بــا برگزاری 
نمایشــگاه ها، طراحی مفهومی ماهواره ها، بازی های 
فضایــی، مســابقات Can Sat و Cube Sat انجام 

می دهد.

»نوا النچر« به رکورد پلی استور 
دست یافت

نوا )Nova( یکی از محبوب تریــن و البته قدیمی ترین النچر های 
اندروید است که اکنون با ۵۰ میلیون دانلود از پلی استور، می توان 

لقب محبوب ترین النچر را نیز به آن بخشید.
نیازی نیست تا بخشی از شــرکت بزرگ دنیای فناوری باشید تا 
اپلکیشن توسعه یافته  شما به رکورد ۵۰ میلیون دانلود دست یابد. 
اپلیکیشن نوا النچر شرکت تسال کویل که انتخاب اول بسیاری از 
کاربران برای تغییر فضا و رابط کاربری گوشی های اندرویدی است، 
به موفقیت بزرگی دست یافته و بیش از ۵۰ میلیون بار از فروشگاه 
پلی استور دانلود شده است.در صورتی که با نوا النچر آشنا نیستید، 
الزم است بدانید این النچر اندرویدی رایگان با انبوهی از گزینه های 
شخصی ســازی، رابط کاربری را بر اســاس نیاز های هر سلیقه ای 
شخصی سازی می کند. از امکان استفاده از آیکون پک های مختلف 
گرفته تا جلوه های مختلف اســکرول، ظاهر اپ دراور و نوار جست 
وجوی گوگل، همگی در نوا النچر قابل سفارشی سازی هستند. البته 
نسخه  پیشرفته تر و پولی نوا با نام نوا پرایم نیز در دسترس است که 

قابلیت های بیشتری را در اختیار کاربران قرار می دهد.

مشکل باد کردن باتری آیفون 8 
جدی است

رسانه های چینی از بادکردن باتری یک آیفون ۸ دیگر خبر دادند. 
هنوز مدت زیادی از رونمایی گوشــی های هوشــمند جدید اپل 
یعنی  آیفون ۸ ، آیفون ۸ پالس و آیفون ۱۰  و همچنین عرضه آنها 
نگذشته که مشکلی جدی گریبانگیر آیفون ۸ و ۸ پالس شده است.
برخی گزارش ها از باد کردن باتری این دو گوشی در  تایوان و ژاپن 

مخابره شد که موجب جدا شدن نمایشگر از بدنه آنها شده بود.
چندی پیش شرکت اپل ضمن اعالم بررسی موضوع به طور ضمنی 
این مشکل را تایید کرده و امیدوار بود با یک به روزرسانی نرم افزاری 
این مشــکل را حل کند، اما هنوز اوضاع آرام نشده بود که خبری 

دیگر مبنی بر همین نقص این بار از چین به گوش رسید.
یک شهروند چینی که گوشی آیفون ۸ خود را از فروشگاه اینترنتی 
معتبر DJ.com خریداری کــرده بود، پس از آنکــه جعبه را باز 
می کند و قبل از اتصال آن به شارژ متوجه جداشدن نمایشگر از بدنه 

بر اثر تورم باتری می شود و گوشی را به فروشنده باز می گرداند.
با توجه با گزارش باال این طور به نظر می رسدکه مشکل باتری های 
آیفون ۸  و ۸ پالس نرم افزاری نبــوده و احتماال  به  توقف تولید و 
فراخوانی محصوالت معیوب قبل از تبدیل شدن  این نقص به یک 

بحران و ضرر هنگفت ، نیاز است.
این مشکل ما را به یاد تجربه تلخ سامسونگ در سال گذشته درباره 
گلکسی نوت ۷ می اندازد که این شرکت مجبور به فراخوانی همه 

گوشی های فروخته شده از این سری شد.
گفتنی است  در مورد فبلت گلکسی نوت ۷ ، باتری این گوشی به 
شدت داغ شده و منفجر و موجب آسیب های جسمی و ضررهای 

مالی متعددی می شد.
در هر صورت باید دید اهالی کوپرتینیو می خواهند راه رقیب سنتی 
خود را در مورد گلکســی نوت ۷ بروند یا قبل از تبدیل شدن این 

موضوع به یک بحران جدی چاره ای می اندیشند.

 موجودی گوشی وان پالس ۵ 
در فروشگاه ها به اتمام رسید؛ 

وان پالس ۶ در راه است؟   
اگر می خواهید حس داشتن یک پرچم دار با دوربین عالی، عملکرد 
خوب، عمر باتری ایده آل و البته قیمتی ۴۸۰ دالری را تجربه کنید، 
مطمئنا بهترین گزینه پیش رو، وان پــالس ۵ خواهد بود، اما اگر 
با توصیفات ذکر شــده خواهان خرید آن در آمریکا باشید، دیگر 

توانایی انجام آن را نخواهید داشت.
تمامی مدل های وان پــالس ۵ در فروشــگاه های آمریکا به اتمام 
رســیده و فروش آن به صورت بســیار محدودی ادامه دارد. حال 
سوال اساسی اینجاست که آیا شــاهد مقدمه چینی برای عرضه 
وان پالس 6 یا 5T هستیم؟سال گذشته وان پالس پرچم دار خود، 
وان پالس ۳ را در اواســط ماه ژوئن معرفی کــرد و تنها ۵ ماه بعد، 
در نوامبر سال 2016 شروع به عرضه رســمی 3T کرد. در سال 
جاری نیز شرکت چینی از وان پالس ۵ در ماه ژوئن رونمایی کرد 
و در صورت تکرار تاریخ، باید منتظر رونمایی از وان پالس 5T یا ۶ 
در آینده ای نه چندان دور باشیم.جهت اطالعات بیشتر باید اشاره 
 BBK Electronics کرد که وان پالس تحت مالکیت شــرکت
قرار دارد؛ شــرکتی که مالک اوپو و ویوو نیز بوده و به  صورت کلی 
توانسته به سه تولیدکننده برتر گوشی های هوشمند در دنیا تبدیل 
شــود. محصوالت جدید برندهای اوپو و ویوو بــه تازگی با صفحه 
نمایش هایی بدون حاشیه رونمایی شده اند و معموال وان پالس نیز 
از طراحی مشابهی در گوشــی های خود بهره می برد. پس توصیه 
می شــود برای داشــتن تصوری از محصول جدید وان پالس، به 

گوشی F5 اوپو و X20 ویوو توجه کنید.

 هوش مصنوعی گوگل 
باالترین ضریب هوشی را دارد   

در دنیای محاســبات عبارتی وجود دارد با ایــن مضمون که اگر 
ورودی شما بی مصرف باشد، مطمئنا نباید به دنبال یک خروجی 
ایده آل باشید. در هر صورت در جامعه پیشرفته کنونی، فناوری به 
درجه ای از پیشرفت رســیده که می تواند حتی بدون درخواست، 
نیازهای مــا را پیش بینی و بــرآورده کند. مثال بــارز آن دیدن 
تبلیغات در سایت ها براساس جست وجوهای قبلی کاربر است.در 
 Feng Liu ،Yong و توسط Cornell تحقیقاتی که در دانشگاه
Shi و Ying Liu صورت پذیرفته، نشــان داده شده که براساس 
آزمون های گرفته شده در ســال قبل، ضریب IQ هوش مصنوعی 
 IQ گوگل ۴۷/۲۸ است. این مقدار نشان دهنده آن بوده که ضریب
هوش مصنوعی گوگل، اندکی کمتر از یک کودک شــش ساله با 
میانگین ضریب آی کیوی ۵۵/۵ است.شاید در ابتدا زیاد هوشمندانه 
به نظر نرسد، اما با مقایســه با دستیار هوشــمند اپل، سیری، با 
امتیاز۲۳/۹، بینگ مایکروسافت با امتیاز ۳۱/۹۸و بایدو چینی ها 
با امتیاز۳۲/۹۲می توان چشم انداز بهتری از میزان موفقیت گوگل 

در این حوزه به دست آورد.
از طــرف دیگر ما بایــد از اینکه هوش مصنوعی گــوگل به اندازه 
یک کودک شش ســاله باهوش نیست، خوشــحال باشیم چراکه 
متخصصان زیادی وجود دارند که از هوشــمندی بیش از حد آن 

ابراز نگرانی کرده اند. 

فناورانه

طراحان استودیوی»گلیم گیمز« عاشــق تهران قدیم 
هســتند، برای همین بازی رانر»موتوری« را در حال و 
هوای تهران اوایل انقالب طراحی کرده اند که در آن باید 
سوار بر موتورسیکلت در خیابان های نه چندان شلوغ آن 
زمان الیی کشی کنید و باالترین امتیاز را به ثبت برسانید.

بزرگ ترین نقطه قوت موتوری، فضاسازی عالی و طراحی 
گیرای اتمسفری است که هر کسی را به تهران دهه شصت 
خواهد برد؛ از موزیک قهوه خانــه ای منوی ابتدایی اش 
گرفته تا طراحی خیابان ها، ماشــین هــا، تیپ و قیافه 
کاراکترها و ادبیات خــاص آن دوره کــه کلماتی مثل 
»داداش« و »آبجی« و »عشقی« را در آن به وفور می یابید!

کاراکتر بازی که هم می تواند مرد و هم زن باشــد، قابل 
شخصی ســازی اســت و احتمال اینکه از دیدن پشت 
موهای بیست ســانتی متری و ابروهای کلفت و پیوسته 
آنها قهقهه خنده را سر بدهید، بســیار باالست. اوج این 
خنده هم برای زمانی است که پس از باخت، اعالمیه تان 

که امتیاز و سکه های به دســت آمده در آن ثبت شده را 
مشاهده می کنید. 

موتوری، یک رانــر Side Scroller اســت که در آن 
می توانید موتور را در ســه جهت )از عمق کادر به سمت 
صفحه نمایش( جابه جا کرده و برای اینکه حوصله تان از 
الیی کشی سر نرود، کمی با بوق زدن مردم آزاری کنید 
و برای خودنمایی هــراز گاهی تک چرخ هم بزنید. حتی 
قادرید به سبک جی تی ای، آهنگ در حال پخش از ضبط 

موتور را هم عوض کنید.
با انجام ماموریت های مختلف هم سکه و امتیاز به دست 
می آورید که می توانند خرج خریــد موتورهای جدید، 
حرکات نمایشی، آزاد کردن ترک نشــین و انواع لباس 
و سبیل شــوند. موتوری به رایگان برای سیستم عامل 
اندروید عرضه شــده و هم اکنون با استفاده از این لینک  
goo.gl/Uh5xwk  از طریق کافه بازار می توانید آن را 

دانلود و سفری نوستالژیک به تهران قدیم داشته باشید. 

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

مسافری می خواهد  با پای پیاده از بیابانی عبور کند 
که ۱۲ روز به طول خواهد انجامید. 

او باید برای حمل آب و آذوقه مورد نیاز سفر تعدادی 
باربر روزمزد اســتخدام کند. آیا می توانید کمترین 
 تعداد باربــران الزم را برای این ســفر، مشــخص 

کنید. 
توجه داشته باشید که الزم نیست باربران تمام راه را 

با مرد مسافر همراه باشند. 
نکته دیگر اینکه هر نفر )مسافر و باربران( می توانند 
آب و آذوقه مورد نیــاز ۸ روز یک نفر را با خود حمل 

کنند.
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معرفی بازی؛
موتورسواری در تهراِن دهه شصت در بازی »موتوری«

پاسخ معمای ساختن مدرسه بین دو روستا: مدرسه 
باید در روستای A ساخته شود.

اگر آیفون شــما هم پس از نصب iOS ۱۱ مانند قبل شارژ 
نگه نمی دارد، در این مقاله به معرفــی ۵ روش می پردازیم 
که به کمک آنها می توانید زمان ســرپا بودن آیفون خود را 

افزایش دهید.
۱- میزان استفاده از باتری تمامی اپلیکیشن های خود 

را بررسی کنید
آیفون شما فهرستی از اپلیکیشن های قاتل باتری را همیشه 
در خود ذخیــره می کند. برای مشــاهده این فهرســت به 

مســیر Settings > Battery بروید و فهرســتی 
از اپلیکیشن هایی را که بیشــترین توان را در ۲۴ 
ساعت و ۷ روز گذشته مصرف کرده اند، ببینید و 
آن را در صورت غیر ضروری بودن حذف یا کمتر 

استفاده کنید.

۲- روشــنایی صفحه نمایش را کم 
کنید

روشــنایی صفحه نمایش به تنهایی 
بیشــترین توان ممکــن را مصرف 
می کند. با جابه جا کردن نوار لغزنده 
روشنایی در کنترل سنتر می توانید 
روشنایی نمایشــگر را کم کنید.
عالوه بــر این می توانیــد قابلیت 
Auto- روشــنایی خودکار یــا

Brightness را فعــال کرده که 
قادر است روشنایی صفحه نمایش 

را بر اساس نور محیط تنظیم کند. 
توصیه می شود زمانی از این قابلیت 
اســتفاده کنید که بیشتر در شب 

با آیفون خــود کار می کنید تا روز 
یا دســت کم در طول روز بیشــتر در 

فضاهای داخلی حضور دارید.

۳- میزان روشــنایی چراغ فلش آیفون 
خود را کم کنید

مانند صفحه نمایــش، چراغ فلــش می تواند 
بزرگ ترین قاتل باتری باشد. در iOS ۱۱ چهار 
سطح روشنایی برای نور فلش در نظر گرفته شده 

است. اگر شما به طور مکرر از چراغ فلش استفاده 
می کنید، پایین ترین سطح روشنایی را انتخاب کنید تا 

هم از نور کافی فلش بهره مند شــوید و هم طول عمر باتری 

خود را افزایش دهید. با سوایپ به سمت باال به کنترل سنتر 
رفته و گزینــه flashlight را لمس کــرده و نگه دارید تا 

بتوانید سطح نوردهی فلش را تنظیم کنید.

۴- حالت کم مصرف یا همان Low Power را فعال کنید
حالت کم مصرف قابلیت جدیدی نیســت؛ اما بسیار مفید 
و به درد بخور اســت. این قابلیت قادر است سایر قابلیت ها 

 ،»Hey Siri« ،از قبیــل دریافــت ایمیــل

اپلیکیشــن های پس زمینه، دانلودهای خــودکار و برخی 
جلوه های تصویری را کاهش دهد یا غیرفعال کند؛ همچنین 
می تواند زمان قفل خودکار صفحه نمایــش را به ۳۰ ثانیه 
کاهش می دهد. زمانی که شــارژ باتری شــما به ۲۰ درصد 
می رســد، iOS به طور خودکار به شما پیشــنهاد می کند 
Set�  که این قابلیت را فعال کنید، اما می توانید با رفتن به

tings > Battery ایــن میزان را به دلخــواه کم یا زیاد 
 turn on « کنید. عالوه بر این می توانید با گفتــن عبارت
Low Power Mode« از تنظیمات دستی بی نیاز شوید 
 یا دکمه ای بــرای تنظیم این مورد به کنترل ســنتر آیفون 

خود اضافه کنید.

 »)fetch( ۵- قابلیت های »پوش« و »واکشی
را غیرفعال کنید

این روزها معموال از پیامک برای ارسال پیام های 
فوری استفاده می شــود؛ بنابراین نیازی نیست 
که قابلیت »پوش ایمیل« یا دریافت ایمیل به 
طور مداوم را فعــال کنید. به بخش تنظیمات 
مربوط به ایمیل خود بروید و مطمئن شوید 

که قابلیت »پوش« را غیرفعال کرده اید.
 fetch همچنیــن قابلیــت دریافت یــا 
خودکار را بــرای اپلیکیشــن ها از حالت 
خــودکار بــه دســتی تغییر دهیــد یا 
اگــر احســاس می کنید ممکن اســت 
 رخــداد مهمــی را از دســت بدهید،
 fetch را روی حالــت ســاعتی یــا 
Hourly قــرار دهیــد. بــا دنبــال 
Settings > Ac�  کردن مســیر

 counts & Passwords >
Fetch New Data می توانیــد 
 Push and Fetch قابلیــت
را تنظیم کنیــد. برای مثال، با 
تنظیم این قابلیت به حالت 
 Mail دســتی، اپلیکیشن
 تا زمانی که شما آن را باز
باشــید،  نکــرده   
ایمیل هــای جدید 
دریافــت  را 

نمی کند.

چگونه مصرف باتری در ios 11 را کم کنیم؟
جی اس ام: تعدادی از کاربرانی که آیفون خود را به نسخه جدید iOS به روز رسانی کرده اند، از مشکالت به وجود آمده برای باتری گوشی های خود حسابی شاکی هستند. آنها 

ادعا کرده اند که آیفون هایشان خیلی سریع تر از قبل باتری خالی می کند.
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يادداشت

آیت ا... رحیمی در این مراسم با اشاره به این  خمینی شهر
موضوع که تمام بهانه هــا برای تاخیر در 
انتخاب فرماندار تمام شده اســت و تاکید بر اینکه حق مردم 
خمینی شهر نیست که شهرســتان ویژه ای با این مختصات، 
بدون فرماندار بماند، گفت:» بهانه انتخابات ریاست جمهوری، 
انتخاب کابینه و وزرای کشور و بهانه های دیگر، تمام شد. جای 
بهانه برای تاخیر این امر مهم وجود ندارد و نباید به تاخیر بیفتد، 
باید هرچه سریع تر فرمانداری شایسته، انقالبی، متعهد، مؤمن 

و کارآمد برای شهرستان انتخاب شود.«
اما چرا خمینی شهر هشت ماه بی فرماندار مانده است؟ درست 

از روزی که در اصفهان عده ای »مصلحت« را بر این دیدند که 
»کفیل« دیگر فرماندار نباشد و تصمیم گرفته شد »رضوانی« 
از خمینی شــهر به فرمانداری اصفهان برود و جای »فضل ا... 
کفیل« را بگیرد، شهرستان 350 هزارنفری استان، بی فرماندار 
ماند. آن هم در حالی که نماینده خمینی شهر در مجلس مدعی 
است شخص رضوانی تمایلی برای پذیرفتن این پست نداشت 
و از سویی امام جمعه اصفهان و تعدادی از نمایندگان استان در 
بهارستان با تغییر کفیل به شدت مخالف بودند و در روز تودیع و 
معارفه نیز این دلخوری را به صراحت عنوان کردند. روز گذشته 
و به بهانه اظهارات تازه امام جمعه خمینی شهر درباره تاخیر 

زیاد در معرفی فرماندار این شهر، با »سیدمحمدجواد ابطحی« 
نماینده خمینی شهر در مجلس تماس گرفتیم . ابطحی که 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اصل 90 مجلس نیز هست، 
در این باره به »زاینده رود« گفت: »اســتاندار اصفهان قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری و شــورای شهر، رضوانی فرماندار 
خمینی شهر را برخالف میل باطنی )به دلیل بیماری قلبی( به 
عنوان فرماندار جدید اصفهان معرفی کرد. عدم تمایل رضوانی 
برای پذیرش پست جدید؛ بیماری قلبی او و فشار زیادکار در 
اصفهان بود که در این برهه زمانی، به صورت ناگهانی و بدون 
هماهنگی با نمایندگان مجلس و دیگر مســئولین، وی را به 

عنوان فرماندار اصفهان منصوب کردند.«
سید محمد جواد ابطحی می گوید: طبق قولی که استاندار به 
بنده دادند، آن زمان قرار شد تا ده روز آینده برای خمینی شهر 
فرماندار تعیین کنند، اما با گذشــت هشــت ماه از آن تاریخ 
خمینی شــهر بدون فرماندار و با مدیریت سرپرست فرماندار 
اداره می شود. وی درباره اینکه چرا معرفی فرماندار جدید از ده 
روز به هشت ماه طول کشید،  گفت: قرار بود استانداری، مدیری 
توانمند که بتواند مشکالت بیکاری، تراکم جمعیت و فرهنگی 
این شهر را حل کند، معرفی کنند اما تصمیم گیری درباره این 
موضوع به بعد از تغییر احتمالی استاندار اصفهان موکول شد که 
با عدم تغییر وی این روند تاکنون به تاخیر افتاده است.نماینده 
خمینی شهر با اشــاره به اینکه من نیز به شخصه چند گزینه 
توانمند و کارآمد متناسب با خط سیاسی و فکری حاکم برکشور 
پیشــنهاد کردم، اما هیچ کدام موردقبول واقع نشدند، اذعان 
داشت: این موضوع عالوه بر اینکه باعث سرگردانی سرپرست 
فرمانداری در مورد ادامه کار خود شده، طبق گزارشات رسیده 
بی نظمی مدیران ادارات در ورود و خروج به محل کار خود را 
به همراه داشته است.ابطحی می گوید که اعتراض خود را در 
این باره به وزیر کشــور  اعالم کرده، اما هنوز پاسخی دریافت 

نکرده است. 
این روزها  بحث استیضاح وزیر کشور بار دیگر توسط نمایندگان 
در بهارســتان، مطرح شده اســت و  ابطحی بااشــاره به این 
موضوع به »زاینده رود« می گوید که تاخیــر در امر معرفی 
فرماندارخمینی شهر، بر عدم رضایت او از عملکرد وزیر دامن 
زده و در صورت عدم رســیدگی به این موضوع درخواســت 

استیضاح در مجلس مطرح می شود. 
ابطحی در پایان گفت : شاید نزدیکی خمینی شهر به اصفهان 
موجب شده تا موضوع معرفی فرماندار را خیلی جدی نگیرند 
و اینگونه فکر می کنند که  می توان این شــهر را از اصفهان 

مدیریت کرد.

