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چرا مسئوالن مطبوعات اصفهان در اعتراض به گرانی و احتکار کاغذ، با یکدیگر متحد نمی شوند؟

در حسرت اتحاد
4

جنجال »تعهد«!

 بنیاد مسکن استان اصفهان با انتشار تصویری از صورت مجلس 
تحویل کانکس به زلزله زدگان غرب، شایعات را تکذیب کرد؛

3

اینجا درس احترام به طبیعت تدریس می شود
تبیین جایگاه محیط زیست برای دانش آموزان به صورت عملی در روستای شرق اصفهان؛

8

اصفهانکمترازحقواقعیخودازبودجهمیگیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:
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نیمیازوقتخودرابهاحیایزایندهروداختصاصدادهام
استاندار اصفهان:

11

قلعه نویی در ایستگاه پیروزی؛
10 کار ذوب آهن تازه شروع شد

نقاط ضعف زرد پوشان 
ترمیم می شود
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برنامهذوبآهناصفهان
برایصادراتمیلگردبهاروپا

3

هزارنفرزیرپوششخدمات
CBRادارهبهزیستیکاشان

6

 استارت سپاهان
 در بازار نقل و انتقاالت نیم فصل :

فخرایی به طرح PSHE اشــاره کرد و گفت: این طرح در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته پیاده شــد که ۹۹ درصد والدین از آنان رضایت 
داشته و آن را در رشد حوزه شخصیتی کودک موثر عنوان کردند و 

حتی احساس خوبی از اجرای آن داشتند.
وی به تحقیقی کــه روی کودکان آموزش دیــده از این روش انجام 
گرفته، اشاره کرد و افزود: این تحقیق نشان داد تعداد زیادی از این 
کودکان پس از گذراندن دوره کودکی و ورود به دانشگاه و اشتغال، 
تصمیمات هوشمندانه ای گرفتند و دســتاوردهای آکادمیک آنان 
همراه با مهارت های شناختی مانند گفت وگو، شنیدن و گوش کردن، 
موجب برقراری ارتباط بیشتر و عامل مهمی در احترام گذاشتن به 
احساسات دیگران بود. فخرایی با اشاره به اجباری شدن اجرای این 
برنامه در نروژ، خاطرنشان کرد: پس از پیاده سازی این طرح در این 
کشور شــاهد افزایش ۵۲ درصدی تمرکز، سالمت و بهبود زمان در 
کودکان بودند. وی با بیان اینکه در مستندسازی باید تمام ویژگی های 
شخصیتی افراد ذکر شده و شورای علمی روی آنها نظر بدهد، اظهار 
داشت: در مستندسازی هر کودک از یک پوشه خاص برخوردار است 
و زمانی که با آن کار می کنیم باید مشاهدات خود را روی آن نوشته و 

آن را در پوشه ثبت کنیم.
فخرایی به کاربرگ های کودکان اشــاره کرد و گفت: در این پوشــه 
کودکان از دفترها و کاربرگ های مختلفی بهره مند هستند که تمام 
آنان اعم از نقاشی و حتی دست نوشته و کاردستی در آن نگهداری 

می شــوند؛ مثال در یک کاربرگ از کودک درخواســت می شود تا 
احساسات خود را نقاشی کند؛ سپس کار او در همان پوشه ویژه کودک 
ثبت شده و در نهایت با نظر کارشناسی و دستیار شما توضیحاتی به 

پرونده اضافه می شود.
وی با بیان اینکه تمام موارد مشاهده شده از کودک در کالس آموزشی 
باید در پرونده او قید شود، خاطرنشان کرد: این کار در نهایت به مدیر 
آموزشی منتقل شــده و طی برگزاری جلســات مختلف با والدین 
کودکان که به همراه مدیر، مشاور و سرتسهیل گر انجام می شود، به 

بررسی پرونده هر کودک به صورت جداگانه می پردازیم.
این کارشناس کودک در مورد کاربرد کارنامه یا همان پوشه کودک، 
گفت: ثبت تمام مشاهدات رفتاری کودک در پرونده او کمک می  کند 
تا دستاوردها به صورت علمی به ثبت برسد و تغییرات کودک را در 
زمان آموزش مورد بررســی قرار می دهیم؛ ضمن اینکه می توانیم با 
گزارش این موارد به تحلیل شخصیتی فرد پرداخته و در نهایت آن را 

به تسهیل گر واگذار کنیم.
وی با اشاره به محتویات پوشــه کودکان، گفت: این پوشه ها شامل 
جمع آوری اطالعات به صورت مستقیم، تهیه گزارش، اثر کودک، ثبت 
پیشنهادات برای ارائه به دفتر، بیوگرافی کودک و سابقه او،  مشاهدات 
و... است، این پرونده ها به بررسی پشتکار و تحلیل کودک کمک کرده 

و به تحلیل تاریخی و شناختی او منجر خواهد شد.

در ادامه کالس آموزشی، مربی شرکت کنندگان را به گروه های سه 
نفره تقسیم کرد و به هر گروه یک لیوان داد و از آنان درخواست کرد 
تا زمانی که شمارش او به عدد سه رسید لیوان گروه خود را به گروه 
کناری منتقل کنند؛پس از پایان بازی اگر هر سه نفر باز هم یک لیوان 
داشتند مشخص است که گروه کار خود را به خوبی انجام داده است. 
سپس کار را با دو شماره و بعد با چهار شماره انجام داد. مشاهده شد که 
هر زمان سرعت پایین باشد، احتمال خطا کاهش یافته است. سپس از 

حاضران در جلسه خواست نظر خود را در مورد این بازی بیان کنند.
پریسا، افزایش تمرکز و هماهنگی و همکاری؛ سارا، هوش ریاضی و 
هماهنگ چشم و دست و لیال، صبور بودن و خودکنترلی؛ شهرزاد، 
تفکر سیســتمی، روابط بین فردی و بهبود عملکرد و مائده، هوش 

هیجانی و  دقت را از عوامل موثر در این بازی عنوان کردند.
پایان کالس نزدیک بود، فخرایی از تسهیل گران درخواست کرد که 
هر کدام می خواهند به مرکز دایره آمده و احساسات خوب و بد خود را 
بیان کنند و با قراردادن احساسات خوب خود در سبد، آن را پر کنند. 
کیوان اولین داوطلب بود. او محدویت در کالس، اجازه ندادن برای 
صحبت کردن و عدم استعدادیابی در کالس را در دسته احساسات بد 
قرار داد و افزایش اعتماد به نفس، افزایش اطالعات و اینکه در حوزه 
کودک کار می کند را از احساسات خوب خود عنوان کرد. معصومه 
نفر بعدی بود. او در آغوش گرفتن، هدیه دادن و توجه را احساسات 
خوب و انتقاد، رعایت نکردن قوانین و جبهه گرفتن را احساسات بد 

خود بیان کرد.
در انتها فخرایی با اشاره به تمرین بیان احساسات خوب و بد، گفت: 
زمانی که شما در کالس از کودکان می خواهید احساسات خوب و بد 
خود رابیان کنند، می توانید احساس هر کودک را به طور مستقل در 
آن روز درک کنید. زمانی که کودکی احساسات منفی فراوانی دارد به 
جای اینکه به صورت مستقیم از او بخواهید تا سبد احساسات مثبت را 
پر کند، با مشارکت دیگر کودکان از آنها بپرسید که چه کنیم تا امروز 
سبد دوست شما پر شود؛ به این طریق روح مشارکت و نوع دوستی را 
در کالس تقویت کرده اید که عامل مهمی در سالمت روان، آرامش و 

مثبت نگری کودکان به زندگی خواهد بود.

PSHE کارگاه سه روزه پرورش مربی

مربیان با بازی کردن،  با اصول ارتباط غیرمستقیم با کودک آشنا شدند
خانه کودک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از ۵ آذر به مدت سه روز مسئول برگزاری کالس PSHE برای نخستین بار در کشور بود. PSHE همان طور که از نام آن پیداست، از چهار بخش فردی، اجتماعی، 
مهارت و بخش اقتصادی تشکیل شده که هدف آن آموزش مهارت های عاطفی، سواد سالمت، سواد جسمی، مهارت شهروندی و مهارت زیست محیطی به کودکان است. به عبارتی مربیان در این دوره سه روزه آموختند تا چگونه 
با کودک ارتباط برقرار کرده و این مهارت ها را به او منتقل کنند. در حال حاضر این طرح در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اجرایی شده است. با توجه به افزایش سرعت در دنیای مدرن امروزی و احساس نیاز کشور به آن، 
این طرح توسط پژوهشگران و اعضای شورای علمی سازمان فرهنگی تفریحی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بومی سازی در خانه کودک ارائه می شود. حدود ۵۰ کارشناس و متخصص فعالیت در بخش کودک در کارگاه 

سه روزه تربیت مربی PSHE حضور داشتند که این برنامه، با انجام یک کارگاه داستان خوانی برای مربیان آغاز شد؛ افراد به دو گروه تقسیم شده و هر گروه زیرنظر یک استادیار کار خود را آغاز کرد.
داستانخوانیباتمرینافزایشتمرکز

به گروه اول کتاب خرگوش خوشحال و به گروه دوم کتاب خرگوش غمگین ارائه شد. وارد گروه خوشحال شدم. ندیمی، استادیار گروه در ابتدا با خواندن داستان خرگوش خوشحال، مراحل شاد بودن و آنچه موجب خوشحالی 
خرگوش کوچولو می شود را روایت کرده و سپس از افراد خواست تا دالیل خوشحالی خرگوش را توضیح دهند و آن را در لیست خود یادداشت کنند. یکی در جمع دوستان بودن،دیگری رفتن به تفریح و  فرد دیگر بازی کردن را 

عامل خوشحالی خرگوش دانست.  ندیمی علت اصلی این کار را تمرینی برای تمرکز و توجه در کودکان دانست و گفت از این طریق بدون آموزش مستقیم می توان توجه آنان را به داستان جلب کرد.

چهچیزهاییموجبخوشحالیشما
میشود؟

سپس مربی از افراد خواست تا آنچه موجب خوشحال 
شدن آنان می شود را بنویســند؛ معصومه، زمانی که 
موجب خوشحالی دیگران می شود یا هدیه می گیرد یا 
همراه خانواده است را عامل اصلی خوشحالی عنوان کرد 
و سارا سفر رفتن، دیدن دوستان و گرفتن نمره خوب 
را علت خوشحالی خود دانست. این کار برای تمام افراد 
گروه ادامه یافت؛ سپس نظر افراد به رای گذاشته شد 
و با مشارکت یکدیگر در نهایت نظر معصومه بیشترین 

رای را آورد.
مربی از مخالفان و موافقان علــت مخالفت و موافقت 
را جویا شــد و در نهایت نظر معصومه به بحث گذاشته 
شد تا دالیل دیگر را مورد بررســی قرار دهند. یکی از 
مخالفان می گفت که با هدیه گرفتن موافق نیست. آیا 
اگر هدیه نگرفتیم یعنی انسان شادی نیستیم و موافقان 
معتقد بودند هدیه گرفتن عامل مهمی در آرامش روان 

و زمینه ساز شادی است.

تمرینچگونگیخوشحالکردن
دیگران

سپس مربی از آنان خواست تا بگویند چگونه می توانند 
دیگران را خوشحال کنند؟ یکی در نظر گرفتن عالقه 
دیگری به مشورت کردن و نفر بعدی خوب گوش دادن 
به صحبت های طرف مقابل را روشــی برای خوشحال 

کردن او برشمرد.
ندیمی مربی کالس، از حاضران در کالس خواســت تا 
برداشــت خود را از این کالس بیان کنند و به نوعی به 

ارزیابی خود بپردازند. 

خواندنداستانوانتقالاحساسات
بهخوانندگان

پس از کارگاه، این بار نوبت خانم فخرایی بود تا دوباره 
در کالس حاضر شود. فخرایی از گروه خرگوش غمگین 
خواست تا نظر خود را در مورد داستان بیان کنند. تعداد 
زیادی معتقد بودند که خواندن از غم، عامل مهمی در از 
بین رفتن انرژی جمع بوده است. دیگری یادآوری غم 
خود و نفر بعدی ایجاد احساسات منفی را حاصل کالس 
غمگین دانست؛ در حالی که گروه خرگوش خوشحال 
شادی، خوشحالی و یادآوری حس های خوب را حاصل 

این کالس عنوان کردند.

طرحPSHEورضایت99درصدیوالدین

سردبیر  روزنامه نصف جهان:
ارشادبهخوابزمستانیرفتهاست

سردبیر روزنامه اصفهان زیبا:
واکنشهابهگرانیکاغذ،ُمسکن
موقتاست

تلخند9

قانع کردن به سبک اسراییلی!

رد و با ادعای تاریخی بودن آن، این سکه را 
نماینده رژیم صهیونیستی سکه ای از جیبش خارج ک

به عنوان شاهدی بر یهودی بودن قدس به حاضران نشان داد!

ترامپ از سی ان ان تشکر کرد و خواهان عذرخواهی مسئوالن این شبکه شد!

کوتاه بیا نیست!

پیشنهاد سردبیر:قانع کردن به سبک اسراییلی!

آخرین بار همین چندروز پیش بود که با هم درگیر شدند. ترامپ در توئیتر 

خود نوشت: »فاکس نیوز در آمریکا خیلی مهم تر از سی.ان.ان است، اما در 

خارج از آمریکا بخش بین الملل سی.ان.ان هنوز منبع اصلی اخبار )کذب( است و 

آنها کشور ما را در جهان خارج خیلی ضعیف به نمایش می گذارند. جهان 

خارج حقیقتی را از آنها نمی بیند!« و ســی.ان.ان هم در واکنش به این 

توئیت، جواب دندان شــکنی به رییس جمهور داد. بخش ارتباطات 

شبکه سی.ان.ان در حساب توئیتری خود در پاسخ نوشت:»این وظیفه 

ســی.ان.ان نیســت که آمریکا را به جهان نشــان دهد، این وظیفه 

شماست؛ وظیفه ما گزارش کردن اخبار است.«

از وقتی ترامپ در آمریکا بر سر کار آمده، انواع و اقسام درگیری های 

توئیتری و کالمی را با افراد و رسانه های مختلف داشته که سی ان ان 

هم در این میان در لیست شــبکه هایی است که به کرات مورد نوازش 

کالمی و توئیتری)!( ترامپ قرار گرفته است. این بار اما رییس جمهور 

آمریکا از این شبکه تشــکر کرده و در عین حال گفته است که 

ســی.ان.ان باید از من عذرخواهی کند! رییس 

جمهوری آمریکا در جریان ســخنرانی 

خود از شبکه خبری سی.ان.ان گفت: 

از شبکه سی.ان.ان به خاطر تصحیح 

یکی از گزارش هایــش مربوط به 

پرونده دخالت روسیه در انتخابات 

ریاست جمهوری 2016 آمریکا تشکر می کنم اما باید بابت دو سال گذشته عذرخواهی کند.

اوایل روز جمعه، سی.ان.ان مطلبی را در تصحیح یکی از گزارش های مربوط به این پرونده 

درباره اسنادی که دونالد ترامپ جونیور، پسر رییس جمهوری آمریکا از ویکی لیکس گرفته 

بود، منتشر کرد.

در گزارش اصلی سی.ان.ان آمده بود که پسر بزرگ ترامپ ایمیلی را در چهارم 

سپتامبر 2017 و پیش از آنکه ویکی لیکس آن اسناد را علنی کند، دریافت 

کرده است. اما سایر رسانه های خبری گزارش دادند که پسر بزرگ ترامپ 

و ســایر مقام های کمپین انتخاباتی او ایمیلی را که به اسناد ویکی لیکس 

در 14 سپتامبر اشــاره دارد و پس از آنکه این اسناد منتشر شد، دریافت 

کرده اند.ســی.ان.ان در توضیحی، خبر اولیه خــود را تصحیح کرد، تیتر 

خبر اولیه را تغییر داد، توییت پســر بزرگ ترامپ را از خبر اولیه حذف و به 

اشتباهش اذعان کرد.

رییس جمهوری آمریکا از این رویداد و همچنین گزارش اشتباه شبکه خبری 

ABC برای جدیدترین حمله اش به رسانه های خبری 

استفاده کرد. او جمعه شــب در فلوریدا 

گفت: آنها باید از ما عذرخواهی کنند.

همــه دنیــا بایــد از آقــای ترامپ 

عذرخواهی کنــد؛ از دیوانه ای که 

دنیا را به آَشــوب کشــیده است و 

دست بردار هم نیست!
»الجبیر« ته خط؟

برخی خبرها حکایت از این دارد که الد بن سلمان فرزند پادشاه سعودي به جای عادل 

الجبیر منصوب شده است .گفته می شود در ادامه تغییر و تحوالت در عربستان، وزیر 

خارجه این کشور هم برکنار شد. بر اساس برخی اخبار  خالد بن سلمان فرزند پادشاه 

سعودي به جای الجبیر منصوب شده است. این خبر را یک سایت عربی برای اولین بار 

منتشر کرده و حتی فرمان پادشاه عربستان را هم در خبر خود آورده است. هنوز هیچ 

کدام از منابع عربی این خبر را تایید نکرده اند. در همین حال شــبکه خبر نیز طی 

خبری در این مورد از برخی منابع نقل کرده که شنیده هایی در این مورد وجود دارد.

بانوی اول فرانسه، مادر تعمیدی یک پاندا شد!

بریژیت تروینو، همسر آمانوئل مکرون رییس  جمهور فرانسه، در مراسم نامگذاری یک 

پاندای متولدشده در این کشور شرکت کرد و مادر تعمیدی آن شد! پاندای کوچک 

نقش مهمی در روابط دیپلماتیک دارد. این پاندا 100 روزه است. بریژیت مکرون در 

این مراسم به عنوان مادر تعمیدی این پاندا معرفی شد. همسر رییس جمهور فرانسه 

در این مراســم گفت: یوآن منگ و والدینش روابط میان فرانســه و چین را شکل 

می دهند. آنها تصویر مذاکره میان دو ملت هستند.

وقتی ترامپ خوشحال می شود!

دونالد ترامپ که بر اساس چندین نظرســنجی زیر 40 درصد محبوبیت دارد، در 

حساب توییتر از یک نظرسنجی که محبوبیت وی را 4۵ درصد اعالم کرده بود، ابراز 

خرسندی کرد. »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا که در ماه های اخیر سطح 

محبوبیت وی به شدت کاهش یافته است، نظرسنجی موسسه »مورنینگ کانسالت« 

را که نشان دهنده سطح محبوبیت 4۵ درصدی وی بود، در حساب توییتر خود به 

اشتراک گذاشت. وی در حساب توییتر خود با انتشار این نظرسنجی، شعار انتخاباتی 

همیشگی خود را تکرار کرد و نوشت: »دوباره آمریکا را باشکوه می کنیم.«

بازداشت رییس جمهور سابق گرجستان در اوکراین

دادستان کل اوکراین در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد که میخائیل ساکاشویلی، 

رییس جمهور سابق گرجستان طبق حکم بازداشتی که برای وی صادر شده در یک 

بازداشتگاه موقت محبوس شد. مقامات اوکراین در چند روز گذشته تالش کرده بودند 

ساکاشویلی را جهت انجام بازجویی بازداشت کنند اما طرفداران وی در اقدامی برای 

جلوگیری از این بازداشت با افسران پلیس درگیر شدند. بازداشت مجدد ساکاشویلی 

در روز جمعه باعث اعتراضات بیشتر طرفداران وی در مرکز کی یف شد.

فلسطین روابط با آمریکا را قطع کرد؛ 

 عباس: آمریکا دیگر صالحیت ندارد

در پی اقدام جنجالی دونالد ترامپ در به رســمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 

اسرائیل، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد آمریکا دیگر صالحیت نظارت بر روند 

صلح خاورمیانه را ندارد.

محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین گفت: ما مخالف موضع آمریکا درقبال قدس هستیم و 

معتقدیم دیگر آمریکا شایستگی نظارت بر روند صلح در خاورمیانه را ندارد.

عباس، از اجماع بین المللی و نشست شورای امنیت درخصوص قدس به منظور محکوم کردن تصمیم ترامپ درباره 

قدس استقبال کرد. وی تاکید کرد: سخنان نماینده ایالت متحده آمریکا در شورای امنیت درباره قدس را رد می کنیم. این 

موضع مخالف با موضع تمامی کشورهاست.تصمیم ترامپ مخالف تمامی قطعنامه های مشروع بین المللی و اصولی است 

که روند صلح براساس آن پایه گذاری شده است.عباس بر این موضع گیری در مخالفت با تصمیم آمریکا تاکید کرد و آن را به 

منزله پیامی در راستای حمایت جدی از حقوق ملت فلسطین و مسئله عادالنه آن خواند که در رأسش قدس شرقی به عنوان 

پایتخت کشور فلسطین قرار دارد.وی برای ادامه تالش های خود در مقابله با این تصمیم دونالد ترامپ متعهد شد.از سوی 

دیگر شبکه الجزیره اعالم کرد: صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و عضو کمیته مرکزی 

جنبش فتح اعالم کرد تا زمانی که ترامپ از تصمیم خود درباره قدس بازنگردد فلسطین با آمریکا روابطی نخواهد داشت.

عریقات افزود: رهبری فلسطین همه گزینه ها را برای پاسخ به این تصمیم ترامپ بررسی می کند.وی اظهار داشت: 

هر فلسطینی که پیرامون روند صلح با طرف آمریکایی به مذاکره بنشیند، به منزله به رسمیت شناختن این 

تصمیم ترامپ از سوی وی است.ترامپ روز چهارشنبه قدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت 

شناخت و دستور داد سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر منتقل شود. روز قبل اعالم این تصمیم، 

وی با عباس تماس گرفته و او را در جریان این اقدام قرار داد اما رییس تشکیالت خودگردان 

فلسطین این تصمیم را ردکرد و نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

قاب سیاست

واکنش

اجازه نمی دهیم کسی برای اسراییل تعیین تکلیف 

کند. آمریکا دیگر دربرابر حمله به اسراییل درسازمان 

ملل ساکت نمی ماند. سازمان ملل بیش ازکمک به 

صلح، به آن ضربه زده است. 

 نیکی هیلی
نماینده آمریکا در سازمان ملل:

 

همان طور که ماکرون گفت،اقدام یک جانبه آمریکا 

مایه نگرانی اســت. ما هرگز ضمیمه شــدن قدس 

توسط اسرائیل را به رسمیت نشناخته و این شهر را 

اشغال شده می دانیم.

 نماینده فرانسه
 در سازمان ملل متحد:

 

واشنگتن به مسکو در ماه ســپتامبر گذشته اطالع 

داده بود که تا بهار آینــده، تمرینات نظامی نزدیک 

شبه جزیره کره انجام نخواهد داد، اما آمریکا در این 

مدت، چندین تمرین نظامی انجام داد.

»سرگئی الوروف«
 

 وزیر امور خارجه روسیه:

پیشنهاد وسوسه انگیز پوتین به عربستان

رییس جمهور روسیه در سخنانی در قطب شمال از آمادگی این کشور برای فروش گاز به عربستان سعودی خبر داد.

والدیمیر پوتین،  پس از مراسم افتتاحیه اولین بارگیری گاز مایع در طرح گاز طبیعی مایع زیر نظر شرکت »نوواتک« در منطقه قطب شمال 

گفت روسیه برای فروش گاز به عربستان سعودی آماده است.

روسیه بزرگ ترین تولیدکننده گاز در جهان است، اما بیشتر صادرات این کشور به جای گاز طبیعی مایع )که می تواند از طریق کشتی حمل 

شود( به خطوط لوله انتقال گاز می رود. روسیه هفتمین صادرکننده گاز طبیعی مایع است.

خبرگزاری اینترفاکس اعالم کرد پوتین به خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، که در مراسم اولین محموله گاز مایع در طرح یامال 

حضور داشت گفت: »از ما گاز بخرید و نفت را ذخیره کنید.«

پوتین گفت: »اگر به همکاری با روشی که درحال حاضر با آن تالش می کنیم ادامه دهیم از رقیب به شریک تبدیل خواهیم شد. این همکاری 

مشترک برای همه مفید خواهد بود.«

رویترز نوشت: پوتین و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان ســعودی، که اکتبر گذشته به مسکو سفر کرد، به توافقات سرمایه گذاری 

مشترک به ارزش چند میلیارد دالر دست پیدا کردند که این موضوع اقتصاد روسیه را که از کاهش بهای نفت و تحریم های غربی به شدت 

آسیب دیده است، تقویت می کند.