بی احتیاطی مردم ،۸۰ درصد جرائم را رقم می زند
سرهنگ رجبعلی مختاری، فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه،نداشتن توجه 
کافی به هشدارهای پلیس را عامل افزایش جرم درجامعه دانست وگفت:شرایط 

وقوع۸0 درصد جرائم را خود مردم با بی احتیاطی برای مجرم فراهم می کنند.

اخبار

ريیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبر داد:

کشت کلزا در ۶ هکتار از زمین های 
کشاورزی دهاقان

رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان 
گفت: کلزا در محدوده وســیعی از خاک ها رشــد 
می کند. خاک هایی با بافت متوســط، زهکشی مناسب، مواد آلی 
کافی و PH حدود ۶.5  مناسب ترین اراضی برای رشد کلزا هستند.

امیر صفرپور افزود: کلزا در شرایط ایســتابی، سیالبی و زهکشی 
ضعیف زمین و PH پایین تر از 5.5 نباید کشــت شود. این گیاه در 
تناوب هر محصولی که اجازه تهیه بستر مناســب بذر را داده و از 
توسعه عوامل بیماری زای خاک زی جلوگیری کند، رشد می کند. 
کلزا در تناوب با غالت، عکس العمل مطلوبی نشــان می دهد، این 
تناوب باعث کنترل بیماری ها، آفت و علف های هرز کلزا می شود.

رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان، اذعان داشت: 
کشت این محصول به صورت نیمه حفاظتی در این شهرستان در 
سطح ۱0 هکتار پیش بینی شده اســت که تا کنون ۶ هکتار از آن 
در اراضی منطقه عطاآباد کشت و به مرحله جوانه زنی و دو برگی 

رسیده است.

مديرجهادکشاورزی نجف آباد مطرح کرد :

توزیع ۴۵تن انواع بذر گندم
کشت پاییزه و اهمیت تامین به موقع کودهای مورد نجف آباد مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: با توجه به آغاز 
نیاز، توزیع ۲۸0 تن انواع کودهای ازته، فســفاته و پتاسه در قالب 
کودهای ماکــرو با محوریت شــرکت های تعاونی کشــاورزی و 

کارگزاری های شهرستان آغاز شده است.
 مجتبی مطهری اذعان داشــت: با توجه به احتمال ایراد خسارت 
به محصوالت کشــاورزی بر اثر تغییرات جوی، حوادث طبیعی، 
آفات و بیماری ها، کشاورزان بهتر اســت با مراجعه به کارگزاران 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اقدامات الزم در این خصوص 
را انجام دهند.وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش کمی و کیفی 
کشت های پاییزه، توزیع نزدیک به ۴5 تن انواع بذر گندم گواهی 
شده شامل ارقام سیروان، بک کراس روشن، سیوند و پیشگام در 
کنار 35تن بذر جو شامل ارقام نصرت و نیک در مراکز مجاز بخش 

مرکزی و مهردشت شهرستان شروع شده است.

ريیس اداره میراث فرهنگی کاشان:

 فصل دوم کاوش محوطه استرک
 در کاشان آغاز شد

محسن جاوری، رییس اداره میراث فرهنگی کاشان 
کاشان

 
با اشاره به آغاز فصل دوم کاوش در محوطه استرک 
کاشــان ابراز داشــت: این فصل از کاوش به مدت یک ماه و نیم با 
حضور کارشناسان عالی رتبه و متخصص انسان شناسی از دانشگاه 

ورشو لهستان انجام می شود.
جوشقان و استرک از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشان هستند 
که از ارزش های باستان شناســی خاصی برخوردارند. نکته جالب 
اینکه بیش از سه دهه دست اندازی و حفاری های غیرمجاز در این 

محوطه توسط سودجویان انجام شده است.

 بامسئوالن

شهرداران جدید شهرهای 
دهاقان و گلشن معرفی شدند

  محمدعلی  در جلســه تودیــع و معارفــه 
شهرداران شــهرهای دهاقان و نقیان دهاقانی

گلشــن که با حضور مهندس 
طرفه، معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری 
اصفهان و تعدادی از مسئولین این شهرها در سالن سینما 
آزادی برگــزار شــد؛ معاون اســتاندار اظهار داشــت: 
از۱07شهر استان ۴شــهر جمعیت باالی ۲00 هزارنفر 
داشته که احکام شــهرداران آنها توسط وزارت کشور و 
۱03 شهر توسط استانداری صادر می شود. از این تعداد 
33 شهردار در مقام خود ابقا شده و90 مورد هم مراحل 
صدور احکامشان انجام نشده و  حدود 70 نفراز شهرداران 
مستقر شده اند. 9شهر استان هم موفق به معرفی شهردار 

جدید نشده اند.                                         
در ادامه مهندس محمد لطفی به عنوان شهردارجدید 
شــهر دهاقان و مهندس حســنعلی رضایی به عنوان 
شهردار گلشن معرفی شدند و از خدمات شهرداران سابق 
شهر دهاقان عطایی و داود طغرایی شهردار سابق گلشن 

تجلیل به عمل آمد.

مسئول میراث فرهنگی فريدن تاکیدکرد:

 لزوم اجرای طرح 
مرمت اضطراری آثار تاریخی

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و  فريدن  
گردشگری فریدن با بیان این که ۱۴0 اثر 
تاریخی در شهرستان موجود است، ادامه داد: از این تعداد 
۲0 اثر  به ثبت رســیده و برای ۱0 اثر تاریخی دیگر نیز 
پرونده تشکیل شده اســت که امیدواریم در پایان سال 
جاری به ثبت برسند.محمود سلیمی عنوان کرد: محوطه 
سازی مدرسه ســنگی و موزه مردم شناسی شهرستان 
فریدن با هزینه بالغ بر ۲میلیارد ریال در حال انجام است.
وی از مرمت کلیسای روستای سواران شهرستان فریدن 
با هزینه ای بالغ بر 500 میلیــون ریال خبر داد و گفت: 
مرمت و محوطه سازی کوشک روستای بلمیر با هزینه ای 
بالغ بر ۱00 میلیون ریال و نیز مرمت حمام  روســتای 
سفتجان این شهرستان با هزینه ای بالغ بر ۲00 میلیون 
ریال  از تابستان سال جاری آغاز شده است و تاکنون ادامه 
دارد.سلیمی با تاکید بر لزوم اجرای  طرح مرمت اضطراری 
آثار تاریخی شهرســتان گفت: محوطه هــا و تپه های 
باستانی  نیز نیاز به کاوش دارند تا بتوان با تعریف سایت 
 مــوزه از آنها ظرفیــت هــای گردشــگری منطقه را

 ارتقا دهیم.

گاليه های امام جمعه و نماينده خمینی شهر از تاخیرهشت ماهه در 
معرفی فرماندار اين شهر؛ 

استاندار، تکلیف را مشخص کند

داستان شهری که هشت ماه است فرماندار ندارد، با تذکر چندباره امام جمعه اين شهر دوباره  زاينده رود  
بر ســر زبان ها افتاد. آيت ا... عباس رحیمی ، امام  جمعه خمینی شــهر در مراسم معارفه 
شهردارخمینی شهر خطاب به استاندار اصفهان گفت: برای چندمین بار به استاندار اصفهان تذکر می دهم و 
 قبال نیز مکررا گفته ام که سزاوار نیســت شهرســتانی با 350 هزار نفر جمعیت و وجود مشکالت متعدد

 8 ماه بدون فرماندار اداره شود.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان تیران و 
کرون با اشاره به کمبود ۴۸ معلم در سال تیران و کرون

تحصیلی جدید اظهار داشت: بازنشستگی و درخواست جابه جایی 
معلمان منجر به کمبود آموزگار برای مدارس شهرستان تیران و 

کرون شد که این مشکل و چالش آموزش و پرورش با اجرای طرح 
 مدارس بســته حمایتی و جذب نیروهای جدیــد قراردادی

 رفع شد.
علیرضا مرزبان افزود: ۴۸ نفر نیروهای توانمند و جوان تحت عنوان 

نیروهای حق التدریس توسط مرکز و موسسه فرهنگی آموزشی 
تحت نظر نظر وزارت آموزش و پرورش جذب شــدند و در ۱0 
مدرسه شهری و روستایی شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی بیان داشت: عمده دغدغه خانواده ها ترس از پرداخت هزینه 
برای مدارس دولتی بود که این دغدغه به واسطه تبلیغات غلط و 
شایعه پراکنی برخی افراد ایجاد شده و پس از آگاه سازی و روشن 

سازی مطلب این نگرانی خانواده ها نیز برطرف شد.

مديرآموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون خبرداد:

رفع کمبود ۴۸ معلم در سال تحصیلی جدید

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

7/323 برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 1965 و 1966- 1396/06/30  هیأت : آقای علی اکبر صفائی نوش آبادی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 138 و خانم مریم نصیریان نوش آبادی فرزند اصغر شماره 
شناسنامه 45  )بالمناصفه( - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 212.25 مترمربع شماره پالک 
386 فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد  بخش 2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از ماشااله غضنفری.
2-رأی شماره 1960 - 1396/06/30 هیأت : آقای ابوالفضل فخری فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 386  ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 122.35 مترمربع شماره پالک 3064 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیــدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از علی ناظمی.
3-رأی شــماره 1977 - 1396/06/30 هیأت : آقای حســنعلی رمضانی بیدگلی فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 63 - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 238.75 مترمربع شماره 
پالک 3065 فرعی مجزا از شماره 49 و 50 و 51 و 52 و 24  فرعی از پالک 3 اصلی واقع در 
معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مهدی شادان پور و عبدالصمد 

رحمان.
4-رأی شماره  1963و1964  -1396/06/30 هیأت : خانم فاطمه چتری بیدگلی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 133  و آقای مهدی علی دادائی بیدگلی  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
144 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع شماره پالک 3066 فرعی 
مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از عباس فینی بیدگلی
5-رأی شماره 1961 و 1962 - 1396/06/30 هیأت : آقای امیرحسین شاطریان  فرزند 
حسن شماره شناسنامه 1250022436  و خانم محدثه نمکی بیدگلی  فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 1250455898  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 133 مترمربع 
شماره پالک 3067 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی اربابی.
6-رأی شماره 1967 و 1968- 1396/06/30 هیأت : خانم فاطمه نساج یگانه فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 8248  و آقای عباس سلمانی بیدگلی فرزند غالم شماره شناسنامه 
7330 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 165.75 مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از شماره 5 و 6 فرعی و  قسمتی از مشاعات از پالک 445 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از غالم سلمانی و فاطمه صاف الهی.
7-رأی شماره 1998 - 1396/07/03 هیأت : خانم صدیقه خانم صدیقیان بیدگلی فرزند 
استاد علی جان شماره شناسنامه 35 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 655 مترمربع شماره 
پالک 13 فرعی مجزا از شماره 1 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 فرعی و قسمتی از مشاعات از 

پالک 758 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت رسمی. 
8-رأی شــماره 1976 - 1396/06/30 هیأت : آقای حسن فرهادی  فرزند حسین شماره 
شناسنامه 440 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180.40 مترمربع شماره پالک 11 فرعی 
مجزا از شماره 3 و 4 و 6 فرعی و قسمتی از مشاعات 2491 اصلی از پالک 1238 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت رسمی.
9-رأی شماره 1975 - 1396/06/30 هیأت : آقای کبری جعفری آرانی فرزند محمد شماره 
شناسنامه 93 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 128.45 مترمربع شماره پالک 8939 فرعی 
مجزا از شماره 2438 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش  حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت رسمی.
10-رأی شماره 1973 - 1396/06/30 هیأت : آقای علی اکبر رجبیان آرانی فرزند نعمت 
اله شماره شناسنامه 96 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223 مترمربع شماره پالک 3145 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از راضیه بحرینی.
11-رأی شماره 1969 و 1970- 1396/06/30 هیأت : آقای هادی ساالروند  فرزند ولی 

شماره شناســنامه 2285 و خانم رقیه درخشــان نژاد آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
6190048285  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 
3146 فرعی مجزا از  پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از عباس بصره.
12-رأی شماره   1971و1972 - 1396/06/30 هیأت : خانم معصومه نوذرزاده آرانی فرزند 
محمود شماره شناسنامه 10326 و آقای فرخ کرمی نیا فرزند میرزا علی شماره شناسنامه 
46505 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 170.25 مترمربع شماره پالک 
3147  فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از ابوالقاسم کدخدائی.
13-رأی شماره 1974 - 1396/06/30 هیأت : آقای محمد دستفروش آرانی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 654 ، ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 196.15 مترمربع شماره 
پالک 3148 فرعی مجزا از شماره 6 و 2497 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از شهرداری و علی محمد حقیقت. 
14-رأی شماره 1959 - 1396/06/30 هیأت : آقای انســی خاکسار آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 130 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 142.80 مترمربع شماره پالک 
1889 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عباس انیسی.
15-رأی شماره 1957 و 1958 - 1396/06/30 هیأت : رقیه نوذرزاده آرانی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 11276و آقای علی اکبر شیره پز آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 227 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193.60 مترمربع شماره پالک 1890 فرعی 
مجزا از شماره 137 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت موروثی.
16-رأی شماره 1951 - 1396/06/29 هیأت : آقای رضا نعیمیان بیدگلی فرزند جواد شماره 
شناسنامه 6190024971  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
370 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمیدپناه.
17-رأی شماره 1950 - 96/06/29 هیأت : آقای مهدی ایمانیان فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 6190017193  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 
371 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمیدپناه.
18-رأی شماره 1949 - 1396/06/29هیأت : خانم فاطمه غیاث پور آرانی فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه 6190016553 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 372 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از جواد حمیدپناه.
19-رأی شماره 2002 - 1396/07/03 هیأت : آقای امیرحسین آزادی فرزند امراله شماره 
شناسنامه 1250308216 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 387.50 مترمربع شماره پالک 
4099 فرعی مجزا از شماره 1150 و 1151 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت رسمی.
20-رأی شماره 1956 - 1396/06/30 هیأت : آقای محسن عباسیان بیدگلی فرزند خیراله 
شماره شناسنامه 1176 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 76.50 مترمربع شماره پالک 
6123 فرعی مجزا از شماره 1001 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از زهرا حسینی.
21-رأی شماره 1954 و 1955 - 1396/06/30 هیأت : خانم مریم رمضانی بیدگلی  فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 7992  و آقای حســین خادم بیدگلی فرزند زین العابدین شماره 
شناسنامه 7953 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 
1280 فرعی مجزا از شماره 194 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت رسمی.
22-رأی شماره 1997 - 1396/07/03 هیأت : آقای احمد محمودپور قمصر فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 188 ، ششدانگ  قطعه زمین مزروعی به مساحت 513957.22 مترمربع 
شماره پالک 3 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 15 اصلی واقع در منصورآباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت رسمی.
23-رأی شــماره 1952 و 1953 - 1396/06/29 هیأت : آقای حمیدرضا غفورزاده نوش 
آبادی فرزند شکراله شــماره شناسنامه 2919 و آقای ســعید غفورزاده نوش آبادی  فرزند 
شکراله شماره شناسنامه 11215  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 235.70 
مترمربع شماره پالک 1793 فرعی مجزا از شــماره 97 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در 

حســن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از سید علی و غالمحسین 
سجادی نوش آبادی. 

    بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

     تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/07/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/04

م الف :5/2/96/488/ عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی
7/318 شــماره صادره : 1396/42/422923 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 4417/10 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام سهیال برنجی دستجردی فرزند محمود در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/8/15 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 تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد. م الف: 22285 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان) 141 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/322 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پــالک ثبتي شــماره : 6504 فرعي از2 
اصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 19 دفتر211 بنام اصغرمرادي ثبت 
وسندصادروتسلیم گردیده سپس بالواسطه / مع الواســطه به موجب سندانتقال شماره : 
78479 - 7 / 2 / 85 دفترخانه شماره دوشــهرضابه آذرربیعي وهوشنگ شجاعي بالسویه 
انتقال گردیده که ته سنددرسهم هوشنگ شــجاعي واقع گردیده که اینک ورثه هوشنگ 
شجاعي باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 960903661487160 - 10 / 7 / 96 به 
انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شــماره 10357- 5 / 7 / 96 
به گواهي دفترخانه 303 - شهرضارسیده است مدعي اســت که سندمالکیت آن به علت 
جابجائي / ســرقت / سهل انگاري مفقودگردیده اســت ودرخواست صدورالمثناي پالک 
فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت 
دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
راکتباًضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب 
صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 602 تاریخ انتشار18 / 7 / 96 

موسوي  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا ) 210 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/316 چون خانم سعیده رستمی قهجاورستانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده و به تایید دفتر 224 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15190/8254 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که سند آن به شماره چاپی 080937 در صفحه 
14 دفتر 21 خروجی به نام حسین عسگری سابقه ثبت داشته و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق سند رسمی 5391-91/6/25 دفتر 224 اصفهان به متقاضی انتقال شده طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 21685 هادیزاده رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان) 235 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

7/317 چون خانم سمیه رستمی قهجاورستانی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با 

تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده و به تایید دفتر 
224 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 15190/8254 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  به شماره چاپی  08936 که در صفحه 
416 دفتر 496 به نام محمد باشنده نائینی سابقه ثبت داشته و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق سند رسمی 5391-91/6/25 دفتر 224 اصفهان به متقاضی انتقال شده طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت اسباب کشی سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 21686 هادیزاده رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان) 237 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/235 کالسه پرونده 460/96 شــماره دادنامه: 771  تاریخ رســیدگی:96/6/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حبیب اله سلطانی به نشانی 
خمینی شهر شهرک صنعتی محمودآباد خ 14 صنایع سنگ داریوش با وکالت تینا صادقی 
پور به نشانی نجف آباد خ 15 خرداد مرکزی نرسیده به چهار راه امام جنب بیمه، خوانده: مدینه 
گلیارانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حبیب اله سلطانی با وکالت تینا صادقی پور به 
طرفیت مدینه گلیارانی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و هشت میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 729330 به تاریخ 94/1/30 عهده بانک ملی شعبه کنگاور به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/6/27 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/6/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 
31 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5110 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )396 کلمه، 4 کادر(

اعالم مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت پروانه مدل 1389 
به رنگ آبی به شماره پالک 83295/ ایران 
 N2N125R8953941 619 به شماره تنه
و شماره موتور FM 156 10102998 به نام 
امیر مهدی جلوانی اصفهانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دهاقان
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رییس دانشگاه شهرکرد گفت: دومین دوره فراخوان جذب ایده جهت استقرار در مرکز نوآوری دانشگاه 
شهرکرد از ۱6مهر آغاز شده وتا۱۰ آبان ماه ادامه دارد. دانشجویان می توانندبامراجعه به سایت ثبت ایده 

مرکز نوآوری دانشگاه شهرکرد به آدرس اینترنتی  goo.gl/ahfxRg  ایده های خود را ثبت کنند.