هم نوایی عربستان و بحرین با رژیم صهیونیستی

همزمان با برگزاری تظاهرات های ضد آمریکایی در اردن، عربستان و بحرین، به بهانه حفظ سالمتی، از اتباعشان در این کشور خواستند تا 

از شرکت در تظاهرات ها خودداری کنند.

به نوشته روزنامه القدس  العربی، سفارت عربستان در اردن در صفحه توییتر خود نوشت که »از شهروندان عربستانی مقیم اردن و دانشجویان 

سعودی در دانشگاه های این کشور می خواهیم که از مکان های تجمع و راهپیمایی ها به خاطر حفظ جان خود دوری کنند«.

ســفارت بحرین در اردن نیز در بیانیه ای مشــابه از شهروندان خود خواســت تا از نزدیک شــدن به مکان های تجمع و راهپیمایی های 

همبستگی آمیز با ملت فلسطین خودداری کنند.

کشورهای عربی و اسالمی از جمله اردن، روز جمعه صحنه برگزاری تظاهرات های ضد آمریکایی در مخالفت با تصمیم ترامپ درباره قدس 

بود اما طبق گزارش های خبری در چند ماهه اخیر، تحرکات عربســتان سعودی و اظهاراتی که برخی مقام های اسرائیلی مطرح کرده اند 

نشان از تمایل ریاض برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دارد.

اخیرا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد که برای موضوع سازش با رژیم صهیونیستی، منتظر اجرا شدن طرح موسوم 

به »صلح عربی« است که ریاض، مبتکر آن است.

جوان ترین رهبران 

جوان را بشناسید

نخســت وزیرهاى کنونــی کانادا 

۴۳سال، یونان ۴۰سال، تونس ۴۰ و 

ایتالیا ۳۹سال! رییس جمهورفعلی 

فرانسه ۳۹سال و رییس جمهورفعلی 

استونی ۳۴سال

»کیم« در کوه

رهبر کره شــمالی به کوه پکتو که 

محل تولد پدبزرگش است، رفته و 

لبخند زنان قــدم می زند؛ در حالی 

که این روزهاى آمریکا و کره جنوبی 

مانور نظامی بزرگی را در شبه جزیره 

کره برگزار می کنند

اخراج مجری زن به دلیل 

انتقاد از شاه عربستان

»عال الفارس« مجرى اردنی شبکه 

ماهواره اى »MBC« عربســتان، در 

پی نوشتن توییتی جنجالی درباره 

تصمیم ترامپ در مورد قدس، از این 

شبکه اخراج شد

شمش های صالح

تصویرى که ادعا می شــود اموال 

کشف شــده از منزل علی عبدا... 

صالح دیکتاتور کشــته شده یمن 
است

در حاشیه

اعتراض به دختر ترامپ به خاطر پوشیدن لباس هاى هندوستان؛

باربی بوتاکس شده!

منتقدان می گویند کار ایوانکا و مدل لباس هایش، تقلیدی سرسری و سطحی از فرهنگ هندوستان 

و شیوه لباس پوشیدن هندی ها بوده است.

پس از آنکه »ایوانکا ترامپ« دختر رییس جمهوری آمریکا در سفر خود به هندوستان، لباس های سبک 

هندی را پوشید، از سوی برخی منتقدان هندی متهم به استفاده از فرهنگ هند بدون کسب اجازه 

از هندی ها و رعایت اصول آن شد. ایوانکا در جریان ســفر به هند، برای شرکت در اجالس مرتبط با 

کارآفرینی حاضر شده بود. یک سایت خبری هندی، از ایوانکا با تحقیر به عنوان »باربی بوتاکس شده« 

یاد کرده است. سردبیر مجله مد »ووگ« هندوستان نیز گفته که امیدوار است ایوانکا احترام بیشتری 

برای فرهنگ هندوستان قائل شود. منتقدان می گویند کار ایوانکا و مدل لباس هایش تقلیدی سرسری 

و سطحی از فرهنگ هندوستان و شیوه لباس پوشیدن هندی ها بوده است. 

عجایب

برگزاری اولین کنسرت خواننده زن در عربستان
برای نخستین بار در عربستان سعودی یک خواننده زن روی صحنه رفت. هبه طوجی، خواننده 

لبنانی بدون داشتن حجاب در سالن فرهنگی فهد در شهر ریاض برنامه اجرا کرد.
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ویژه 
)بین الملل(

ترامپ از سی ان ان تشکر کرد و خواهان عذرخواهی مسئوالن این شبکه شد!

کوتاه بیا نیست!
همنواییعربستانوبحرینبارژیمصهیونیستی

پیشنهادوسوسهانگیزپوتینبهعربستان

»الجبیر«تهخط؟



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2301 | یکشنبه 19 آذر 1396 | 21 ربیع االول 1439

فلسطین دوباره سرخط خبرهاست؛ شرق و غرب آسیا برای مخالفت با 
آمریکا به خط شدند. تصمیم ترامپ حتی مورد استقبال متحدین سنتی 
هم قرار نگرفت؛ موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعالم 

کرده همچنان توافق  »اسلو« را معتبر می داند.
ساکنان کرانه  باختری و نوار غزه، روز جمعه را »روز خشم« نامیدند و به 
اعتراضات صدها هزار نفره ســامان دادند. بیشتر کشورهای اسالمی هم 
صحنه  اعتراضات مردمی و به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا بود. ترامپ 

تصور می کرد تغییر پایتخت رژیم صهیونیستی »به فرموده« است؛ امروز 
اعالم کند، فردا اجرا می شــود! عمال اما تمام تالش ها را برای به حاشیه 

راندن قدس، به حاشیه برد!
وقتی ترامپ اعتبار نداشته، آمریکا را زیر سوال برد!

پیروز مجتهدزاده اســتاد دانشگاه تهران معتقد اســت تصمیم ترامپ، 
ناکارآمدی سیاســی وی را دوباره اثبات کرد. وی در این باره می گوید: 
»سخنرانی ترامپ از میدان ناآگاهی و نابخردی مطرح شد. وی اعالم کرد 

مسئله  انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس چندین دهه قبل تصویب 
شده، ولی اجرایی نشده است. 

عاقبت »برجام« اعراب و اسرائیل چه شد؟
ایاالت متحده، میانجی تقریبا همه  مذاکراتی است که بین اعراب و اسرائیل 
برگزار شــده؛ مذاکراتی که تا امروز دستاوردی جز به رسمیت شناختن 
رژیم صهیونیســتی نداشته اســت. همزمان با خط سازش، تالش های 
گسترده ای برای به حاشیه راندن مسئله  فلسطین صورت گرفت. تاسیس 

داعش و اختالف افکنی میان ملت های مسلمان از جمله  آنهاست.
جمالی عضو هیئت رییسه  کمیسیون امنیت ملی گفت: »رؤسای برخی 
کشورهای عرب تالش کردند تا یاسر عرفات و محمود عباس را به سمت 
مذاکره با اسرائیل ببرند و تشکیالت خودگران فلسطین را از مسیر مبارزه 

دور کنند. 
اما این همــه  ماجرا نبود؛ چراکــه هم زمان با مذاکرات فلســطینیان با 
صهیونیست ها، حمایت های عربستان از داعش در خاک کشورهایی نظیر 
سوریه و عراق، توان مقابله با رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی 

را از مسئوالن این تشکیالت گرفت.«
وی با تاکید براینکه موضع گیری محکمی را از ســوی سران کشورهای 
عربی در خصوص دســتور ترامپ شــاهد نبودیم، ادامه داد: »البته این 
کشور ها خود عامل این قبیل اقدامات و بخشی از مشکل هستند و اتحادیه 

عرب در خدمت پول آنهاست.«
توفان توئیتری  در محکومیــت تصمیم ترامپ؛ #القدس _ 

عاصمه_فلسطین!
مردم البته معطل نماندند؛ معطل پادشاهانی که به جای حمایت از آرمان 
فلسطین، با دشمن خونخوار اشغالگر فالوده می خورند. گذشته از تظاهرات  
گســترده ای که در اقصی نقاط جهان در محکومیت جنایت های رژیم 
صهیونیستی برگزار شد، شبکه های اجتماعی هم صحنه ابراز احساسات 
مردمی بود؛ آنقدر که بازار هشتگ های مختلفی مثل »#القدس_لنا« و 

»#القدس_عاصمه_فلسطین« برای ساعت ها حسابی داغ شد. 
مرور بعضی کامنت ها و نظرات مردمی در شبکه های اجتماعی می تواند 
جالب توجه باشــد: پیرمرد پرحاشــیه  آمریکایی، تمام تالش ها را برای 
عادی سازی اوضاع و انحراف افکار عمومی از بحران فلسطین نابود کرد. 
اعراب امروز نه دیگر پیمان اســلو را معتبر می دانند، نه آمریکا می تواند 
بیش از این برایشان میانجی گری کند. آقای رییس جمهور همه پل ها را 

پشت سرش خراب کرد.

احسان گل محمدی، فعال رسانه ای اصولگرا، در 
یادداشتی تلگرامی با عنوان »حمید بقایی باالخره 
راستش را گفت / تبری که یکی از درختان بهاری 
به ریشه  خود و اون دوتای دیگر زد« نوشت: »آنقدر 
قطعنامه صادر کنید تا اون قطعنامه دونتون پاره 

شود«؛ این بخشی از اظهاراتی است که نشان از بی توجهی رییس جمهور سابق به منافع ملی و 
قطعنامه هایی داشت که هر کدام منشأ انبوهی از تحریم های اقتصادی شد.

بقایی در واکنش به افرادی که می گویند احمدی نژاد از پشت به نظام خنجر زده است، نکته ای 
را گفت که از آن به عنوان پشت پرده تمامی اعتراضات می توان یاد کرد. او با اشاره به اظهارنظر 
فوق الذکر می گوید: »خود آقای الریجانی با این احضاریه ها، دینامیت زیر نظام گذاشته است«. 
بله درست شنیدید: »با این احضاریه ها«؛ جناب بقایی نگفت با »سوءمدیریت« و نگفت با »ایجاد 
نارضایتی برای مردم« و یا...؛ او یک راست رفت سر واقعیت؛ ارسال احضاریه برای درختان بهاری!

علی مطهری: 
من گفته بودم

علی مطهری در یادداشــتی با عنــوان »خدمت 
ترامپ به آرمان فلسطین« که در صفحه شخصی 
وی منتشر شد، چنین نوشت: »زمانی که ترامپ 
کاندیدای ریاســت جمهوری آمریکا بود، من در 
مصاحبه ای گفتم که انتخاب ترامپ به نفع ایران 
و جهان اسالم خواهد بود. این سخن برای برخی 
تعجب برانگیز بود. در چند ماه گذشته، خصوصا 
زمانی که او درخصوص خــروج از برجام صحبت 
کرد و اروپا را در مقابل آمریکا قرار داد و امروز که 
بیت المقدس را پایتخت کشــور جعلی اسرائیل 
اعالم کرده و موجب اتحاد مسلمانان در موضوع 
آزادی فلسطین شــده اســت، در عقیده خودم 
راسخ تر شده ام. وقتی یک فرد تندرو و نامتعادل 
رییس جمهور یک کشور می شود، این امر به نفع 
دشمنان آن کشور تمام می شود؛ چون تصمیماتی 
که او از ســر هیجان و احساســات و خودنمایی 
می گیرد دشمنانش را متحد می کند. این تجربه را 
در ایران نیز داشتیم و دیدیم در دوره ای، دشمنان 

انقالب اسالمی متحدتر شدند.

واکنش صفحه رســمی فرمانده ســپاه 
قدس درمقابل اعالم انتقال پایتخت رژیم 

صهیونیستی به قدس توسط ترامپ

 واکنش سازنده بازی حمله موشکی 
به ادعاهای کافه بازار؛

 برخی از مارکت های ایرانی از 
انتشار بازی های ضدصهیونیستی 

امتناع می کنند
مدیر ســازنده بازی حمله موشکی گفت: در کمال 
تعجب چند وقت پیش یک بازی که هم اسم بازی 
ما بود، در کافه بازار منتشــر شــد که در آن هیچ 
اسمی از اسرائیل نیست. به گفته مدیر پروژه بازی 
ضدصهیونیستی حمله موشکی، ساخت این بازی 
به خاطر تهدیــدات زیادی بود که اســرائیل انجام 
می داد؛ حمله موشــکی گذشتن از ســپر دفاعی 
اســرائیل یا همان گنبد آهنین اســت. انتشار این 
بازی که با اســتقبال کاربران فضای مجازی روبه رو 
شد واکنش رسانه های غربی و حتی صهیونیستی 
را نیز در پی داشت. ســازنده بازی حمله موشکی 
درخصوص واکنش کشــورهای غربی به ســاخت 
این بازی می گوید: واکنش کشــور های خارجی به 
ساخت بازی »حمله موشکی« این بود که اصال چرا 
آن را تولید کرده ایم. وی با انتقــاد از امتناع برخی 
مارکت های اندرویدی داخلی از انتشار بازی گفت: 
بازی ضد صهیونیســتی حمله موشکی در راستای 
اهداف جمهوری اسالمی ساخته شده وحداقل توقع 

این است که در مارکت های داخلی حمایت شود.
به گفته آتش جم، این بازی در ایران اپس، ۲۵ هزار 
بار دانلود شده؛ اما کافه بازار از انتشار این بازی با این 
ادعا که مجوزهای کتبی الزم را ندارد امتناع کرده 
است.آتش جم گفت: کافه بازار پس از آنکه نتوانست 
ایراد فنی به بازی وارد کند، از ما خواست تا از چند 

نهاد مختلف مجوز دریافت کنیم.

ندانم کاری های پیرمرد پرحاشیه آمریکایی؛

عاقبت برجام اعراب و اسرائیل

پیرمرد پرحاشیه ، تمام تالش ها را برای انحراف افکار عمومی از بحران فلسطین نابود کرد. اعراب نه دیگر پیمان اسلو  را معتبر می دانند، نه 
آمریکا می تواند بیش از این برایشان میانجی گری کند.

در برخــی از شــبکه های اجتماعی خبری مبنــی بر قتل 
محمودرضا خاوری در کانادا دســت به دســت می شود، اما 

تاکنون هیچ مقامی در این خصوص صحبتی نکرده است.
به گزارش ایسنا، در حالی این خبر در فضای مجازی منتشر 
شــده که 30 آبان ماه، دادگاهی برای رســیدگی به پرونده 
خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و از متهمان پرونده فساد 

بزرگ بانکی یا پرونده موسوم به ســه هزار میلیاردی، به طور غیابی در شــعبه ۲6 دادگاه انقالب به ریاست قاضی 
احمدزاده برگزار شد. شعبه ۲6 دادگاه انقالب، خاوری را در خصوص اتهامات مطرح شده در کیفرخواست به حبس 
طویل المدت، جزای نقدی و رد مال محکوم کرده است. همچنین مقرر شده دادسرا اموال به دست آمده از وی را به 

فروش برساند تا بخشی از محکومیت وی اجرا شود. حکم صادره قابل واخواهی است.
پیگیری های صورت گرفته از دستگاه قضائی در این خصوص به نتیجه ای مبنی بر تکذیب یا صحت مرگ خاوری 
نرسیده است و ظاهرا این خبر باید از سوی مقامات سیاسی و امنیتی اطالع رســانی شود؛ چرا که دستگاه قضائی 

اطالعاتی از روند پرونده و برگزاری دادگاه را بنا بر وظیفه ای که بر عهده دارد، اعالم می کند.

فعال رسانه ای اصولگرا نوشت:

حمید بقایی باالخره 
راستش را گفت

شایعه ای که خبرساز شد؛

آیا »خاوری« به قتل 
رسیده است؟

ترامپ:
  توافق هسته ای 

فاجعه ای تمام عیار است
رییس جمهور آمریکا بامداد روز گذشــته در 
جمع هوادارانش در فلوریدا، بار دیگر از توافق 
هسته ای ایران به عنوان »فاجعه ای تمام عیار« 
یاد کــرد و از تصمیم خود بــرای عدم صدور 
تاییدیه برای آن دفــاع کرد. وی گفت: »برای 
جلوگیری از دســت یابی ایران به سالح های 
اتمی، من اخیــرا از تایید فاجعه ای موســوم 
به توافق هســته ای ایران خــودداری کردم؛ 
فاجعه ای تمام عیار!« ترامــپ در ادامه گفت: 
»نکته اینجاست که ما ۱.۸میلیارد دالر پول نقد 
به آنها دادیم؛ این پــول آنقدر زیاد بود که آنها 
مجبور شدند از کشورهای دیگر کمک بگیرند، 

چون ما به اندازه کافی پول نقد نداشتیم.«

 مدیران دولتی 
پول صدا و سیما را بدهند

بر اساس ابالغیه یک مقام مسئول به تعدادی 
از ادارات دولتی، با اشــاره به مــاده 37 قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور که 
براســاس آن، دســتگاه های اجرایی موظف 
شده اند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود 
را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما، 
صرف تولید برنامه های مربوط به فرهنگ سازی 
کنند، تاکید شده اســت که باوجود صراحت 
قانونی و گذشت حدود 9 ماه از سال، بسیاری 
از دستگاه ها به تکلیف مذکور عمل نکرده اند؛ 
بنابراین الزم است به منظور جلوگیری از ایجاد 
پرونده های تخلف، این موضوع را در دســتور 

کار قرار دهند.

 رییس جمهور 
امروز به مجلس می رود

بهروز نعمتی نماینده مردم تهران گفت: بودجه 
ســال 97 امروز تقدیم هیئت رییسه مجلس 
شورای اسالمی می شــود. سخنگوی هیئت 
رییسه مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین 
ان شــاءا... رییس جمهور برای تقدیم بودجه 

سال 97 امروز درمجلس حاضر خواهد شد. 

ماکرون به تهران می آید
وزیر خارجه فرانسه، روز جمعه در مصاحبه ای، 
ضمن تایید سفر رییس جمهور این کشور به 
تهران، گفت که کشورش با همه طرف ها درباره 
مسائل خاورمیانه گفت وگو می کند.»ژان ایو 
لودریان« تایید کرد کــه »امانوئل ماکرون«، 
رییس جمهور فرانسه به زودی به تهران سفر 
خواهد کــرد. وی در این مصاحبه  با تلویزیون 
»بی ام اف« گفت که تاریخ سفر ماکرون به ایران 

هنوز مشخص نشده است.

سهم واقعی ایران از دریای 
خزر چقدر است؟

معاون آســیا، اقیانوسیه و مشــترک المنافع 
وزارت امورخارجه، با انتقــاد از برخی القائات 
به افکار عمومی مبنی بــر اینکه نصف دریای 
خزرسهم ایران است یا سهم کشورمان از این 
دریا ۲0درصد است، اظهار کرد: این سخنان با 
منطق حقوقی و بین المللی ســازگار نیست و 

معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست.

کافه سیاست

عکس  روز 

  تظاهرات مسلمانان فلسطینی 
علیه تصمیم ضد فلسطینی ترامپ

عاقبت برجام اعراب و اسرائیل

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

فضای مجازی

ذره بین

وزیر امور خارجه انگلستان روز گذشته وارد تهران شد تا در سفری دو 
روزه به کشورمان، با مقامات ایرانی دیدار کند. رسانه های انگلیسی 
در روزهای گذشته، علت اصلی این سفر را پیگیری پرونده »نازنین 
زاغری« توسط بوریس جانســون عنوان کردند . هرچند سخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان، ادعای این رسانه ها را تکذیب کرد و گفت 
که سفر جانسون ربطی به مساله »زاغری« ندارد. درنهایت وزیر خارجه 

انگلیس دیروز به تهران آمد و اولین برنامه هم دیدار با همتای ایرانی بود.  
در این دیدار که ظهر دیروز انجام شد، دو طرف در خصوص موضوعات 
مختلف روابط دو جانبه، از جمله روابط اقتصادی، بانکی و تجاری و 
اهمیت گسترش آن، مسائل منطقه ای، موضوعات بین المللی به ویژه 
تعهدات همه طرف های برجام به اجرای آن رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه انگلســتان در این دیدار با اشاره به این که برجام از 
اهمیت و ارزش باالیی برای انگلستان برخوردار است،  بر تعهد کشور 
متبوعش بر اجرای کامل آن تاکید کرد و همچنین خواهان گسترش 

همکاری ها و روابط و نیز تداوم رایزنی ها با ایران شد. اینکه در این دیدار 
درباره سرنوشت »زاغری« هم حرفی زده شده یا نه، خبری در دست 
نیست. شنیده می شد قرار است جانسون در دیدار با رییس قوه قضاییه 
این موضوع را مطرح کند. دومین برنامه جانسون در روز گذشته دیدار 
با »علی الریجانی« بود و در ادامــه برطبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته، وزیر خارجه انگلیس با رییس جمهور ، دریابان شمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی و  علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی 

اتمی دیدار می کند. 

در حاشیه سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران

تداوم رایزنی یا پیگیری یک پرونده؟

محمدرضا عارف، با بیان اینکه همیشه رابطه اصالح طلبان با رهبری خوب بوده و هست گفت: رابطه ما با همه ارکان 
نظام خوب است. به قم هم می رویم و با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و 
مشورت با بزرگان و ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است و ما را در پیمودن راه و انجام وظایف ملی کمک 
می کند. وی افزود: همواره خطوط قرمز نظام مورد تاکید گفتمان اصالحات بوده است. ما هیچ گاه مشکلی با ارکان نظام 
نداشتیم و ارتباط نزدیک و خوبی با ارکان نظام داریم. عارف گفت: مهم ترین مسئله امروز ما این است که هم دولت و 
هم شوراها بتوانند مطالبات مردم را پاسخ بگویند لذا پرداختن زودهنگام به موضوعاتی که این مهم را به حاشیه ببرد، 

به مصلحت نمی دانیم؛ یعنی حتی پرداختن به موضوع انتخابات 9۸ را هم صالح نمی دانیم.

رابطه اصالح طلبان با 
رهبری همیشه خوب 

است

محمدرضا عارف:

جه
خار

ت 
اس

سی

سید محمد علی حسینی مدیر کل اروپا و آمریکای مجمع تقریب مذاهب اسالمی و سخنگوی 
اسبق وزارت خارجه، در خصوص کشته شدن علی عبدا... صالح و تاثیر آن بر مناسبات منطقه 
گفت: دشمنان ملت یمن به دنبال طراحی یک فتنه جدید در میان ملت یمن بودند و هستند و 
تالش کردند از وجود علی عبدا... صالح استفاده کنند و تا حدی نیز در این مسیر موفق بوده اند. 
وی با بیان اینکه تالش های صورت گرفته و وحدت ایجاد شــده در یمــن این فتنه را ناکام 
گذاشت گفت: آنچه در یمن رخ داد )کشته شدن عبدا... صالح(، نیاز به بررسی های بیشتر دارد 

تا ماهیت آن کامال روشن و شفاف شود.

سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیرو های مسلح اظهار کرد: اگرچه ما این 
روزها از جانب استکبار جهانی شاهد به  رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
هستیم، این اقدام قطع به یقین نابودی رژیم صهیونیستی را جلو خواهد انداخت و اتحاد و وحدت 
مسلمانان را دوچندان خواهد کرد. وی در واکنش به اظهارات مقامات صهیونیست گفت: نتانیاهو 
از اقدام ورزشکار ما بسیار ناراحت شد و پیغام داد »شما ظاهرا ما را نمی شناسید«؛ من به او می گویم 
شما ما را نشناخته اید، این شما هستید که اراده ملت های مسلمان را نمی بینید، شما ظاهرا هنوز 
پیام جنگ 33روزه را دریافت نکرده اید. اراده مسلمانان را در برابر سالح و تجهیزاتتان درک نکرده اید.
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 اراضی فلســطین در 
آتش خشم

 خشــم جهانی علیه 
نمایش ترامپ

 ترامپ، مرگ اسرائیل 
را جلو انداخت

فلســطین در آستانه 
انتفاضه چهارم

هدف  جمهور:  رییس 
بلند مســلمانان، آزادی 

قدس است

بدین وسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی شرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ســاعت ۱0:00 صبح روز یکشنبه مورخ 
۱396/۱0/03 در آدرس اصفهان- ابتدای سعادت آباد- شماره ۱ تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

۱- تغییر محل شرکت 
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور )سهامی خاص(

به شماره ثبت 2082 و شناسه ملی 1026021014۳

اسرائیلی وجود ندارد که 
پایتخت بخواهد

صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید درخصوص عذرخواهی خود 
از رییس قوه قضائیه اظهار کرد: بســیاری از رسانه های اصولگرا یا حامی ایشان 
تالش کردند عذرخواهی من را پشــیمانی از کاری که مرتکب شدم و عدول از 

سوال و مواضعم جلوه دهند.
 در حالی که سوال من درخصوص حساب هایی که به نام رییس قوه قضائیه است 
در جریان بوده و پیگیری های من ادامه دارد. به هر حال مجلس فراز و نشــیب 
دارد اما هیچ عدولی از پرسشی که داشتم اتفاق نیفتاده است. ایشان تعبیراتی 
 در مورد من به کار برده  بود؛ من هم خود را محق می دانســتم که مقابله به مثل

 کنم. 
در یکی از سخنرانی هایم تعبیری از ایشان داشتم که بعدا احساس کردم تعبیر 

تندی بود. از آن تعبیر عذرخواهی کردم و به نظرم کارم اخالقی بود. البته ایشان تعبیر تندتری در مورد من و برخی نمایندگان مجلس به کار برد 
و ما را وابسته به بیگانگان دانسته بود اما عذرخواهی هم نکرد. فشار از باال نبود اما مالحظاتی وجود داشت.