دومین دوره فراخوان جذب ایده در دانشگاه شهرکردآغاز شد
با مسئوالن

هنوز دلیل قطعی فوت این دانشجوی ترم 9 پزشکی به طور 
رسمی اعالم نشده است و در چنین شرایطی هر کس دلیلی 
بیان می کند. یک نفر می گوید گاز مونواکســید کربن عامل 
فوت بوده و نفر بعدیی می گوید نشت گاز موتور خانه، عامل 
فوت بوده است و در این راســتا دانشجویان حاضر در محل 
حادثه عالوه بر مسمومیت ناشی از گاز ، دور بودن خوابگاه از 
امکانات پزشکی را در این اتفاق موثر می دانند و جای تعجب 
است دانشگاهی که مســئول تربیت نیروی انسانی پزشکی 
برای جامعه اســت خود نمی تواتد به همین نیروی انسانی 

حداقل خدمات پزشکی را ارائه دهد.
روز گذشــته در خبرها آمــده بود که سرپرســت معاونت 
آموزشي دانشــگاه علوم پزشکي شــهرکرد گفته است که 
پس از انجــام آزمایشــات و معاینات الزم اولیه، پزشــکي 
قانونــي مســمومیت بــا گاز مونو کســید کربــن را علت 
فــوت دانشــجوي این دانشــگاه اعــالم کرده اســت، اما 
سرپرســت تیم اعزامی وزارت بهداشــت که برای بررسی 
 فوت دانشــجوی علوم پزشــکی شــهرکرد در این شــهر

 به ســر می برد با اشــاره به اینکه تاسیســات بعد از حادثه 
گازگرفتگی خاموش شده بود اعالم کرد: در بازدیدی که از 
خوابگاه داشتیم تاسیسات را مجددا روشن کردیم و مشخص 

شد که نشت گاز وجود داشته که این نشت گاز در طبقه سوم 
و چهارم خوابگاه بیشتر احساس می شد.وی ادامه داد : پس 
از بررسی های کارشناســی، گزارش کامل فوت دانشجوی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را تهیه و به معاون فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشت ارائه کردیم تا تصمیم مقتضی 
اتخاذ شــود. دکتر عباس عطوف در گفت و گو با خبرگزاری 
ایسنا با اعالم این خبر اظهار کرد: در بازدیدی که از خوابگاه 
دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد داشــتیم ضمن برگزاری 
جلساتی با مسئولین و مدیران، از محل وقوع حادثه بازدید و 
با دانشجویان هم اتاقی  دانشجوی متوفی صحبت کردیم و از 

تاسیسات خوابگاه نیز بازدید به عمل آوردیم. 
مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشــت با اشاره به اینکه نظر 
پزشکی قانونی نیز علت فوت مسمویت با مونوکسید کربن 
بوده اســت، گفت: اینکه چرا نشت گاز اتفاق افتاده در حوزه 
بررسی مسائل فنی است و در گزارشی که به معاونت فرهنگی 
وزیر بهداشت ارائه کرده ایم به این موضوع که مسئله باید از 

نظر فنی بررسی شود نیز اشاره شده است. 
سرپرست تیم اعزامی وزارت بهداشــت گفت: پس از اینکه 
دانشجویان متوجه این دانشــجو در حمام می شوند، ناظر 
خوابگاه بالفاصله در محل حضور پیدا کرده و این دانشجو را 

به یکی از اتاق ها منتقل می کند و بالفاصله با اورژانس تماس 
گرفته و از دانشــجویان حاضر در خوابگاه یک انترن و یک 
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری نیز بر بالین این شخص 
حاضر می شوند و بر اساس گفته های این دو دانشجو وقتی از 
وی نبض گرفته اند که او نبض نداشته و فک او قفل شده بود.  
اما با این وجود عملیات احیای قلبی تنفسی را برای وی انجام 

داده اند تا زمانی که اورژانس برسد.   
دکتر عطوف اظهار کرد: ما از اورژانس شــهرکرد نیز بازدید 
کردیم و کل مکالمات از زمان تماس خوابگاه با اورژانس در 
آن جا ثبت شــده بود و از زمان تماس تا رسیدن اورژانس به 

محل خوابگاه 8 دقیقه به طول انجامیده است. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی و ثبت تمامی موارد 
مذکور، گزارش کامل فوت دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد را آماده کرده و به معاون فرهنگی و دانشــجویی 
وزارت بهداشت ارائه دادیم تا تصمیمات الزم در این زمینه 

اتخاذ شود.
در این رابطه در شماره روز گذشــته روزنامه زاینده رود در 
گزارشی به نقل از ایســنا آوردیم که  »محمدرضا« یکی از 
دانشجویان پسر دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد درتماس 
با ایســنا گفته: هم کالســی های ما خبردادنــد که یکی از 
دانشــجویان دختر ترم 9 پزشــکی در خوابگاه به علت گاز 
گرفتگی دچار مشکل شده و چون خوابگاه از شهر دور بوده 

و اورژانس هم آنجا نبوده جان خود را از دست داده است.
این دانشجوی پزشــکی ادامه می دهد: ما در خطر هستیم؛ 
چراکه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با وجود دور بودن زیاد 
از شهر، فاقد امکانات پزشــکی برای دانشجویان خوابگاهی 
اســت. اگر اینجا مشــکلی برای ما پیش بیاید تا رســیدن 

اورژانس جان خود را از دست می دهیم.
حال این سوال مطرح می شود که دانشگاهی که قرار است 
نیروی کارآمد به جامعه ارائه دهد، چطــور نمی تواند برای 
اعضا و نیروی انسانی خود حداقل امکانات را فراهم کند؟ نبود 
امکانات و بی توجهی مســئولین باعث مرگ یک دانشجوی 
پزشکی شده است. دانشجویی که می توانست جان انسان های 
زیادی را نجات دهد امکانی برای نجات جانش وجود نداشته 
است. نه تنها خانواده این دانشجو بلکه دانشجویان و جامعه 

پزشکی استان با وقوع چنین ضایعه ای داغدار شده اند.
در این میان رعایت نکردن مــوارد ایمنی را حتما باید مورد 
بررســی قرار داد و این انتظار از مســئوالن علوم پزشــکی 
شــهرکرد می رود که از این پس با جدیــت، تامین ایمنی 
خوابگاه های دانشــجویی را پیگیری کننــد و حتی دیگر 
دانشــگاه ها نیز به این امر توجه بیشــتری داشته باشند تا 

خدای ناکرده اتفاق مشابه دیگری رخ ندهد.

اخبار

کاهش آمار والدت در 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ثبت احــوال چهارمحال و بختیــاری گفت: 
متاسفانه آمار والدت در شش ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 548 مورد کاهش یافته است.

محمدعلی رفیع پور با اشاره به اینکه طی شش ماه نخست 
سال جاری ۱۰ هزار و 86۱ مورد والدت در استان به ثبت 
رسیده است، اظهار کرد: از مجموع والدت های ثبت شده، 
شش هزار و ۱93 مورد در نقاط شهری و چهار هزار و 668 
مورد مربوط به نقاط روستایی بوده که در مهلت مقرر به 
ثبت رسیده اند. وی افزود: از مجموع والدت های به ثبت 
رســیده، پنج هزار و 662 والدت مربوط به نوزاد پسر و 
پنج هزار و ۱99 والدت مربوط به نــوزادان دختر بوده 
است. رفیع پور گفت: متاسفانه آمار والدت در شش ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 548 
مورد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه در شش ماه 
نخست سال گذشته تعداد فوتی ها در استان دو هزار و ۱9 
مورد بوده است، گفت: طی شش ماهه نخست امسال یک 
هزار و 924 مورد فوت در استان به ثبت رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 95 مورد کاهش یافته است.

 تاالب بین المللی گندمان 
جان دوباره گرفت

ایرنا: رییس حفاظت محیط زیست بروجن گفت: با تغییر 
روش آبیاری بخش کشاورزی از سنتی به نوین و مدیریت 
در مصرف طی چند سال گذشته، آب 2 دهنه چشمه دائمی 
»جوی گل« و 2 رشته قنات باالدست به تاالب گندمان این 
شهرستان، جان دوباره بخشید. مرتضی منصوری اظهار 
کرد: با شروع فصل پاییز و کم شدن آبیاری بخش کشاورزی 
در6 روستای باالدست تاالب گندمان، آبگیری این منطقه 
ملی و بین المللی آغاز شــد.وی تغییر در کشت و تجهیز 
اراضی کشــاورزی مناطق روستایی باالدست در راستای 
صرفه جویی آب طی چهارسال گذشته، نخستین بار این 
تاالب طی سال جاری 6۰ درصد از آب موجود خود را حفظ 
کرد.رییس حفاظت محیط زیست بروجن تصریح کرد: 
براساس توافق با کشاورزان منطقه، عالوه بر حقابه تاالب، 
آب مازاد بخش کشاورزی نیز به سمت این تاالب هدایت 
می شود.تاالب بین المللی گندمان با 98۰ هکتار وسعت 
و 2 هزار و 2۱9 متر ارتفاع از ســطح دریا، جزو ۱۰ تاالب 
برتر پرنده نگری ایران و مهم ترین زیستگاه  جانوری کشور 
برای اســکان دائم پرندگان بومی و تخم گذاری پرندگان 

مهاجراست که در7۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

ساخت 48 مسکن برای خانوارهای 
دارای 2 عضو معلول

خانوارهای دارای 2 عضو معلول در اســتان چهارمحال و بختیاری 
خانه دار می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال 
و بختیاری در مراسم افتتاح مســکن خانوار دارای 2 عضو معلول 
روستای امام قیس گفت: این طرح در راستای تفاهم نامه این نهاد 
با سازمان بهزیستی و بنیاد مســتضعفان، برای خانوارهای دارای 
حداقل 2 عضو معلول اجرا می شود.ســهراب رییسی افزود: در این 
راستا تاکنون برای 48 خانوار در سطح استان چهارمحال و بختیاری 

مسکن سازی شده است.
وی گفت : برای ســاخت هر واحد مســکن، بنیاد مسکن ۱5۰تا 
۱8۰میلیون ریال تســهیالت و2۰ میلیون ریال کمک بالعوض از 
حساب ۱۰۰ امام به خانوار ها پرداخت می کند. سازمان بهزیستی 
هم 6۰ میلیون ریال و بنیاد مستضعفان ۱۰۰ میلیون ریال کمک 
بالعوض در اختیار متقاضیان دارای 2 عضو معلول برای ســاخت 

مسکن قرار می دهد.

پذیرش پرونده 8 اثر طبیعی استان 
درشورای ثبت ملی میراث فرهنگی

پرونــده 8 اثرطبیعی چهارمحال  و بختیاری درشــورای ملی ثبت 
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری پذیرفته شد.

معاون میراث فرهنگی اســتان گفت:این آثارشامل درخت گردوی 
گهرو، درخت گــردوی بلداجــی، مجموعه درختــان امام قیس، 
مجموعه درختان گردوی شریف آباد هیرگان و مجموعه درختان 
چنار گردوعلیا ثبت قطعی و تعداد 3 فقره پرونده از قبیل غار آقاسید 

عیسی، تنگ درکش  ورکش و درخت بلوط میهه است. 
مصطفی هادی پور افزود: تاکنون ۱7 اثر  میراث ملموس)طبیعی( 
استان چهارمحال وبختیاری ثبت  ملی شده است و در چهارسال و 
نیم اخیر۱7پرونده دیگر برای ثبت در فهرست آثار ملی پذیرفته شده 
که این تعداد رشــد 3۰۰ درصدی در ثبت آثار ملی طبیعی استان 

را  نشان می دهد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان گفت:هدف ازتالش برای ثبت این آثار، حفاظت 
بیشتروماندگاری برای نسل های آینده، اطالع رسانی به گردشگران 
در راستای جذب بیشتر گردشگر و فرهنگ سازی برای حفاظت از 

آن است.

ابالغ راي
7/311 کالسه پرونده 520/96 شماره دادنامه: 520 تاريخ رسيدگي: 96/7/13 مرجع 
رسيدگي: شعبه 8 شوراي حل اختالف خميني شهر، خواهان: محسن صرامي به نشاني 
خميني شهر ميدان پمپ بنزين نمايشگاه اتومبيل هما با وکالت احمد سعيدپور به نشاني 
خميني شهر خيابان طالقاني نبش کوچه 7، خواندگان: 1- احمد نصر 2- محمد مکتوبيان 
3- مهري جان نثاري الداني هر سه به نشاني مجهول المکان،  خواسته: الزام به تنظيم 
سند رسمي ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي 
تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي قاضي شورا: در خصوص دعوي آقاي محسن 
صرامي با وکالت احمد سعيدپور به طرفيت آقايان احمد نصر- محمد مکتوبيان - مهري 
جان نثاري الداني به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند اتومبيل سواري پژو ايران 
53- 137 ص 73 با توجه به خواسته خواهان و مبايعه نامه مورد استناد خواهان وبا توجه 
به اينکه کارت اتومبيل و بيمه نامه در يد خواهان بوده و باتوجه به اينکه با اســتعالم به 
عمل آمده از راهور اتومبيل موصوف به نام خوانده رديف ســوم بوده و با توجه به اينکه 
خواندگان عالرغم ابالغ قانوني هيچگونه دفاعي در قبال خواسته خواهان بعمل نياورده 
اند علي هذا دعوي خواهان وارد تشخيص شورا مستنداً به ماده 220 قانون مدني خوانده 
خانم مهري جان نثاري الداني را به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال اتومبيل 
موصوف به نام خواهان محکوم مي نمايد فلذا با اينکه خوانده ديگر نبوده شورا اقرار در 
دعوي خواهان در اين قسمت صادر مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در ايــن دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف 
بيست روز قابل اعتراض در محاکم عمومي خميني شهر است.   م الف:5179 شعبه 

8 حقوقي شوراي حل اختالف خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )308 کلمه، 3 کادر(
مزایده

7/328  شــعبه نهم اجرای احکام کيفری در نظر دارد جلســه مزايده ای در روز ســه 
شــنبه مورخ 1396/8/2 از ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا ) اتاق 30 طبقه 
 همکف دادگستری شــهيد نيکبخت( جهت فروش ســهم االرث آقای اصغر روزی 
طلب به ميــزان 15 حبه از پــالک ثبتی 451 فرعــی از 31 اصلی بخــش 14 ثبتی 
اصفهان واقع در اصفهان خيابان امام خمينی شــهرک قدس بعد از سه راه ملک شهر 
بلوک 29 طبقه اول واحد 3 )ســمت غربی( به شرح کارشناســی ذيل برگزار نمايد لذا 
 طالبين خريد پنج روز قبل از جلســه مزايده قــادر به بازديد از ملــک خواهند بود تا با 
توديــع نقــدی 10درصــد  قيمــت پايــه در جلســه مزايــده شــرکت نمايند و 
پيشــنهاد دهنده باالتريــن قيمت برنــده مزايده اســت. اوصاف ملک بر اســاس 
نظريه کارشــناس: مشــخصات محل: آپارتمان معرفی شــده ازمجتمع مســکونی 
بلوک 29 به شــماره پــالک ثبتــی 451 فرعــی از متر مربــع و بــا قدمتی بيش 
 از 31 اصلــی بــه شــماره ثبــت از دفتــر 130711 در صفحــه دفاتــر امــالک
 بخش حوزه ثبت غرب اصفهان به مســاحت 59/52 متر مربع و با قدمتی بيش از 20 
سال با اسکلت فلزی واقع در طبقه اول غربی و فاقد آسانســور با نمای ظاهری آجر و 
پالستر ســيمان درب و پنجره های فلزی و با نمای داخلی کف موزائيک و سراميک 
ديوارها اندود  گچ آشپزخانه کاشی و اندود گچ و کابينت فلزی سرويس بهداشتی کاشی 
 چهارچوب فلزی دربهای داخلی چوبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز و فاقد پارکينگ

 مسقف می باشــد. مطابق کپی گواهی حصر وراثت ارائه شــده به شماره 265 مورخ 
1394/1/25 ورثه شادروان به شرح: 1- ليال 2- زهرا 3- غالمرضا 4- علی 5- اصغر 
همگی روزی طلب و 6- غالمحســين پويا معرفی گرديده اند. نتيجــه: لهذا با توجه 
 به موقعيــت مکانی کميت و کيفيت بنــا امکانات بازار معامــالت و کليه عوامل موثر

 در قضيه ارزش پايه ششدانگ پالک موصوف به مبلغ 635/000/000 ريال برابر ششصد 
و سی و پنج ميليون ريال و سهم هر يک از پســران به مبلغ 127/000/000 ريال برابر 
يکصد و بيست و هفت ميليون ريال و ســهم هر يک از دختران به مبلغ 63/500/000 
ريال برابر شصت و سه ميليون و پانصد هزار ريال برآورد و اعالم می گردد. سهم هر يک 
از فرزندان پسر 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ )15 حبه( و هر يک از دختران 0/6 دانگ 
 مشــاع ) 7/5 حبه( اعالم می گردد. م الف:21590 شعبه نهم اجرای احکام کيفری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 398 کلمه، 4 کادر( 

مزایده اموال منقول
7/329  اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 961394 ج /5 له عليرضا رادانان و عليه مهسا پرويزی پور مبنی 
بر مطالبه دستور فروش ملک مشاع در روز دوشنبه مورخه 96/8/15 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتــاق 15 جهت فروش 
شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظريه کارشناســی که ذياًل درج شده است 
طرفين پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکين می باشــد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
 برگزار نمايد. طابين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشانی فوق

 مراجعه و از ملک بازديد و با سپردن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزينــه های اجرايی بر عهده محکوم عليه می باشــد. اوصاف 
ملک مورد مزايده: نشانی: اصفهان- چهار راه دشتســتان- خيابان عسکريه- انتهای 
بن بســت )20( انقالب- پالک 162- به کدپســتی 8199775941 ، 1- مشخصات 
ثبتی ملک: مطابق سند رسمی به شماره سريال 767717 سری 91/ب4 دانگ مشاع 
از 6 دانگ ملک به شماره پالک ثبتی 15190/9884 بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
ثبت 103368 به نام آقای عليرضا رادانان ثبت شــده اســت، همچنين ميزان 2 دانگ 
مشاع از 6 دانگ پالک مذکور به نام خانم مهسا پرويزی پور می باشد. 2- مشخصات 
فنی ملک: نوع کاربری: منزل مســکونی، قدمت: بيش از45 ســال، مساحت عرصه: 
طبق سند 270 متر مربع، تعداد طبقه: 1 طبقه، پوشــش بدنه: رنگاميزی، نوع اسکلت: 
ديوار باربر، مساحت اعيانی: حدود 200 متر مربع، نمای خارجی: سنگی، پوشش کف: 
موزائيک، نوع سقف: تيرآهن و طاق ضربی، مساحت انباری: حدود 40 مترمربع، جنس 
پنجره ها: فلزی، سيســتم گرمايش: بخاری و آبگرمکن، سيستم سرمايش: کولرآبی،  
امتيازات: آب ، برق و گاز، حياط با کف موزاييک، جمعاً به مبلغ به عدد 8/100/000/000 
ريال هشــت ميليارد و يکصد ميليون ريال تمام معادل هشــتصد و ده ميليون تومان 
 تمام ارزيابــی و اعالم می گردد.  م الف:21597 شــعبه 5 اجــرای احکام حقوقی 

دادگستری اصفهان ) 398 کلمه، 4 کادر( 
مزایده

7/330  اجــرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهــان در نظر دارد جلســه مزايده ای 
درخصوص پرونده اجرايی کالســه 962409 ج / اول له پرويز مفيد و عليه شــرکت 
مهرانکار مبنی بر مطالبــه محکوم به و هزينه های اجرايی و حــق االجرای دولتی در 
تاريخ 96/8/15 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زيرزمين اتاق 15 جهت فروش اموال توقيفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل ارزيابی شــده و نظريبه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار 
نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشــانی خ حصه، 
شــش راه خيابان امام حســين انبار آقای رجالی حافظ اموال روح اهلل تابان فر مراجعه 
و از اموال بازديد و با ســپردن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شــده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزايده شــرکت نمايند پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنــده مزايده خواهد بود تســليم مال مورد مزايده پــس از پرداخت 
 تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزينه هــای اجرايی بر عهــده محکوم عليه 
می باشــد. اوصاف اموال مورد مزايده: پرس هيدروليک دروازه ای به ظرفيت تقريبی 
) 300( تن کار کرده ســاخت بينا کرج  آماده بهره برداری با يونيت هيدروليک کامل، 
الکتروپمپ روغن چينی . ابعاد ميزکار ) 160 *140( با کورس پيســتون حدود )120( 
ارزش پايه دســتگاه پرس جهت مزايده مبلغ شــش صد ميليــون ) 600/000/000( 
 ريال بــرآورد می گــردد.  م الــف:21626 شــعبه اول اجرای احــکام حقوقی 

دادگستری اصفهان ) 398 کلمه، 4 کادر( 
مزایده 

7/331  اجرای احکام حقوقی شعبه 20 اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 961850 ج / 20 له زهرا آبروئی و عليه فاطمه رضازاده مبنی بر 
دستور فروش ملک مشاع در روز دوشنبه مورخه 96/8/15 ساعت 8/30 صبح  در محل 

اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکی 
با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذياًل  درج شده است ملکی طرفين پرونده 
و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبيــن خريد می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزايده به نشــانی ذيل مراجعه و از اموال بازديد و با ســپردن 10 درصد بها به 
صورت نقد يا چک تضمين شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه 
مزايده شرکت نمايند پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم 
ملک مورد مزايده پــس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزينه های 
اجرايی بر عهده محکوم عليه می باشــد.  اوصاف ملک مورد مزايــده: آدرس: خيابان 
 شــهيد باهنر نبش خيابان آيت ا... خادمی- بعد ازامالک پارسيان- جنب فرعی يکم

 ) بن بست 4 متری( قسمتی از ســاختمان نيمه کاره 3 طبقه و حياط آن، وضعيت ثبتی 
پالک: قطعه زمين پــالک 2526 فرعی ) قطعه پنجم تفکيکی( مجزی شــده از 834 
فرعی باقيمانده از 26 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان، وضعيت موجود: ششدانگ ملک 
دارای مساحت عرصه حدود 96 متر مربع می باشد که فعاًل با پالک واقع در حد شمالی 
آن )پالک 26/2525( به صورت تجميعی و با مساحت کل حدود 255 متر مربع ) طبق 
سوابق پروانه( اقدام به احداث ساختمانی سه طبقه با مساحت کل اعيانی حدود 471 متر 
مربع گرديده است ساختمان احداثی دارای اســکلت فلزی با سقف تيرچه و بلوک می 
باشد که عمليات اجرايی آن در مرحله پايان اسکلت و ديوار چينی متوقف گرديده است. 
با توجه به موارد فوق الذکر، موقعيت و محل ملک، مســاحت عرصه، وضعيت اعيانی 
احداثی و وضعيت پالک، نوع کاربری ملک ) مسکونی( عرضه و تقاضای فعلی و با در 
نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قيمت گذاری، ارزش ششدانگ پالک ثبتی 26/2526 
بدون در نظر گرفتن ارزش اعيانی احداثی در آن )قسمتی از ساختمان سه طبقه( به مبلغ 
3/265/000/000ريال معادل سيصد و بيست و شش ميليون و پانصد هزار تومان برآورد 
و اعالم می گردد. م الف:21600 شعبه 20 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 