عضو فراکسیون امید درخصوص عذرخواهی خود از رییس قوه قضائیه:
عذرخواهی کردنم به خاطر فشار از باال نبود

زینب ذاکر
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انتشار یک تصویر عجیب در فضای مجازی در روزهای گذشته خبرساز 
شــد. تصویر را اولین بار کانال های تلگرامی ضدانقالب و معاند منتشر 
کردند. در تصویر منتشر شده که نمونه فرمی با امضای »نماینده ستاد 
معین بازسازی بنیاد مسکن استان اصفهان« و مربوط به تحویل کانکس 

به زلزله زدگان کرمانشاه بود، از زلزله زدگان تعهد گرفته شده بود که در 
ازای دریافت اســکان موقت، در آینده هیچ ادعایی درخصوص دریافت 
وجه نقدی نداشــته باشــند: » ... در صورتی که در آینده، ستاد، وجه 
نقدی بابت اســکان موقت به متقاضیان دیگر پرداخت نماید، اینجانب 

با دریافــت کانکس هیچ گونــه ادعایی درخصوص دریافــت وجه نقد 
نخواهم داشت.« کانال های تلگرامی منتشر کننده این تعهدنامه با آب 
و تاب فراوان و کنایه های مختلف، عملکرد مســئوالن در این باره را به 
چالش کشیده و مورد انتقاد قرار دادند؛ آن هم در حالی که در روزهای 
گذشته بنیاد مسکن استان اصفهان، از پیشگامان کمک به ساخت وساز 
مساکن زلزله زدگان و تخریب و آواربرداری در محله های تخریب شده 
و همچنین تحویل اسکان موقت به زلزه زده های غرب کشورمان بوده و 
آن طور که »غالمحسین خانی«،مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان، اخیرا خبر داد، این بنیاد تا 11 آذرماه، 13هزار و 498 
واحد را ارزیابی کرده که از این تعداد، احداثی نوع  اول ودوم 4هزار و 983 
واحد، تعمیری نوع اول 4هزار و 160واحد و تعمیری نوع دوم 2هزار و 
7۵1 واحد بوده و هزار و 604 واحد را تعمیر)نوع سوم( کرده ودر 3۵9 
واحد نیز عملیات آواربرداری را انجام داد. همچنین برای تعداد هزار و 

193 واحد، پرونده تسهیالت تشکیل شده است.
رییس ستاد مدیریت بحران استان اصفهان نیز 3 روز پیش اعالم کرد که 
در حوزه بازسازی و بهسازی منازل زلزله زدگان غرب کشور، بازسازی 
14 هزار واحد مسکونی به بنیاد مسکن اصفهان واگذار شده است که به 

زودی اقدامات بازسازی آغاز می شود.
به طور کلی نیروها و تیم های امدادی استان اصفهان همچون همیشه 
در خط مقدم حمایت و یاری رساندن در بحران پیش آمده بودند. با این 
حال هنوز هم عده ای مغرض هستند که دســتاوردها را برای رسیدن 
به امراض و اغراض سیاســی خود زیر ســوال ببرند. روز گذشته کانال 
تلگرامی بنیاد مســکن اســتان، نمونه ای از فرم دیگری را منتشر کرد 
که با صورت مجلس اولیه منتشر شــده در کانال های تلگرامی تفاوت 
داشت. در این صورت مجلس جدید که گویا نسخه اصلی است )یا نسخه 
جدیدتری است که منتشر شــده(، هیچ حرفی از تعهدگرفتن به میان 
 نیامده  و دریافت کنندگان اسکان موقت تنها اعالم می کنند که کانکس 

دریافت کرده اند.
به هرحال، حتی به فرض صحت داشــتن تصویر اولی، بازهم نمی توان 
منکر زحمات اســتان اصفهان به عنوان یک استان همیشه معین شد. 
ضمن اینکه آن سوی آبی ها همیشه خوب بلدند کنار گود بنشینند، درد 
و رنج این مردم را ببینند و نان خودشــان را در خون همین مردم بزنند 

و به نوایی برسند! 

 بنیاد مسکن استان اصفهان با انتشار تصویری از صورت مجلس 
تحویل کانکس به زلزله زدگان غرب، شایعات را تکذیب کرد؛

جنجال »تعهد«!

مدیر اجتماعی اداره تعــاون، کار و امور اجتماعی اصفهان 
گفت: در نقشه های عمرانی شهرک های صنعتی الزم است 
تدابیری برای لحاظ کردن پیوست فرهنگی اندیشیده شود.

احمد رضا پرنده اظهار داشت: کارفرمایان باید توجه ویژه ای 
به مسائل فرهنگی - اجتماعی کارگران شاغل در شهرک ها 

و نواحی صنعتی داشته باشند.
وی با اشاره به این موضوع که مدیران شرکت شهرک های صنعتی باید به مسائل فرهنگی کارگران توجه داشته 
باشند، بیان داشت: در ورودی شهرک ها و نواحی صنعتی الزم است مسجد یا نمازخانه ای ساخته شود تا ضمن 
اســتفاده برای فریضه نماز جماعت، به عنوان پایگاه فرهنگی، خانه فرهنگ و تــالش برای خدمات فرهنگی 

اجتماعی و آموزشی کارگران استفاده شود.
مدیر اجتماعی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اصفهان گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی نیاز به پیوست فرهنگی 

دارد و ساخت و تامین مسجد یا نمازخانه در ورودی هر شهرک ضروری است.

ضرورت پیوست 
فرهنگی در شهرک های 
صنعتی اصفهان

قیمت جوجه یک روزه در بازار اصفهان 
۸۰درصد گران شد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

بنابر اعالم گمرک ایران؛
واردات موبایل ۲ برابر شد

تازه ترین آمــار گمرک از اطالعات ثبت شــده 
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی 
تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

2 برابر شده است.
از ابتدای ســال جاری، نزدیک به یک میلیون 
و 742 هزار دستگاه انواع گوشــی تلفن همراه 
ازطریق گمرکات وارد کشــور شده است. ارزش 
این تعــداد گوشــی وارداتــی، 23۵ میلیون و 

400هزار دالر بوده است.
در یک ماهه گذشــته تعداد 380 هزار دستگاه 
انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه 
جامع گمرکی و پنجره واحــد تجارت فرامرزی 
گمرک وارد کشور شد. ارزش این تعداد گوشی 

تلفن همراه وارداتی ۵0 میلیون دالر بود.

 سهم 0/34درصدی ایران 
 از مبادالت تجاری جهان 

در ۲016
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)آنکتاد( 
اعالم کــرد از 32 هزار میلیــارد دالر مبادالت 
تجاری جهان در سال 2016 تنها 0.34 درصد 
آن برابر با 109 میلیارد دالر به ایران تعلق داشته 
است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در 
جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ایران در سال 
2016 به طور کلی 109 میلیارد دالر مبادالت 
تجاری با جهان داشته است که 69 میلیارد دالر 
آن را صادرات و 40 میلیــارد دالر آن را واردات 
تشکیل داده است.به این ترتیب، تراز تجاری ایران 
در سال 2016 ، مثبت 29 میلیارد دالر بوده است. 
در این محاســبات صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی نیز مورد محاســبه قرار گرفته است.کل 
مبادالت تجاری در جهان در ســال 2016 بالغ 
بر 32 هزار میلیارد دالر برآورد شــده که به این 
ترتیب از کل مبادالت تجاری در جهان، ســهم 

ایران تنها 0/34درصد بوده است.

بازار

دستگاه صندلي ماساژ

معاون بازاریابی و فروش شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان خبر داد:

برنامه ذوب آهن اصفهان برای 
صادرات میلگرد به اروپا

معاون بازاریابی و فروش شــرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان 
هم اکنون در حال مذاکره برای صادرات محصول 
میلگرد خود به بازارهای اروپایی اســت اما هنوز 
این صادرات قطعی نشــده اســت، عنوان کرد: 
با اخــذ گواهینامه CARES انگلســتان قابلیت 
صادرات میلگرد ذوب آهن اصفهان به بازارهای 
اروپایی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به 

وجود آمده است.
احسان دشــتیانه افزود: ما در ســال های قبل و 
امسال، به بازارهای اروپایی مانند هلند و بلژیک 
صادرات تیرآهن داشــته ایم و با اخذ گواهینامه 
CARES قابلیت صادرات میلگرد را نیز به دست 

آوردیم.
 معاون بازاریابی و فروش شــرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان با اشــاره به برنامــه صادرات یک 
میلیون تنی ذوب آهن اصفهان در ســال 1396 
اظهار کرد: هنــوز برنامه صادرات ســال آینده 
مشخص نشده اســت اما بســیار امیدواریم که 
برنامه صادرات ســال جاری محقق شود و حتی 

به صادرات بیش از یک میلیون تن نیز برسیم.

اتصال مجتمع های فوالدی شرق 
اصفهان به شبکه سراسری راه آهن

در فاز نخست زمینه جذب و حمل 2۵0 هزار تن 
مواد اولیه این مجتمع که در فازهای بعدی به یک 
میلیون تن افزایش خواهد یافــت با ناوگان ریلی 

فراهم می گردد.
مدیــرکل راه آهــن اصفهان گفت: در راســتای 
تحقق برنامه ششم توسعه کشور در بخش ریلی، 
سیاســت های تشــویقی راه آهن فرصتی بسیار 
مناســب برای اتصال واحدهای صنعتی به شبکه 

ریلی و برخورداری از مزایای بی بدیل آن است.
سیدرضا ســادات حســینی تصریح کرد : گروه 
صنعتی ســپاهان و کارخانه آهن و فوالد اصفهان 
و کارخانه ســاخته های فلزی اصفهــان در قالب 
شرکت بار آهن سپاهان، مواد اولیه مورد نیاز خود 
را به وسیله خودروهای ســنگین از مجتمع فوالد 
مبارکه به محل کارخانجــات تولیدی خود واقع 
در 2۵ کیلومتــری جاده اصفهــان - نائین حمل 
می کردند که طی توافقات صورت گرفته با هدف 
افزایش سهم ریل در حمل بارهای استان ، شرایط 
مطلوبی برای احداث خط منشعب فرعی به طول 8 
کیلومتر به ایستگاه راه آهن فیروزه و اتصال مجتمع 
های فوالدی منطقه شــرق اصفهان به شــبکه 
سراسری راه آهن ایجاد شد که تاکنون از پیشرفت 
98 درصدی برخوردار بوده و با بهره برداری از آن در 
دهه مبارک فجر سال جاری ، در فاز نخست زمینه 
جذب و حمل 2۵0 هزار تن ماده اولیه این مجتمع 
که در فازهای بعدی به یــک میلیون تن افزایش 

خواهد یافت با ناوگان ریلی فراهم می گردد. 

فشارهای مالیاتی، سبب تعطیلی 
بنگاه های تولیدی اصفهان است

رییــس مجمع نماینــدگان اســتان اصفهان با 
اشاره به جزئیات جلســه با وزیر اقتصاد پیرامون 
فشارهای مالیاتی گفت: فشارهای مالیاتی سبب 
شده که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران 
اصفهانــی کارگاه هــای خود را تعطیــل کنند.

حجت االســالم ســید ناصر موســوی الرگانی 
گفت: حدود 2 هفته گذشــته با تولیدکنندگان 
صنعت نســاجی جلســه ای داشــتم که درآن 
جلســه برخی مطرح کردند که مــا دفاتر خود 
را به تهــران یا قم منتقــل می کنیــم؛ چرا که 
صــادرات از گمرک اصفهان مبلــغ باالیی دارد، 
 ولی از اســتان های دیگــر باید مبلــغ کمتری 

بپردازیم. 
وی اضافــه کــرد: مــا نبایــد کاری کنیم که 
سرمایه گذار و تولیدکننده ما از اصفهان گریزان 
باشد، این موضوع را باید مســئوالن با تغییرات 
مدیریتی که انجام شده، با جدیت پیگیری کنند.

با به کار گیری روش نوین CIPP امکان شناســایی 
شبکه های فرســوده فاضالب با قطرهای بزرگ در 
شهر اصفهان فراهم شد. مجری بازسازی شبکه های 
فاضالب اصفهان گفت: این روش شناســایی سبب 
شد که برای بازسازی 2۵ کیلومتر از شبکه فرسوده 
فاضالب شهر اصفهان قراردادی با شرکت های آلمانی 
و چینی با سرمایه گذاری 700 میلیارد ریال انعقاد 
شود. محسن بیشــه افزود: در این فناوری ابتدا لوله 
برای بازسازی، مسدود و سپس با استفاده از روبات 
هوشمند الیروبی، شست وشو و ویدئو متری می شود.

وی گفت: حمل و نقل الینــر منعطف به داخل لوله 
فرسوده از جنس پشم شیشــه مخصوص و آغشته 
به رزین ، شکل دهی الینر در مسیرلوله با فشار هوا 
و پخت رزین با اشــعه UV، از مراحل لوله گذاری به 
روش CIPP است. مجری این طرح عمرانی با اشاره 
به اینکه در این روش سرعت عمل بازسازی لوله های 
فرسوده، از 1۵ روز به کمتر از 8 ساعت تبدیل می شود 
افزود: صرفــه جویی در هزینه، کاهش مشــکالت 
ترافیکی ناشــی ازحفاری، افزایش عمــر لوله های 
جدید به بیش از ۵0 سال و خسارت نزدن به آسفالت 

خیابان ها از مهم ترین مزایای این روش است. وی با 
بیان اینکه از 3 هزار و 700 کیلومتر شبکه فاضالب 
شهر اصفهان، بیش از 80 درصد به دلیل فرسودگی 
نیاز به بازسازی و اصالح دارد گفت: با این قرارداد برای 
قطرهای اصلی باالی ۵00 میلی متر، شبکه فاضالب 
شهر اصفهان شناسنامه دار می شود.شبکه فاضالب 
شهر اصفهان قدیمی ترین شبکه فاضالب کشور است 
که 70 درصد لوله های فاضالبی آن از جنس بتن است 

که دچار فرسودگی شده است.

مجری بازسازی شبکه های فاضالب اصفهان مطرح کرد:

گامی برای پایان دادن به فرسودگی شبکه فاضالب اصفهان

خبر

رییس کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس 
با تاکید بر اینکه ظلمی که در بحث توزیع اعتبارات 
بودجه ای شده باید رفع شود، گفت: اصفهان به نسبت 
درآمدی که برای کشــور ایجاد مــی کند اعتبارات 
تخصیصی بســیار کمتر از حق واقعی خود دریافت 
می کند.حمیدرضا فوالدگر اظهار داشت: بودجه باید 
بر اساس برنامه ششم باشد و ظلمی که در بحث توزیع 
اعتبارات بودجه ای شده باید رفع شود.وی با تاکید 
بر اینکه سهم اعتبارات استان به نسبت میزان درآمد 
آن باید افزایش یابد، افزود: هم اکنون استان اصفهان 
در بخش درآمدهای مطلق، دوم و در بخش ســرانه، 
چهارم اســت؛ اما اعتباراتی که دولت به این استان 
پرداخت می کند، در بخش سرانه جاری و عمرانی، 
در جایگاه بیست و هشــتم قرار دارد و این موضوع، 
گویای بی عدالتی اســت. به گفته فوالدگر، اصفهان 
به نســبت درآمدی که برای کشــور ایجاد می کند 
اعتبارات تخصیصی بسیار کمتر از حق واقعی خود 
دریافت می کند. وی تصریح کــرد: پروژه های ملی 
استانی سهم ناچیزی در بودجه دارند؛ مثل پروژه های 
بخش راه، بخش های حمل و نقل، قطار سریع السیر، 

مترو، کنارگذرهای شرقی و غربی، بزرگراه اصفهان-
شیراز، پروژه های آب و تکمیل تونل سوم که به دلیل 
فقدان اعتبار، نزدیک به تعطیلی است. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس افــزود: ما نمــی توانیم به امید 
اعتبارات دولتی بمانیم چون دچــار عقب ماندگی 
می شویم.وی تصریح کرد: استان اصفهان برای نجات 
از وضع موجود راهی جز جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، چه داخلی و چه خارجی ندارد؛ از این رو 

موانع جذب سرمایه گذاران باید رفع شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

اصفهان کمتر از حق واقعی خود از بودجه می گیرد

پارلمان

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان از کشف 32 دســتگاه گیتار قاچاق به ارزش 3۵0 میلیون ریال در 
اصفهان خبر داد.

جواد محمدی فشارکی پیرامون بازرسی های میدانی و تخصصی مشترک کارشناسان قاچاق کاال، مدیریت 
بازرسی و نظارت اصناف استان و پلیس آگاهی از یک انبار شمال غربی شــهر اصفهان، اظهار داشت: در این 
بازرسی تعداد 2 دستگاه موتور ژنراتور به ارزش ۵00 میلیون ریال  کشف و تحویل مراجع ذی صالح شد.وی 
در ادامه با اشاره به بازرسی از یک انبار در شمال شهر اصفهان، گفت: در این بازرسی 210 کیلوگرم چای سبز 
ساخت کشور چین به ارزش 10۵ میلیون ریال کشف و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شد.

کشف 3۲ دستگاه گیتار 
قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف 
اصفهان خبرداد:

اف
صن

ا

بر اســاس تحلیل اطالعات مربوط به معادن هر 
استان، بیشترین سهم معادن سنگ تزئینی با ۳۳۹ 

معدن، متعلق به استان اصفهان است.
بررسی  آمار معادن دارای پروانه بهره برداری سنگ 
تزئینی در کشور نشان می دهد که درمجموع هزار 

و ۷62 معدن سنگ تزئینی، بیشترین سهم متعلق به سنگ های مرمریت با ۳۷ درصد است.
در جمع بندی می توان گفت که روی هم رفته قطب سنگ تزئینی ایران به ترتیب استان های 
اصفهان، خراســان رضوی، یزد و خراسان جنوبی اســت. البته این به این معنی نیست که 
استان های دیگر نمی توانند قطب باشــند، بلکه اینها قطب های بالفعل است که در صورت 
سرمایه گذاری و توجه به استان های محروم می توان قطب های تازه ای در غرب، شمال غرب 
و جنوب شــرق ایران ایجاد کرد که عالوه بر توسعه و ایجاد اشــتغال در این مناطق، قدرت 

تاثیرگذاری بر بازارهای همسایه نیز ارتقا پیدا می کند.

سنگ تزئینی؛ فرصتی 
برای اشتغال زایی 
منطقه ای

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان گفت: اواخر مهر امسال نرخ 
جوجه یک روزه به قیمت واقعی نزدیک شــد، اما اکنــون با افزایش 

80درصدی در اختیار مرغداری های اصفهان قرار می گیرد.
بهرام پاکزاد با بیان اینکه ابتدای امسال نرخ جوجه یک روزه با افزایش 
چشمگیری روبه رو شد و بهای آن به 3هزار تومان رسید، اظهار داشت: 
با افزایش ناگهانی نرخ ها، واحدهای تولیدی و مرغداری ها با ضررهای 
هنگفتی روبه رو شدند، اما هیچ ارگان و نهادی پاسخگوی معضالت 

پیش آمده نبود.
وی با بیان اینکه طی 47 روز گذشــته نرخ جوجه یک روزه اندکی به 
قیمت واقعی نزدیک شــد و با بهای 1۵00 تا 1600 تومان در اختیار 
مرغداری های اصفهان قرار گرفت، افزود: در حال حاضر قیمت جوجه 
یک روزه با افزایــش 80 درصدی با بهای 2200 تــا 2300 تومان به 
مرغداری ها فروخته می شود. دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان 
بیان کرد: قیمت هر قطعه جوجه یک روزه اوایل سال گذشته 1000 تا 

1200 تومان بوده که در 6 ماهه سال جاری با  افزایش 3 برابری روبه رو 
شد و در مهر و آبان ماه پس از رسیدن به قیمت واقعی، اکنون بار دیگر با 
سیر صعودی مواجه شده است. وی ادامه داد: طی سال گذشته وزارت 
جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یک روزه را کمتر از 
هزار و 220  تومان تعیین کرده است؛ بنابراین نرخ این نهاده نباید باالتر 
از 1400 تومان باشد، اما نمی دانیم ضررهای واحدهای تولیدی را چه 

کسانی باید جوابگو باشند.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان:
قیمت جوجه یک روزه در بازار اصفهان ۸0 درصد گران شد

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،364،000
تومان

710،000نیم سکه
تومان

409،700ربع سکه
تومان

266،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

128،691
تومان

      قیمت سکه و طال

صندلي ماساژ آي رست 
SL-A33-5 مدل

 3,850,000
تومان

صندلی ماساژ بست 
RT-8710 رست مدل

 1,685,000
تومان

MG155 صندلي ماساژور بيورر

 275,000
تومان

هویج آمریکایی ۹0 هزار 
تومانی در »شهروند«!

عکس روز

سمیه پارسادوست
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در حسرت اتحاد

پیشنهاد سردبیر:
ض 

ت اصفهان در اعترا
سئوالن مطبوعا

چرا م
 

به گرانی و احتکار کاغذ، با یکدیگر متحد نمی شوند ؟

ت اتحاد
در حسر

روزنامه ها روزگار خوبــی نمی گذراننــد. گرانی کاغذ، کمــر مطبوعات 
 را شکســته و برای هیچ مقام و مســئولی هم مهم نیســت که چه بر سر 
رسانه های کاغذی خواهد آمد. پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده بود که تعرفه انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تا پایان ســال 
جاری مطابــق روال قبل بوده و افزایش نخواهد یافــت؛ اما برخالف ادعای 
مســئوالن این وزارتخانه، تعرفه واردات کاغذ تحریر روزنامه  افزایش یافت. 
از 20 تا 50 درصد گرانی کاغذ، واکنش روزنامه های خصوصی را به دنبال 
داشت. دولتی ها که گویا غمی نداشته و ندارند یا حداقل اینکه کمتر متضرر 

می شوند. 
روزنامه ها بــرای چــاپ در حــوزه مطبوعات، بــه »کاغذ« نیــاز دارند 
و حاال مهم تریــن و اصلی ترین ماده مصرفی شــان یعنــی همان کاغذ، 
 گــران و کمیــاب شــده و ناشــر یــا مدیرمســئول نمــی توانــد مثل 
خیلی های دیگر از این بازار کاســبی کرده و نرخ محصول فرهنگی خود را 

مطابق با نرخ افزایش ماده مصرفی اش، افزایش بدهد. 
در یک مورد فقط می توان مثال زد که کاغذ سولیکام از نرخ 2200 تومان به 

یکباره تا 3500 تومان افزایش قیمت پیدا کرده است . 
درواقع از همان زمان که خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ در فضای رسانه و 
در میان واردکنندگان کاغذ پیچید، باعث شد کاغذهایی که در کشور موجود 
است را با تعرفه قبلی وارد بازار نکنند و حتی دســت نگه دارند تا وضعیت 
قیمت ها مشخص شود و باالتر برود. روندی که هنوز ادامه دارد و دولت هم 
اقدامی در این راستا انجام نداده است. درعوض هزینه روزنامه ها در هر روز 
بین 500 تا ۸00 هزار تومان افزایش پیدا کرد و لطمه اولیه 

هم به رسانه های مکتوب خورد. 
کاغذ نیســت. کاغذ گران است و مدیران مســئول چاره ای 
ندارند جز اینکه در سایه بی توجهی ها و بی اهمیتی متولیان 
و دولت، یا تیــراژ را کمتر کرده و یا صفحــات روزنامه را کمتر 
کنند یا در بدترین حالت، قید روزنامــه داری و چاپ را بزنند و 
روزنامه را تعطیل کنند. رییس دولت اما همچنان به آماردادن 
در زمینه اوضاع خوب)!( در همه زمینه ها مشــغول است. ارشاد 
به روزنامه ها اهمیتی نمی دهد. بخشــنامه های اســتاندارقبلی 
 اصفهان درخصــوص الزام ادارات اســتان به خرید 5 نســخه از 
روزنامه های محلی  هم در بایگانی خاک مــی خورد و هیچ مقام 
مسئولی پیدا نمی شود که مدیران روزنامه ها را صدا بزند و بپرسد 

دغدغه و مشکل اصلی شما چیست؟! 
 درچنین وانفســایی عده ای تنها و تنها به پرشــدن جیب خود فکر 
می کنند. درحــال حاضرما ســه کارخانــه عمده تولیــد کاغذ در 
کشــور داریم که علیرغم هشــدارها و جلســات متعدد به دلیل بی 
 توجهی مســئولین عماًل در برابر واردات عقب نشــینی کرده اند . شنیده 
می شــود در یکی از همین کارخانه های معروف، علی رغــم آنکه امکان 
تولید باالی کاغذ رول چاپ و همچنین کاغــذ تحریر وجود دارد، اما تولید 
آن را متوقف کرده اند.  اینها همه تصمیماتی است که چندشرکت محدود 
گرفته اند و وزارت صنعت هم از این وضعیت باخبر اســت اما در ســکوت 

مســئوالن این وزارتخانه، این شرکت ها سود خوبی از شــرایط موجود برده 
و می برند. ضرر اصلی با مدیران مســئول و ناشران اســت که کمرشان زیربار 
گرانی کاغذ و احتکار آن می شــکند. چاره ای هم نمی ماند جز اینکه روزنامه 
های بخش خصوصی در واکنــش به این وضعیت، اعــالم کنند مدتی چاپ 
را متوقف کرده و یا الکترونیکی منتشــر خواهندشــد. چند روزنامه هم این 
کار را کردند از جمله روزنامه »ســینما« که دراعتراض به گران شــدن کاغذ 
اعالم کــرد از روز شــنبه )۱۸ آذر ماه(به مدت یک هفته به روی پیشــخوان 
روزنامه فروشــی ها نمی رود و فقط به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. 
روزنامه »هفت صبح« هشت صفحه از صفحات خود و »شرق« هم 4 صفحه 
را حذف کردند. سردبیر مجله کرگدن هم نوشت که به دلیل گرانی کاغذ این 
 هفته منتشر نمی شود . سایر نشریات نیز کم و بیش مشابه چنین تصمیماتی را 
گرفته اند.  می گویند دولت پیش بینی وضع موجود را نکرده و نشریات دولتی هم 
تا می توانسته اند کاغذ خریده و احتکار کرده اند. با این شرایط سرانجام نشریات 
خصوصی در ابهام است.  مدیرمسئول روزنامه »آرمان« هم می گوید:»صرف 
اینکه جلو افزایش تعرفه کاغذ را بگیرند، کافی نیست. باید با افرادی که کاغذ را در 

انبارها نگه می دارند تا بتوانند با قیمت بیشتری آن را بفروشند، برخورد شود.« 
در کنار این مســائل، ســواالتی هم مطرح اســت؛ از جمله اینکه چرا در 
کشــورمان با کمبود کاغذ روزنامه مواجه شــده ایم، آن هــم در حالی که 
 رابطه ما با روسیه و چین خوب است و ایران حتی دمپایی هم از چین وارد 

می کند اما نمی تواند کاغذ با قیمت مناسب وارد کند!
سال هاست مسئوالن در شعارها و بیانیه های خود از سرانه پایین کتابخوانی و 
روزنامه خوانی در کشور حرف زده و اظهار تاسف می کنند و حاال با افزایش تعرفه 
کاغذ، همین اندک روزنه ها را هم می بندند چون فقط روزنامه ها زمینگیر نخواهند 

شد. حتی آموزش و پرورش و ارشاد ما هم در زمینه چاپ کتاب به 
مشکل خواهند خورد. 

در اصفهان خودمان و در روزهای گذشته مشاهده کردیم که 
روزنامه ها متاثر از فضای ایجاد شــده در بازار کاغذ، به مشکل 
برخورده اند و همین مشکالت باعث شــده تا مدیران مسئول 
تصمیمات تازه ای در این باره بگیرنــد؛ از پایین آوردن تیراژ تا 
کم کردن صفحات روزنامه و حذف برخی مجالت زیرمجموعه 

و ویژه نامه هایی که چاپ می کرده اند. مســئوالن استانی هم که 
گویا همچون همیشه دغدغه های مهم تری دارند و برایشان اهمیتی 
ندارد چه بر سر مطبوعات می آید. اینکه توقع داشته باشیم مدیران 
مســئول روزنامه های محلی شــهرمان برای یک بار هم شده در 
اقدامی هماهنگ و متحد و همدالنه ، مثال یک هفته از چاپ روزنامه 

خودداری کنند یا هر راهکار دیگری که حداقل بتواند توجه مسئوالن 
را کمی جلب کند، شاید آرزویی عبث است، اما ما همچنان امیدواریم 
 برای یک بار هم شــده ، شــاهد اتحاد رســانه های اصفهانی باشیم. 
اصفهانی ها به خساست معروف اند. به اشتباه و درست آن کاری نداریم 

اما اینکه ما اصفهانی ها بلد نیستیم و یا نمی خواهیم به وقت اضطرار و در 
روزهای مبادای زندگیمان و یا به وقت رخ دادن مشکل، پشت هم باشیم و به 
جای زیرآبی رفتن و زمین زدن دیگران، دست یکدیگر را گرفته و با هم باال 
برویم ، خصلتی است که انگار هیچ وقت قرار نیست از ما جدا شود! لطفا یک 

بار هم شده از این خصلت جدا شویم. 

سردبیر روزنامه نصف جهان:
ارشاد به خواب زمستانی رفته است

سردبیر روزنامه نصف جهان در ارتباط با افزایش قیمت کاغذ طی روزهای اخیر با اشاره به این نکته که این افزایش 
قیمت در ظاهر 20 درصد اعالم شده اما در حقیقت بیش از 30 تا 40 درصد بوده گفت: افزایش قیمت کاغذ عمال کل 
مطبوعات را دچار چالش کرده این در حالی است که این حرکت با سکوت دولت که مدعی حمایت از مطبوعات بوده، رخ داده است.

ایرج ناظمی  ادامه داد: این موضوع مربوط به یک شهر و یک منطقه نیســت بلکه مطبوعات کل کشور را درگیر کرده است و حتی 
روزنامه سینما در اعتراض به این افزایش قیمت به مدت یک هفته انتشار نسخه کاغذی خود را متوقف کرده وصرفا نسخه الکترونیکی 

خود را منتشر می کند.
وی با بیان اینکه نم یتوان تنها با کاهش تعداد تیراژ روزنامه و کم کردن صفحات در مقابل این افزایش قیمت مقاومت کرد، افزود: در 
حالی که جامعه امروز تحت الشعاع فضای مجازی  قرارگرفته، شاید بتوان گفت این افزایش قیمت که منجر به کاهش چاپ و صفحات 
روزنامه ها می شــود، بزرگترین ضربه را به مطبوعات و جامعه زد و به نوعی پهن کردن فرش قرمز برای جوالن هر چه بیشتر فضای 

مجازی و آثار مخرب آن در جامعه بود.
ناظمی اضافه کرد: در شرایطی شاهد افزایش قیمت کاغذ هستیم که یارانه کاغذ مطبوعات نیز قطع شده و در این میان سکوت دولت 
و معاونت مطبوعات وزارت ارشاد جای تاسف دارد و این موضوع در اصفهان پررنگ تر خود را نشان داده و می توان گفت اداره ارشاد 
در اصفهان به خوابی عمیق فرو رفته است چرا که در همین موضوع اخیر ارشــاد می توانست با هماهنگی الزم مانع از بوجودآمدن 
بسیاری از مسائل و مشکالت جامعه مطبوعات بشود، اما تنها به تقسیم چند آگهی ثبتی در بین مطبوعات دل خوش کرده است و 

دیگر مسائل همچون افزایش حقوق مالیات و بیمه و مخارج چاپ برای آنها معنای خاصی ندارد.

ُرمان »کاپیتان بابک« کتابی برای نوجوانان

سردبیر روزنامه اصفهان زیبا:
واکنش ها به گرانی کاغذ، ُمسکن موقت است

ســردبیر روزنامه اصفهان زیبا در مورد افزایش قیمت کاغذ می گوید: طبیعتا افزایش 
قیمت کاغذ اتفاق خوشایندی نیســت و به طور حتم تاثیرات نامطلوبی بر مطبوعات 
خواهد گذاشت همانطور که تا کنون شاهد بوده ایم که بسیاری از روزنامه ها برای اینکه ضربه بیشتر از 
این ناحیه متوجه آنها نباشد، به سمت کاهش تعداد تیراژ و کم کردن تعدادصفحات حرکت کرده اند که 

بدون شک راه حل اتخاذ شده بلند مدت و تاثیرگذار نخواهد بود و تنها مسکنی موقت است.
مجتبی شــاهمرادی تاثیر ارشــاد را در ایجاد اتفاقات مطلوب بــرای مطبوعات بی بدیل دانســت 
و ادامــه داد: در حالــی که مصــرف کاغذ در چاپ روزنامه، کامال مشــخص و تعریف شــده اســت 
 انتظار مــی رود توجهی ویژه به ایــن موضوع با تخصیص اعتبــارات الزم یا یارانه مــورد نیاز صورت

 بگیرد.
وی در خصوص اینکه چه طیفی متضرر این افزایش قیمت خواهند شــد، افزود: این موضوع گریبان 
 گیر تمام اقشــار جامعه از مردم عادی که به نوعی مخاطب مطبوعات هستند تا مسئوالن و صاحبان 
روزنامه ها شده این در حالی است که شنیده شده ثبت سفارش کاغذ مجددا باز شده و همچنین وعده 
اختصاص ارز مبادله ای به مطبوعات داده شده است، در حالی که کاغذ عمدتا از کشورهای دیگروارد 
می شود و نیاز به ارز مبادله ای دارد و در شرایطی که هر روز شاهد افزایش قیمت دالر در بازار هستیم 

این موضوع نیز تاثیرات مخرب خود را گذاشته است.
شــاهمرادی با بیان اینکه افزایش قیمــت کاغذ تاثیر برابری بــر روزنامه هــای دولتی و خصوصی 
داشــته تاکید کرد: شــاید بتوان عنوان کرد راه حل برون رفت از این چالــش نیازمند حمایت دولت 
 اســت چرا که دولت با توجه ویژه در حوزه مطبوعات می تواند اقدامات موثری در این زمینه داشــته

 باشد .

سمیه یوسفیان

ازدواج به عنوان مقوله ای اجتماعــی به رغم ثبات زیادی که همواره 
بر نفس آن حاکم بوده، بســیار تحت تاثیر شرایط جامعه جدید قرار 
گرفته اســت، هر چند تحوالت در ازدواج جوانــان امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر است، اما آنچه ازدواج در روزگار ما را از سبک ازدواج در 
گذشته متفاوت ساخته، گستردگی دامنه تحوالت در ازدواج است 

که اثر دگرگونی در بنیان ها و ساختارهای اجتماعی داشته است.
مهم ترین پیامد تحوالت یاد شــده تاخیر در ســن ازدواج جوانان و 
همچنین وقوع ازدواج های ناموفقی است که نهایتا به طالق و جدایی 
می انجامد. با تعویق در وقوع ازدواج، یکی از نیازهای فطری نســل 
جوان بی پاسخ می ماند و تبعات ناخوشایند فردی و اجتماعی بسیاری 
را به دنبال می آورد؛ پیدایش یأس و ناامیدی و باالخره افسردگی، بروز 
خأل عاطفی و احساس تنهایی و همچنین گسترش فساد و فحشا از 

جمله تبعات نامطلوب تعویق در وقوع ازدواج است.
با توجه بــه اهمیت و ضــرورت امــر ازدواج در جامعه و تشــکیل 
خانواده های پایدار، خانه جوان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان با اجرای دوره ای جامع با نام »یک عاشقانه آرام« سعی کرده 

تا حرکتی در راستای افزایش آمار ازدواج و به دنبال آن کاهش آمار 
طالق بردارد.

رییس خانه جوان و رییس دفتر تخصصی جوان ســازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان در خصوص اجرای طرح »یک عاشقانه 
آرام«  در اصفهان که توســط هیات علمی خانه جوان شــهرداری 
اصفهان سازمان فرهنگی تفریحی تدارک دیده شده گفت: به صورت 
روزانه پیگیر مشکالت جوانان هستیم و به بررسی آنها می پردازیم؛ 
این در حالی است که هر سال یک ســری از دغدغه ها را در اولویت 

قرار خواهیم داد.
محســن معصومی با بیان اینکه در اتاق فکر برای هر سال موضوعی 
در نظر گرفته  می شود و موضوعی که در سال جاری در دستور کار 
قرار داده شده مسئله ازدواج اســت ، عنوان کرد: از جمله اهداف این 
برنامه می توان به تســهیل در امر ازدواج جوانان، ایجاد شور و نشاط 
جهت روی آوردن جوانان و والدین به این امــر مهم، تحکیم بنیان 
خانواده ها، آگاهی بخشی و توانمندسازی جوانان جهت یک انتخاب 
موفق، صحیح و به موقع، آگاهی بخشی به خانواده ها جهت مدیریت 
بهینه شــرایط فرزندان در زمینه ازدواج، شناســایی و شبکه سازی 
کلیه عاملین و موثرین حوزه ازدواج به جهــت هم افزایی مطلوب و 

 توانمندسازی موسســات، عاملین و موثرین در حوزه ازدواج اشاره 
کرد.

وی آموزش برای جوانان را حلقه مفقوده آغاز یک زندگی دانســت و 
تاکید کرد: برنامه یک عاشقانه آرام با همکاری 30 نهاد از اداره های 
کل استان و تشکل های مردم نهاد در حال اجرا است و در این برنامه 
زندگی جوانان حاضر در طرح را از زمان آشنایی تا ایجاد انگیزه ازدواج 
در آنها و به دنبال آن هنگامی که زندگی مشترک آغاز شود و همچنین 
هزار روز اول زندگی که بیشترین تکانه ها در این زمان رخ می دهد، 

توسط مشاور رصد خواهد شد.
رییس خانه جوان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرحله 
اولیه این طرح یعنی کالس های پیش از ازدواج قرار داریم، افزود: این 
کالس ها در 5 گروه شرکت کننده که در مجموع ۱200 نفر شرکت 
کننده را شامل می شــود، برگزار می شود این در حالی است که ۸0 
درصد از شهرستان اصفهان و 20 درصد از سایر شهرستان ها هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای اینکه نتیجه این دوره ها را شاهد 
باشیم، زندگی افرادی که در این طرح به ازدواج منتج می شود را به 
کارگاه بعد از ازدواج تحت عنوان کارگاه آموزشی زندگی پایدار معرفی 

خواهیم کرد. 

زمان ارسال آثار به جشنواره»بهشت در قاب 
تصویر« تمدید شد

ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان تا پایان آذرماه تولیدات رسانه ای تصویری مراکز فرهنگی به همت دفتر تخصصی سینما فراخوان چهارمین دوره از جشنواره »بهشت در قاب تصویر« با محوریت 
جهت شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای جوان مراکز فرهنگی در جامعه دنبال می کند، این اهداف تالش می کنند با ایجاد بستری مناسب خاطرنشان کرد: جشنواره بهشــت در قاب تصویر اهدافی فرهنگی را در فعاالن گمنام فرهنگی خواهد بود.وی در مورد اهداف برگزاری جشنواره چون »تجلی قرآن در جامعه« و »شــهید حججی« با محوریت معرفی صوتی و فیلم نامه است. بخش های ویژه حاضر در این جشنواره موضوعاتی فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن، اینفوموشن، کلیپ تصویری، کلیپ »بهشت در قاب تصویر« اشاره کرد و افزود: این جشنواره شامل بخش های و دیگر مکان های مذهبی هســتند. وی به بخش های مختلف جشنواره متوجه شد. مخاطب جشنواره فعاالن مراکز فرهنگی، هیئت های مذهبی روبرو هستیم و این موضوع را از بخش ها و موضوعات این جشنواره می توان این زمینه ادامه داد: در جشنواره بهشت در قاب تصویر ما با مخاطب ویژه ای فرهنگی و عرضه درست آثار مراکز فرهنگی بوده است.مصطفی حیدری در در خواهد آمد. هدف اصلی این جشنواره در اولویت اول توانمند سازی آثار مذهبی استان اصفهان در جشنواره ای با نام بهشت در قاب تصویر به نمایش تصویر« گفت: تولیدات رســانه ای تصویری مراکز فرهنگی و هیئت های اصفهان، رییس دفتر تخصصی سینما در معرفی جشنواره »بهشت در قاب به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری جاری تمدید شد. 

عرصه های هنری به استعدادیابی بپردازند. 

مراسم رونمایی از کتاب »کاپیتان 
بابک« نوشته سعید محســنی با همکاری کمیته 

فرهنگ شهروندی و دفتر تخصصی ادبیات مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان در فضای حوضخانه باغ غدیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان، سعیده سیاحیان، کارشناس ادبی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 

در این مراسم با اشــاره به رزومه پربار سعید محسنی گفت: تعداد زیادی از اعضای 
قلمستان این نویسنده را با ادبیات بزرگسال و کتاب هایی چون »دختری که خودش را 

خورد« و »نهنگی که یونس را خورد هنوز زنده است« می شناسند اما این بار با نگارش 
کتاب »کاپیتان بابک« ســعی دارد کاری جدید در دنیای نوجوان انجام دهد. ســعید 
محسنی، نویسنده کتاب » کاپیتان بابک« با ابراز خرسندی از نگارش این کتاب آن 

هم در بخش نوجوان، گفت: امسال سال خوبی برای من بود چرا که کتاب »دختری 
که خودش را خورد«  بعد از 5 سال به چاپ سوم رسید و رمان » نهنگی که یونس 

را خورد، هنوز زنده است«  
نیز مجوز چاپ گرفت.

برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه سه کشوری در استان اصفهان:

تاثیر قصه گویی در تربیت فرزندان و تقویت فرهنگ عامه و شعائر دینی 

اصفهان میزبان برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در روزهای 20 الی 22 آذرماه به میزبانی کانون پرورش فکری استان 
اصفهان خواهد بود.

رضا قمرزاده معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از برگزاری بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه سه 

کشوری به میزبانی استان اصفهان خبر داد و با اشاره به قدمت قصه گویی در تاریخ کانون و فرهنگ کشور، مبنای همه فعالیت های کانون و 

ازجمله قصه گویی را کتاب و کتاب خوانی عنوان کرد و افزود: اکنون 40 فعالیت بر این مبنا در ۱00 مرکز کانون اجرا می شود. وی گفت: در 

۱7۱ مرکز سیار و 57 مرکز پستی ما نیز قصه گویی اجرا می شود. قمرزاده با اشاره به سابقه قصه گویی در فرهنگ مردم و قصه های فولکلور، 

از تاثیر قصه ها در تربیت فرزندان و ایجاد آرامش سخن راند و خاطرنشان کرد: استفاده ناصحیح از قصه ها می تواند منجر به فراموشی برخی 

از فعالیت ها و سوابق فرهنگی ما شود. قمرزاده وجوه تمایز جشنواره بیستم با جشنواره های قبلی را، اضافه شدن بخش های آزمایشی، 

حضور 473 پدربزرگ و مادربزرگ با هدف حفظ فرهنگ فولکلور و قدیمی، توجه به شعائر مذهبی و دینی و حضور 3 هزار و ۱73 نوجوانان 

در این جشنواره عنوان کرد. قمرزاده با بیان آنکه هنوز در عرصه بین الملل داوری تمام نشده، اظهار کرد: براساس تجربه گذشته، امسال نیز 

37 کشور شرکت می کنند که احتماالده مورد در سطح بین المللی به مرحله نهایی راه می یابند. وی با اشاره به اینکه بخش حوزه ای، امسال 

اضافه شده و استان اصفهان میزبان حوزه 3 کشوری است، گفت: امسال ۱۸4 اثر به مرحله کشوری راه می یابند. همچنین ترکیب شرکت 

کنندگان امسال شامل مربیان، شرکت کننده های آزاد و بین المللی، نوجوانان و پدربزرگ و مادربزرگ هاست. در حوزه مقاله و قصه گویی 

نیز ۱۸2 اثر و 70 داستان به دبیرخانه رسیده است که مجموعا 6 هزار و 737 اثر معرفی می شوند. وی موضوعات جشنواره را، موضوع آزاد 

در مایه تربیتی و آموزش برای مربیان، قصه های رضوی و ادبیات فولکلور و قصه های ملی، شاهنامه ای و محلی اعالم کرد و یادآور شد: در 

انتها، کتاب بیستمین جشنواره با چاپ قصه های منتخب ارائه می شود. در ادامه قربانی مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان با 

اشاره به میزبانی اصفهان برای بیستمین جشنواره حوزه 3 کشوری طی روزهای 20 تا 22 آذرماه از رقابت استان های بوشهر، چهارمحال و 

بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد خبر داد که در مجموعه فرهنگیان شماره 3 برگزار می شود. وی گفت: در حاشیه این جشنواره، دو 

نشست تخصصی ویژه مربیان و نشست ویژه همکاران آموزش و پرورش و بهزیستی برگزار می گردد. قربانی از برگزاری جشنواره استانی در 

روزهای 25 و 26 شهریور ماه سال جاری خبر داد که از 295 اثر ارسالی، 20 اثر از مربیان کانون، سه اثر در بخش رضوی، شش اثر در بخش 

آزاد و 5 نفر در بخش نوجوانان، و یک نفر در بخش پدربزرگ ها به عنوان منتخبین استانی برگزیده شده اند. 

 تکذیب ادعای کانال های ضد انقالب
 درباره تعویق برنامه روز دانشجو در اصفهان

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی با تکذیب ادعای کانال های ضد انقالب دالیل 
تعویق ویژه برنامه روز دانشجو در این دانشگاه را تشریح کرد.

محمدصادق باسو در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان، با اشاره به ادعای کذب برخی کانال های 
ضد انقالب مبنی بر لغو ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با فشــار نهاد های نظارتی اظهار داشت: برنامه 
مذکور که با حضور وحید جلیلی و بــا هنرمندی میالد هارونی 
ترتیب داده شــده بود، بنا به تصمیم داخلی بسیج دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به واسطه برخی ناهماهنگی های 
اجرایی فعال به تعویق افتاده است. وی ادامه داد: رویه غیراخالقی 
و غیرحرفه ای رسانه های ضد انقالب در فضای مجازی مبنی بر 
ترکیب اطالعات صحیح و غلط، دیگر سیاستی نخ نما و غیر موثر 
قلمداد می شود. بنابراین از عموم مخاطبان فضای مجازی درخواست می کنیم با کسب اطالعات صحیح 

از مجاری معتبر توطئه دستگاه عملیات روانی دشمنان انقالب را خنثی کنند.
به گزارش تسنیم، پس از تعویق ویژه برنامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به مناسبت 
روز دانشجو و با حضور تنی چند از فعاالن عرصه فرهنگی کشور ترتیب داده شده بود، تعدادی از کانال های 
اطالع رسانی وابسته به سرویس های غربی سعی در ارائه اطالعات غلط در مورد سرانجام این برنامه داشته 

و علت تعویق آن را تصمیم نهاد های نظارتی بر شمردند.