) 390 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106795300612 ابالغنامــه: شــماره   7 /324
9609986795300450 شماره بايگانی شــعبه:960453 ابالغ شونده حقيقی: ميثم 
حنيفه مزلقانچايی به نشانی مجهول المکان، تاريخ حضور:1396/08/22 دوشنبه ساعت: 
7/30 ،محل حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آيت اله ارباب- روبروی مدرسه 
نيلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی حميد خليلی به طرفيت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شــعبه حاضر شويد. م الف:20626 
شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره يک( ) 72 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/325 شــماره ابالغنامــه:9610106795300610 و 9610106795300611 و 
9610106795300609 شــماره پرونده:9609986795300451 شــماره بايگانی 
شعبه:960454 ابالغ شــونده حقيقی: رضا نظری و اميدعلی ابراهيمی و بهرام نظری 
همگی به نشانی مجهول المکان ، تاريخ حضور: 1396/08/22، دوشنبه ساعت حضور: 
18 ،محل حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آيت اله ارباب- روبروی مدرسه نيلی 
پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی حميد خليلی به طرفيت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت اين 
ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يکی 
از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزديکترين واحد 
 قضائی مراجعه نماييد. م الف:20628 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره يک( ) 84 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/26 شماره ابالغنامه:9610106797100600 شماره پرونده: 9609986797100434 
شماره بايگانی شعبه:960434 ابالغ شونده حقيقی: زهره هاشمی طباطبايی زواره به 

نشانی مجهول المکان، تاريخ حضور:1396/08/22 دوشــنبه ساعت: 16/30 ،محل 
حضور: اصفهان- خيابان سجاد- خيابان آيت اله ارباب- روبروی مدرسه نيلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مهرداد شفيعی علويجه به طرفيت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت اين 
ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق ســامانه اقدام نماييد. چنانچه 
جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری) شناســه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت 
ثبت نام، به يکــی از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به 
 نزديکترين واحد قضائی مراجعه نماييد. م الف:19405 شعبه 41 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شماره يک( ) 154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/27 شماره ابالغنامه:9610106797100595 شماره پرونده: 9609986797100264 
شماره بايگانی شــعبه:960264 ابالغ شــونده حقيقی: محمدرضا کريمی به نشانی 
مجهول المکان، تاريخ حضور:1396/08/22 دوشــنبه ساعت: 15/30 ،محل حضور: 
اصفهان- خيابان ســجاد- خيابان آيت اله ارباب- روبروی مدرســه نيلی پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی ميثم جعفری به طرفيت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، 
ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق ســامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به 
يکی از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزديکترين واحد 
 قضائی مراجعه نماييد. م الف:19406 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره يک( ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/28 شماره ابالغنامه:9610100354603962 شماره پرونده: 9109980359500318 
شماره بايگانی شعبه:910495 نظر به اينکه در کيفرخواست ارسالی از شعبه 16بازپرسی 
دادسرای عمومی عباس خسروی فارسانی فرزند امان اله از طرف اين دادگاه در پرونده 
کالسه 910495 ک 120 به اتهام توهين به رهبری وتوهين به مقدسات اسالم تحت 
رسيدگی قرار گرفته که در مورخ 1396/8/22 ساعت 8/30 صبح جلسه رسيدگی تعيين 
شده است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدينوسيله در اجرای ماده 344 قانون آيين 
دادرسی کيفری مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کيفری 2 
) اصفهان- خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3( جهت رسيدگی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
در جلسه اقدام قانونی معلوم خواهد گردد. م الف:19446 شعبه 120 دادگاه کيفری 

دو شهر اصفهان) 120 جزايی سابق( ) 122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350900092 درخواســت: شــماره   7 /30
9509980350901195 شــماره بايگانــی شــعبه:951371  در خصــوص دعوی 
 خواهان رضا خدادايان با وکالت محســن شيران و امير حســن مبارکيان به طرفيت 
خوانده غالمرضا چشمه به خواسته دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقديم 
کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاريخ 1396/8/23 ساعت 10/30 دارای وقت 
رسيدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی 
بر نشر آگهی وقت رسيدگی دادگاه با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی دستور 
تا مراتب يک نوبت در جرايد کثيراالنتشار آگهی شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
واطالع از مفاد آن به دادگاه) اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352( مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت 
 رســيدگی حاضر گردند. م الف:19392 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان ) 122 کلمه، 2 کادر(

فوت یک دانشجوی اصفهانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خوابگاه این دانشگاه، این  زاینده رود
روزها یکی از مهم ترین خبرهای استان چهار محال و بختیاری است؛ به طوری که حتی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار استعفای مدیران مسئول در این رابطه شدند.

واکنش ها به فوت دانشجوی اصفهانی در شهرکرد ادامه دارد

نشت گاز و نبود امکانات، نفس دخترجوان را گرفت
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خیران اصفهانی در نیمه نخست امسال حدود ۱۳۰میلیارد ریال به نیازمندان 
اســتان کمک کردند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
گفت: این میزان کمک نیکوکاران  اصفهانی از 5۰۱هزار و ۳92صندوق کوچک، 
متوسط و بزرگ این استان جمع آوری شده است. وی کمک نیکوکاران را در 
طرح های مشارکتی این نهاد مطلوب ارزیابی کرد و افزود: صندوق های کمیته 
امداد، یکی از راه های جذب مشارکت های مردمی است که در اماکن مختلف 
شهری و روستایی نصب شده و با بهره گیری از شــیوه های نوین و درگاه های 
الکترونیکی، خیران بسیاری را در این امر شریک  می کند. وی با اشاره به کمک 
خیران از طریق روش های نوین و الکترونیکی افــزود: امکان پرداخت وجوه 
نقد نیکوکاران از طریق شماره گیری سامانه #۱*8877* یا شماره حساب 
24۰۱۱۱۳۰9۱4۰72 و شــماره کارت 6۰6۳7۳7۰۰۰۰۰25۰9 نزد بانک 

قرض الحسنه مهر ایران به نام کمیته امداد فراهم شده است.

نگهداری6 هزار میلیارد 
طال در خانه های  اصفهان

کمک ۱۳۰میلیارد ریالی 
خیران به نیازمندان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: چنین برآورد شده که نزدیک به 6 هزار 
میلیارد تومان طال و جواهر فقط در خانه های شــهر اصفهان نگهداری می شود؛ 
چنان که در یک فقره سرقت از یک خانه، تنها 2 میلیارد تومان طال و پول به سرقت 
رفته است. ستار خســروی در همایش پلیس امنیت و اصناف اظهار کرد: امروزه 
۳2/5درصد جرایم را سرقت ها تشکیل می دهد و بعد از جرایم مواد مخدر، دومین 
گروه زندانیان سارقان هستند. سرقت جرمی است که با جرایم دیگر گره خورده؛ این 
جرم با اعتیاد رابطه مستقیم دارد و 7۳ درصد معتادان برای تامین مواد مخدر خود 
سرقت می کنند. وی در پایان گفت: از ۱۰۰ واحد صنفی فروش لوازم دست دوم، 
67 واحد مال سرقتی داشته و اکثر خریداران اموال دست دوم از سرقتی بودن آنها 
اطالع کامل دارند. منشورهای قانونی اصناف را تدوین کردیم که منشور هر صنف 
مخصوص به خودش است. مشاغل مرتبط با صنف ها، ساماندهی و اصناف غیرمجاز 

تعطیل شوند و بر عملکرد صنوف زیر مجموعه نظارت جدی تری صورت گیرد.

5 درصد سالمندان 
اصفهانی، به آلزایمر 

مبتال هستند

یکی از متخصصین اعصاب و روان با اشاره به اینکه 6۰ تا 7۰ درصد موارد آلزایمر بعد از سن 6۰ سالگی اتفاق می افتد، افزود: موارد نادری از آلزایمر، قبل از سن 6۰ سالگی 
اتفاق می افتد که بیشترین علت آن مربوط به ژنتیک و وراثت است.

دکتر فریبا فغانی تاکید کرد: فراموشی هایی که اکثر افراد در سنین جوانی و به صورت روزمره از آن گالیه می کنند، آلزایمر نیست؛ البته پزشک موظف است به صورت کامل 
مشکل فراموشی فرد مراجعه کننده را بررسی کند. فغانی افزود: در حال حاضر جمعیت کل کشور ایران به سمت پیری می رود؛ به طوری که طبق سرشماری سال گذشته 
9.2 درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل می دهند که این آمار در اصفهان باالتر است و ۱۰.6 درصد جمعیت استان اصفهان را شامل می شود. این متخصص اعصاب و 
روان، با اشاره به اینکه از جمعیت ۱۰.6 درصدی سالمندان استان اصفهان، 5 تا 8 درصد آنها مبتال به آلزایمر هستند، اظهار کرد: تحصیالت پایین، درگیر نبودن با فعالیت های 

اجتماعی، تومورها و آسیب های آن، فاکتورهای خطر  در ابتال به آلزایمر هستند.

توزیع ۵۰۸هزار پاکت مهر عاطفه ها بین دانش آموزان اصفهانی
در آستانه جشن ملی عاطفه ها، 5۰8هزار پاکت هدیه به منظور کمک دانش آموزان به 

هم نوعان بی بضاعت خود، بین مدارس استان اصفهان توزیع شد.

رونمایی از لباس های دوربین دار 
ماموران پلیس ایران

عکس روز

هفته گذشته در مجلس شورای اسالمی طی یک تذکر  فاطمه کاویانی  
کتبی، دو تن از نمایندگان استان اصفهان خواستار عزل 
فوری مدیر کل آموزش و پرورش شدند. این درحالی بود که در ساعات ابتدایی انتشار 
این اخبار با پیگیری خبرنگاران، نمایندگان مذکور دالیل این خواسته را عملکرد 
نامطلوب، توجه نکردن به تذکرات گذشته و برخی از عواملی عنوان کردند که مطرح 

کردن آن را به صالح ندانستند.
سوالی که در این میان بسیار ضروری به نظر می رسد این است که این صالح در چه 
جهتی بررسی شده است؟ به صورت کلی تر، اینکه در این مصلحت بینی، موقعیت 
شــخص نماینده یا طرف مقابل مدیرکل آموزش و پرورش استان یا مردم مدنظر 
 بوده است یا نه، ســوالی اســت که هیچ کدام از نمایندگان معترض پاسخی به آن 
نداده و تنها عنوان کردند که به طور حتم این عزل توســط وزیر آموزش و پرورش 
صورت خواهد گرفت.این در شرایطی اســت که واکنش های بسیار زیادی به این 
درخواست در جامعه صورت گرفت. در این خصوص نصر، نایب رییس شورای شهر 
در نطق میان دستور خود در جلسه شورا، با حمایت از عملکرد آموزش و پرورش، در 
واکنش به درخواست دو تن از نمایندگان مجلس برای برکناری مدیرکل آموزش و 
پرورش گفت: امیدوارم مسئوالن و نمایندگان مجلس قدر زحمات این مدیر را بدانند 

و بی جهت زبان به ناسپاسی نگشایند.
همچنین معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان نیز عملکرد این سازمان 
طی سه سال گذشته را مطلوب و قابل دفاع عنوان کرد و گفت: 9۰ درصد از مدیران 
انتصابی این سازمان دارای سوابق ایثارگری بوده اند و این در حالی است که از لحاظ 
رتبه در کنکور سراســری و عملکرد متوازن توسعه رشــته ها و همچنین توجه به 

تخصص گرایی در انتصاب مدیران، عملکرد قابل دفاعی داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز روز یکشنبه با ارسال بیانیه ای، به این تذکر 
واکنش نشان داد و گفت:آموزش و پرورش از دیرباز این افتخار را داشته و دارد که 
فعالیت هایش در ارتباط مســتقیم با مردم و دانش آموزان، از سالمت و شفافیت، 
برخوردار و اغلب با موفقیت همراه بوده و از این جهت اعتماد عمومی را به عنوان یک 

سرمایه اجتماعی برانگیخته است و هر فرد یا جریانی که بخواهد این ارزش ها را با 
تمسک به بهانه های واهی و تهمت های ناروا به هر دلیل مورد هدف قرار دهد قطعا 

به منافع ملی لطمه وارد ساخته است. 
انجام اقدامات قانونی در عین نارسایی های اعتباری، تالش عاشقانه در جهت توسعه 

و تعالی تعلیم و تربیت کشور و اســتفاده حداکثری از ظرفیت هایی که در استان 
فرهنگ پرور اصفهان وجود دارد، بر مبنــای مطالبات رهبر معظم انقالب حضرت 
آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی( و در جهت سیاســت های دولــت تدبیر و امید، 
اصولی بوده اند که آموزش و پرورش استان همواره بدان ملتزم بوده است و خدای 
را سپاسگزاریم که ارزیابی های دستگاه های مســئول استانی و کشوری در قوای 

مختلف درخصوص عملکرد این دستگاه فراگیر مثبت و ستوده است. 
هر فردی در هر مقام و موقعیت در نظام مقدس جمهوری اسالمی، به شرط اینکه از 
منظر اخالق وانصاف به مسائل تحت مسئولیت خود بنگرد، وظیفه دینی، انسانی و 
اجتماعی خود را انجام داده و در نزد خدا و خلق خدا روسپید و سربلند است. آموزش 
و پرورش آنقدر کار و وظیفه و مسئولیت دارد که نخواهد به بهانه برخی بداخالقی ها 

به تشویش اذهان عمومی بپردازد. 
عملکرد قانونی در هر مرجعی قابل محاسبه و ارزیابی است و کسی به صرف اتکا به 
ذهنیات خویش نمی تواند خدمات یک مجموعه ســالم و دلسوز را نادیده بگیرد یا 
با تمرکز بر اختالف دیدگاه ها و نقصان های احتمالی، مجموعه دستاوردها را انکار 
کند. به یقین دستگاه های قانونی و مسئول کشــور در قبال برخی اتهامات مطرح 
شده پاسخگو خواهند بود و از ارزش دستاوردهای آموزش و پرورش در دوره اخیر 
آگاهی و اطالع دارند و مدیریت آموزش و پرورش استان در کنار نیروهای ستادی 
و معلمان شریف، با تمام توان به خدمت و انجام وظیفه خواهد پرداخت و چشم از 

حقیقت و انصاف بر نخواهد داشت. 
اما نکته ای که بسیار به چشم می آید این اســت که هنوز موافقان عزل مدیر کل 
آموزش و پرورش در سکوت به سر می برند و پرده از ناگفته های خود به عنوان برگ 

برنده برنداشته اند.

جدال موافقان و مخالفان بر سر ابقا یا عزل قائدیها

مورد عجیب مدیر کل! 

محیط زیست

برگزاري نمایشگاه »زاینده رود« 
به مناسبت روز زاینده رود

خانه عکس حوزه هنري اســتان اصفهان، با همکاري 
جمعیت پیام ســبز، به مناســبت ۱8 مهرمــاه )روز 
زاینده رود( نمایشگاه عکس زاینده رود را برگزار مي کند.

این نمایشگاه شامل تعدادي از عکس هاي فرهاد امیني، 
گزیده اي ازپانزده سال عکاســي از رودخانه زاینده رود 
است که از امروز تا 25 مهرماه در گالري خانه هنرمندان 

اصفهان به نمایش در مي آید.
عالقه مندان در این نمایشــگاه مي تواننــد رودخانه 
زاینده رود را در جلوه هاي مختلف و از زوایاي متعدد به 
تماشا بنشینند. ساعات بازدید از این نمایشگاه 9 الي ۱2 
و ۱6 الي ۱9 است. درخصوص جمعیت حمایت از منابع 
طبیعي و محیط زیست )پیام سبز( باید گفت که اولین 
ســازمان مردم نهاد محیط زیستي در استان اصفهان و 
یکي از باسابقه ترین ها  در کشور است که در سال ۱۳72 
به همت گروهي از دانشــگاهیان و کارشناسان منابع 

طبیعي و محیط زیست شکل گرفت.
این سازمان غیردولتي محیط  زیستي، محورهاي اصلي 
فعالیت خود را بر آموزش و آگاه سازي جامعه و همچنین 
تحلیل و نقد روند توسعه قرار داده است و از پروژه هاي 
عملي آن مي توان به بازیافت کاغذ در دانشگاه صنعتي 
اصفهان و نجــات کرفس کوهي از انقراض در اســتان 

اشاره کرد.
دریافت جایزه ملي محیط زیست و لوح تقدیر از برنامه 
عمران ملل متحد )UNDP(، از جمله دســتاوردهاي 
معنوي جمعیت پیام ســبز  در طول 24 سال فعالیت 

است.
گفتني اســت فرهاد امیني، دانش آموخته برنامه ریزي 
و مدیریت محیط زیست در مقطع کارشناسي ارشد و 
شاغل در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اســت. این هنرمند عکاس، حفاظت محیط زیست را 
فراتر از یک موضوع شغلي و وظیفه اي همگاني و شرط 
الزم براي پایداري کشور مي داند. عالقه هاي فرهنگي و 
هنري در کنار کار حرفه اي، او را به سمت استفاده از زبان 
تصویر براي شریک شدن در زیبایي ها و بیان دردهاي 

محیط زیست سوق داده است.

»شــبکه های مجــازی رصد 
می شــوند«، »پلیــس تمام سمیه پارسادوست

را  خصوصــی  چت هــای 
می خواند«، » فالن نهاد و بهمان سازمان تلگرام را تحت نظر 
دارند« و... . از وقتی پای شــبکه های مجــازی به زندگی ما 
ایرانی ها بازشد، همیشه نوعی دلهره و تردید در رابطه با چک 
شدن این شبکه ها توسط برخی نهادها ازجمله پلیس فتا وجود 
داشته است که شــاید کاربران این فضاها را در برخی موارد 
مجبور می کرد دســت به عصا راه بروند و از رد و بدل کردن 
پیام های خصوصی یا غیرخصوصی)!( امتناع کنند و به دیگران 
هم هشــدار بدهند که مواظب پیام های خود باشــند چون 
تمامشان خوانده می شود؛ و البته اینها گمانه هایی بوده که از 

وقتی به یاد داریم، همواره وجود داشته است. 
حتی زمانی که خبری از شبکه های مجازی نبود و همه آمال 
و آرزوهایمان برای برقراری ارتباط با دیگران در همان گوشی 
های تلفن ثابت خالصه می شد که مربوط به روزگار سادگی و 
صفای سال های نه چندان دور کشورمان می شود، بازهم این 
گونه زمزمه ها وجود داشــت؛ مثال آن موقع می گفتند چون 
سهام مخابرات در دست فالن نهاد است، تلفن ها شنود می 
شود! موبایل هم که آمد، مشــابه این ادعاها مطرح می شد. 
خالصه که این قصه سر دراز دارد و همواره نوعی نگرانی از این 
بابت در وجود ایرانی ها نهفته بوده که پلیس همیشــه آن  را 

تکذیب کرده است.
حتی این روزها که ماجرای فیلتر تلگــرام پس از ماجراهای 

کانال ضدانقالبی بازهم جدی شده است و مسئوالن در رابطه 
با این موضوع هشدار می دهند، بازهم پلیس تاکید می کند 

که کاری به چت های دونفره ندارد و آنها را رصد نمی کند. 
مردم امــا همچنان به دیده شــک و تردید بــه این موضوع 
می نگرند و شــاید به همین خاطر است که ترجیح می دهند 
از شبکه های پیام رسان خارجی استفاده کنند؛ چون برخی 
از کاربران شــبکه های مجازی بر این باورند که امکان رصد 
فعالیت هایشان در شبکه های خارجی کمتر است. با این وجود 
همان طور که اشاره شــد، صحبت های مسئوالن خالف این 
تصور را ثابت می کند. »محمود واعظی« وزیرسابق ارتباطات 
در همین باره گفته بــود: » دولت برای حریم خصوصی افراد 
احترام قائل است و هیچ شــرکتی، چه داخلی و چه خارجی، 
اجازه ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد؛ اما به هر صورت 
تحوالت این فضا مورد بررسی قرار دارد و به طور مثال می توان 
بررسی کرد که چه حجمی از پیام های منتقل شده در فضای 

مجازی، مربوط به عکس، تصویر، متن یا فیلم است.«
از سوی دیگر»محمدعلی اســفنانی«، عضو کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه، از دیگر افرادی اســت که در ارتباط با این 
موضوع و با اشاره به بی اعتمادی مردم به شبکه های اجتماعی 
داخلی گفته بــود: »مردم فکر می کنند اگر از این شــبکه ها 
استفاده کنند همه اطالعات شان توسط نهادهای دولتی رصد 
می شود. افراد به شبکه های داخلی بدبین هستند و اطمینان 
ندارند؛ فکر می کنند اگر اطالعاتشــان در این فضا منعکس 
شود، حتما از ســوی نهادهای دولتی رصد شده و برای آنها 

مشکل ایجاد می کند؛ درحالی  که شبکه های مجازی خارجی 
نه تنها این مشکل را، بلکه خطرات خیلی جدی تری هم دارند 
و اگر کســی با این دید نگاه  می کند، باید بداند که ده ها برابر 