جوانان اصفهانی و یک عاشقانه آرام

فاطمه جبلی

فرزانه افسرطه
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چند سالح حیوانی عجیب که بشر ساخته است
پیشنهاد سردبیر:

جاسوس افزار جدیدی اخیرا کشف شده که به تاریخچه چت های تلگرام 
دسترسی می کند؛ جاســوس افزار »Tizi« به روت دستگاه دسترسی 
می یابد و به سراغ تصاویر شــخصی کاربر، تاریخچه تماس و چت ها در 
اپلیکیشن هایی مانند فیسبوک، واتس اپ و حتی سرویس پیام رسان 

رمزگذاری شده تلگرام می رود.
با معرفی اندروید ۸ اوریو، گــوگل Play Protect را هم راه اندازی کرد؛ 
برنامه ای جدید که هر از چندگاهی به بررسی نرم افزار های موبایل شما 
و اپلیکیشن های داخل پلی اســتور می پردازد و به دنبال بدافزار های 
شیطانی می گردد. اخیرا گوگل مجموعه ای از جاسوس افزار ها را یافته 

که واقعا ترسناک به نظر می رسند.
مرکز مدیریــت امــداد و هماهنگی عملیــات رخداد هــای رایانه ای 
)ماهر( این اپلیکیشــن ها را حاملی در پشــت »Tizi« معرفی می کند؛ 
بدافزاری که از سال ۲۰۱۵ مورد اســتفاده قرار گرفته است. از طریق 
آسیب پذیری های سیستم عامل اندروید، Tizi به روت دستگاه دسترسی 
می یابد و به سراغ تصاویر شخصی کاربر، تاریخچه تماس ها و تاریخچه 
چت ها در اپلیکیشن های محبوبی مانند فیس بوک، واتس اپ، وایبر و 
حتی سرویس پیام رسان رمزگذاری شده تلگرام می رود. عالوه بر این 
جاسوس افزار مورد اشاره می تواند پیامکی شامل مختصات جغرافیایی 
دســتگاه ارســال کند، با دوربین موبایل تصویربرداری کرده و حتی 
میکروفون ها را شــنود کند. چنین موضوعی واقعا ترسناک است، اما 
خبر خوب اینکه آسیب پذیری های مورد استفاده توسط Tizi مدت ها 

پیش و در آپدیت امنیتی اندروید در آوریل ۲۰۱۶ برطرف شده اند. 
خبر بد هم این اســت که هنــوز میلیون ها موبایــل اندرویدی وجود 
دارد که این به روزرســانی را دریافت نکرده اند. بنابر اطالعات گوگل، 
اپلیکیشــن های Tizi اکثرا توســط کاربران کنیایی دانلود می شــوند 
 و دیوایس هــای درصد کمــی از کاربــران آمریکایی هم آلوده شــده 

است.
بعد از کشف این رخنه امنیتی، گوگل اپلیکیشن ها را پاک کرد، اکانت 
توســعه دهندگان را به حالت تعلیق درآورد و پیام هشــداری به تمام 
دیوایس هایی که احتماال آلوده شده اند فرســتاد. عالوه بر این گفتنی 
است که Play Protect گوگل آپدیت شده است تا بهتر قادر به تشخیص 

بدافزار های مبتنی بر Tizi باشد.

اختراعی کاربردی برای تامین سالمت کارمندان
یکی از مشکالت شایع  در محیط کار، بروز ســندروم  تونل کارپال یا CTD  است که در 
حرکات تکراری و خمش و پیچش های متعدد مچ دست اتفاق می افتد که ناحیه سندروم 
تونل کارپال دچار آسیب  شده و باعث مورمور شــدن و گزگز در ناحیه دست می شود؛ 
در نتیجه فرد مجبور می شود دستش را زیر آب سرد بگیرد. یکی از علت های بروز این 
سندروم استفاده از موس های معمولی است که به هنگام استفاده از آنها و در استفاده های 
طوالنی مدت،  استخوان های مچ دست در حالت غیرمطلوبی قرار می گیرد و باعث بروز 
این مشکل می شود. مجموعه تولید و طراحی محصوالت ارگونومیک در خراسان جنوبی 

توانسته موسی را طراحی کند که این مشکل را به حداقل برساند. 
استفاده از موس های ارگونومیک یا ورتیکال ســاخت این مجموعه باعث می شود که 
اســتخوان های رادیال و مچ دســت در وضعیت خنثی قرار گیرند و در اســتفاده های 
طوالنی مدت، مچ در حالت راحتی قرار گیرد و از بروز CTD یا همان سندروم تونل کارپال 
جلوگیری شود. گفتنی اســت  مدل های مختلفی از این موس وجود دارد که متناسب 

با دست هر فرد طراحی شده است و باعث ارتقای بهره وری در محیط کار خواهد شد.

ازجمله قوانینی که در بســیاری از شــهرهای اروپا به تازگی اجرا شده، 
محدودیت استفاده از ســوخت های فسیلی بخصوص گازوئیل 

را می توان نام برد. بنابراین انتظار مــی رود که با اعمال این 
محدودیت، ســوخت جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته 
شود.یکی از ایده هایی که در زمینه سوخت های تجدیدپذیر 
وسایل حمل و نقل عمومی بخصوص در مورد اتوبوس های 
عمومی مطرح شده، اســتفاده از ضایعات و تفاله های قهوه 
اســت. بیوبین که یک کمپانی فعال در حوزه سوخت های 
پاک و دوستدار محیط زیست اســت در همکاری با شرکت 

بزرگ رویال داچ شل ســوخت تجدیدپذیر پیشرفته جدیدی 
را معرفی کرد که از بازیافت ضایعات و تفاله های قهوه به دســت 

می آید. بیوبیــن همچنین نوع خاصی از زغال قهــوه را به بازار عرضه 
می کند که به جای چوب در شومینه کاربرد دارد.این سوخت که درواقع 
ترکیبی از گازوئیــل با روغن حاصل از بازیافت ضایعات قهوه اســت به 
تایید مقامات شهری لندن رســیده و در آینده ای نزدیک انرژی مورد 
 نیاز برای حرکــت اتوبوس های دو طبقه قرمز رنگ این شــهر را تامین 

خواهد کرد.

مکالمات بین الملل آزادسازی می شود
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از خروج سرویس مکالمات بین الملل از انحصار این شرکت و واگذاری ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین الملل به شرکت های خصوصی تا پایان سال 
خبر داد.صادق عباسی شاهکوه در گفت وگو با مهر، اجرای این طرح را در راستای اهداف کاهش تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع انحصار در این بخش عنوان کرد و گفت: مکالمات 
بین الملل از انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت خارج می شود و شرایط قرار است به نحوی باشد که بعضی از وظایف شرکت زیرساخت در این بخش، به سمت اپراتورهای ارتباطی برود. وی 
افزود: با انجام این طرح، دخالت زیرساخت در پروژه های مربوط به ارتباطات صوتی ایران و خارج و نیز ترمینیشن و اورجینیشن که تاکنون در اختیار زیرساخت بود، کاهش می یابد. مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در این طرح بخش حاکمیتی همچنان در اختیار زیرساخت باقی می ماند اما در بخش غیرحاکمیتی، ارائه و یا فروش سرویس به بخش خصوصی 
سپرده می شود. عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه با خروج شرکت ارتباطات زیرساخت، قرارداد با اپراتورهای بین المللی صوت )کریر( از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد و زیرساخت دیگر 
در این قراردادها حضور نخواهد داشت، گفت: در حال آماده سازی و زمینه سازی شرایط برای اجرای این طرح هستیم. به گفته وی، خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از انحصار و آزادسازی 
فعالیت های مربوط به صوت )VOICE( یک برنامه یک ساله است که تا پایان امسال، بخشی از آن اجرا می شود.این موضوع می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات بین الملل و امکان حضور و فعالیت 

اپراتورهای مجازی در بازار کمک کند.

 یک بنیاد خیریه انگلیسی با آزمایش ۵۰ برند تقلبی 
شارژر اپل متوجه شــد آنها برای کاربر خطرجانی 
دربر دارند. Electrical Safety First یک بنیاد خیریه 
انگلیسی، پس از تحقیقاتی اعالم کرده که شارژرهای 
تقلبی آیفون احتماال به کاربران آسیب برساند. این 
شرکت روی شــارژرهای تقلبی موجود در انگلیس 
مجموعــه ای از آزمایش های ایمنــی را انجام داد 
و متوجه شــد ۹۸ درصد آنها ممکن است به ایجاد 
آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شوند. به همین 
دلیل برای کاربــران خطر جانی در بــر دارند. این 
شرکت برای سنجش ایمنی، ۳ آزمایش طراحی کرد 
و از سوی دیگر ۵۰ برند شارژر تقلبی را آزمود. جالب 
اینکه تمام این شارژرها در یک یا دو آزمایش ایمنی 

شکست خوردند.

 اگر چه در ظاهر مردان از زنان قدرتمندتر به نظر می رسند، اما در عمل بخش هایی از اندام 
داخلی زنان و بخصوص بخش های هوازی آنان استحکام و توانمندی بیشتری دارد. یکی 
از پیش نیازهای افزایش قدرت و توانایی داخلی بدن این اســت که بدن بتواند اکسیژن 
بیشتری را از خون جذب کند. در حالی که در بررسی های قبلی ادعا شده بود بدن مردان 

به طور کلی در ایــن زمینه بهتر از 
زنان عمل می کند، در بررسی های 
تازه مشخص شده اندام هوازی بدن 
زنان جوان، توانمندی بیشتری در 
مقایســه با مردان جوان دارد و در 
زمینه جذب اکسیژن از خون، بهتر 
عمل می کند. البته باید توجه داشت 
که وضعیت در مورد کودکان و افراد 
مسن متفاوت اســت و اندام هوازی 
پسران و پیرمردان عملکرد بهتری 
در مقایسه با دختران و پیرزنان دارد.

پژوهشــگران می گویند این یافته 
جدید ثابت می کند تصورات قبلی 

در مورد اینکه بدن مردان به طور طبیعی قدرتمندتر است، درست نبوده. البته هنوز علت 
توانایی بیشتر بدن زنان جوان برای جذب اکسیژن مشخص نشده است.

کشف نرم افزار جاسوسی در تلگرام
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 شارژرهای تقلبی آیفون 
خطر جانی دارند

در زمان جنگ جهانی دوم، ایده یک ســالح عجیب به تفنگداران دریایی آمریکا پیشنهاد شد 
و آن آموزش دادن خفاش ها به عنوان عامل انتحاری بود. این ایده برای اولین بار توســط 
یک دندان پزشک ساکن پنسیلوانیا ارائه شد که آن را از غارهای پر از خفاش در پارک ملی 
حفره های کارلزبد در نیومکزیکو الهام گرفته بود. هدف این بود که این موجودات را به مواد 
منفجره مجهز کنند و برای پیدا کردن اهداف با استفاده از توانایی فرستادن و دریافت امواج 
صوتی شان، آنها را آموزش دهند. پس از اینکه ارتش از هزاران خفاش دم آزاد در آزمایشات 

خود استفاده کرد، مقامات آمریکا این پروژه را به نفع ساخت بمب اتم کنار گذاشتند.

گاهی یک سالح عجیب، بسیار حیرت انگیزتر از آن است که قابل باور 
باشد. در دهه ۲۰ میالدی، دانشــمندی روس به نام الیا ایوانف، قصد 
خلق موجودی از ترکیب انسان و شــامپانزه را داشت. 
هدف پروژه، بارور کردن شامپانزه ها با اسپرم انسان بود. 
پس از شکست این پروژه، ایوانف به آفریقا رفت و در آنجا 
تالش کرد زنان آفریقایی را با اسپرم شامپانزه بارور کند. 
بعد ها ادعا شــد که این پروژه ها بخشی از نقشه جوزف 
استالین، دیکتاتور شــوروی برای خلق ابرجنگجویانی 

دورگه از انسان و شامپانزه بوده است.

خفاش ها تنها موجوداتی نبودند که برای اهداف نظامی مورد اســتفاده قرار گرفتند. در پروژه دیگری که 
»پروژه کبوتر« نام گرفت، تالش هایی برای تولید بمب هدایت شــونده توســط کبوترها انجام گرفت. این 

پرنده ها با استفاده از جعبه معروف اســکینر آموزش دیدند تا هدف را در 
یک صفحه نمایش که درون جعبه تعبیه شده بود پیدا کنند و پس از پیدا 
کردنش، به آن نوک بزنند. این پروژه در سال ۱۹44 کنسل شد و بار دیگر 
در سال ۱۹4۸ با نام »پروژه اورکن« احیا شد. اما در نهایت با ورود بمب های 
مجهز به سامانه های هدایت الکترونیکی، پروژه این سالح عجیب هم کنار 

گذاشته شد.

در حالی که سگ ها معموال در نبرد وظایفی مانند پیدا کردن بمب را بر عهده دارند، این 
بار کمپانی بوستون داینامیکز با الهام از این حیوانات یک سگ باربر روباتیک به نام »بیگ 
داگ« )Bid Dog( ساخته اســت. این روبات بزرگ برای عبور از عوارض نا هموار و سخت 
و حمل بارهای سنگین برای ســربازان طراحی شده و هم اکنون توسط ارتش آمریکا در 
حال آزمایش در افغانستان است. بیگ داگ بسیار پر سر و صدا بوده و راه رفتن عجیب این 
سگ روباتیک بیشتر شبیه به سگ های نمایش است تا راه رفتن عادی و به همین دلیل 
آن قدرها پنهان کار و چابک نیست. اما هدف این هیوالی ۱۰۹ کیلویی، چابکی یا ساکت 
بودن نیست، بلکه حمل کردن محموله هایی تا 4۵ کیلوگرم است. با این حال ارتش آمریکا 
خیلی از این روبات راضی نبوده و معتقد است که اندازه و سر و صدای آن، محل سربازان 

را لو می دهد.

بریتانیا در اوج جنگ سرد یک سالح هسته ای عظیم ۸ تنی به نام طاووس آبی ساخت. 
این سالح یک مین هسته ای بود که قرار بود در آلمان قرار گیرد و در صورتی که شوروی 
از شرق به اروپا حمله کرد منفجر شود. مشکل اینجا بود که زمین در زمستان به شدت 
سرد شده و درنتیجه باعث می شد اجزای درون مین کار نکنند. اما چه چیزی این مین 
را به یک سالح عجیب بدل می کرد؟یکی از پیشنهادات عجیب و غریب این بود که این 
مین را با استفاده از مرغ ها گرم کنند. مرغ ها درون پوسته مین قرار می گرفتند و غذا، آب 
و اکسیژن کافی برای یک هفته در اختیارشان قرار می گرفت. در نهایت اما این پروژه به 
دلیل نگرانی در خصوص به هوا رفتن میزان زیادی از ذرات آلوده به موارد رادیواکتیو، 

کنار گذاشته شد.

بمب خفاشی

جنگجویان انسان-شامپانزه

بمب هدایت شونده توسط کبوتر

سالح هسته ای مرغیسگ روباتیک

شوروی هم عالقه زیادی به اســتفاده از حیوانات به عنوان جنگ افزار داشت 
و موجودی که آنها انتخاب کردند، دلفین بود. در 
دهه ۶۰ پروژه ای با هدف آموزش این موجودات 
برای انجام وظایفی نظیر پیدا کردن مواد منفجره 
در زیر آب آغاز شــد. روســیه اما تنها کشوری 
نیســت که دلفین ها را با هــدف نظامی آموزش 
می دهــد، بلکه آمریــکا هم به منظــور آموزش 
دلفین برنامه های خود را دارد. البته قرار نیست 
این آبزیان دوســت داشــتنی هیچ گونه سالح 
کشــنده ای حمل کنند، زیرا توانایی تشــخیص 

دوست از دشمن را ندارند.

دلفین های نظامی

چند 
سالح حیوانی عجیب 

که بشر ساخته است

از ابتدای تاریخ، انســان ها همواره در صدد کشتار یکدیگر بوده  و در 
این راه سالح های هوشمندانه و گاهی هم احمقانه  خلق کرده اند.در 

این مطلب شما را با  چند سالح عجیب ساخته دست بشر آشنا 
خواهیم کرد.

تصویب استفاده از قهوه به عنوان مکمل سوخت دیزل برای اتوبوس های لندن

نخبه مازندرانی با همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی مازندران، دستگاه هوشمند 
رطوبت سنج گیاه را در مازندران ســاخته و به تولید انبوه رسانده است. فرزان قنبری 
اظهار کرد: دستگاه کنترل هوشمند باغ نیازمندی های گیاه به رطوبت و خاک را ارزیابی 
و از طریق اپلیکشین موبایل اطالع رســانی می کند. وی خاطر نشان کرد: این دستگاه 
به گونه ای طراحی شده اســت که حتی در مواقع ضروری می تواند به راه اندازی موتور 

این دستگاه اطالع آب اقدام کند. این نخبه مازندرانی خاطر نشان کرد: به وسیله 
رسانی مناســبی در ارتباط با وضعیت جوی در اختیار 

استفاده کنندگان این طرح قرار می گیرد. قنبری 
با اعالم اینکه نمونه خارجی این دستگاه 

در حال حاضر ســه میلیون تومان 
قیمت دارد، گفت: دستگاه تولید 
شده در اســتان مازندران زیر یک 
میلیون تومان بسته بندی می شود 

و آماده فروش است. 
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رییس اداره ثبت احوال تیران و کرون:
۴۰درصد مردم تیران و کرون 
فاقد کارت ملی هوشمند هستند

رییس اداره ثبت احوال شهرستان   تیران و کرون
تیران و کرون با بیان اینکه از سال 
آینده تمام خدمات اداری براساس کارت ملی هوشمند 
صورت می گیرد، اظهار داشت: تاکنون برای ۲۷ هزار نفر 
از مردم شهرستان تیران و کرون کارت ملی هوشمند 
صادر شده و مابقی هنوز درخصوص انجام فرآیند صدور 
کارت ملی خود اقدام نکرده اند که در صورت بی توجهی 
به این موضوع، با چالش در سال آینده روبه رو خواهند 
شــد. اصغر رضا زاده افزود: بیــش از ۴۰ درصد مردم 
شهرســتان تیران و کرون بــرای دریافت کارت ملی 
هوشمند اقدام نکرده اند و کارت ملی هوشمند ندارند و 
این موضوع منجر به افزایش حجم مراجعات در ماه های 
پایانی سال می شود.رییس اداره ثبت احوال شهرستان 
تیران و کرون با بیان اینکه ارائه برخی از خدمات ثبت 
احوال به دفاتر پیشــخوان واگذار شــده، اظهار کرد: 
متقاضی راه اندازی دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال 
در شهرستان تیران و کرون، فرآیند اداری تاسیس این 

دفتر را انجام داده و به زودی این مرکز افتتاح می شود.

رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:
 اختصاص اعتبار برای  ساماندهی 

جاده مرنجاب
رییــس اداره راه و شهرســازی  آران و بیدگل
شهرســتان آران و بیــدگل 
درخصوص حدود اختیــارات اداره متبــوع خود در 
ساماندهی جاده مرنجاب گفت: جاده مرنجاب در حوزه 
راه های تحت پوشش وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد 
و از این رو مسئولیتی در زمینه این جاده برعهده این 
مجموعه در شهرستان نیست. مجتبی آراسته تنها راه 
ساماندهی اساسی جاده مرنجاب از طریق اداره متبوع 
خود را قرار گرفتن این جاده در حوزه راه های روستایی 
خواند و افزود: با توجه به اینکه روستایی در باالدست 
مرنجاب وجود ندارد، این امر مقدور نخواهد بود.آراسته 
با بیان اینکه ساماندهی جاده ۴۵ کیلومتری مرنجاب 
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، خاطرنشان 
کرد: پیشنهاد می شود با موافقت سازمان حفاظت محیط 
زیست  و تعامل با سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری  
و سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به زیرسازی و 

آسفالت مسیر اقدام شود.

بارش سخاوت در دامنه فریدن؛
وقتی کوچه های شهر خیریه 

می شوند
مرکــز نیکــوکاری بقیــه ا... فریدن

االعظم)عــج( شــهر دامنه، 
خیریه ای است که از ســال ۱۳۹۳ تا کنون به 

کوچه کوچه شهر برکت هدیه کرده است.

هزار نفر زیر پوشش خدمات 
سی بی آر اداره بهزیستی کاشان

مسئول واحد »سی بی آر« اداره  کاشان
بهزیستی کاشان گفت: حدود 
هزار پرونده تحت پوشش خدمات این واحد است.

نرگس احمدی، در حاشــیه آییــن اختتامیه 
نمایشــگاه عکس »قاب امید« گفت: این افراد 
در حوزه هــای آمــوزش، امرار معــاش،  امور 
اجتماعی و بخش ســامت که شامل خدمات 
پیشگیری، مراقبت پزشکی، توان بخشی و وسایل 
 کمک توان بخشــی اســت، مورد حمایت قرار 

می گیرند. 
وی با تاکید بر تغییر نگرش جامعه درخصوص 
توانمندی هــای معلولین افزود: مــردم باید با 
دیدن توانمندی های معلوالن در برابر رشــد و 
پیشرفت آنها احساس مسئولیت داشته باشند 
 و از هیچ تاشی در مسیر شــکوفایی آنها دریغ 

نکنند.
به گفته وی، معلوالن توان یابانی هستند که امید، 
نشاط و کار و حمایت متناسب می تواند عاوه بر 
شکوفایی استعدادهایشان، آنها را به پیشرفت و 
تعالی واحساس خوشایند موفقیت و نشاط در 

زندگی برساند.
 شایان ذکر است که نمایشگاه قاب امید با هدف  
معرفی توانمنــدی های معلوالن کاشــانی به 
مناسبت روز جهانی معلولین از ۱۲ تا ۱۷ آذر به 
مدت یک هفته در ســالن مهربان فرهنگسرای 
مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان 

برگزار شد.

علی بختیار با اشاره به اینکه با تدبیر و رایزنی ها، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، از بیمارســتان آیت ا... گلپایگانی و درمانگاه تامین اجتماعی 
خوانسار بازدید کرده است، افزود: پس از بازدید وزیر، اعتبار کامل این 
درمانگاه برای تجهیز و راه اندازی صورت گرفت و تا پایان ســال جاری 

افتتاح می شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شورای اسامی گفت: با 
رایزنی در وزارت بهداشت با رییس و معاونت سازمان تامین اجتماعی 
در خصوص بیمارســتان آیت ا... گلپایگانی جلســات متعددی برگزار 

شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از رفع اشکاالت، بیمارستان آیت ا... گلپایگانی 
به عنوان بیمارستان تامین اجتماعی غرب اســتان و مرکز کشور قرار 

می گیرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی با اشاره به خط ریلی 
راه آهن ادامه داد: در حال تامین اعتبار برای سال آینده هستیم تا بتوانیم 
با منابع کافی بابت خط ریلی راه آهن، برای سال آینده همه بخش ها و 
قطعات راه آهن را به مناقصه بگذاریم؛ همچنین انتخاب پیمانکار انجام 
شود و یکی یکی قطعات راه آهن را فعال کنیم و به این مهم دست یابیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی با اشاره به 

مشکات دیارخودرو تاکید کرد: از همین جا اعام می کنم اگر کارگران 
دیار خودرو با ما همکاری  کنند بســیاری از مشکات بر طرف خواهد 
شــد؛ زیرا عدم همکاری آنان باعث خواهد شــد بســیاری از اقدامات 

صورت نگیرد.
بختیار با بیان اینکه بخشی از معوقات باقی مانده این کارگران، به قبل 
از انتخاب بنــده در منصب نماینده مجلس باز می گردد، متذکر شــد: 
امسال حقوق این کارگران پرداخت شده و به تازگی شرکت »بایک« در 
این کارخانه مشغول تولید خودرو شده است. وی ابراز داشت: در دیدار 
با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشــور، بسیاری از مشکات 
شهرستان های خوانســار و گلپایگان از جمله شماره گذاری خودروها 
برطرف شده است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسامی عنوان کرد: در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکات 
دیار خودرو در مسیر عادی قرار گرفت؛ تا جایی که تسریع در آزادسازی 

پکیج ها که در گمرک انجام شده است 
به زودی به کارخانه ارسال می شود.

وی اذعان داشت: برای کمک به رونق 
اقتصادی کارخانه دیار خودرو  نیازمند 
همــکاری کارگــران بــوده و همواره 
درصدد هستم که دیار خودرو همانند 
 سایر شــرکت های شهرســتان رونق 

بگیرد. 
بختیار در پایان اظهار داشت: با رایزنی 
در وزارت اقتصــاد، در آینــده نزدیک 
بااستفاده از تســهیات ماده ۱۲ خط  
تولید خودروی برقــی در این کارخانه 
راه اندازی شــده و ۵۰هزار تاکســی 
برقی، تولید و به نــاوگان حمل و نقل 
کشور اضافه می شــود. با نظر مساعد 
وزیر اقتصــاد  این اقدام بــه زودی در 
 شــورای عالــی اقتصاد بــه تصویب 

می رسد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خبر داد:

تولید 50 هزار تاکسی برقی با راه اندازی خط تولید خودروی برقی

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقداماتی که برای توسعه این دو شهرستان در  گلپایگان و خوانسار

حوزه های مختلف انجام شده است، اظهار کرد: درمانگاه تامین اجتماعی خوانسار حدود 15 سال بدون استفاده مانده بود که باعث پوسیدگی 
سرستون های این بیمارستان شده بود.