مشکالتشان بیشتر است.«
پلیس البته همزمان تاکید می کند کــه به فضاهای مجازی 
اشراف کامل دارد؛ اما وارد حریم خصوصی افراد نمی شود و 
چت های دونفره را رصد نمی کند. سردار هادیان فر، رییس 
پلیس فتای ناجــا اما تاکید می کند کــه پلیس بر فضاهایی 
همچون فیس بوک و اینستاگرام اشراف داشته و امکان حذف 
بیش از 7۰ درصد صفحات حاد و محتویات غیراخالقی برای 

او فراهم شده است.
به تازگی هم سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رییس پلیس فتای 
تهران، در برنامه »حاال خورشید« که با اجرای رضا رشیدپور 
صبح ها روی آنتن شبکه سوم سیما می رود، گفت: »پلیس به 
چت های دو نفره مطلقا ورود نمی کند اما در انواع کانال های 
گروهی و عمومی و تاالرهای گفــت و گو در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی گشت زنی می کند تا جرمی اتفاق نیفتد.«

روزهای اولی که »وی چت« و »وایبــر« وارد فضای مجازی 
ایران شدند، به شدت مورد اســتقبال ایرانی ها قرارگرفتند. 
پس از مدتی »واتس اپ« آمد. »وی چت« فیلتر شد و درباره 
واتس اپ و وایبر هم شنیده می شد که فضای این شبکه های 
پیام رســان امن نیســتند. »تلگرام« که آمد، همه مرزها را 
درنوردید و به سرعت تبدیل به محبوب ترین شبکه مجازی 
پیام رسان نزد ایرانی ها شد. امنیت باالی تلگرام، موضوعی بود 
که ایرانی ها را به استفاده از این نرم افزار ترغیب می کرد؛ اما 
اینکه تلگرام واقعا امن است یا نه، کسی نمی تواند آن را تایید 
کند. فخرالدین توکلی، رییس پلیس فتای قزوین سال گذشته 
در گفت و گو با خبرگزاری ها گفته بود: »به نظر مي رسد این 
ادعا که پیام هــا و فایل ها در تلگرام داراي یــک دوره زماني 
خود تخریبی است، حداقل ازنظر کاربران ایراني رد شده؛ زیرا 
طي روزهاي اخیر در گروه هاي تلگرامي، متني به همراه لینک 
وب سایت چت تلگرام با این مضمون انتشاریافته است: با توجه 
به اینکه گفته شده بود تلگرام محیطي امن نسبت به سایر رقبا 
براي کاربرانش ایجاد کرده است، الزم مي دانم به اطالع برسانم 

چت کلیه گروه ها در سایت تلگرام قابل  مشاهده است.«
»پاول دوروف« مدیر تلگرام اما همچنــان تاکید دارد که در 
حفظ و حراست از اطالعات کاربرانش اهتمام دارد و به هیچ 
عنوان اطالعات کاربران خود را در اختیار مسئوالن کشورها 
قرار نمی دهد. اما آیا »پاول و دوســتان« خودشــان از این 
اطالعات اســتفاده نمی کنند و آن را در اختیار سازمان های 

جاسوسی دنیا قرار نمی دهند؟ 
دنیای مجازی بــا همه جذابیت هایــش، تمامی حریم های 
شــخصی و غیرشــخصی را درنوردیده اســت. »اعتماد« و 
»امنیت«، دو »ارزش« هستند که فضای مجازی آنها را به بازی 
گرفته است. شاید حاال بیش از هرزمان دیگری آرزو کنیم که 
ای کاش به سال های نه چندان دور و نزدیکی برمی گشتیم که 

همه چیزمان واقعی بود؛ حتی ارتباط هایمان!

پلیس فتا تاکید دارد به چت های دو نفره در شبکه های مجازی ورود نمی کند؛

ارتباط امن؟!

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
اصفهان  اعالم کرد:

استقرار ۷۰ موکب از استان اصفهان در 
مسیر پیاده روی اربعین

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی اصفهان، از استقرار 
7۰ موکب از اصفهان در نجف و کربال جهت آسایش زائران خبر داد.حجت 
االسالم مجتبی کوچک زاده، با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
جهاد کشاورزی به ریاست آیت ا... عالمی، فعالیت های چشمگیری داشته 
است، گفت: این ستاد در تمام استان ها با یک نماینده فعال، اقدام به برنامه 
ریزی جهت استقرار موکب در مسیر کربال می کند. وی همچنین از اعزام 
گروهی از استان اصفهان به کشور عراق جهت جانمایی استقرار موکب 
ها خبر داد و افزود: دراین موکب ها عالوه بر تامین امکانات رفاهی زائران، 
اقدام به فرهنگ سازی نیز می شود و قطعا با توجه به برنامه ریزی هایی 
که به عمل آمده، اربعین امسال بهتر از سال های قبل برگزار خواهد شد. 

معاون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر 
داد:

بازرسی از ۱۹۷ واحد توزیع کاالی 
دخانی در اصفهان

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: از ۱97 واحد توزیع کاالی دخانی در اصفهان بازرسی صورت گرفت 
و 47 واحد به دلیل نداشــتن مجوز فروش شناسایی شدند.حمیدرضا 
خشنود اظهار داشــت: نظارت میدانی در قالب گشت مشترک کاالی 
دخانی، با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان، علوم پزشکی، 
اداره اماکن و مدیریت اصناف از واحدهای  توزیع کاالی دخانی صورت 
گرفت. وی افزود: همچنین در این بازرســی ۱۰ واحد که بدون کارت 
عاملیت بودند، شناسایی شدند و به علت عدم تمکین متصدیان واحدها  
جهت پلمب واحد اقدام قانونی شده است که طی بازرسی های صورت 
گرفته 25۳ هزار نخ سیگار قاچاق، کشف و به سازمان امالک تملیکی 
تحویل شده است. خشنود با ارائه گزارشی از صدور مجوزهای صورت 
گرفته نیز افزود: تعداد عامالن توزیع پخش سراسری کاالی دخانی در 
استان اصفهان هشــت واحد، تعداد عاملین استانی 62 واحد و تعداد 

عاملین خرده فروشی دو هزار و 5۳5 واحد است.

واقعه روز

وزیر بهداشت 56 ســاله تونس که در راســتای حمایت از بیماران 
سرطانی در یک مسابقه دوی ماراتن شــرکت کرده بود، پس از طی 
5۰۰ متر دچار حمله قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت!

اخبار

متهم اصفهانی از طبقه چهارم دادسرا 
سقوط کرد 

یک جوان تقریبا ۳۰ ســاله که با اتهامات مختلف در طبقه چهارم 
دادسرای کهن دژ اصفهان برای رســیدگی به اتهامات خود در این 
مجتمع حاضر شــده بود، به دلیل نامعلومی خود را از پنجره طبقه 
چهارم این مجتمع به بیــرون پرتاب کرد؛ اما بــا حضور به موقع 
اورژانس، به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است. 
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چاقی: در یک مطالعه مشــخص شــده 
است که در افراد خیلی چاق احتمال آرتروز و 
ساییدگی زانو، شش برابر افراد الغر است. در 
نتیجه چاقی، اســتخوان  ها به هم نزدیک و 
حتی ساییده می  شوند و درد زیادی را برای 
فرد موقع اعمال فشار به مفصل زانو ایجاد 
می  کننــد. ایــن شــرایط در بلندمدت 
می تواند باعث اختــال در فعالیت  های 
روزمــره و کارکــرد پاهــا و همچنین 

ناتوانی فرد چاق شود.

انجام ورزش های سنگین: 
کســانی که بیــش از حــد ورزش 
می کنند، بیشتر احتمال دارد که به 
دژنراسیون غضروفی مبتا شوند. 
کســانی  که مشــکات عضانی 
اسکلتی دارند به شرطی می  توانند 
ورزش و پیاده  روی کننــد که درد زیادی 

نداشته باشند.
 به عنوان مثال کســی کــه اســتئوآرتریت زانو 
یا آرتــروز مزمن دارد و ۲ تا ۳ ســال اســت که با 
این مشــکل دســت  و پنجه نرم می  کند، می  تواند 
پیاده  روی را در جلســات ۱۰دقیقه  ای انجام دهد؛ 
ولی اگر پــس از این پیاده  روی دچار درد زانو شــود 
و درد بیش از دو ساعت طول بکشــد، باید دست نگه 
داشــته و پیاده  روی را قطع کند؛ چون این درد، نشانه 

آسیب دیدگی مفصل هاست.

بیماری گوارشــی کرون: قریب به ۲۰ درصد از 
مبتایان به بیماری کرون، از بیماری دژنراتیو مفصل رنج 
می برند. این بیماری مفاصل زانو، مچ پا، دســت، کمر و 

شــانه ها را درگیر می کند. پزشــک برای کاهش درد مفاصــل، مصرف دارو و 
استراحت را توصیه می کند. خوشبختانه این نوع آرتریت باعث آسیب دائمی نمی 
شود. با از بین رفتن عائم بیماری کرون، درد مفاصل نیز معموال از بین می رود.

افسردگی: مطالعات مختلف ارتباط بین اضطراب و افسردگی و درد زانو را 
مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات بیشتر نشــان داده اند که افسردگی بر بدن 
تاثیرات فیزیولوژیک مانند درد مزمن دارد. بسیاری از افراد مبتا به افسردگی از 
دردهای مزمن مانند درد زانو رنج می برند و البته ثابت شده که با مصرف داروهای 

ضد افسردگی، درد زانو نیز در این افراد کاهش می یابد.

نقرس: نقرس نوعی از آرتریت است و بیشــتر افرادی را درگیر می کند که 
گوشــت قرمز را به میزان زیاد مصرف می کنند. رایج ترین محل ابتا به بیماری 
نقرس در بدن، انگشت شست بزرگ پاست. این بیماری همچنین می تواند زانو، 
 دســت ها، انگشــتان شســت، قــوزک و مــچ هــا را نیز تحــت تاثیــر خود 
قرار دهد. مفاصل مختلفی در کف پا وجود دارد که نقرس باعث ایجاد درد در آنها 
می شود. عائم نقرس در ناحیه زانو زمانی آشکار می شود که زانوی فرد به یکباره 

و بدون سابقه قبلی دچار احساس گرما، درد، قرمزی، ورم و التهاب شود.

عفونت: عفونت مفصل زانو از مسائل اورژانســی پزشکی است که عائمی 
همچون  درد، تورم زانو و تــب دارد و درمان آن در اکثــر اوقات عمل جراحی و 
استفاده از آنتی  بیوتیک است. گاهی عفونت زانو مزمن می  شود که در این صورت 
ممکن است استخوان  های اطراف مفصل آسیب ببیند. در این گونه موارد استفاده 

همزمان از عمل جراحی و مصرف آنتی  بیوتیک موثر خواهد بود.

روماتیسم: روماتیسم معموال تمام بدن را درگیر می  کند. البته مفاصل از 
محل  های عمده درگیری در روماتیسم است که مفصل زانو را هم دربر می گیرد. 
آن تــورم  و  درد  نــو،  زا روماتیســمی  درگیــری  عمــده   عامــت 

 است و در مراحل پیشرفته، مفصل تغییر شکل می  دهد. روماتیسم زانو ازطریق 
مصــرف دارو و انجام نرمش  هایی جهــت افزایش دامنه حــرکات زانو و تقویت 
عضات اطراف مفصل درمان  می شود. در موارد شدید بیماری، از تعویض مفصل 

برای درمان کمک گرفته می  شود.

هشدارهاییکهازمشکالتزانوخبرمیدهد

زانو درد، مشکلی است که در هر موقعیتی احتمال دارد به سراغتان بیاید؛ درحال باال رفتن یا پایین آمدن از پله، هنگامی که رانندگی می کنید و مدت هاست پشت فرمان اتومبیل نشسته و 
زانوهایتان را حرکت نداده اید، زمانی که دویده اید و ساعت ها با درد مواجه هستید و... . این گونه از دردها با مراقبت و استراحت به طور کامل برطرف می شوند؛ اما بعضی دردها نیز حاکی از ابتال 

به مشکالت دیگر سالمت هستند و نیاز به پیگیری های جدی تر و حتی مراجعه به پزشک دارند:

 از فواید پریدن برای بدن 
آگاه شوید

دوران کودکی یکی از بهترین مراحل زندگی است که با سامتی، شادابی 
و چاالکی همراه است. بسیاری از جنب و جوش هایی که در این دوران 
وجود دارد، می تواند دلیل بزرگ ســامتی باشــد. ترامپولین یکی از 
رشته های ورزشی است که زیر شاخه ژیمناستیک محسوب می شود. 
این ورزش که به کمک یک تخت فنری یا صفحه ترامپولین انجام می شود 
از ورزش های بسیار سودمند اســت. ترامپولین یکی از تمریناتی است 
که هر شخصی در دوران کودکی به راحتی انجام می داده و با باال رفتن 
سن به دست فراموشی سپرده شده است. ترامپولین یا »بپر بپر« برای 
چند عضو بدن بسیار مفید است و مزایای بسیاری برای سامتی دارد.

این ورزش ســرگرم کننده را انجام دهید تا به سامتی و شادابی همان 
دوران بازگردید.

مفاصل سالم
در ورزش ترامپولین مفاصل تا حدی تحت فشار هستند و شاید بتوان 
گفت این فشار از هر رشته ورزشــی دیگر کمتر است. در حالت پرش، 
ضربات توســط فنرها جذب شــده و مفاصل در حالت رها و آزاد قرار 
می گیرند. حتی زمانی که به ســمت باال پرتاب می شوید فشار وزن در 
پاها متمرکز نخواهد شد و آسیبی به پاها نمی رسد. بپر بپر روی صفحه 

ترامپولین تمامی فشارها را پخش می کند.
سالمتی قلب و عروق

پریدن به سمت باال یک ورزش هوازی است که قلب را به خوبی تقویت 
می کند و سبب جذب میزان زیادی اکسیژن می شود. تغییرات گرانشی 
که در حالت پرش ایجاد می شود اکسیژن بیشــتری را به ریه ها وارد 

می کند  و این کار سبب تقویت سلول های بدن خواهد شد.
زمانی که شما اکسیژن باالیی را جذب می کنید قلب بیشتر و بهتر کار 

می کند و در حقیقت با بپربپر، قلب و عروق، سالم تر عمل می کنند.
بهبود عملکرد سیستم ایمنی

تمرین ترامپولین می تواند گردش خون در غدد لنفاوی را افزایش دهد و 
سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شود. در هنگام پرش به دلیل تغییرات 
کشش گرانشی، سیستم غدد لنفاوی در دفع سموم به صورت موثرتر 
عمل می کنند. هنگامی که شما از زمین فاصله می گیرید، دریچه های 
لنفاوی باز شده و هنگامی که فرود می آیید نیروی G سبب تخلیه این 
دریچه ها می شــود و این به شــما کمک می کند تا با گردش خون و 

سم زدایی صحیح، سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید.
حفظ تعادل

طی مطالعات منتشر شده از سوی کتابخانه ملی ایاالت متحده، ورزش 
ترامپولین می تواند به افزایش سطح تعادل در بدن کمک کند. این ورزش 
می تواند خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان را کاهش دهد. طبق 
این مطالعه پس از ۱۲ هفته تمرین،  بهبود قابل ماحظه ای در تعادل 

ظاهری زنان سالمند مشاهده شد.
محققان نتیجه گیری کردند که ورزش با ترامپولین، محدودیت های 

حرکتی ناشی از کهولت سن را تا حد زیادی از بین می برد.
ایجاد قدرت فیزیکی

ورزش های بسیاری هستند که رشد عضانی و قدرت فیزیکی را افزایش 
می دهند که پرش به کمک ترامپولین نیز از آن جمله است. همچنین 
این ورزش می تواند از آســیب هایی که به این نواحی وارد می شــود 
پیشگیری کند. به یاد دوران کودکی خود این ورزش را باز هم انجام دهید 

تا سامتی بسیاری از اعضای بدنتان را شاهد باشید.

دانستنی ها 

خوراکی های پاییزی برای کاهش التهاب و درد

برخی از گزینه های غذایی مخصوص فصل پاییز، خاصیت کاهش دهندگی التهاب و درد ناشی از بیماری آرتریت روماتوئید را دارند.

به نقل از everydayhealth این ترکیب های موثر غذایی، منجر به کاهش وزن موثر در مبتایان به این بیماری التهابی نیز می شوند. از آنجا که وارد شدن فشار 

به مفاصل درنتیجه افزایش وزن، خود عامل تشدید آرتریت روماتوئید است، کاهش وزن در این بیماران با پیروی از یک رژیم غذایی متعادل، اهمیت زیادی دارد:

مادرانی 
که نوزادان باهوش  به دنیا 

می آورند
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم ورزشی و تربیت بدنی، با تاکید بر اهمیت فعالیت 

بدنی متناسب در دوران بارداری گفت: مادران ورزشکار عالوه بر منتفع شدن از مزایای 
متعدد سالمتی و زایمان آسان، نوزادان باهوش تری نیز به دنیا می آورند.

دکتر معصومه هاللی زاده درباره تاثیر فعالیت های ورزشــی در دوران بارداری، با اشاره به 
توصیه های انجمن زنان و زایمان آمریکا در سال ۲۰۰۲ گفت: راهنمای جدید این انجمن در مورد 

زندگی ورزش در دوران بارداری و پس از زایمان، دوران بارداری را زمانی مهم و حساس برای تغییر و اصالح  شیوه 
معرفی کرده و با صراحت به مادران باردار توصیه کرده است که اگر پیش از بارداری فعال بوده اند، در این دوران به فعالیت خود ادامه دهند و اگر پیش 

از آن فعال نبوده اند، برای تامین سالمت خود و فرزندشان، یک برنامه اصولی فعالیت ورزشی متناسب با سطح آمادگی و سالمت جسمی را تحت نظر 
پزشک و فیزیولوژیست ورزشی آغاز کنند. وی ادامه داد: تعیین وضعیت تندرستی زنان در سال های آتی زندگی، در گرو اصالح عادات آنان طی دوران 

بارداری است. در این راهنما ذکر شده است که هیچ دلیلی مبنی بر تاثیر منفی فعالیت ورزشی اصولی در دوران بارداری وجود ندارد و زنان باردار باید پیش 
از بارداری، طی بارداری و پس از آن فعالیت ورزشی مستمر داشته باشند. عالوه بر این، توصیه های کاربردی مفیدی برای تمرین ورزشی در گروه های خاص 

شامل زنان مبتال به دیابت، چاقی و پرفشاری خون و ورزشکاران رقابتی و حرفه ای ارائه شده است.
فارغ التحصیل دکتری فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران، در مورد تاثیر انجام فعالیت های ورزشی اصولی در دوران بارداری بر رشد و تکامل جنین و سالمت 
مادر نیز گفت: چاقی و اضافه وزن، مهم ترین چالش جسمانی در دوره بارداری هستند و بهترین راه جلوگیری از مبتال شدن به اضافه وزن در این دوران، ورزش 
منظم است. ورزش همچنین سبب می شود که پس از زایمان، بدن زودتر شکل طبیعی و عادی خود را بازیابد، چاقی شکمی سریع تر از بین برود و سینه ها دچار 

افتادگی نشوند.
وی یادآور شد: تحرک بدنی، سبب فعالیت بهتر دستگاه های تنفس، گوارش و گردش خون و رفع مشکل یبوست و تسریع خون رسانی به تمام قسمت های 
بدن بخصوص پاها خواهد شد. عالوه بر این، نقش ورزش در تامین سالمت روانی، اعتماد به نفس و آرامش فکری مادر در دوران بارداری انکارناپذیر است. به 
گفته هاللی زاده، فعالیت ورزشی منظم مادر در دوران بارداری، به ویژه فعالیت های هوازی، باعث اکسیژن رسانی بهتر به سلول های جنین بخصوص در 

سلول های مغزی و کاهش ریسک اختالالت مغزی پیش از تولد و هنگام تولد می شود.
او با اشاره به نتایج یک مطالعه روی نوزادان متولد شده، از زنانی که در طول دوره بارداری به طور پیوسته فعالیت ورزشی انجام می دادند، گفت: 

نوزادان این زنان از سایر کودکان باهوش تر بوده و آمادگی قلبی عروقی باالتری داشتند.
وی در مورد بهترین فعالیت های ورزشی در دوران بارداری نیز توضیح داد: انجام هر فعالیت ورزشی با شدت متوسط مانند شنا، یوگا، 

پیاده روی تند، حرکات موزون و ایروبیک کم شدت مفید است. در میان انواع فعالیت ها، پیاده روی تنها ورزشی است که مادران باردار 
در هر مرحله بارداری، می توانند آن را شروع کنند و تا زمان زایمان از مزایای آن بهره مند شوند.

وی همچنین  گفت: فعالیت بدنی با منعطف ساختن مفاصل لگن و تقویت عضالت فعال در موقع زایمان، بدن را برای 
زایمان سریع  و راحت تر آماده می کند. همچنین تحقیقات نشان داده زنانی  که در دوران بارداری، به طور منظم 

فعالیت ورزشی دارند، پس از زایمان به داروی مسکن کمتری نیاز دارند.