در دیدار با سردار 
اشتری فرمانده 
نیروی انتظامی 
کشور، بسیاری 

از مشکالت 
شهرستان های 

خوانسار و 
گلپایگان از جمله 

شماره گذاری 
خودروها برطرف 

شده است

عکس نوشت

خبر

نامه نمایندگان به رییس جمهور درباره مطالبات 
بازنشستگان فوالد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم خمینی شهر در  خمینی شهر
مجلس، از جمع آوری امضا برای 
نامه ای خطاب به حسن روحانی درخصوص نحوه 
پیگیری مطالبات بازنشستگان فوالد و مکلف کردن 
به حقوق آنان از طریق جابه جایی در ردیف های 

بودجه خبر داد.سیدجواد ابطحی نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
عدم پرداخت حقوق بازنشستگان فوالد گفت: به 
عنوان نماینده ملت شرمنده ایم که چرا به قانون در 

این باره عمل نمی شود.

وی افزود: در این راستا در حال جمع امضا برای 
نامه ای خطاب به حجت االسام حسن روحانی 
بازنشستگان  مطالبات  پیگیری  نحوه  درباره 
فوالد هستیم که در آن دولت را مکلف کرده ایم 
حقوق  بودجه،  ردیف های  در  جابه جایی  با 

بازنشستگان فوالد را پرداخت کند.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: در بودجــه ۹۷ هم ان شــاء ا... 

رایزنی خواهیــم کرد که مطالبات بازنشســتگان 
فوالد پرداخت شــود؛ چرا که با توجه به انباشــت 
مطالبــات ایــن بازنشســتگان و انتقــال آنــان 
 از این صندوق بــه صندوقی دیگر، مشــکل حل 

نخواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: تاکنون بیــش از ۳۰ امضا بــرای نامه به 

رییس جمهور جمع آوری شده است.

 نماینده مردم خمینی شهر خبر داد:
نامه نمایندگان به رییس جمهور درباره مطالبات بازنشستگان فوالد

فقدان سند مالکیت
9/550 چون رسول سفیدزاده فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
60 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 15190/4856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 362068 که در 
صفحه 553 دفتر 279 به نام باقر چینی فرزند عبدالحســین ثبت و سند صادر شده و 
مع الواسطه طبق سند رسمی 112895-79/4/21 دفتر 34 اصفهان به متقاضی فوق 
انتقال شده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و 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 ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 28879 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )233 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/549 چون خانم شهال قدوسی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت وامضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 60 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 15190/4856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 362069 که 
در صفحه 556 دفتر 279 به نام جواد چینی فرزند عبدالحسین ثبت و سند صادر شده 
و مع الواسطه طبق سند رســمی 112859-79/4/21 دفتر 34 اصفهان به متقاضی 
فوق انتقال شــده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و 
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 ســند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند بــه ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 28476 شبان رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )232 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائیه

9/547 شــماره پرونــده: 139504002004000637/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9502064/2 شــماره ابالغیــه: 139605102004002827 بدینوســیله به خانم 
فاطمه عقبائــی  بدهکار پرونده فوق ســاکن اصفهــان صارمیه کوی شــهید نور 
صادقی کوی بعثت بن بست عرفان منزل شــخصی که برابر گزارش مامور مربوطه 
آدرس شما شناسائی نگردیده اســت  ابالغ می گردد که  برابر ســند رهنی شماره 
27298 - 1385/08/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 79 اصفهان مبلغ 
69/761/121 ریال بابت اصل، مبلغ 5/590/039 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1395/07/26 و از تاریخ 95/7/27 به بعد روزانه مبلغ 36/818 ریال به بدهی 

مطروحه افزوده می گردد به بانک مسکن اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به شماره 139504002004000637/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مطرح می باشد.  لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 
و حذف ماده 34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی تمامت مورد وثیقه )ششدانگ یک واحد آپارتمان پالک 2669 
فرعی مجزی شده از 1823 فرعی از 30  اصلی بانضمام ششدانگ پارکینگ پالک 
2672 فرعی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان( و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو 
ماه ازتاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن 
و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف: 28700 اداره اجرای اســناد رســمی 

اصفهان)273 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اخطاریه ماده 102

9/546 شــماره پرونــده: 139404002004000369/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9400891/2 شماره ابالغیه: 139505102004003173 بدینوسیله به جهانبخش 
محمدی  بدهکار پرونده اجرائی شــماره 139404002004000369/1 به نشانی 
اصفهان اتوبان کاوه شهرک میالد خیابان نیکبخت منزل شخصی، که برابر گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناسایی نگردیده  اســت ابالغ می گردد که در خصوص 
پرونده اجرایی فوق لــه: بانک ملی اصفهان )شــعبه فلکه ارتــش( و علیه: آقایان 
جهانبخش محمدی کرناچی، محمد مهدی کالت پور و خانم ها نسترن کالت پور و 
شهرزاد محمدی کرناچی نظر به اینکه از طرف آقای محمد مهدی کالت پور )احد از 
راهنین( نسبت به ارزیابی پالک 68/20020 بانضمام ششدانگ اعیانی انباری قطعه 
دو و ششدانگ اعیانی پارکینگ مسقف شــماره 8 فرعی واقع در بخش 14 اصفهان 
متعلق به )میزان 29/92 سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق متعلق به خانم شهرزاد 
محمدی کرناچی، میزان 21/04 سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق متعلق به خانم 
نسترن کالت پور و میزان 21/04 سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق متعلق به آقای 
محمد مهدی کالت پور( که در مقابل طلب بانک ملی شــعبه فلکه ارتش اصفهان 
و 0/05 اجرائیه در رهــن قرار گرفته، واخواهی گردیده اســت، طبق ماده 102 آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رســمی به قید قرعه آقای عنایت اله مجلسی کوپایی بعنوان 
کارشناس انتخاب و شش دانگ پالک صدرالذکر به مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه 
میلیون ریال ) 2/250/000/000 ریال( ارزیابی نموده است. لذا مراتب به شما ابالغ 
می گردد و تاریخ انتشــار این آگهی تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است و فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. م الف: 28698 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)261 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ اخطاریه ماده 101

9/548 شــماره پرونــده: 139404002004000657/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9401708/2 شماره ابالغیه: 139605102004002649 بدینوسیله به خانم کبری 
احمدی فرزند احمد  بدهکار پرونده به نشانی اصفهان خیابان جی آخر شهرک ادیسون 
مجتمع سه واحدی واحد 3  که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما مورد شناسایی 
نگردیده  اســت ابالغ می گردد که طبق گزارش شــماره 95/2/24 /د- 95/2/24 
کارشناس رسمی دادگستری تمامت ششــدانگ پالک ثبتی 8009 فرعی مجزی 
شده از 790 اصلی مفروزی از 790/1668 و 8010 فرعی مجزی شده از 790 اصلی 

مفروزی از 790/1668 واقعات در قطعه 8 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان مورد 
وثیقه اسناد رهنی شــماره 17926 و 17927 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
192 اصفهان هر دو ملکی به آقای غالمعلی جوانمردی که در مقابل طلب بانک ملی 
در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب به مبلغ 
1/256/000/000 ریال و 1/556/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. لذا برابر ماده 
101 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، بدینوســیله به شما اخطار می شود چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالکهای مذکور معترض می باشــید ظرف مدت 5 روز پس از انتشار 
این آگهی اعتراض کتبی خود را ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ ســه میلیون و پانصد هزار ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی برای هر یک از 
پالکهای مذکور ارسال دارید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت 
آگهی خواهد گردید. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
 منتشر می گردد. م الف: 28699 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)256 کلمه، 

3 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول

9/545 اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961017 ج/11 له فاطمه رضایی به وکالت  آقایان 
مجید ترابی ومهدی باقری و علیه 1- زبیده احمدی 2- لیال احمدی 3- زهرا احمدی 
4- اکبر احمدی 5- حسین احمدی 6- محمد حسین احمدی با قیومت حسن رضایی 
7- ملیکا احمدی با قیومت حسن رضایی 8- هاجر احمدی با قیومت حسن رضایی 
9- بتول احمدی 10- خورشید بیگم حسینی مبنی بر مطالبه مبلغ 3/319/693/609 
ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/10/16 
ساعت 10/5 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش 88/73 متر مربع از 228/15 متر مربع عرصه و 243/94 متر مربع 
از 654/74 مترمربع اعیانی یک باب منزل به آدرس مندرج در نظریه کارشناســی با 
مشــخصات مندرج که ذیال درج شده اســت ملکی آقای محکوم علیهم واکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیهم می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه میباشــد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل یک باب منــزل واقع در اصفهان- خانه اصفهان- 
خیابان سپاه- کوچه سپاه- کوچه هشت بهشت اینجانبان کارشناسان منتخب پس 
از اطالع از موضوع کارشناســی در معیت خواهان از محل مورد معرفی بازدید نموده 
و پس از معاینه و بررســی های الزم و باتوجه به مدارک ابرازی نتیجه به شرح ذیل 
 تقدیم می گردد. محل مورد نظر هنگام بازدید یک باب ســاختمان نیمه ساز 4 طبقه 
می باشد که این ساختمان با اسکلت بتنی و ســقف تیرچه بلوک که طبقه همکف و 
چهارم دور آسانسور تیغه چینی شده و طبقات دوم و سوم تیغه های جداکننده با سفال 
اجرا شــده و همچنین دیوارهای پیرامون و حیاط و همچنین درب موقت ورودی نیز 
اجرا شده است. این ســاختمان دارای پروانه به شماره 8/91/22067 مورخ 91/9/1 
صادر شده ازشهرداری منطقه 8 می باشد که طبق پروانه صادر شده مساحت عرصه 
حدود 238/15 متر مربع و زیربنای تایید شده حدود 654/72 متر مربع می باشد. نتیجه: 

با شرح مراتب باال و با توجه به موقعیت محل و متراژ عرصه و اعیانی پالک و قدمت 
ساختمان و متعلقات مربوطه و نوع کاربری و پروانه صادر شده و اشتراکات و مصالح 
به کار رفته و سایر عوامل موثر بر ارزش گذاری ارزش ششدانگ عرصه واعیان پالک 
مورد ارزیابی به نظر اینجانبان 8/910/000/000 ریال معادل هشــتصد و نود و یک 
میلیون تومان می باشد. م الف: 28424 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 

)476 کلمه، 5 کادر( 
حصروراثت

9/544 آقای اهلل یار ایدر دارای شناسنامه شماره 194 به شرح دادخواست به کالسه 
96/690 ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نگهدار ایدر  بشناسنامه 881  در تاریخ 1396/9/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- ماه بس ایدر 
فرزند صفر علی بــه ش ش 5064 متولد 1332 صادره از دهاقان)همســر متوفی( 
2- اهلل یار ایدر فرزنــد نگهدار به ش ش 194 متولد 1355 صادره از دهاقان )پســر 
متوفی(3-فرهاد ایدر فرزنــد نگهدار به ش ش 31 متولــد 1358 صادره از دهاقان 
)پســر متوفی(4-علمدار ایدر فرزند نگهــدار به ش ش240 متولــد 1354 صادره 
از دهاقان )پســر متوفی( 5-نبی اهلل ایــدر  فرزند نگهدار بــه ش ش5275 متولد 
1352 صادره از دهاقان )پســر متوفی(6- اعظم ایدر فرزنــد نگهدار به ش ش353 
متولد 1360صادره از دهاقــان )دخترمتوفی( 7- زیباایــدر فرزند نگهدار به ش ش 
631متولد1365 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/266  شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان)224 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

9/542 مشخصات محکوم علیه : نام: 1- مصطفی مداحی 2- حسن سیدعلی ، نام 
پدر: 1- محمد 2- . . .  . ، شــغل : 1- آزاد 2- آزاد ،  نشــانی محل اقامت : 1- آران و 
بیدگل شهرک صنعتی صباحی بلوار تجارت شرکت یاقوت شهر ، 2- مجهول المکان، 
مشــخصات محکوم له : محمد مهدویان با وکالت خانم محبوبه صدیقیان ، نام پدر : 
حسین ، شغل : آزاد ، نشانی محل اقامت : آران و بیدگل میدان امام حسن خیابان زینبیه 
پاساژ پاسارگاد طبقه ســوم واحد 12 ، محکوم به : به موجب رای شماره 575 تاریخ 
96/06/28 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است محکوم علیه ها محکوم هســتند به صورت تضامنی به :  پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال  در وجه یک فقره چک به شماره 982098 مورخ 95/12/25 ، 
عهده بانک سپه قزوین بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید و پرداخت هزینه دادرسی )به مبلغ 3/260/000 ریال( و حق الوکاله وکیل 
در حق آقای محمد مهدویان . رای صادره غیابی است هزینه اجرا نیم عشر دولتی به 
عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجرای احکام:همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 5/2/62496 شورای حل اختالف آران و 

بیدگل)278 کلمه، 3 کادر(
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حصر وراثت
9/540  خانم مرضیه براتی آبگرمی دارای شناسنامه شماره 5490037687به شرح 
دادخواست به کالسه 490/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان بهار کریمی عسگرانی به شناسنامه 5490303832 
در تاریخ 95/9/14 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- مرضیه براتی آبگرمی به ش. ملی 5490037687 ت. 
ت 71/12/28 مادر و 2- مسیب کریمی عسگرانی، ش.ش 378 ت.ت 1367/8/15 
پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 371 شعبه 
 اول حقوقی و حســبی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )132 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

9/539 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
960831 له آقای  حسن پریشانی علیه آقای محمد تقی عسگری به خواسته مطالبه در 
نظر دارد 4/249 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی 156/9 )معادل محکوم به وحق االجرا 
جمعا به مبلغ 637/486/000 ریال( که بصورت یک قطعه زمین بایر به مساحت 171 
متر مربع به نشانی خمینی شهر خیابان باغبان روبروی تاالر تشریفات خیابان عطار 
کوچه عطار بن بست ادیب یک را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ سه شنبه 1396/10/12 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی باال 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این 
صورت ده درصد اولیه پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، 
شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. ملک در 
تصرف شخص ثالث می باشد که نسبت به ملک ادعای مالکیت دارد. تذکر: متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به 
حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده 
به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی 
کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند.  م الف: 5936  اجرای احکام 

حقوقی دادگستری خمینی شهر )280 کلمه، 3 کادر( 
مزایده 

9/538 اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف  شهرستان خمینی شهر در پرونده 
کالسه 96/572 له خانم زهرا عباســی علیه خانم زهرا پیمانی در نظر دارد برابر مبلغ 
12600000 ریــال محکوم به و هزینه هــای اجرایی مقــدار 1/008 حبه از 6 حبه 
مشاع از سهم محکوم علیه از 72 حبه پالک ثبتی 167/77 یک قطعه باغ به نشانی 
خمینی شهر خ شهید صدوقی پشت قبرســتان شیر معروف به صحرای کوشک را از 
طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلسه مزایده ســاعت ده صبح روز چهارشنبه در 
تاریخ 96/10/06 در محل اجرای احکام شــورای حل اختالف خمینی شهر واقع در 
 بلوار پاسداران مجتمع شــوراهای حل اختالف خمینی شهر برگزار میگردد، طالبین 

می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
 بازدید نمایند. خریدار کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار 
می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.    م الف: 5916  اجرای 

احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )195 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/537 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 659/96 ح 2 ، وقت رســیدگی ساعت 4/30 بعداز ظهر روز 
شنبه مورخه 1396/11/7، مشخصات خواهان: احسان گرجی فرزند اکبر به نشانی 
خمینی شهر خ جوان ک احسان منزل شخصی، مشخصات خوانده: حمیدرضا کمالیان 
فرزند قربان،  خواســته و بهای آن:  مطالبه ، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 5934 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610106805101847 شــماره پرونــده:  /507
9609986805100907 شماره بایگانی شعبه: 960907   خواهان احمد زمانی پزوه 
دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه پی سپار فرزند عزیزاله  به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره 
 پرونده کالســه 9609986805100907 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان 
) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/23 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 28411 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )160 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610106794201348 شــماره پرونــده:  /506
9609986794201105 شماره بایگانی شعبه: 961110  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت وضمائم به آقایان محمد هادی مهدوی فرزند مســعود و قربان بیات 
فرزند عباس، خواهان آقای فریدون شــهبازی بروجردی دادخواســتی به طرفیت 
خوانده آقایان محمد هادی مهدوی و قربان بیات به خواســته الزام به انتقال ســند 
خودرو  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع 

شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794201105 شعبه 
12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/11/25 ســاعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 28413 شعبه 12 حقوقی مجتمع 
 شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــهدای مدافع حرم( )183 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610100352207515 شــماره پرونــده:  /505
9609980352200623 شماره بایگانی شعبه: 960651  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای علی نجات چتری فرزند محمد علی، خواهان  آقای امیر 
مسعود سامانی مجد  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای علی نجات چتری به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 354(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980352200623 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/18 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:28453 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610100354606251 شــماره پرونــده:  /504
9609980360400113 شــماره بایگانــی شــعبه: 961374  نظر بــه اینکه در 
کیفرخواست ارسالی از 25 بازپرسی اصفهان دادسرای عمومی شکایت امراله حقیقت 
علیه محمد علی پیرعلی زفره فرزند حســن از طرف این دادگاه در پرونده کالســه 
961374 ک 120 به اتهام جعل و سوء اســتفاده از سند مجعول تحت رسیدگی قرار 
گرفته که در مورخ 1396/11/15 ساعت 8/30 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفری 2 جهت 
رســیدگی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضوردر جلسه 
اقدام قانونی معلوم خواهد گردد. )آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3( م الف:28457 شعبه 120 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 120 جزایی سابق( )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610100354606254 شــماره پرونــده:  /503
9609980365601209 شــماره بایگانــی شــعبه: 961355  نظر بــه اینکه در 
کیفرخواست ارسالی از 37  دادیاری دادســرای عمومی شکایت صغری ملکی باچه 

علیه مجید غالم صدری فرزند حسین از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 961355 
ک 120 به اتهام ترک انفاق تحت رســیدگی قرار گرفته که در مورخ 1396/11/10 
ساعت 9 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ و 
ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفری 2 جهت رسیدگی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضوردر جلسه اقدام قانونی معلوم خواهد گردد. 
)آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3( م الف:28456 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 120 

جزایی سابق( )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610100350109900 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغنامــه: /502
9609980350100829 شــماره بایگانی شعبه:961008 ابالغ شــونده حقیقی: 
1- داود ساالری باغستانی فرزند غالمحسین 2- غالمرضا ساالری 3- آرش ستار 
هر سه به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/11/08 یکشنبه ساعت: 8/30 
،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت 
آقای هادی اخالقی فیض آثار با شناسه ملی 10100834967  به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین 
واحد قضائــی مراجعه نماییــد. م الف:28445 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610100351210847 شــماره پرونــده:  /501
9609980351200754 شــماره بایگانــی شــعبه: 960880  آگهــی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای محســن جانقربان فرزند رضا و محمدرضا 
فروغی فرزند خیرا...، خواهان  بانک انصار دادخواستی به طرفیت  خوانده محمدرضا 
فروغی و آقای  محســن  جانقربان فرزند رضا به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351200754 شعبه 12 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/08 و ساعت 8/30 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:28449 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9 شــماره ابالغنامــه: 9610100351210843 شــماره پرونــده:  /500
9609980351200697 شــماره بایگانــی شــعبه: 960804  آگهــی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به  طاهره بیننده دهاقانی فرزند رجبعلی، خواهان  
ملک  آقاجانی، امرا... داوودی، یدا... داوودی، سمیرا داوودی، شکوفه آب پرور، نگار 
داوودی، نیلوفر داوودی، فاطمه داوودی  دادخواستی به طرفیت  خوانده طاهره بیننده 
دهاقانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351200697 
شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1396/11/07 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. م الف:28448 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610100353005755 شــماره پرونــده:  /499
9609980366100116 شماره بایگانی شعبه: 961257  مربوط به دادگاه با فرض 
وجود کیفرخواســت، محاکم کیفری دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 961257 برای سلمان شاه سالنی به اتهام ضرب و 
جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه) اصفهان خیابان 
شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس مجتمع قضایی شهید بهشتی( 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1396/11/07 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف:28462 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 104 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/498 در خصوص پرونده کالسه 960642 خواهان عبدالرضا یزدان پناه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال  به طرفیت 1- حسین رجبی زاده 2- محسن 
پیرمحمدی 3- شرکت تعاونی احداث مسکن واحد تیرچه و بلوک تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 96/11/2 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده  حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع 
 شــماره یک شــوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و
 ضمائم آن را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 28437 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره
کلمــه،   134 ( اصفهــان  شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  دو    

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9  شــماره ابالغنامــه: 9610100369404258 شــماره پرونــده:  /497
8609983651100002 شماره بایگانی شعبه: 921212 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقایان 1- مهدی چراغی 2- خداداد ابدالی فرزند صیدال 
3- علی شیر قیاسی هر سه مجهول المکان، پرونده کالسه8609983651100002  
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/01 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
)آدرس: اصفهان خیابان چهار باغ باال چهــار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر 
استان اصفهان( م الف: 28464 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان )149 

کلمه، 2 کادر(
اجراییه

پرونــده:  9610420350100355  شــماره  ییــه: اجرا 9 شــماره  /471
9509980350100728 شــماره بایگانی شــعبه:950857 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090350103530 و شماره دادنامه مربوطه 
9609970350100693 محکوم علیهما 1- مهرسیما انصاری فرزند احمد و احمدرضا 
انصاری هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به 1- حضور در دفترخانه و انتقال 
رسمی ملک ) یک قطعه زمین به پالک ثبتی 405/834 بخش 16 ثبتی اصفهان( به 
نسبت سهم االرث از ترکه آقای رضا انصاری و پرداخت مبلغ 1/017/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له محمد علی آرمان پور فرزند عباس به نشانی اصفهان 
خ ابن سینا بازارچه دردشت کوی بابا ســنگکی پالک 12 کدپستی 8148758531 
تلفن همراه 09131124999 و 2- پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت )رای صادره غیابی اســت(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
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 دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 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 مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای

 محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
 )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس

 از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 

یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 28450 شــعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)431 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/465 شماره صادره : 1396/42/442568 -1396/9/12 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 11787 مورخ 1394/06/14 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی  تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 4348/2728 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  مرتضی صابر 
دســتجردی فرزند عزیزاله در جریان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونی 
 آن به عمل نیامده اســت. اینک به اســتناد ماده 13 قانون مذکــور طبق تقاضای
 نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/10/20 ســاعت 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 مقــرر در این آگهی در محل حضــور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 28639 قویدل رئیس

کلمــه،   155 اصفهــان) جنــوب  امــالک  و  اســناد  ثبــت  منطقــه    
2 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/552 شماره صادره: 1396/42/435160– 96/8/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1605 فرعی از 4790 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل شماره الکترونیکی 139620302024001135 تحت شماره چاپی )983888( 
تک برگی به نام آقای هاشم وکیلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 9641518818 مورخ 1393/08/09 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 77222 مورخ 1396/8/9 به 
گواهی دفترخانه یک اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت مزبور به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 29046 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )224 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/543  خواهان علیرضا مقاره عابد دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد شبانی و 
مصطفی بانویی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دارسی جلب ثالث تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و 
به کالسه 9609983620200530 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/25 
و ساعت 10:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد 
شــبانی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/625 دفتر 
 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل)159 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 96099703503001500 شــماره پرونــده:  /480
9509980366100912 شماره بایگانی شعبه: 960190 شاکی: خانم مهین گرجی 
پور فرزند منصور به نشانی اصفهان ملک شــهر خ مفتح خ بهاران ط فوقانی مطب 
دندانســازی، متهم: آقای مرتضی سلیمانی شــاهیوردی به نشانی اصفهان شاهین 
شهر خ کارگر جاده گاز فرعی 12 وســط کوچه منزل اجاقی، اتهام ها: 1- مزاحمت 
برای بانوان 2- تهدید با چاقو 3- افتراء 4- ضرب و جرح عمدی، گردشــکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مرتضی سلیمانی فرزند رضا دایر 
بر تهدید با چاقو نســبت به خانم مهین گرجی پور، موضوع کیفرخواســت صادره از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و دالیل موجود از جمله شکایت شاکی اظهارات شهود و سایر قراین و امارات 
منعکسه بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 617 قانون تعزیرات 
وی را به تحمل هشــت ماه حبس و 40 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای 
صارده غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس 
ظرف مدت مذکورقابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشدو درخصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و ایراد صدمه 
بدنی عمدی با عنایت به جمیع اوراق و محتویــات پرونده وتحقیقات صورت گرفته 
نظر به اینکه دالیل کافی دال بر احراز و توجه اتهام تحصیل نگردیده و از سوئی صدور 
حکم محکومیت کیفری نیازمند یقیت قضائی و برهــان قاطع دال بر بزهکاری می 
باشد و بر اساس ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض 
مجازات قرار داد فلذا با توجه به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات منعکسه درپرونده 
و همچنین حاکمیت اصل برائت دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز ندانسته مستندا به 
ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای 
صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشــد. م الف: 28463 شعبه 104 دادگاه 
 کیفری دو شــهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( مجتمع شــهید بهشتی )356 کلمه، 

4 کادر(
احضار متهم

9/553  شماره نامه: 1396009000771106 شماره پرونده: 9609983735100288 
شماره بایگانی شــعبه: 960309 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960309  این شعبه 
آقای محمد رسول هاشمی فرزند علیرضا به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی، تهدید به 
قتل و فحاشی حسب شکایت خانم آرزو هاشمی و تحقیقات دادسرا تحت تعقیب قرار 
گرفته است و با عنایت به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترسی به وی در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 482 شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان نطنز )127 کلمه، 2 کادر(
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دستگیری چهار گروه متخلف 
در منطقه حفاظت شده کرکس  
به گزارش پارما، سرپرست اداره حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان نطنز گفت: پرســنل یگان 
حفاظت محیط زیست شهرســتان نطنز در دو 
هفته گذشته موفق شــدند چهار گروه متخلف 
شــکار و صید را در منطقه حفاظت شده کرکس 
دســتگیر کرده و به مراجع قضائي تحویل دهند. 
مهدی صادقی گفت: این متخلفان که ۸ نفر بودند 
در گروه های چهار نفره، دو نفره ودوگروه یک نفره 
توسط محیط بانان این منطقه دستگیر شدند. وی 
اظهار کرد: از متخلفیــن مذکور تعداد یک قبضه 
اســلحه غیر مجاز گلوله زنی، پنج تیر دستکش 
و یک قبضه سالح ساچمه زنی غیر مجاز دو لول، 
دو قبضه ســالح مجاز شــامل یک قبضه سالح 
گلوله زني، یک قبضه سالح شــکاري گلوله زني 
و مهمات شامل ۶ عدد فشــنگ گلوله زني و ۱۶ 
عدد فشنگ ســاچمه زني و ادوات شکار شامل ۴ 
دستگاه دوربین دو چشمي و دو عدد چاقو کشف 

و ضبط گردید.