بهترین مسکن طبیعی برای 
مقابله باسردردهای عصبی

فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با اشاره به اهمیت ترشح هورمون سروتونین در مغز، از بهترین و طبیعی ترین داروی رفع افسردگی و درمان سردردهای عصبی پرده برداشت.
علیرضا یار احمدی فوق تخصص نوروفیزیولوژی و متخصص بیماری های مغز و اعصاب بیان کرد: درون مغز هر انسانی میلیون ها رشته عصبی فعال وجود دارد که تمام واکنش 
های حسی بدن را به سرعت نور یا فراتر از آن وارد هسته های مرکزی مغز می کند و میان همین رشته های عصبی، نوعی پیامبر شیمیایی یا نوروترنسمیترها هستند که از آنها 

مغزی اســت کــه در پیام های شادی را به شکل هورمون هایی در مغز ترشح می کنند و در این میان سروتونین یا هورمون شادی، یکی از حیاتی ترین هورمون های 
داد: ورزش یکی سامت مغز تاثیر بسزایی دارد. وی با بیان اینکه ترشح هورمون ســروتونین به ویژه در افراد افسرده و غمگین بسیار حیاتی است، ادامه 

دچار افسردگی از بهترین محرک های تولید سروتونین در مغز است؛ به گونه ای که می توان آن را به عنوان نسخه ای کاربردی و بی هزینه برای افراد 
درمقایسه با و به ویژه مبتایان به سردردهای عصبی تجویز کرد؛ تا جایی که می توان گفت روزی نیم ساعت ورزش گروهی در جمع دوستانه، 

هزاران قرص و داروی ضد افسردگی و شادی آور و حتی انواع مسکن، دارای قدرت اثربخشی چشمگیرتری است. فوق تخصص 
نوروفیزیولوژی با تاکید بر اینکه ورزش کردن در خانم های دارای میگرن و سردردهای ناشی از فشار عصبی، بیش از پیش توصیه 

می شود، افزود: در واقع ورزش، دارویی طبیعی و بی عارضه است که در حالت عادی میزان ترشح سروتونین یا هورمون شادی 
را در مغز افزایش می دهد و عاوه بر آن یک داروی طبیعی تمام عیار برای افرادی است که مدام احساس خستگی 

کرده یا کم صبر هستند. یار احمدی یادآور شد: به طور طبیعی هیچ هورمون ذاتی برای ایجاد افسردگی در مغز 
وجود ندارد و در واقع حس غمگینی بر اثر کاهش ترشح هورمون های شادی درمیان باریکه های عصبی مغز 
شکل می گیرد؛ بنابراین ورزش کردن با جمع دوستانه و حتی شوخی و خنده، بهترین نسخه طبیعی برای 

درمان انواع سردردهای عصبی، افسردگی و حتی خستگی های صبحگاهی است.

زردچوبه در میان انواع 
ادویه، بــه دلیــل وجود 
کورکومیــن موجود در آن، 
ماننــد ایبوپروفــن عمل 
می کند و خاصیت ضد 

التهابی دارد.

1زردچوبه 

این نوع سبزی، مانند سایر 
ســبزیجات تیره رنگ، غنی از 
آنتی اکسیدان ها با خاصیت ضد 
 C و K التهابی و ویتامیــن های
است. کلم پیچ همچنین حاوی 
فیبر باال برای احساس سیری 

طوالنی مدت است.

3کلم پیچ 

ماهی  های روغنی )مثل ســالمون 

و ســاردین( یا هر ماده غذایی حــاوی امگا 

۳ مانند گردو، دانه ســویا، بذر کتان، روغن کانوال 

و دانه کدو حلوایی تولید مواد شــیمیایی که التهاب را 

افزایش می دهند، کم کرده و آنزیم  هایی را که باعث 

بروز التهاب می  شوند مهار می  کند. ماهی های 

 D روغنی، عاوه بر امگا۳ حاوی ویتامین

هم هستند که از تورم و درد مفاصل 
جلوگیری می  کند.

ماهی

5

ی از فیبر اســت 
ک میوه غن

ی

که خوردن آن منجر به احساس 

سیری طوالنی مدت و جلوگیری 

از افزایش وزن می شود.

سیب

4

 ،C و A ار از ویتامین هــای
سرشــ

آنتی اکســیدان ها، پتاسیم و اماح 

معدنی دیگری مانند آهن است. آنتی 

اکسیدان های موجود در کدو تنبل با 

تورمی که خود عامل تشدیدکننده 

ت، مبارزه می کند.
آرتریت اس

کدو تنبل

6

در میان آجیل ها، گردوی برزیلی 

مقادیــر قابل توجهی ســلنیوم دارد. 

مطالعات انجام شــده در ســال ۲۰۰۵، 

در دانشــگاه کارولینای شمالی، نشان داد 

خطر ابتا به آرتریت در کسانی که میزان 

سلنیوم مصرفی آنان زیاد بود، در مقایسه 

با آنهایی که کمتــر از این ماده دریافت 

کرده بودند، ۴۰درصد کمتر بود.

آجیل

۲
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مبلغ قرارداد »شفر« لو رفت!
سایت رسمی برنامه 90 متن قرارداد شفر را منتشر کرده که در آن نوشته شده رتبه استقالل 
نباید پایین تر از سوم باشــد و اگر قرارداد تمدید شــود، مبلغ آن می تواند تا 600 هزاردالر 

افزایش یابد.

راز روز

درباره رابطه علیرضا منصوریان و امیر قلعه نویی روایت های مختلفی 
وجود دارد. عده ای می گویند این دو نفر 
چشم دیدن هم را ندارند. عده ای هم 
معتقدند رابطه این دو نفر بسیار 
خوب است. امیر قلعه نویی روز 
گذشته در خالل مصاحبه ای 
که با فارس داشــته به نکته 
عجیبی اشاره کرده است. او 
درباره اینکه به منصوریان چه 
مشاوره ای داده بود گفته: »من 
به منصوریــان نگفتم اصالحات 
انجام دهد. شما می دانید خودم 
منصوریان را به استقالل آوردم. او یک روز در بازی استقالل و نفت 
در گوش من گفت من آنقدر شما را دوست دارم که اسم پسرم را امیر 
گذاشته ام! او یک مربی انرژیک بود و به آخر خط نرسیده است. حضور 
او بعدها می تواند منشأ خدمات باشد ولی به او گفتم که مربیگری 
حقیقتش داخل زمین است. اگر شما در زمین خوب نتیجه بگیرید 
مسائل بیرونی زیاد تاثیری ندارد. من به او گفتم کاری که من انجام 

می دادم مدیریت بود.

راز اسم گذاری پسر منصوریان

منهای فوتبال

 حضور مربیان اصفهانی
 در کنفرانس جهانی تنیس

دبیر هیئت تنیس استان اصفهان گفت: مسابقات زیر 
14 سال آســیا به میزبانی اصفهان در ورزشگاه انقالب 
برگزار می شود.فرشــید زیدی با بیــان اینکه در این 
مسابقات معموال بازیکنان داخلی شرکت دارند، افزود: 
این رقابت ها، سالی 4 یا 5 بار در شهرهای مختلف برگزار 
می شود که بازیکنان خارجی کمتری به نسبت مسابقات 
جوانان شرکت می کنند.وی با بیان اینکه شرایط شرکت 
آزاد است، یادآور شد: بازیکنان شرکت کننده باید شماره 
پین فدراسیون جهانی داشته باشند و با توجه به اینکه 
بازیکنان از سراسر کشور می آیند، پیش بینی می شود با 
استقبال زیادی مواجه باشد.زیدی بیان داشت: ورزشگاه 
انقالب میزبان هیئت تنیس اســت و ثبت نام برای این 
مسابقات در ســایت فدراســیون جهانی است و تا روز 

جمعه آمار مشخصی از تعداد شرکت کنندگان نداریم.
دبیر هیئت تنیس استان در ادامه به برگزاری کنفرانس 
جهانی تنیس ویژه مربیان اشــاره کرد و بیان داشــت: 
در این کنفرانــس حدود 600 مربی از سراســر جهان 
در بلغارستان حضور پیدا می کنند و از ایران 60 مربی 
اعزام می شوند که بی سابقه است. زیدی افزود: 12 نفر 
از مربیان اصفهانی عازم بلغارســتان می شوند تا در این 

کنفرانس شرکت کنند.

نام بانوی تالوکار اصفهانی در 
کتاب ووشوی جهانی ثبت شد

ملی پوش اصفهانی تیم ملی ووشوی بانوان اظهار کرد: 
در مسابقات ووشوی قهرمانی جهان که مهر ماه امسال 
به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، موفق شدم در بخش 

بانوان مدال برنز را در فرم جین شو از آن خود کنم.
زهرا کیانی افزود: هر بار که در این ســطح از مسابقات 
شــرکت می کنیم، می بینیم کشــورهای دیگر چقدر 
پیشرفت داشــته اند؛ چرا که اکثر این کشورها در چین 
اردوهایشــان را برپا می کنند و تمرینات خوبی دارند.

کیانی با اشاره به اینکه امسال آخرین دوره ای بوده که 
در رده جوانان شرکت می کرده، یادآور شد: شهریورماه 
ســال جاری نهمین دوره مسابقات آســیایی ووشوی 
جوانان انجام شد و توانستم در چیانگ شو مدال طال، در 
دوئلین به همراه ناهید پورشبانان مدال طال و در جین شو 
مدال برنز را کسب کنم. وی در پایان با بیان اینکه نامش 
در کتاب ووشوی جهانی ثبت شده، خاطرنشان کرد: در 
لیگ برتر امسال با تیم دانشگاه آزاد قرارداد بسته  ام و با 

این تیم در مسابقات شرکت می کنم.

خبر روز

ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاســت فدراسیون نجات غریق به 
پایان رسید و مصطفی میرسلیم غایب 
بزرگ این دوره از انتخابات است.

طبق آیین نامه جدید شرایط 
احــراز داوطلبین ریاســت 
فدراســیون های ورزشــی، 
حداکثر سن ۷0 سال عنوان 
شده است و بر همین اساس 
ســید مصطفی میرسلیم که 
از ســال 92 برای ســومین بار 
هدایت فدراســیون نجات غریق 
را برعهده گرفته بود این بار نتوانست در بین 
کاندیداهای ثبت نامی قرار گیرد. طبق آیین نامه جدید، مصطفی 
میرســلیم ) متولد 19 خرداد 1326 ( با هفتاد سال سن موفق به 
ثبت نام در انتخابات نشد تا حکومت 28 ساله او بر نجات غریق به 
پایان برسد.نجات غریق از ســال 1368 در ایران شروع به فعالیت 
کرده و سید مصطفی میرسلیم از ابتدای فعالیت این رشته در ایران 
و بعد از انقالب بر مسند ریاست این فدراســیون بود. فدراسیون 
نجات غریق و غواصی تا به حال سه دوره مجمع انتخابات ریاست 
برگزار کرده که در هر ســه دوره میرســلیم انتخاب شــده است. 
میرسلیم در ادوار قبل ازاین انتخابات هم که رؤسای فدراسیون ها 
از سوی رییس سازمان تربیت بدنی منصوب می شدند، ریاست آن 
را بر عهده داشت و او در 28 سال زمان فعالیت نجات غریق در ایران 

در سمت رییس فعالیت کرده است.

 پایان حکومت 28 ساله میرسلیم 
بر فدراسیون نجات غریق

جیمی جامپی که پای 
لواندوفسکی را بوسید

تقدیــر ویــژه هــوادار لهســتانی از روبــرت 
لواندوفســکی؛ ایــن هــوادار  پــس از ورود 

لواندوفسکی به زمین، پای او را بوسید.

قاب روز

پنجمین دوپینگ ایرانی ها در فهرست محرومان فدراسیون جهانی؛

خطر محرومیت؛ بیخ گوش تکواندو
با دوپینگ ملی پــوش تکواندوی نونهال ایران، فدراســیون ایران در 
صورت ارتکاب به یک دوپینگ دیگر با محرومیت دو تا چهار ســاله 
مواجه خواهد شد.با تایید دوپینگ ملی پوش تکواندوی نونهال ایران 
از سوی یوسف کرمی، مدیر فنی تیم   ملی تکواندو در مسابقات جهانی 
201۷، این پنجمین دوپینگ  تکواندوی ایران در فهرست محرومان 
فدراســیون جهانی به حساب می آید و بر اســاس قوانین فدراسیون 
جهانی تکواندو، اگر فدراســیون ایران مرتکب یــک دوپینگ دیگر 

شود، با محرومیت دو ساله و یا حتی سلب حق عضویت در 
فدراسیون جهانی به مدت چهار سال مواجه خواهد شد.
در قانــون ضد دوپینــگ فدراســیون جهانی آمده 

تخطی اســت: چهار یا بیشــتر از چهار 
از قوانیــن ضــد دوپینــگ 
کــه توســط ورزشــکاران 

یــک فدراســیون در 12 ماه 
صورت گیرد، فدراســیون جهانی 

تکواندو می تواند محرومیت رســمی دو 
ســاله از حضور در کلیه مســابقات رسمی 

 و بین المللــی را بــرای آن فدراســیون ملــی
 در نظر بگیرد.

در قانون دیگر فدراســیون جهانی نیز آمده است: اگر 
چهار یا بیشتر از چهار بار تخطی از قوانین دوپینگ توسط 

ورزشکاران یک کشــور رخ دهد، عالوه بر محرومیت باال، 
فدراسیون جهانی تکواندو می تواند عضویت آن فدراسیون 

ملی را تا چهار سال به حالت تعلیق در آورد.
به  گزارش  ایســنا؛ پیش از این ایران در فهرســت دوپینگ 

فدراســیون جهانی تکواندو بیشــترین نفرات را داشــته و نام چهار 
ورزشکار به صورت رسمی جزو 1۷ دوپینگی  کشورهای جهان به شرح 
زیر ثبت شده اســت:کمیل دل پاک - تاریخ محرومیت 2016/2/20 
سید مهران قوامـ  تاریخ محرومیت  2016/2/20،امید عمیدیـ  تاریخ 
محرومیت 2016/10/20،علیرضا درویش پــورـ  تاریخ محرومیت 

2014/4/14
اگر محرومیت پنجم )دوپینــگ اخیر ملی پوش نونهــال( نیز برای 
تکواندوی ایران ثبت شــود در مدت 12 ماه سه دوپینگی 
به نام ورزش ایران در فدراسیون جهانی تکواندو ثبت 
می شود و اگر یک ورزشــکار دیگر دوپینگی شود، 
محرومیت  سنگینی شــامل حال تکواندوی ایران 
خواهد شد. در هر حال تکواندوی ایران شانس آورده 
تاریخ دوپینگ کمیل دل پاک و سید مهران قوام در 
ماه دوم سال 2016 میالدی رخ داده و اگر تنها 
چند ماه دیرتر انجام می شــد، فدراسیون 
ایران از حضور در کلیه مســابقات محروم 
می شد و بازی های آسیایی سال آینده در 

جاکارتا را نیز از دست می داد.
پیش از این فدراســیون ایران یک بار دیگر نیز از 
خطر محرومیت گریخته و اگر محرومیت علیرضا 
درویش پور 2 ماه زودتر رخ می داد، ایران در 12 ماه 
دارای 4 دوپینگی و تکواندوی ایران محروم می شد و این 
در حالی است که فدراسیون ایران درباره اعالم دوپینگی ها سعی 
کرده پنهان کاری کند و اسامی محرومان را اکثرا اعالم نکرده است.

در روزهایی که سبز پوشان اصفهانی به 
دلیل زیر کشــت رفتن چمن ورزشگاه سمیه مصور

فوالد شهر نتوانسته اند ورزشگاه میزبان بازی های خانگی هفته  
دهم و ســیزدهم لیگ برتر را مشــخص کنند، خبررسید که 
کاپیتان این تیم به دلیل مصدومیت یک ماه و نیم از میادین 
فوتبال دور خواهد ماند تا بدشانسی های ذوبی ها در این روزها 

تکمیل شود.
تیم فوتبال ذوب آهن که در 10 ســال گذشته همواره یکی 
از تیم های قدرتمند و برتر فوتبال ایران به شــمار می رفت  و 
تا مرحله نهایی لیگ قهرمانان آســیا پیش رفته بود، در فصل 

شانزدهم لیگ برتر با فراز و نشــیب های زیادی همراه شد و 
نتوانست حتی با قهرمانی در جام حذفی سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست آورد و در لیگ برتر نیز به مقام چهارم بسنده 
کرد. نتایج ضعیف این تیم سبب شــد تا مدیران باشگاه ذوب 
آهن به ایجــاد تغییرات تصمیم بگیرنــد و امیرقلعه نویی که 
توانسته بود در گذشته با فوتبال اصفهان به دو مقام قهرمانی 
دست یابد را به این تیم آوردند ولی تاخیر در انتخاب سرمربی 
سبب شد که سبز پوشان نتوانند خریدهای خوبی در این فصل 
انجام دهند و تنها  توانستند اســکلت این تیم را حفظ کنند. 
از جمله بازیکنانی که مدیران باشــگاه اصفهانی به اصرار امیر 

قلعه نویی با  او تمدید کردند قاســم حدادی فر ، کاپیتان دوم 
این تیم بود که درهمان نخستین بازی لیگ برتر با مصدومیت 
روبه رو شد و  پزشکان اعالم کردند که حدادی فر  همانند سال 
گذشته با پارگی رباط صلیبی مواجه شده و این فصل نمی تواند 
سبز پوشان را همراهی کند تا دســت ژنرال از همان ابتدای 

فصل در حنا بماند.
مصدومیت قاسم حدادی فر و نبود بازیکنان موثر سبب شد تا 
تیم ذوب آهن نتواند تاکنون که هشت هفته از رقابت های لیگ 
برتر می گذرد چهره مدعی از این تیم را به نمایش بگذارد و با 
11 امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار بگیرد و حاال 
بدشانسی های این تیم با مصدومیت کاپیتان اول این تیم ادامه 
پیدا کرده است.آســیب دیدگی مهدی رجب زاده که گمان 
نمی رفت جدی باشد سبب شد تا کاپیتان اول سبزپوشان 4 تا 
6 هفته از میادین دور شود.رجب زاده در خصوص وضعیتش 
عنوان داشــت که درابتدا فکر نمی کردم  مصدومیتم اینقدر 
طوالنی شود و فکر می کردم با چند روز استراحت 
می توانم دوباره به تمرینات تیم برگردم ولی 
زمانی  کــه در تهران از پایــم MRI  پایم 
گرفته شد، مشخص شد که یک و ماه نیم 
از میادین دور خواهم بود.دوری رجب زاده 
از سبز پوشان در حالی است که این تیم قربانی 
تشــخیص غلط اولیه پزشکان در اصفهان شــده است و این 
بازیکن زودتر از موعد به تمرینات بازگشــته و حتی دقایقی 
در یک دیدار از لیگ برتر بازی کرده و همین عامل خود باعث 
تشدید مصدومیتش شده است و تشخیص نادرست پزشکان 
سبب شده تا مصائب تیم ذوب آهن که این روزها درگیر پیدا 
کردن ورزشگاه برای برگزاری دیدار های خانگی است افزون  
شود ولی با وجود این مشکالت امیر قلعه نویی وضعیت ذوب 
آهن در این روزها را خوب توصیف کرده و در گفت و گو با مهر 
گفته که آرامش برتیم احاطه دارد.سرمربی ذوب آهن امیدوار 
است که بتواند ضعف های فنی این تیم را  برطرف کند و تیمش 
را در کورس قهرمانی نگه دارد و  ذوب آهن در پایان فصل جزو 
سه تیم باالی جدول باشد. هواداران اصفهانی به روزهای آینده 
و امیدواری قلعه نویی به نتیجه گیری ســبز پوشان با وجود 

مصائب متعدد چشم دوخته اند .

حدادی فر کم بود، رجب زاده هم اضافه شد؛

مصائب ذوب آهن

»تاج« جای اسدی را در AFC گرفت 
مهدی تاج که با جایگزین کردن محمدرضا ساکت به جای علیرضا 
اسدی در سمت دبیرکلی، به لحاظ ساختاری فدراسیون فوتبال را 
با تغییراتی مواجه کرد، اکنون خودش در سمت دیگری جایگزین 
اسدی شــده اســت. رییس فدراسیون فوتبال کشــورمان اخیرا 
به عنوان عضو کمیته مســابقات AFC انتخاب شده است. تاج در 

کمیته مسابقات فیفا هم عضویت دارد.
علی کفاشیان، محمد درخشان، زهره هراتیان، مرتضی محصص، 
جهانگیر بیگلری ،روزبه وثوق احمــدی و احمدرضا براتی د یگر 
نفرات ایرانی عضو در کمیته های کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند.

سپاهانی ها، شریفی را به تراکتور نمی دهند
مهدی شریفی دو ســال قبل برای گذراندن خدمت سربازی اش 
از سپاهان به تراکتورسازی پیوست و نیم فصل لیگ هفدهم این 

دوران برای او پایان می پذیرد. 
شــریفی که هنــوز یک ســال از قــراردادش با ســپاهان باقی 
مانده طبق قانــون باید به این تیــم برگردد  ولی بــا این وجود 
مســئوالن تراکتورســازی به دنبال حفظ این بازیکن هستندو 
با وجــود نامه نــگاری بــرای دریافــت رضایت نامه شــریفی 
 در نیم فصــل، مدیــران اصفهانی هنوز پاســخی بــه این نامه 

نداده اند.