 برگزاری مراسم درختکاری 
به مناسبت روز جهانی خاک

با هدف گرامیداشت روز جهانی خاک و در راستای 
اجرای برنامه هایی به مناسبت هفته تعیین شده، 
مراسم درختکاري در شهرستان فالورجان برگزار 
گردید.به گزارش پارما، سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان فالورجان در این رابطه 
افزود: اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
با همــکاری کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان، اقدام به برگزاری مراســم درختکاري 
با هدف فرهنگ سازي و گرامیداشت روز جهاني 
خاک کرد که در این برنامــه کودکان و نوجوانان 
ضمن آشــنایي با فواید خاک و راهکارهاي عدم 
فرســایش آن، هر کــدام اقدام به کاشــت نهال 

درختان کردند.
محمد ولید مغربی افــزود: همچنین درخصوص 
اســتفاده بهینه از مواد بازیافتی و ســاخت لوازم 
کاربردی )مانند دانه خوري پرنــدگان با بطري 
نوشابه(، کارگاهی در محل کانون پرورش فکري 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.

رهاسازی یک گونه عقاب 
کمیاب 

یک گونه عقــاب کمیاب توســط اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان شــاهین شهر و میمه و  
با همکاری یک موسسه پرنده شناسي رهاسازي 

شد.
به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شاهین شهر و میمه، این اداره با همکاری موسسه 
پرنده شناسی و باشگاه پرنده نگری آواي بوم، یک 
گونه از عقاب دو بــرادر را در محدوده پارک ملي 

کاله قاضي رهاسازي کرد.
این گونه  در شــرایطی توســط ماموران محیط 
زیســت این اداره دریافت شــد که دچار عفونت 
شدید پا بود و به علت عدم تغذیه مناسب قادر به 
پرواز نبود و بنابراین با نظارت مستقیم این اداره و با 
هدف تیمار، مسئولیت درمان و بازگشت به آغوش 

طبیعت به این موسسه سپرده شد.

طی سه ماه گذشته؛
۱۳ مهاجر غیر قانونی در حوادث 

جاده ای استان جان باختند
مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان گفت: ســوانح رانندگی ناشی از سرعت 
غیر مجاز و بی احتیاطــی رانندگان خودروهای 
حامل پناهجویان غیرمجاز خارجی در ســه ماه 
اخیر در جاده های استان اصفهان، منجر به مرگ 
 ۱۳ تن و مصدوم شــدن ۶۸ تــن از پناهجویان

 شد.
غفور راســتین درباره ســوانح رانندگــی و آمار 
جان باختگان در سه ماهه گذشــته اظهار کرد: 
۱۲ آذرامســال بر اثــر واژگونی یک دســتگاه 
خودروی پژو حامل ۱۲ مهاجر غیــر قانونی در 
 جاده مورچه خورت، ۹ نفر مصدوم و ۳ نفر کشته

 شدند.
وی گفت: روز دوم آذرماه نیز واژگونی خودروی 
سمند در جاده اردستان به مهاباد، مصدومیت ۹ 

تبعه افغانستان و مرگ ۲ نفر را به دنبال داشت.
مدیر حــوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان اذعان کرد: یکم آبان امسال نیز برخورد 
سمند با خودروی خاور در اتوبان نطنز- کاشان، 
۶ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت؛ همچنین 
بر اثر واژگونی خودروی سمند در محور نایین- 
اردستان در روز ۲۹ مهرماه، ۹ نفر افغان مصدوم 
و ۳ نفر فوت کردند. راســتین خاطرنشان کرد: 
در حوادثی دیگر، بر اثــر واژگونی خودروی پژو 
۴۰۵ در مسیر نایین به اردستان در ۲۵ مهرماه، 
۱۰ نفر مصدوم و ۲نفر فوت کردند؛ واژگونی یک 
خودروی پژو ۴۰۵ دیگر نیز ۲۲ مهرماه امســال 
قبل از ایست بازرسی رامشه، مصدومیت ۱۲ نفر 

و مرگ یک نفر را به دنبال داشت.

ممکن است برداشتن آشــغال از گوشــه و کنار خیابان و ایستگاه های 
اتوبوس برای کودکان بسیار خطرناک باشــد اما تمیزکردن پارک های 
محلی و حتی محیط مدرســه از آشــغال، در فهمیدن ایــن موضوع به 
کودکان کمک می کند که چگونه بســیاری از مردم بدون هیچ توجهی 
فضای سبز اطراف خود را با ریختن آشغال آلوده و زشت می کنند. ساخت 
یک باغچه کوچک در یک قسمت مدرسه و اجازه دادن به کودکان برای 
رشد و کاشت گیاهان و تعیین مکانی برای دادن دانه و آب به پرندگان، 
به کودکان کمک می کند تا تجربه خوبی از توجه به دیگر موجودات زنده 

داشته باشند.
در سال های اخیر نگرانی درخصوص وضعیت محیط زیست، در جامعه 
افزایش یافته است. هشدارهای مکرر کارشناسان این حوزه برای استفاده 

صحیح از منابع طبیعی، گویای این واقعیت است که محیط زیست، بیش 
از پیش در معرض آســیب قرار دارد و در چنین شــرایطی به یک همت 
جمعی نیازمندیم. کم توجهی به حفاظت از محیط زیســت، در معرض 
خطر قرار گرفتن گونه های جانوری، آلودگی رودها، تخریب خاک ،کم آبی 

و ... عواملی هستند که جوامع بشری را تهدید می کند. 
پیشگیری از تخریب محیط زیست و ارائه الگوی صحیح مصرف، وظیفه 
سازمان های محیط زیســت، به تنهایی نیست. منابع طبیعی سرمایه ای 
اســت که تمام اقشــار جامعه از آن بهره می گیرند؛ از این رو حفاظت از 
آن نیز مسئولیتی بر دوش همه افراد جامعه است. در این بین آموزش و 
پرورش به عنوان نهادی که بعد از خانواده بیشترین زمان را با فرزندان می 
گذراند، می تواند نقشی بسیار مهم داشته باشد و بدون شک آموزش در 

چارچوب سرفصل های درسی و پیش بینی کتاب هایی در این خصوص 
تاثیر چندانی نخواهد داشــت؛ اما آموزش وقتی در راستای فعالیت های 

عملی باشد در ذهن و جان کودکان جا خواهد گرفت.
در همین حوالی شــهر اصفهان کمی که به سمت شــرق حرکت کنیم 
روستایی وجود دارد به نام »سروشبادران«؛ روستایی که این روزها در حد 
و وسع خود سعی کرده تا گامی در راستای پاکسازی و احترام به محیط 
زیست بردارد. خانم دردشتی معلمی است که در مدرسه ابتدایی توحید ۲ 
این روستا در پایه اول مشغول به فعالیت است. او از حرکت چهارسال اخیر 
این مدرســه در جهت هدایت دانش آموزان برای داشتن محیط زیستی 
سالم می گوید؛ از اینکه دانش آموزان این مدرسه فرا گرفته اند که زندگی 

آنها وابسته به سبز ماندن محیط زیست باشد.
او می گوید: هر دانش آموز از آغاز ســال تحصیلی موظف است تا گلدان 
گلی یا گیاهی را کاشــته و طی ۹ ماه تحصیلی از آن حفاظت کند؛ این 
درحالی اســت که در قالب این طرح به دانش آموزان نحوه نگهداری از 
انواع گیاهان، از آبیاری تا میزان نور مناسب هرس کردن آنها را آموزش 

خواهیم داد.
این معلم دوســتدار محیط زیســت با بیان اینکه باید مراقب و محافظ 
این ســرمایه های جبران ناپذیر بود تاکید کرد: به دانش آموزان آموزش 
می دهیم تا کمتر از کیسه های نایلون )که آسیب های زیادی به محیط 
زیست خواهد رساند( استفاده کنند و حتی تغذیه خود را در ظرف هایی 
که از خانه همراه می آورند قراردهنــد و توجه به نظافت کالس و محیط 

اطراف را از دیگر گزینه های آموزشی این مدرسه دانست.
 وی همچنین از غذا دادن به پرنده ها به عنوان گزینه های تشویقی برای 
دانش آموزانی که درس خوانده باشــند یاد کرد و گفت: در ابتدای سال 
تحصیلی ۵ النه برای پرندگان در سطح مدرســه ساخته شده است که 
تامین غذا و آب این النه ها با همکاری دانــش آموزان صورت می گیرد؛ 
همچنین امسال برای اولین بار توجه به مســئله بازیافت در دستور کار 

قرار گرفته است.
دردشــتی در پایان به طرحی دیگر در این مدرســه برای ایجاد آرامش 
و تقویت قوه تخیل دانش آموزان اشــاره کرد و گفت: در هنگام نقاشــی 
کشیدن و ساعاتی که دانش آموزان برای پرورش قوه تخیل خود نیاز به 
آرامش دارند، موسیقی آرامی پخش می شود که این حرکت تاثیر بسیار 

زیادی در روند فراگیری دانش آموزان نیز داشته است.
باید توجه داشــت که همیشــه نباید امکانات از لحاظ اقتصادی در حد 
باالیی باشد؛ چنین حرکت هایی نشان می دهد که با کمترین امکانات و 
ســاده ترین روش ها، حتی اگر کیلومترها با امکانات مطلوب شهری هم 
فاصله داشته باشی، می توانی به محیط زیست )که این روزها نیز حال و 

روز خوبی ندارد( کمک کنی.

تبیین جایگاه محیط زیست برای دانش آموزان به صورت عملی در روستای شرق اصفهان

اینجا درس احترام به طبیعت تدریس می شود

به گفته بسیاری، شما نمی توانید عاشق چیزی باشید که درست آن را نمی شناسید. کودکان نیز هرگز ارزش واقعی و احترام به طبیعت را درک 
نخواهند کرد؛ مگر اینکه به درستی با محیط زیست اطراف خود آشنایی داشته باشند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 
بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ مددجــوی تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان، در هشت ماهه نخست سال جاری در 

کالس های آموزش خانواده شرکت کردند.
کریم زارع، با اشــاره به اینکه آمــوزش رفتارهای معنوی 
و مهارت هــای زندگــی بــه خانواده هــا با اســتفاده از 

هشــت روش آموزشــی، از مهم ترین موضوعات دوره هــای آموزش خانواده اســت، افزود: در هشــت ماهه 
 نخســت امســال بیش از ۹۰درصد برنامه های ســاالنه این بخش با هزینه ۵۵۱میلیون تومان محقق شده 

است.
زارع با اعــالم اینکه خدمــات مشــاوره ای، تحصیلی، شــغلی و خانوادگــی به صورت فــردی و گروهی به 
مددجویان صــورت می گیرد، افزود: کارگاه های آموزشــی باهدف تقویت ســبک زندگی اســالمی، ترغیب 
 مددجویان و فرزندان آنها بــه فراگیری مهارت های زندگی و تحکیم بنیــان خانوارهای تحت حمایت برگزار 

می شود.

۲۳ هزار مددجوی 
اصفهانی در دوره های 
آموزش خانواده

عکس  روز 

 راه اندازی کمپین بهداشت دهان و دندان 
در کشور

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار معلول در کشــور 
تحت پوشش سازمان بهزیســتی هستند، گفت: از 
این تعداد، ۱۲۰ هزار نفرشــان در استان اصفهان 
هستند. ســعید صادقی خاطرنشــان کرد: امروز 

بیش از ۹ هزار نفر از معلــوالن دارای مدارک باالی 
کارشناســی، کارشناسی ارشــد و دکترا هستند. 
وی در مورد مطالبات معلــوالن و خانواده های آنها 
گفت: قانون حمایت جامع از معلوالن که در ســال 
۹۳ تصویب و ابالغ شد، تا امروز از حمایت های الزم 

اجرایی برخوردار نبوده اســت. مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان تاکید کرد: در تمامی کشور معلوالن 
و خانواده های آنها، منتظــر حمایت در حوزه عمل 
هســتند. وی اظهار کرد: ۲۵7 مرکز توان بخشــی 
روزانه و شبانه بهزیستی سراسر استان اصفهان در 
حال خدمت رسانی به آنهاســت. صادقی با اشاره به 
حضور ۱۰ درصد معلوالن کشور در استان اصفهان، 
گفت: برای مشــارکت اجتماعی و حضــور آنها در 

شهر با موانعی روبه رو هســتیم، با تمام تالش های 
صورت گرفته در دو ســال اخیر، بیش از ۳7 درصد 
از معابر، اماکن و ادارات ما بــرای حضور معلوالن و 
دسترسی آنها مناسب سازی نشــده است. صادقی 
با بیان اینکه تامین معیشــت یک نیاز اساسی برای 
معلوالن و خانواده های آنهاســت، اظهار کرد: بیش 
از ۶۰ درصد معلوالن استان اصفهان دارای معلولیت 

شدید و خیلی شدید هستند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
معلولیت شدید و خیلی شدید ۶۰ درصد معلوالن استان اصفهان

دکتر طاهــره چنگیــز صبح دیروز در ســومین 
ســمپوزیوم بین المللی اندودانتیست های ایران 
اظهار کرد: به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به همه میهمانانی که از شهر های دیگر به 

اصفهان آمده اند خوش آمد می گویم. 
وی افزود: شاید آرزوی غیر معقولی به نظر برسد، 
اما امیدوارم ســطح بهداشــت دهان و دندان به 
انــدازه ای در ایران رشــد کنــد که بــه نیمی از 
دانشکده های دندان پزشکی کشــور دیگر نیازی 
نباشــد؛ همچنین امیدوارم در نســل های آینده 
نیازی به رشته ریشــه درمانی)اندو( دندان نباشد 
و متخصصان این حوزه نیز بیکار باشــند. رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: زمانی که 
صحبت از گســترش برخی رشــته ها می شود 
به آن افتخار می کنیــم، اما آن روی ســکه این 
اســت که چرا باید وضعیت پیشگیری و بهداشت 
دهان و دندان به قدری نامناسب باشد که خدمات 

پیشرفته ضرورت یابد. وی تصریح کرد: اکثر مردم 
با متخصصان ریشه درمانی دندان سر و کار خواهند 
داشت اما خدمت اصلی جامعه دندان پزشکی، ایجاد 
نهضت عمومی پیشگیری و ارتقای سطح بهداشت 
دهان و دندان اســت که به نفع ســالمت عمومی 
جامعه و کاهش بیماری های غیــر واگیر خواهد 
بود.  چنگیز در پایان خاطر نشان کرد: دعوت می 
کنم دندان پزشکان غیر از بحث های تخصصی، به 
فکر راه اندازی یک کمپین بزرگ بهداشت دهان و 
دندان باشند و به موازات اقدامات وزارت بهداشت، 

همه مطب ها به این کمپین بپیوندند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد:
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دانشگاه

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی 
 HIV و درمانی چهارمحال و بختیاری گفــت: عفونت
و بیماری ایدز، یکی از مهم ترین معضالت بهداشــتی 
درمانی است که بر خالف سایر بیماری های عفونی که 
بیشتر در کودکان و سالمندان بروز می یابد، در نوجوانان 
و قشر فعال شایع تر است. دکتر ارسالن خالدی فر تصریح 
کرد: این بیماری با توجه به ویژگی های آن، شامل دوره 
آلودگی طوالنی مدت،  کشــندگی باال،  ناآگاهی افراد از 
راه های انتقال و عدم انتقال بیماری بوده و همچنین به 
دلیل همراه بودن با رفتارهای غیرقابل پذیرش در جامعه، 
باعث شده  افرادی که آلودگی آنها مشخص شده است و 
یا رفتارهای پر خطر داشته اند که احتمال آلوده شدنشان 
وجود دارد، از ترس انگ و تبعیــض اجتماعی، اقدامی 
جهت تشخیص بیماری خود انجام ندهند که این معضل، 
منجر به گسترش بیشــتر بیماری می شود. وی افزود: 
امروزه پیشرفت های علمی چشمگیری در درمان ایدز به 
دست آمده و قوانینی برای محافظت از بیماران وضع شده 

است؛ همچنین بشر درک بهتری از این شرایط دارد. به 
گفته وی، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در 
سال ۲۰۱۶ میالدی، ۳۶/7میلیون نفر در حال حاضر در 
سراسر جهان به این ویروس مبتال هستند که از این میان 
۲/۱میلیون نفر را کودکان زیر ۱۵سال تشکیل می دهند. 
دکتر خالدی فر افزود: بر اساس نظام جامع مدیریت داده 
های الکترونیک اچ ای وی کشــور، تا پایان شهریور ۹۶ 
مجموعا ۳۶هزار و ۵7۱ نفر مبتال به اچ ای وی شناسایی، 
 ثبت و گزارش شده اســت که ۸۳درصد آنان را مردان و 
۱7درصد را زنان تشکیل می دهند و ۵۲ درصد موارد ثبت 

شده، در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری:

عفونت HIV،تهدیدی جدی برای قشر فعال جامعه است

تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه های علوم 
پزشکی اصفهان و پوترای مالزی  در زمینه های 

علمی و آموزشی منعقد شد.
این تفاهم نامه همــکاری، در دیدار دکتر آینی 
ایدریس، رییس دانشگاه پوترای مالزی با رییس 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امضا شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعالم کرد: در این دیدار که روز 14 آذر سال 
جاری صورت گرفت درباره گســترش ارتباطات بین دو دانشگاه تبادل نظر صورت گرفت و 

تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه امضا شد.
رییس دانشگاه پوترای مالزی، همچنین در ســفر به اصفهان در نشستی علمی با موضوع 
»چگونه یک شبکه علمی و فناوری بسازیم تا جهانی بهتر داشته باشیم« حضور یافت که با 

حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و 
پوترای مالزی 

 صبحانه خوردن شهردار 
با رفتگران

خشمی که فرو خورده 
نمی شود

کالوپ در گــزارش ســاالنه ۲۰۱7 خود، طی 
یک پژوهش کــه بر اســاس مطالعه وضعیت 
۱۴۲ کشور انجام شد، مردم ایران را به عنوان 
عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرده است. 
خشم، نوعی هیجان منفی است که می تواند یا 
معطوف به خود فرد یا معطوف به دیگری باشد. 
عده ای خشــم و عصبانیت را عامل پیشــایند 
رفتار پرخاشــگرانه می دانند؛ به این معنی که 
این خشم است که زمینه بروز خشونت اعم از 
»فیزیکی، کالمی، روانی و ...« را ایجاد می کند. 
روان شناسانی مثل فروید، خشم را ذاتی انسان 
دانســته و آن را با بخش غریــزی وجود آدمی 
مرتبط می داننــد. روان شناســان اجتماعی، 
خشم را پدیده ای آموختنی در نظر می گیرند 
که نظریه یادگیری اجتماعی جزو همین دسته 
است. از سوی دیگر نظریه عمومی پرخاشگری، 
هم عوامل شخصی و هم موقعیت ها را در ایجاد 
این هیجان منفی موثر می داند؛ عواملی مثل 
عاطفه منفــی، باورهای خصمانــه، ناکامی و 
تحقیرو... اما ســوال ما این است که چرا ایران 
در بین همه کشــورهای جهان، واجد چنین 
جایگاهی شده است؟ به نظر می رسد در ایجاد 
این پدیده، عوامــل متعــدد و متکثر دخالت 
دارند که شامل زمینه های تاریخی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و روان شناختی است. از آنجا 
که بخش عمده ای از خشــم، محصول جامعه 
اســت و پیامدهای آن نیز معطــوف به جامعه 
خواهد بود، بد نیســت بیشــتر به زمینه های 

اجتماعی بروز خشم در جامعه ایران بپردازیم.
الف. تضاد منافع: تضاد منافع بین شهروندان 
در هر جامعــه ای وجود دارد و خــاص ایران و 
ایرانی نیســت؛ اما تضاد منافع، زمانی به یک 
آســیب تبدیل می شــود که جامعه ابزارهای 
الزم را برای وفاق اجتماعی و اخالقی به تدریج 
از دست داده باشــد. ایران امروز، به شدت در 
حال از دست دادن مؤلفه های وفاق اجتماعی 
است و همین مسئله تضاد منافع را به خشم و 
عصبانیت تبدیل می کند. از سویی فقدان نگاه 
جامعه گرا و فردگرایی بر این تضادها می افزاید. 
ب. ناکامی: برخی صاحب نظــران، ناکامی را 
عامل اصلی عصبانیت می داننــد. به باور این 
گروه، هنگامی که فرد در دســتیابی به اهداف 
خود ناکام بماند یا ابزارهای الزم برای دستیابی 
به این اهداف را نداشته باشــد، اولین واکنش 
به این فرآیند، خود را به صورت خشــم نشان 
می دهد. در جوامع در حال گذار »مثل ایران« 
اهداف گوناگونی برای اعضــای جامعه وجود 
دارد که چون مکانیسم دستیابی به آن توسط 
جامعه تعریف نشده است، نتیجه آن ناکامی و 

خشم خواهد بود. 
ج . ناتوانی در ایجــاد ارتباط اثر بخش 
و کارآمد: کمبــود مهارت در ایجــاد ارتباط 
اثر بخش و ناتوانی در حل تعارضات بین فردی 
را نیز نمی توان در بروز خشم نادیده انگاشت. 
گفت وگوی موثر»دیالوگ سازنده« زمینه های 
عصبانیت را در فرد، کنترل و در بسیاری موارد 
خاموش می کند. اینکه مــا ایرانیان به عنوان 
عصبانی ترین مردم جهان شــناخته شده ایم  
به احتمال زیاد می تواند به توان گفتمانی ما و 
مهارت ایجاد ارتباط باز گردد. هر چند در این 
مجال کوتاه، فرصت پرداختــن به همه ابعاد و 
جوانب این مسئله وجود نداشت اما باید بدانیم 
که عصبانیت یک هیجان منفی اســت که هم 
عوامل ایجاد آن مشخص است و هم راهکارهای 
علمی برای کنترل و کاهش آســیب های آن 
وجود دارد. بی شک با توســعه وفاق جمعی، 
شــناخت عوامل ناکامی و کنترل آن و نهایتا 
اســتفاده از گفت وگوی ســازنده و اثربخش و 
مدیریت خشــم، می توان جامعه ای سالم تر و 

آرام تر داشت. 
مجید رحمتی

عضو هیئت علمی دانشگاه 

یادداشت

فاطمه کاویانی

عکس خبر

یک پژو 405 با 
26 میلیون تومان 

خالفی و هزار و 24 
تخلف ثبت شده 
در قم توقیف شد

بی خاصیت کردن 
روز دانشجو با 
اجرای مراسم 
رقص و آواز در 

دانشگاه آزاد

سیسیل چائو 
میلیاردر چینی به هر 

کسی که دخترش 
را راضی به ازدواج 
کند جایزه ای 720 

میلیاردی خواهد داد

زیبا سلیمانی فرزانه افسرطه 

*
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تلخند

قانع کردن به سبک اسراییلی!