 داور ال کالسیکو
 قاضی دیدار ایران و آلمان

دیــدار ایــران - آلمــان در جــام جهانــی زیــر 
1۷ ســال هنــد  امــروز از ســاعت 18 برگــزار 
خواهد شــد کــه جایــر ماروفــو، داور 40 ســاله 
 آمریکایــی قضاوت این دیــدار را بر عهــده خواهد
داشــت.این داور در ال کالســیکوی جام قهرمانان 
بین المللی که نزدیک به سه ماه پیش در میامی آمریکا 
برگزار شد، قضاوت دیدار بین تیم های رئال مادرید و 
بارسلونا را به عهده داشت که در آن  دیدار با راکیتیچ، 

هافبک آبی واناری پوشان نیز درگیر شد. 

 شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان _ امو رتدارکات و انبارها

1- نام دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

آگهی مزایده عمومی  ) شماره 81/96 (

شماره موضوع مزایدهردیف
مزایده

تاریخ برگزاری 
ساعت برگزاری مزایدهمزایده

 مزایده فروش خودروهای اسقاطی و 1
8/30 صبح81/9696/08/02غیر اسقاطی

 

 3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ سه شنبه مورخ 96/0۷/18 لغایت 96/0۷/22 در ساعات اداری 
4- آدرس محل خرید و تحویل اسناد: اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی- شرکت توزیع برق استان اصفهان

5- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر 
صادرات به شماره 01016۷331400۷ به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان

6- زمان تحویل اسناد: از روز یکشنبه مورخ 96/0۷/23 لغایت ساعت ۷/30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/08/02 
7- محل برگزاری مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانت نامه شرکت در مزایده: سپرده الزم برای شرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت 
ضمانت نامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شــرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش 

واریزی به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 01016۷331400۷
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه هــای زاینده رود و حمایت به عهده برنده یا برندگان مزایده 
می باشد.

11-داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 362۷3011 داخلی 42۷5 واحد مناقصات 
و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارک کامل این مزایده در سایتهای اینترنتی ذیل نیز قابل دسترسی می باشد.
 http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
www.epedc.ir 3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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  حسین کارگر،  مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان، از پیشرفت 35 درصدی فاز 
دوم پیاده راه سازی ضلع شرقی چهارباغ، حدفاصل ابتدای خیابان شیخ بهایی تا 

خیابان آمادگاه  خبر داد.

پیشرفت ۳۵ درصدی فاز دوم پیاده راه سازی ضلع شرقی چهارباغ
ویژه

مدیرامور اجتماعی و مشارکت های شهرداری اصفهان گفت: توانمند سازی بانوان سرپرست خانواده بار ، در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و روانی در دستور کار شهرداری است.

مسعود مهدویان فر اظهار کرد: از سال ۹3 الیحه برنامه راهبردی آموزش توانمند سازی و افزایش مشارکت زنان خانوار 
سرپرست به شورای اسالمی شهر اصفهان ارسال و تصویب شد.

وی افزود: طبــق این الیحه شــهرداری اصفهان توانمند ســازی زنان 
سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار داد.

مدیر امور اجتماعی ومشارکت های شهرداری اصفهان عنوان کرد: طبق 
سرشماری سال گذشــته، ۸۷ هزار زن سرپرست خانواده بار در اصفهان 
شناسایی شدند که توانمند سازی این بانوان در ۴ بعد اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و روانی در دستور کار قرار گرفت.
مهدویــان فرگفت: از همیــن رو بازارچه های عرضــه محصوالت زنان 
سرپرســت خانواده با عنوان بازارچه های »طعــم مهربانی« در مناطق 
۱5 گانه شهرداری اجرا شد.وی با اشاره به اینکه مرکز توانمند سازی زنان 
سرپرست خانوار در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در حال احداث وظرف یک ماه آینده به صورت رسمی تکمیل و در 
اختیار بانوان سرپرست خانواده قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: همچنین عملیات اجرایی مرکز توانمند سازی بانوان در 

منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در دست اجرا می باشد و سال آینده تکمیل می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: کتابخانه تخصصی دیجیتال ترافیــک، با هدف ارائه 
تسهیالت و دسترسی آســان و راحت دانشــجویان، کارشناســان و متخصصان به منابع مختلف علمی- تخصصی 
 حوزه حمل و نقل و ترافیک به همت اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان میســر شــده 

است.
علیرضا صلواتی تصریح کرد: در همین راســتا از حدود ۲ ســال گذشته 
3۰ هزار منبع دیجیتال شــامل کتاب فارســی و التین از قبیل مقاالت 
علمی- پژوهشــی، کتب تخصصی و مرجع، گزارش های کالنشــهرهای 
دنیا، مجالت، پایان نامه های دانشگاه های معتبر جهان و چند رسانه ای 
نظیر معرفی فیلم ها و کارگاه ها و ســمینارهای آموزشــی جمع بندی 
شــده که تاکنون اطالعات حــدود ۱۲ هزار منبع وارد شــده و به زودی 
اطالعات هر 3۰ هزار منبع بارگذاری می شــود و با جســت وجوی ساده 
 در هر موضوع و زمینه ای به صورت رایــگان در اختیار عالقه مندان قرار 

می گیرد.
وی در ادامه به موضوعات پایگاه کتابخانه دیجیتال اشاره کرد و گفت: ترافیک شهری، ITS، برنامه ریزی حمل و نقل، 
ایمنی ترافیک، حمل و نقل غیر موتوری، اقتصاد حمل و نقل وطراحی هندســی معابر از جمله موضوعاتی است که 

کتب آن در این پایگاه موجود است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

کتابخانه تخصصی ترافیک، جایی برای متخصصان ترافیک 
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری اصفهان:

توانمند سازی بانوان سرپرست خانواده در دستور کار شهرداری است

نویسنده میهمان

به بهانه روز زاینده رود؛

 به نام زاینده رود
 به کام دشمنان

این روزها با سیاســی محسوب  شدن بسیاری از حرف ها، دایره آرش یزدانی
کلمات خیلي محدود شده است، اما نمی توان از بعضی 
موضوعات به سادگی گذشت؛ مخصوصا حاال که یکي از 
نقشه هاي از پیش شکست خورده ابرقدرت هاي غربي، 
بعد از شکست داعش، »جدایي کردها و اعالم کشوري 
مستقل« است. این یادداشت نگاهی گذرا و کوتاه دارد به 
اتفاقاتی که رخ داده و در طول سالیان، کم کم باعث به 
وجود آمدن اختالف بین ســاکنین شهرهاي اصفهان، 

یزد، کرمان و... شده است.
سال ها پیش یکي از مسئولین وقتي به »پاستور« رسید، 
یک انشــعاب از زاینده رود بــراي زادگاهش )کرمان( 
کشید.  سپس یکی دیگر از  مسئوالن وقت کشور، همین 
کار را براي یزد انجام داد و انشعاب دوم را کشید. بعد از 
آن نیز با این عنوان که زاینده رود متعلق به همه استان 
های همجوار است، به هراستانی که رفت قول آب زاینده 
رود را به مردم آنجا داد و در نهایت باعث انتقال لوله های 
آب به ارتفاعات و استفاده در کشاورزی و درنتیجه افت 
شدید آب زاینده رود شد. مسئوالن نیز برای جبران این 
امر تصمیم به استفاده آب از سرچشمه کارون گرفتند. 
تشخیص درســت یا غلط بودن کار مسئوالن، بر عهده 
کارشناسان این امر است؛ اما به نظر می رسد این موضوع 
ضمن اینکه نتیجه ای جز کدورت بین ساکنین نداشته 
اســت، در آینده ای نه چندان دور، دست آویزی برای 
ابرقدرت ها شود تا با دامن زدن به این اختالفات، از آب 
گل آلود ماهي بگیرند و به هدف نهایی یعني قطعه قطعه 
کردن کشورهاي بزرگ خاورمیانه از جمله ایران، با هدف 
سلطه و کنترل راحت تر قومیت های مختلف برسند. 
شاید بهتر است مســئولین با تدابیري که در نظر مي 
گیرند از بروز فاجعه اي به نام زاینده رود و به کام دشمنان 
جلوگیري کنند.  بهتر اســت موضوع آب و رودخانه و 
خشکی را جدی تر بگیریم؛ سوژه ای که تحلیل گران می 

گویند می تواند جنگ جهانی سوم را رقم بزند.

دومین سالگرد شهادت مسلم خیزاب 
در اصفهان برگزار می شود

با همت سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان و لشکر۱۴ امام  
حسین)ع( مراسم بزرگداشت فرمانده گردان یازهرا)س( لشکر۱۴ 
دومین سالگرد شهادت پاسدار شــهید مدافع حرم مسلم خیزاب 

برگزار می  شود.
این مراسم روز پنجشنبه بیستم مهرماه ۱3۹6 از ساعت ۱5 تا ۱۷ در 
خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان با سخنرانی حجت االسالم 
 والمسلمین خوشنویس زاده و مدیحه ســرایی مداح اهل بیت)ع( 

حاج حسن خاکسار برگزار می شود.

فرماندار مطرح کرد:

 امنیت کامل اصفهان 
در تهدیدات دهه اول محرم

احمد رضوانــی ، فرماندار اصفهــان در همایش 
پلیس امنیت و اصنــاف گفت: در دهه اول 

محرم تهدیــدات زیادی علیــه امنیت 
کشور وجود داشت، اما در این ۱۰ روز 
عزاداری هیچ گونه مشکلی نداشتیم. 
در روز رژه نیروهای مسلح و در جریان 
برگزاری همایش جهانــی پیرغالمان 

حسینی نیز مشــکلی نداشتیم و امنیت 
کامال تامین بود.

رییس پلیس اطالعات استان اصفهان خبر داد:

ساماندهی مجتمع های تجاری 
اصفهان در دستور کار پلیس امنیت

رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان اصفهان در همایش 
پلیس امنیت و اصناف اظهار کرد: هر سال جلسه ای را تحت عنوان 
پلیس امنیت و اصناف در خدمت اصناف هستیم؛ البته این جلسه 
نمادین است، اما آن چیزی که به عنوان برکات این نشست مطرح 

اســت ارتباطات صمیمی اســت که با کسبه و 
اصناف در طول سال داریم.

 اکبر عاصمــی بیان کرد: هــر کدام از 
واحدهای صنفی و رؤسای اتحادیه ها 
که خواســتار ارتباط با مــا بودند به 
صــورت آزاد ایــن ارتبــاط را برقرار 
کردیم، این ارتباط بــه راحتی برقرار 

شده است و توانسته ایم مشکالت را حل 
کنیم، یکی از مواردی که باید پیگیر باشیم 

حق اصناف است.
وی  ادامه می دهد: موضوع ســاماندهی مجتمع های تجاری را در 
دستور کار خود قرار داده ایم، یک بانک اطالعاتی را با کمک کسبه 
ایجاد کردیم که مجتمع های تجاری باید ارتباط تنگاتنگی با پلیس 
داشــته باشــند. ارتباط پلیس با واحدهای تجاری، مجتمع های 

تجاری و بازار باید صمیمی باشد.

 رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اقتصاد فرهنگ مبنا؛ ضرورت 
کالنشهرهای کشور در هزاره جدید

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان الزمه 
کالنشهرهای کشور در هزاره جدید را داشتن اقتصاد فرهنگ مبنا 

خواند. فریاد پرهیز تاکید کرد: طی ســالیان 
اخیر بحث در مورد رقابت  پذیری مناطق 

از »متغیرهای مکانی ســخت« )نظیر 
انباشــت اقتصادی، قابلیت دسترسی 
به فضاهای اداری، قابلیت دسترسی، 
تســهیالت فنی و ترافیکی، سیستم 

 های مالیاتی ملی و محلی( به ســمت 
»متغیرهای مکانی نــرم«  تغییر جهت 

داده است.
وی ادامه داد: از این متغیرهــای مکانی نرم می  توان 

امکانات مســکونی، خدمات رفاهی فرهنگی و زیبایی  شناختی، 
جست و جوی سبک  های بدیل زندگی، تنوع قومی و نژادی، چشم 
 اندازهای زیبای فرهنگی و ایجــاد مکان  های عمومی برای اهداف 

تفریحی و تجاری را برشمرد.

برخــی از مکان ها در خــود تاریــخ دارد، داســتان دارد  و 
رازهایی که نقل می شود. اصفهان که دیگر جای خود دارد؛ 
شــهری که در چندین دوره پایتخت بوده و در هر گوشــه 
از محله های آن قدم برداریم، الیــه ای از تاریخ هنوز وجود 
دارد؛ الیه هایی که تنها به صورت خاطراتی شــفاهی توسط 
قدیمی ها نقل می شــود؛ یــا اینکه در کتاب ها آنهــا را پیدا 
 می کنیم و یا فیزیک آنها در آثار به جای مانده تاریخ را بازگو

 می کند.
اما در بعضی از مکان ها هنوز تاریخ به شکلی دیگر زنده است: 
کاخ چهلستون و عمارت تیموری که هنوز قد خم نکرده اند، 
و حمام خسرو آقا، ویرانه ای که قرار است مرمت شود، بانک 
ملی  با تلفیقی از ســبک معماری مدرن رومی با ستون های 
بلند و معماری ایرانی که از دوره پهلوی نخست تاکنون تمام 
قد ایســتاده، همه و همه تاریخ دوره های مختلف اصفهان را 

بازگو می کنند.
خیابان سپه یکی از همان مکان هاست؛ خیابانی که به گفته 
بســیاری از کارشناســان، از نخســتین های اصفهان بوده؛ 
نخستین هایی که تکنولوژی و اصفهان سنتی را به مدرنیته 

گره زده است.

نخستین کارخانه برق اصفهان
نخستین کارخانه برق توسط دهش در همین خیابان در گذر 
تلفن خانه احداث شــد و اختراع ادیسون را به اصفهان آورد. 
وی کارخانه برق را در سال ۱3۰۴ شمسی از آلمان، خریداری 
و در سال ۱3۰6 شمســی در دروازه دولت اصفهان، کوچه 

تلفن خانه، نصب و راه اندازی کرد.
یکی از شــعرای خوش ذوق اصفهان به مناسبت این واقعه 
مهم تاریخی، شعری در مدح مرحوم عطاء الملک) دهش( و 
این اقدام خیرخواهانه او ســرود که در عین حال ماده تاریخ 
افتتاح نخســتین مولد برق اصفهان در سال ۱3۰5 ش نیز 

به شمار می رود.
نخستین تلفن خانه اصفهان

نخســتین تلفن خانه اصفهان نیز در همین خیابان احداث 
شد. علیرضا جعفری زند کارشناس میراث فرهنگی، در مورد 
»تلفن خانه« قدیمی اصفهــان می گوید: این تنها تلفن خانه 
اصفهان بوده که اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در اصفهان 

تاسیس شده است. 
دقیق نمی دانم چند ســال خدمات می داده  اما آن گونه که 
شنیده ام تا زمان ۱3۱6 ســرپا بوده و بعد از آن رو به خرابی 

گذاشته اســت. جالب اینکه اوایل  جنگ جهانی دوم، حدود 
ســال ۱۹۴۴ میالدی هم کار می کرده و بعــد از این خراب 

شده است.
کارشناس میراث فرهنگی گفت: این خیابان از نظر استراتژیک 
دارای اهمیت بوده اســت؛ زیرا محل کنســولگری روسیه و 
ایجاد برق کارخانه دهش بوده و وجود نخستین تلفن خانه، 

نشان دهنده مهم بودن این محل است.
نخستین پمپ بنزین اصفهان

نخســتین پمپ بنزین اصفهان نیز ابتدای خیابان سپه قرار 
داشــت که تا چند ســال پیش غیر فعال بود و برای توسعه 
خیابان و ایستگاه مترو توسط شهرداری تخریب شد؛ مکانی 
که می شــد از آن به عنوان یک نماد از اصفهان مدرنیته در 
قدیم اســتفاده کرد که زیر چرخ های لــودر رفت و با خاک 

یکسان شد.
ثقفی؛ کتاب فروشی قدیمی اصفهان

از نکات دیگر این خیابان قدیمی که به نوعی تاریخ را در خود 
حفظ کرده، »ثقفی«،کتاب فروشی قدیمی اصفهان است که 
نزدیک به ۹۰ سال و بهتر اســت بگوییم نزدیک به یک قرن 
در این عرصه فعالیت کرده و در مقابل مشــکالت اقتصادی 

همچنان پا برجاست.
مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهان در پاســخ به حفاظت 
بیشــتر از این خیابان به تســنیم گفت: برای خیابان هایی 

مانند سپه که دارای ارزش 
تاریخی خاصی هستند، باید 
برنامه هایی درنظر گرفت؛ 
اما ثبت ملی آن مستلزم این 
است که فضاهای پیرامون 
آن را ســاماندهی کنیم تا 

به اصالت خودش بازگردد.
وی افزود: شاید ساماندهی 
پــروژه دولتخانــه صفویه 
نیز کــه بخشــی از آن  در 
همین محدوده اســت، در 
پیش بینی ها گنجانده شود.

پیش بینــی برنامــه برای 
نگهــداری از مکان هــا و 
خیابان هایی مانند سپه که 
روایت چنــد دوره تاریخی 
را با خود داشــته و اصفهان 
ســنتی را بــه مدرنیتــه 
گــره زده اســت، نیــاز به 
توجــه بیشــتری دارد که 
جدای از میــراث فرهنگی 

 توجه مدیریت شــهری نیــز در این مورد بــه وضوح دیده 
می شود.

سید حسن علوی، مدیر فناوری اطالعات و شــبکه دولت استانداری اصفهان 
در نشست خبری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون 
اداری در خصوص آخرین وضعیــت تکمیل و راه اندازی مرکز افتای اســتان 
اصفهان، گفت: این مرکز در اســتان در اواخر ســال گذشــته و اوایل ســال 
 جاری راه اندازی شــد و وظیفه آن فعالیت در حــوزه امنیت فناوری اطالعات

 است.
سید حســن علوی، با بیان اینکه آی ایکس مرکز تبادل اطالعات است، تاکید 
کرد: مرکز آی ایکس پیش نیاز دولت الکترونیک اســت.وی با اشاره به اهمیت 
باالی فرهنگ سازی استفاده از دولت الکترونیک، یادآور شد: مسئوالن ارشد 

استان اصفهان برای تحقق دولت الکترونیک دارای عزم راسخ هستند.
راه اندازی اولین آی ایکس استانی کشور در اصفهان

جعفر مطلب زاده، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان اظهار 
کرد: در قالب دولت الکترونیک قرار است خدمات دستگاه های دولتی به مردم 

و بین خودشان عرضه شود.
وی با بیــان اینکه خدمت های موردنیاز برای ارائه به مردم شناســایی شــده 
است، گفت: در قالب وب سایت های نهادهای دولتی، خدمات موردنیاز آنها در 

دسترس قرارگرفته و امیدواریم خدمات بین دستگاهی تکمیل شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان اصفهان، از راه اندازی اولین آی 

ایکس استانی کشــور در اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۱ دستگاه 
کشوری مرکز تبادل الکترونیک هستند و پیگیر هستیم دستگاه های نظیر این 

دستگاه در اصفهان از این مسئله عقب نیفتند.
مطلب زاده با بیان اینکه مسئوالن ارشد استان به تحقق دولت الکترونیک نگاه 
ایده آلی دارند و در این زمینه به جد مطالبه گر اجرایی شدن کامل آن هستند، 
ادامه داد: در حال حاضر هنوز دولت الکترونیک کامل محقق نشده ولی به سمت 

آن در حال حرکت هستیم.
نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان از قدیمی ترین 

نمایشگاه های استان و کشور است
عبدالمجید نایب زاده، مدیر بخش نمایشگاه های داخلی و بین المللی شرکت 
نمایشگاه های استان اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 

اصفهان از قدیمی ترین نمایشگاه های استان و کشور است.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری دوره های گذشته، گفت: در تمامی دوره های 
پیشین با همکاری نزدیک با ســازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان اجراشده 

است.
مدیر بخش نمایشــگاه های داخلی و بین المللی شرکت نمایشگاه های استان 
اصفهان نکته بارز این نمایشــگاه ها را حس تعامل، همراهی و همکاری همه 
انجمن های مرتبط با صنف رایانه در استان برای برگزاری این نمایشگاه ها عنوان 
کرد و خاطرنشان کرد: غرفه های کارآفرینی، حضور دانشگاه های برتر، حضور 
مسئوالن عالی رتبه وزارت فناوری اطالعات و حضور شرکت های دانش بنیان 

در دوره های پیشین انجام گرفت.
نایب زاده خاطرنشان کرد: این دوره از نمایشگاه در گروه های اصلی نرم افزار ، 
سخت افراز ، آموزشی و پژوهشی، خدمات دولت و تجارت الکترونیک، شبکه و 

تبادل اطالعات فعالیت خواهد داشت.

معـاون میـراث فرهنگی اسـتان اصفهـان در واکنـش به خبر سـقوط 
دختـر بچـه ای از پـل تاریخـی سی وسـه پـل اظهـار داشـت: تاکنون 
چندین مکاتبه با شـهرداری اصفهان و سـازمان نوسـازی و بهسـازی 

در زمینـه ایمن سـازی پـل برگزار شـده اسـت.
ناصـر طاهـری افـزود: قـرار شـده کـه سـازمان نوسـازی و بهسـازی 
نمونـه ای از حفـاظ در یکـی از دهانه هـای سی وسـه پـل طراحـی 
 کنـد و در صـورت تاییـد میـراث، سراسـر پـل بـه حفـاظ مجهـز 

شود.
معاون میـراث فرهنگی اسـتان اصفهـان با بیـان اینکه ما بـه ضرورت 
ایمن سـازی پل هـای تاریخی رسـیده ایم، گفـت: نمی خواهیـم برای 
هیچ یک از شـهروندان و گردشـگران در محوطـه آثار باسـتانی اتفاق 

ناراحت کننـده ای رخ دهد.

در پی حادثه سقوط دختر بچه از سی و سه پل؛

 حفاظ ایمنی برای 
سی  و سه پل نصب می شود 

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: با هدف حفظ 
پاکیزگی شهر و ایمنی شــهروندان، در مجموعه خدمات شهری برای 
جمع آوری نخاله هــای کمتر از حجم یک کامیون، ســازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان قراردادی با یک شرکت در قالب برگزاری 
مناقصه منعقد کرده که بر اساس آن باکس های حمل نخاله در سطح 
شهر به صورت مکانیزه نصب می شود.غالمرضا ســاکتی ادامه داد: به 
منظور فعالیت گسترده این شرکت، در مناطق مختلف شهری از جمله 
منطقه 6 شــهرداری اصفهان دفاتری فعال شــده تا پس از اعالم نیاز 
شهروندان باکس های حمل نخاله به صورت مکانیزه در نقاط درخواستی 
نصب شوند.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
این باکس ها به صورت مکانیزه جهت جمع آوری نخاله های عمرانی، 

خرد و فضای سبز و هم برای شهروندان نصب می شود.

در نشست خبری نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان عنوان شد:

عزم راسخ مسئوالن اصفهان برای تحقق دولت الکترونیک

رییس اداره خدمات شهری شهرداری خبر داد:

باکس های حمل نخاله؛ مکانی 
ویژه برای حفظ زیبایی شهر

»سپه«، خیابانی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، از  نخستین های اصفهان بوده؛  نخستین  هایی که 
تکنولوژی و اصفهان سنتی را به مدرنیته گره زده است.

خیابانی به درازای یک تاریخ؛

 اینجا پیوند سنت و مدرنیته است

برای خیابان هایی 
مانند سپه که 
دارای ارزش 

تاریخی خاصی 
هستند، باید 

برنامه هایی درنظر 
گرفت؛ اما ثبت 

ملی آن مستلزم 
این است که 

فضاهای پیرامون 
آن را ساماندهی 
کنیم تا به اصالت 

خودش بازگردد

چهره ها
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

 حجت االسالم حســینی قمی در توصیه ای به 
افرادی که هر حرفی را بدون دقت و توجه کافی بر 

زبان می آورند، گفته اند:
هر حرفی را که می گوییــم دیگر جبران کننده 
نیست؛ اما اگر سکوت کردیم، تالفی آن آسان 
است. در دعواها، گاهی یک طرف به اندازه یک 
کبریت شعله ایجاد می کند اما طرف دیگر آتشی 
به اندازه جهنم به پا می کند. امام علی )ع( به فرزند 

خود امام حسن )ع( می فرماید: »تالفی 
سکوت هایی که از دست دادی، آسان 

است اما حرف هایی را که گفتی، دیگر 
نمی توانی جبران کنی.«

سردار مهدی معصوم بیگی در دیدار با آیت ا... طباطبایی نژاد، امام جمعه 
شــهر اصفهان و نماینده محترم ولی فقیه در اســتان، با اشاره به گستره 
ماموریت پلیــس از مرزها تا دل شــهرها اظهار کرد: عالوه بــر این، نوع 

ماموریت نیز دشوار بوده و با خطرات بسیاری همراه است.
وی در ادامه افزود: ماموریت های پلیس در کشــور ما بر دو نوع است که 
نوع اول آن، ماموریت های ذاتی و تعریف شده در قانون و نوع دیگر ناشی 
از کم کارکردی و نابسامانی در سایر دستگاه هاست که تبعات آن متوجه 

نیروی انتظامی می شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: برای مثال اگر اقتصاد 
یا فرهنگ کشــور دچار آسیب باشد، ســر ریز این مشــکالت بر تعداد 

ماموریت های نیروی انتظامی می افزاید.
این مقام انتظامی بیان داشت: رفع این مشکالت نیاز به تالش شبانه روزی 
پلیس دارد و امنیت نیز مانند اکسیژن باید به طور مداوم در اختیار مردم 
قرار گیرد.سردار معصوم بیگی تصریح کرد: در استان اصفهان به لطف خدا، 
دعای مراجع محترم و تالش مردم و نیروهای انتظامی، وضعیت امنیتی 
مناسبی حاکم است و همچنان معتقدیم نیروی انتظامی نیازمند ارشاد و 

راهنمایی علما بوده و هست.
وی اعالم داشــت: استان اصفهان جزو اســتان های امن کشور محسوب 

می شود. از ابتدای سال تاکنون 83 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان 
منهدم شده که برخی از آنها بسیار پیچیده و گسترده بودند و در این مسیر، 

13 تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
فرمانده انتظامی اســتان افزود: همچنین 133 باند سارقان، شناسایی و 
4هزار خودرو از این سارقان کشف شــده؛ 2 هزار و 500 موتور نیز از آنها، 

ضبط و 80 میلیارد تومان از اموال مردم برگردانده شده است.
این مقام انتظامی اذعــان کرد: در حوزه مبارزه با قاچــاق کاال با توجه به 
صحبت های حضرت آیت ا... خامنه ای، کار مبارزه را با جدیت دنبال کردیم 
که تاکنون 60 میلیارد مجموع اموال قاچاق کشف و ضبط شده است و 800 

قاچاقچی ریز و درشت دستگیر شدند.
ســردار معصوم بیگی گفت: در حوزه برقراری نظم و امنیت اجتماعات و 
خصوصا در دو ماه اخیر، به دلیل رویدادهای ملی نظیر پیرغالمان، تشییع 
جنازه شهید حججی و بحث قالی شویان و حدود 5 هزار هیئت مذهبی، 
برقراری امنیت در دستورکار قرار گرفت و به لطف خدا هیچ اتفاقی رخ نداد.
وی تاکید کرد: اتفاق مثبت امسال، اســتفاده از ظرفیت مردم و انتخاب 
2هزار نفر به عنوان همیاران محرم و آموزش آنها بود که بحث نظم هیئت ها 

را به عهده گرفتند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: در حوزه های عفاف و حجاب که مطالبه 
آحاد مردم و مومنین اســت، رویکرد اول ما رویکرد ایجابی و تذکر بوده و 

رویکرد سلبی نیز با باندهای فساد داریم.
فرمانده انتظامی اســتان افزود: درون ســازمان، بحث برســر توانمندی 
کارمندی کارکنان و تمرکز بر آموزش و تقویــت بصیرت دینی و انقالبی 
کارکنان است که کالس های عقیدتی، حفظ قرآن، بصیرت افزایی و نظیر 
آن برگزار شده و معتقدیم که شدت آسیب کارکنان به دلیل سختی کار 

خطرناک است و باید به واسطه این برنامه ها با آن مقابله شود.
سردار معصوم بیگی اعالم داشــت: رهبر معظم انقالب در 26 شهریور و 
در دانشگاه پلیس، در فرمایشات خود لطف بســیاری به پلیس داشته و 
فرمودند که اقتدار و مهربانی را در کنار هم داشــته باشید و این در رأس 

امور ما قرار دارد.
وی بیان کرد: بررســی ها نشــان می دهد فقط 3 درصد مــردم میل به 
بزهکاری دارند و بر همین اســاس، پلیس با 97 درصد جامعه با عطوفت 
رفتار کرده و اقتدار خــود را با قدرت تمام بــرای 3 درصد تبهکار صرف 

خواهد کرد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به عنوان سرباز 
والیت و خدمتگزار مردم، برای خدمت به این مردم شهید پرور آمادگی الزم 

را دارد و در این راه نیازمند دعای خیر و ارشاد علماست.
این مقام انتظامی متذکر شد: در هفته های اخیر، قرارگاه اقدام و عمل در 
فرماندهی انتظامی استان تاسیس شده و ماموریت آن، تجمیع ظرفیت های 
موجود و پیوند آن با ظرفیت های بیرونی نیروی انتظامی، به منظور انجام 

ماموریت های گسترده نظیر طرح ذوالفقار 1 است.
سردار معصوم بیگی اعالم کرد: در مانور ذوالفقار، حدود 1/5تن ماده مخدر، 
35 میلیارد قاچاق کاال و 90 خودرو و موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان در خاتمه تصریح کرد: این قرارگاه کامال دائمی 
بوده و گام بعدی، فعال شــدن آن در 5 شهرســتان دیگر و نهایتا در کل 

استان است.
امام جمعه اصفهان:گشت ارشاد طرح خوبی بود

آیت ا... طباطبایی نژاد در این نشست گفت: یکی از نعمت های بزرگ هر 
جامعه ای، امنیت آن است و در این کشور بیشترین سهم از ایجاد امنیت 

را نیروی انتظامی دارد.
وی در ادامه افزود: در بحث انتظامی، پیشــگیری مهم تر از درمان است و 
باید راه های سرقت محدود شــوند و تمرکز پلیس بر پیشگیری از وقوع 

جرم باشد.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: یکی از تجهیزاتی که به نظر می رسد نیروی 
انتظامی در آن کمبود دارد، موتورسیکلت های مجهز برای گشت زنی در 

کوچه هاست که باید تهیه شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان بیان داشــت: در گذشته حرکت 
مناسبی در تغییر اتومبیل ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل پلیس صورت 
گرفت که در حال حاضر نیز این نیاز در رابطه با موتورسیکلت ها احساس 
می شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان تاکید کرد: همان گونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند، باید با مردم نرمش داشــته باشیم و در 
مسئله قاچاق متاســفانه داریم اشــتباه می کنیم و افراد ُخرد که تعداد 
کمی جنس قاچاق را از مرزها و بازارچه های مرزی می خرند را به عنوان 
قاچاقچی دســتگیر می کنیم. طباطبایی نژاد متذکر شــد: باید به سراغ 
مرزها برویم و جلوی قاچاق را قبل از ورود به کشــور گرفته و با قاچاقچی 
های اصلی برخورد کنیم. وی بیان کرد: باید بــه گونه ای رفتار کنیم که 
مردم به حکومت ما اعتماد داشته باشــند و به آن عشق بورزند و رفتار ما 
انعکاس عالقه و تمسک ما به مکتب اهل بیت)ع( باشد. نماینده ولی فقیه 
در اســتان اصفهان تاکید کرد: باید مردم را از خودمــان بدانیم و با رفتار 
مناسب و برادرانه به آنها هشــدار دهیم.امام جمعه اصفهان تصریح کرد: 
در کالنتری ها کار نیروی انتظامی بسیار گســترده است؛ حتی قسمتی 
از کارهای قوه قضائیه نیز در کالنتری ها انجام می شــود و فشار کار زیاد 
است؛ با این شرایط نیز باید با مردم به نرمی رفتار کرد. طباطبایی نژاد در 
خاتمه گفت: امنیت فرهنگی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و با کسی 
که هنجارشــکنی می کند باید برخورد کرد. هنجارشکنی و ناامنی دینی 
و فرهنگی نباید اینقدر ساده و راحت باشد. گشــت ارشاد که زمانی اجرا 

می شد، طرح خوبی بود.

سردار مهدی معصوم بیگی در دیدار با آیت ا... طباطبایی نژاد:

وضعیت امنیتی مناسبی در استان حاکم است

آیت ا... مظاهري از مراجع عظام تقلید، ضمن تبریک هفته ناجا، نیروي انتظامي را یک 
نیروي فوق العاده ارزشي توصیف کرد و گفت: کار این نیرو به جهت اینکه امنیت نظام 

جمهوري اسالمي را تامین مي کند بسیار ارزشمند است. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، آیت ا... حسین مظاهري، در دیدار با فرمانده و 
معاونان فرماندهي انتظامي استان، ضمن تبریک هفته نیروي انتظامي به کارکنان این 

نیرو اظهار داشت: نیروي انتظامي امروز یک نیروي فوق العاده ارزشي است.
وي باالترین نعمت ها را نعمت امنیت عنوان کرد و گفت: یکي از کارهاي مهمي که 
نیروي انتظامي انجام مي دهد ایجاد امنیت است؛ چرا که اگر این امنیت وجود نداشت 
هیچ کس نمي توانست به کارهاي روزمره خود بپردازد و یک ملت را نگراني و اضطراب 
فرا مي گرفت. رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه امسال عزاداري هاي مردم در 
دهه اول محرم با شکوه و عظمت و بدون هیچ گونه حادثه و ناامني در سطح استان و 
کشور برگزار شد، از نیروهاي انتظامي به جهت تامین امنیت این مراسم ها تقدیر کرد.

وي با بیان اینکه کار نیروي انتظامي فوق العاده ســنگین است، خطاب به نیروهاي 
انتظامي گفت: البته شما خود را باید سرباز امام زمان )عج( بدانید؛ چرا که امروز در خط 

مقدم جبهه مقابله با دشمن نظام اسالمي قرار دارید.
 این مرجع تقلید، کار افرادي که در خط مقدم مقابله با دشــمن قرار دارند را بسیار 
ارزشمند دانست و افزود: همان طور که جوانان اول انقالب در خط مقدم جبهه با دشمن 
جنگیدند و اجازه ندادند یک وجب از خاک این کشور به دست دشمن بیفتد، امروز 

هم نیروهاي انتظامي با امنیت کاملي که ایجاد مي کنند دشمن را ناکام مي گذارند.
 آیت ا... مظاهري خاطرنشان کرد: امروز به برکت خون شهدا و جانفشاني نیروهاي 
نظامي و انتظامي کشور، در دنیا عزتمند شده ایم و دولت هاي غربي روي نظام ما حساب 
باز مي کنند و دیدیم که وقتي رییس جمهور مستکبر آمریکا، آن بي ادبي را در سازمان 

ملل درحق ملت ایران مرتکب شد، همه کشورها به او اعتراض کردند.

وي نیروهاي انتظامي را حافظ امنیت نظام مقدس جمهوري اسالمي عنوان کرد و 
گفت: دعاي رهبر معظم انقالب، مراجع تقلید و یک ملت، همیشه حافظ نیروهاي 
انتظامي است و خداوند را به خاطر داشتن چنین نیروهایي شاکر و سپاسگزار هستیم.

آیت ا... مظاهري در خاتمه با بیان اینکه ما از عملکرد نیروي انتظامي راضي هستیم، براي 
سردار اشتري فرمانده این نیرو و تمامي کارکنان شاغل در این نیرو آرزوي سالمتي و 
موفقیت کرد. سردار معصوم بیگي فرمانده انتظامي استان نیز در این دیدار با بیان اینکه 
علما و آیات عظام، نعمتي براي ملت و نظام جمهوري اسالمي هستند گفت: افتخار 
نیروهاي انتظامي این است که از محضر این علما بهره مند هستیم و هر نظري داشته 

باشند با جان و دل به آن توجه کرده و در ماموریت ها از آنها استفاده مي کنیم.
وي راهبرد اساسي پلیس را تامین امنیت مردم پایه عنوان کرد و افزود: نیروي انتظامي 
در این راه همواره فرامین مقام معظم رهبري مد ظله العالي را نصب العین خود قرار 
داده است.  سردار معصوم بیگي در ادامه  از توفیقات خوب پلیس اصفهان طي شش 
ماهه اول امسال خبر داد و گفت : بحمدا... از ابتداي امسال تاکنون 83 باند مخوف مواد 
افیوني و 133 باند سرقت منهدم شده اند و در راستاي پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي 
600میلیارد ریال کاالي قاچاق کشف شده اســت.  معصوم بیگي ادامه داد: استان 
اصفهان از شرایط امنیتي بسیار خوبی بهره مند بوده و یکي از امن ترین استان هاي 
کشور است؛ نیروي انتظامي نیز طرح هاي پاکسازي و انتظام بخشي را به طور مستمر 
اجرا مي کند.  فرمانده انتظامي استان اصفهان در پایان از همکاري همه دستگاه هاي 
دولتي و غیر دولتي با پلیس به ویژه اعضاي شوراي تامین استان و شهرستان هاي تابعه 
تقدیر کرد و هفته نیروي انتظامي را به این مجاهدان و خانواده محترم آنها تبریک گفت. 
وي ادامه داد: راهبرد نیروي انتظامي، تامین امنیت مردم و استفاده از مشارکت و تعامل 
حداکثري آنها و دستگاه هاي برون سازماني و انسجام حداکثر درون سازماني است 

تا به اهدافش برسد.

قانون، جوهره اصلی شکل گیری تمدن و نگاه دارنده انسجام جوامع است. بدون وجود 
قانون، غریزه گرایی بر ِخَردگرایی پیشی گرفته و جامعه دچار هرج و مرج می شود. از 
این رو، بشر برای کاهش تنش ها و عبور از بی نظمی ها، ملزم به ایجاد و رعایت قوانین 
بوده و به نوعی، تنها در صورت رعایت قوانین است که جوامع می توانند در مسیر صحیح 

حرکت کنند.
در این بین، کیفیت و شمولیت قوانین نیز نقش مهمی در چند و چون قانون گرایی 
جوامع دارد و یکی از دالیل مهم سرپیچی برخی جوامع از پذیرش قوانین، عدم تطابق 
قوانین با سرشت انسان یا وضعیت محیطی جوامع بوده است. به لطف خداوند متعال، در 
جامعه اسالمی ایران، وجود قوانین اسالمی به عنوان مرجع قانون گذاری در کشور، این 
مشکل را رفع کرده و به دلیل سرچشمه گرفتن این قوانین از سرشت الهی و دستورات 
قرآنی، بهترین مسیر موجود برای جامعه ایرانی برای نیل به اهداف عالیه خود که همان 
حیات طیبه است، ترسیم شده. در جمهوری اسالمی ایران، پلیس با نظارت بر اجرای 
قوانین، وظیفه برقراری نظم عمومی را به عهده دارد و با ارائه خدمات گوناگون به مردم، 
انضباط اجتماعی را در سطح جامعه برقرار می کند. تولید امنیت و ایجاد ثبات و آرامش 
از جمله دشوارترین مسائلی است که پلیس با آن درگیر بوده و در این بین اگر همراهی 
مردم و قانون گرایی آنان وجود نداشته باشد، این مسیر با سختی طی خواهد شد. در 
استان اصفهان اما به لطف وجود فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی، بستر مناسب فرهنگی 
به منظور همراهی و همیاری مردم در برقراری انضباط و قانون گرایی وجود دارد؛ اما 

برخی از معضالت و اتفاقات، در شأن فرهنگ غنی مردم این استان نیست و باید برای 
آن به واسطه کارهای فرهنگی وعملیاتی، چاره ای اندیشید.

برای مثال، در شش ماهه ابتدایی امســال، میزان فوتی های تصادف عابر پیاده 25 
درصد بوده و این در حالی است که در کل کشور، میانگین این عدد برابر با 18درصد 
بوده؛ همچنین میزان فوتی های تصادف موتورسیکلت 54 درصد در استان اصفهان 
و در کشور، 35 درصد است. میزان درصد فوتی تصادفات موتورسیکلت و عابر پیاده، 
مجموعا در استان اصفهان حدود 80 درصد است و این عدد نسبت به میانگین کشوری 
)54درصد(، عدد بسیاری باالتری را ثبت کرده است. این آمارها در حالی ثبت شده که 
پلیس راهور نظارت کاملی بر ترافیک شهری و جاده ای استان دارد؛ اما سهل انگاری 
راکبین موتور سیکلت ها در اجرای قوانین اولیه نظیر استفاده از کاله ایمنی، تردد در 
مسیرهای مجاز، عدم تخطی از سرعت مطمئنه و پرهیز از انجام اعمال خطرساز، موجب 

بروز این حوادث غم انگیز در استان می شود.
تحقق انضباط اجتماعی اگرچه از مسیر قانون گرایی می گذرد اما در این مسیر، رعایت 
اصول ایمنی نیز راهگشای رفع مشکالت است. توجه به هشدارهای پلیس در حوزه های 
انتظامی، امنیتی، راهور و امور اجتماعی، در بسیاری از اوقات زمینه ساز رفع چالش ها و 
پرهیز از بروز اتفاقات منفی در جامعه است و می توان با فرهنگ سازی مناسب و استفاده 
از ظرفیت های مردمی، این امر را به اتفاقی متداول و مستمر در جامعه تبدیل کرد و 

جامعه را در مسیر حرکت خود، از هرگونه ناامنی حفظ نمود.

آیت ا... مظاهري در دیدار با فرمانده و معاونان فرماندهی انتظامی  استان:

نيروي انتظامي، يك نيروي فوق العاده ارزشي است

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان مطرح کرد:

قانون گرايی؛ الزمه تحقق انضباط اجتماعی
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