نماینده رژیم صهیونیستی سکه ای از جیبش خارج کرد و با ادعای تاریخی بودن آن، این سکه را 

به عنوان شاهدی بر یهودی بودن قدس به حاضران نشان داد!

ترامپ از سی ان ان تشکر کرد و خواهان عذرخواهی مسئوالن این شبکه شد!

کوتاه بیا نیست!

قانع کردن به سبک اسراییلی!
پیشنهاد سردبیر:

آخرین بار همین چندروز پیش بود که با هم درگیر شدند. ترامپ در توئیتر 
خود نوشت: »فاکس نیوز در آمریکا خیلی مهم تر از سی.ان.ان است، اما در 

خارج از آمریکا بخش بین الملل سی.ان.ان هنوز منبع اصلی اخبار )کذب( است و 
آنها کشور ما را در جهان خارج خیلی ضعیف به نمایش می گذارند. جهان 

خارج حقیقتی را از آنها نمی بیند!« و ســی.ان.ان هم در واکنش به این 
توئیت، جواب دندان شــکنی به رییس جمهور داد. بخش ارتباطات 
شبکه سی.ان.ان در حساب توئیتری خود در پاسخ نوشت:»این وظیفه 
ســی.ان.ان نیســت که آمریکا را به جهان نشــان دهد، این وظیفه 

شماست؛ وظیفه ما گزارش کردن اخبار است.«
از وقتی ترامپ در آمریکا بر سر کار آمده، انواع و اقسام درگیری های 
توئیتری و کالمی را با افراد و رسانه های مختلف داشته که سی ان ان 
هم در این میان در لیست شــبکه هایی است که به کرات مورد نوازش 
کالمی و توئیتری)!( ترامپ قرار گرفته است. این بار اما رییس جمهور 

آمریکا از این شبکه تشــکر کرده و در عین حال گفته است که 
ســی.ان.ان باید از من عذرخواهی کند! رییس 

جمهوری آمریکا در جریان ســخنرانی 
خود از شبکه خبری سی.ان.ان گفت: 
از شبکه سی.ان.ان به خاطر تصحیح 
یکی از گزارش هایــش مربوط به 
پرونده دخالت روسیه در انتخابات 

ریاست جمهوری 2016 آمریکا تشکر می کنم اما باید بابت دو سال گذشته عذرخواهی کند.
اوایل روز جمعه، سی.ان.ان مطلبی را در تصحیح یکی از گزارش های مربوط به این پرونده 
درباره اسنادی که دونالد ترامپ جونیور، پسر رییس جمهوری آمریکا از ویکی لیکس گرفته 

بود، منتشر کرد.
در گزارش اصلی سی.ان.ان آمده بود که پسر بزرگ ترامپ ایمیلی را در چهارم 
سپتامبر 2017 و پیش از آنکه ویکی لیکس آن اسناد را علنی کند، دریافت 
کرده است. اما سایر رسانه های خبری گزارش دادند که پسر بزرگ ترامپ 
و ســایر مقام های کمپین انتخاباتی او ایمیلی را که به اسناد ویکی لیکس 
در 14 سپتامبر اشــاره دارد و پس از آنکه این اسناد منتشر شد، دریافت 
کرده اند.ســی.ان.ان در توضیحی، خبر اولیه خــود را تصحیح کرد، تیتر 
خبر اولیه را تغییر داد، توییت پســر بزرگ ترامپ را از خبر اولیه حذف و به 

اشتباهش اذعان کرد.
رییس جمهوری آمریکا از این رویداد و همچنین گزارش اشتباه شبکه خبری 
ABC برای جدیدترین حمله اش به رسانه های خبری 

استفاده کرد. او جمعه شــب در فلوریدا 
گفت: آنها باید از ما عذرخواهی کنند.

همــه دنیــا بایــد از آقــای ترامپ 
عذرخواهی کنــد؛ از دیوانه ای که 
دنیا را به آَشــوب کشــیده است و 

دست بردار هم نیست!

»الجبیر« ته خط؟
برخی خبرها حکایت از این دارد که الد بن سلمان فرزند پادشاه سعودي به جای عادل 
الجبیر منصوب شده است .گفته می شود در ادامه تغییر و تحوالت در عربستان، وزیر 
خارجه این کشور هم برکنار شد. بر اساس برخی اخبار  خالد بن سلمان فرزند پادشاه 
سعودي به جای الجبیر منصوب شده است. این خبر را یک سایت عربی برای اولین بار 
منتشر کرده و حتی فرمان پادشاه عربستان را هم در خبر خود آورده است. هنوز هیچ 
کدام از منابع عربی این خبر را تایید نکرده اند. در همین حال شــبکه خبر نیز طی 
خبری در این مورد از برخی منابع نقل کرده که شنیده هایی در این مورد وجود دارد.

بانوی اول فرانسه، مادر تعمیدی یک پاندا شد!
بریژیت تروینو، همسر آمانوئل مکرون رییس  جمهور فرانسه، در مراسم نامگذاری یک 
پاندای متولدشده در این کشور شرکت کرد و مادر تعمیدی آن شد! پاندای کوچک 
نقش مهمی در روابط دیپلماتیک دارد. این پاندا 100 روزه است. بریژیت مکرون در 
این مراسم به عنوان مادر تعمیدی این پاندا معرفی شد. همسر رییس جمهور فرانسه 
در این مراســم گفت: یوآن منگ و والدینش روابط میان فرانســه و چین را شکل 

می دهند. آنها تصویر مذاکره میان دو ملت هستند.

وقتی ترامپ خوشحال می شود!
دونالد ترامپ که بر اساس چندین نظرســنجی زیر 40 درصد محبوبیت دارد، در 
حساب توییتر از یک نظرسنجی که محبوبیت وی را 4۵ درصد اعالم کرده بود، ابراز 
خرسندی کرد. »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا که در ماه های اخیر سطح 
محبوبیت وی به شدت کاهش یافته است، نظرسنجی موسسه »مورنینگ کانسالت« 
را که نشان دهنده سطح محبوبیت 4۵ درصدی وی بود، در حساب توییتر خود به 
اشتراک گذاشت. وی در حساب توییتر خود با انتشار این نظرسنجی، شعار انتخاباتی 

همیشگی خود را تکرار کرد و نوشت: »دوباره آمریکا را باشکوه می کنیم.«

بازداشت رییس جمهور سابق گرجستان در اوکراین
دادستان کل اوکراین در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد که میخائیل ساکاشویلی، 
رییس جمهور سابق گرجستان طبق حکم بازداشتی که برای وی صادر شده در یک 
بازداشتگاه موقت محبوس شد. مقامات اوکراین در چند روز گذشته تالش کرده بودند 
ساکاشویلی را جهت انجام بازجویی بازداشت کنند اما طرفداران وی در اقدامی برای 
جلوگیری از این بازداشت با افسران پلیس درگیر شدند. بازداشت مجدد ساکاشویلی 

در روز جمعه باعث اعتراضات بیشتر طرفداران وی در مرکز کی یف شد.

فلسطین روابط با آمریکا را قطع کرد؛ 

 عباس: آمریکا دیگر صالحیت ندارد
در پی اقدام جنجالی دونالد ترامپ در به رســمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 

اسرائیل، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد آمریکا دیگر صالحیت نظارت بر روند 
صلح خاورمیانه را ندارد.

محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین گفت: ما مخالف موضع آمریکا درقبال قدس هستیم و 
معتقدیم دیگر آمریکا شایستگی نظارت بر روند صلح در خاورمیانه را ندارد.

عباس، از اجماع بین المللی و نشست شورای امنیت درخصوص قدس به منظور محکوم کردن تصمیم ترامپ درباره 
قدس استقبال کرد. وی تاکید کرد: سخنان نماینده ایالت متحده آمریکا در شورای امنیت درباره قدس را رد می کنیم. این 
موضع مخالف با موضع تمامی کشورهاست.تصمیم ترامپ مخالف تمامی قطعنامه های مشروع بین المللی و اصولی است 
که روند صلح براساس آن پایه گذاری شده است.عباس بر این موضع گیری در مخالفت با تصمیم آمریکا تاکید کرد و آن را به 
منزله پیامی در راستای حمایت جدی از حقوق ملت فلسطین و مسئله عادالنه آن خواند که در رأسش قدس شرقی به عنوان 
پایتخت کشور فلسطین قرار دارد.وی برای ادامه تالش های خود در مقابله با این تصمیم دونالد ترامپ متعهد شد.از سوی 
دیگر شبکه الجزیره اعالم کرد: صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و عضو کمیته مرکزی 

جنبش فتح اعالم کرد تا زمانی که ترامپ از تصمیم خود درباره قدس بازنگردد فلسطین با آمریکا روابطی نخواهد داشت.
عریقات افزود: رهبری فلسطین همه گزینه ها را برای پاسخ به این تصمیم ترامپ بررسی می کند.وی اظهار داشت: 

هر فلسطینی که پیرامون روند صلح با طرف آمریکایی به مذاکره بنشیند، به منزله به رسمیت شناختن این 
تصمیم ترامپ از سوی وی است.ترامپ روز چهارشنبه قدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت 

شناخت و دستور داد سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر منتقل شود. روز قبل اعالم این تصمیم، 
وی با عباس تماس گرفته و او را در جریان این اقدام قرار داد اما رییس تشکیالت خودگردان 

فلسطین این تصمیم را ردکرد و نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

قاب سیاست

واکنش

اجازه نمی دهیم کسی برای اسراییل تعیین تکلیف 
کند. آمریکا دیگر دربرابر حمله به اسراییل درسازمان 
ملل ساکت نمی ماند. سازمان ملل بیش ازکمک به 

صلح، به آن ضربه زده است. 

 نیکی هیلی
 نماینده آمریکا در سازمان ملل:

همان طور که ماکرون گفت،اقدام یک جانبه آمریکا 
مایه نگرانی اســت. ما هرگز ضمیمه شــدن قدس 
توسط اسرائیل را به رسمیت نشناخته و این شهر را 

اشغال شده می دانیم.

 نماینده فرانسه
  در سازمان ملل متحد:

واشنگتن به مسکو در ماه ســپتامبر گذشته اطالع 
داده بود که تا بهار آینــده، تمرینات نظامی نزدیک 
شبه جزیره کره انجام نخواهد داد، اما آمریکا در این 

مدت، چندین تمرین نظامی انجام داد.

 »سرگئی الوروف«
 وزیر امور خارجه روسیه:

پیشنهاد وسوسه انگیز پوتین به عربستان
رییس جمهور روسیه در سخنانی در قطب شمال از آمادگی این کشور برای فروش گاز به عربستان سعودی خبر داد.

والدیمیر پوتین،  پس از مراسم افتتاحیه اولین بارگیری گاز مایع در طرح گاز طبیعی مایع زیر نظر شرکت »نوواتک« در منطقه قطب شمال 
گفت روسیه برای فروش گاز به عربستان سعودی آماده است.

روسیه بزرگ ترین تولیدکننده گاز در جهان است، اما بیشتر صادرات این کشور به جای گاز طبیعی مایع )که می تواند از طریق کشتی حمل 
شود( به خطوط لوله انتقال گاز می رود. روسیه هفتمین صادرکننده گاز طبیعی مایع است.

خبرگزاری اینترفاکس اعالم کرد پوتین به خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، که در مراسم اولین محموله گاز مایع در طرح یامال 
حضور داشت گفت: »از ما گاز بخرید و نفت را ذخیره کنید.«

پوتین گفت: »اگر به همکاری با روشی که درحال حاضر با آن تالش می کنیم ادامه دهیم از رقیب به شریک تبدیل خواهیم شد. این همکاری 
مشترک برای همه مفید خواهد بود.«

رویترز نوشت: پوتین و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان ســعودی، که اکتبر گذشته به مسکو سفر کرد، به توافقات سرمایه گذاری 
مشترک به ارزش چند میلیارد دالر دست پیدا کردند که این موضوع اقتصاد روسیه را که از کاهش بهای نفت و تحریم های غربی به شدت 

آسیب دیده است، تقویت می کند.

هم نوایی عربستان و بحرین با رژیم صهیونیستی
همزمان با برگزاری تظاهرات های ضد آمریکایی در اردن، عربستان و بحرین، به بهانه حفظ سالمتی، از اتباعشان در این کشور خواستند تا 

از شرکت در تظاهرات ها خودداری کنند.
به نوشته روزنامه القدس  العربی، سفارت عربستان در اردن در صفحه توییتر خود نوشت که »از شهروندان عربستانی مقیم اردن و دانشجویان 

سعودی در دانشگاه های این کشور می خواهیم که از مکان های تجمع و راهپیمایی ها به خاطر حفظ جان خود دوری کنند«.
ســفارت بحرین در اردن نیز در بیانیه ای مشــابه از شهروندان خود خواســت تا از نزدیک شــدن به مکان های تجمع و راهپیمایی های 

همبستگی آمیز با ملت فلسطین خودداری کنند.
کشورهای عربی و اسالمی از جمله اردن، روز جمعه صحنه برگزاری تظاهرات های ضد آمریکایی در مخالفت با تصمیم ترامپ درباره قدس 
بود اما طبق گزارش های خبری در چند ماهه اخیر، تحرکات عربســتان سعودی و اظهاراتی که برخی مقام های اسرائیلی مطرح کرده اند 

نشان از تمایل ریاض برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی دارد.
اخیرا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد که برای موضوع سازش با رژیم صهیونیستی، منتظر اجرا شدن طرح موسوم 

به »صلح عربی« است که ریاض، مبتکر آن است.

جوان ترین رهبران 
جوان را بشناسید

نخســت وزیرهاى کنونــی کانادا 
۴۳سال، یونان ۴۰سال، تونس ۴۰ و 
ایتالیا ۳۹سال! رییس جمهورفعلی 
فرانسه ۳۹سال و رییس جمهورفعلی 

استونی ۳۴سال

»کیم« در کوه
رهبر کره شــمالی به کوه پکتو که 
محل تولد پدبزرگش است، رفته و 
لبخند زنان قــدم می زند؛ در حالی 
که این روزهاى آمریکا و کره جنوبی 
مانور نظامی بزرگی را در شبه جزیره 

کره برگزار می کنند

اخراج مجری زن به دلیل 
انتقاد از شاه عربستان

»عال الفارس« مجرى اردنی شبکه 
ماهواره اى »MBC« عربســتان، در 
پی نوشتن توییتی جنجالی درباره 
تصمیم ترامپ در مورد قدس، از این 

شبکه اخراج شد

شمش های صالح
تصویرى که ادعا می شــود اموال 
کشف شــده از منزل علی عبدا... 
صالح دیکتاتور کشــته شده یمن 

است

در حاشیه

اعتراض به دختر ترامپ به خاطر پوشیدن لباس هاى هندوستان؛
باربی بوتاکس شده!

منتقدان می گویند کار ایوانکا و مدل لباس هایش، تقلیدی سرسری و سطحی از فرهنگ هندوستان 
و شیوه لباس پوشیدن هندی ها بوده است.

پس از آنکه »ایوانکا ترامپ« دختر رییس جمهوری آمریکا در سفر خود به هندوستان، لباس های سبک 
هندی را پوشید، از سوی برخی منتقدان هندی متهم به استفاده از فرهنگ هند بدون کسب اجازه 
از هندی ها و رعایت اصول آن شد. ایوانکا در جریان ســفر به هند، برای شرکت در اجالس مرتبط با 
کارآفرینی حاضر شده بود. یک سایت خبری هندی، از ایوانکا با تحقیر به عنوان »باربی بوتاکس شده« 
یاد کرده است. سردبیر مجله مد »ووگ« هندوستان نیز گفته که امیدوار است ایوانکا احترام بیشتری 
برای فرهنگ هندوستان قائل شود. منتقدان می گویند کار ایوانکا و مدل لباس هایش تقلیدی سرسری 

و سطحی از فرهنگ هندوستان و شیوه لباس پوشیدن هندی ها بوده است. 

عجایب

برگزاری اولین کنسرت خواننده زن در عربستان
برای نخستین بار در عربستان سعودی یک خواننده زن روی صحنه رفت. هبه طوجی، خواننده 

لبنانی بدون داشتن حجاب در سالن فرهنگی فهد در شهر ریاض برنامه اجرا کرد.
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برانکو ایوانکوویچ وقتی با این ســوال روبه رو 
می شود که چرا تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 
موفق نبود، بدون آنکه مکثی کند می گوید: »چون 
10 روز قبل از جام جهانی بازیکنان را به من دادند.« 
این یعنی خود برانکو می داند تنها راه ناکامی تیم 

ملی در جام جهانی چه خواهد بود. او هم مثل کی روش می داند هر چقدر باشگاه ها به تیم ملی 
بازیکن ندهند، چقدر می تواند در جام جهانی به ضرر ایران باشد. کی روش هم در 7 سال گذشته 
همین حرف برانکو را می زند و می گوید اگر تیم ملی می خواهند پیشرفت کند، دلیلی ندارد فقط 
مثل تیم های بزریل و فرانســه و... در فیفا دی بازی کند، بلکه ایران نیاز به بازی ها و اردوهای 
بیشتری دارد تا به هماهنگی و در نهایت قدرت بیشتری برسد. بدین ترتیب برانکو می تواند 

بیشتر از هرکس دیگری حرف های کی روش را بفهمد و شرایط او را درک کند.

 خداحافظی بازیکن 
ذوب آهن با هواداران

 بازیکن تیم ذوب آهن با انتشار پستی در فضای 
مجازی با هواداران این 
تیم خداحافظی کرد. 
مهدی مهدی پور 
که در پایــان نیم 
فصل بایــد برای 
گذرانــدن خدمت 
مقدس ســربازی به 
قرمز پوشان تبریزی در تیم 
تراکتور سازی ملحق شــود، در این پست که 
درصفحه شخصی خود منتشر کرده از حضور 
خود در طول 3 سال و کسب 3 جام در این تیم 

ابراز رضایت کرده است. 
وی در ادامه از مدیــران و کادر فنی ذوب آهن 
تقدیر کرده اســت و هوداران این تیم را مورد 
 تمجیــد قــرار داده و افزوده اســت: هوادران 
ذوب آهن در روزهای سخت کنار این تیم بوده 
و آن را تنها نگذاشتند. این بازیکن تیم فوتبال 
ذوب آهــن  در پایان بــرای ذوب آهن آرزوی 

موفقیت کرده است.

در حالی که فدراسیون فوتبال ایران بر عدم برگزاری بازی 
با تیم های عربســتانی در زمین بی طرف تاکید می کند، 
عربستانی ها هم بر موضع خود برای عدم سفر به ایران و قطر 
پافشاری می کنند. روزنامه »الریاضی« عربستان در مطلبی 
نه تنها بازی در زمین بی طــرف را تایید بلکه حتی زمین 
موردنظر عربستانی ها را هم تعیین کرده است. این روزنامه 

نوشت: »باشگاه الهالل، به صورت اولیه ورزشگاه های محل برگزاری بازی های این تیم با باشگاه های ایرانی و 
قطری را مشخص کرده است. برهمین اساس، دیدارهای این باشگاه با تیم های ایرانی در ابوظبی و با تیم های 

قطری در کویت برگزار می شود.«
 این روزنامه در ادامه نوشته اســت: »باشگاه الهالل طی روزهای آینده اســامی دقیق این ورزشگاه ها را اعالم
 می کند.« این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده مصوبه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر لغو 
مسابقات آسیایی در کشور بی طرف باید درباره ایران و عربستان هم صدق کند چرا که کشور ایران ناامن نیست. 

یادآوری روز؛ 

وقتی برانکو قربانی 
باشگاه ها شد

پیش دستی الهالل؛ 

بازی با استقالل در 
ابوظبی

نقاط ضعف زرد پوشان ترمیم می شود

پیشنهاد سردبیر:

امیــر قلعه نویــی از آن دســته مربیانی اســت که 
معمــوال تاریخ هــای مهــم زندگــی فوتبالی اش 
در ذهنش می مانــد و اگر همین امروز از او ســوال 
کنید خیلی راحت لیســتی از اتفاقات مهم دوران 
بازیکنی و مربی گــری خودش را بر زبــان خواهد 
آورد. بــا این حال شــاید ســرمربی ذوب آهن روز 

پانزدهــم آذر ۹۶ را به عنوان یــک روز مهم و البته 
 بیادماندنی به لیســت موفقیت های خودش اضافه
کرده باشــد چون در ایــن روز  دو  اتفاق مهم آینده 
فوتبالی او با ذوب آهن را تحــت تأثیر قرار داد. مورد 
اول انجام قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا بود که ذوب آهن را در یک مسیر راحت و تقریبا 

بی دردسر نسبت به بقیه نمایندگان ایران قرار داد تا 
نماینده چهارم فوتبال ایران در صورت صعود به مرحله 
گروهی مسیر آنچنان خطرناکی در پیش رو نداشته 
باشد و این برای امیر قلعه نویی که همیشه متهم به 
عدم نتیجه گیری در مسابقات بین المللی بوده اتفاق 
بسیار خوبی به حساب می آید. اما دومین اتفاق مثبت 
روز ۱۵ آذر هم مربوط به برتــری دو گله ذوب آهن 
در مقابل نفت تهران بود که باعث شد اصفهانی ها با 
خیالی آسوده روانه نیم فصل شوند. در حقیقت بعد از 

دو باخت متوالی به فوالد و پرسپولیس که البته دومی 
یک اتفاق بسیار تلخ در تاریخ فوتبال ذوب آهن بود 
فشارها بر روی امیر قلعه نویی افزایش پیدا کرده بود و 
یک نتیجه ضعیف دیگر آن هم در مقابل تیم نصف و 
نیمه ای مثل نفت تهران ممکن بود به قیمت جدایی 
امیر قلعه نویی از ذوب آهن تمام شود که با توجه به این 
پیروزی فعال حاشیه ها از بین رفت و باید دید که در این 
دو هفته چه اتفاقی برای بازیکنان ذوب آهن خواهد 

افتاد که خیلی از آنها درخواست جدایی داده اند.

قلعه نویی در ایستگاه پیروزی؛
کار ذوب آهن تازه شروع شد

اینستاگردی

واکنش کی روش به توپ طالی رونالدو؛ 
شایسته بیشترین تقدیر

کســب توپ طالی پنجم رونالــدو با واکنش 
کــی روش  کارلــوس 
ســرمربی تیم ملی 

ایران همراه بود. 
او در صفحه فیس 
بوک خود نوشت: 
این دستاورد بزرگی 
برای کریــس رونالدو 
اســت که به پنجمین توپ 
طالیش رسید؛ یک دســتاورد فوق العاده که 

شایسته بیشترین تقدیرهاست. 
تبریک! برای تیم ملــی ایران این یک موهبت 
بزرگ اســت که با این بازیکن و تیم ملی اش 
روبه رو می شود. کریس رونالدو سطحی را که 
ما باید برای رقابت در آن آماده شویم را نشان 
داد و اینکه چرا باید یک آماده سازی خوب در 

جام جهانی داشته باشیم. 
تنها یک فرد غیر صادق لزوم نیاز ما به اجرای 
یک برنامه آماده سازی ویژه برای جام جهانی 

20۱8 روسیه را زیر سوال می برد. 

واکنش روز

طاهری از حضور در ۹۰ 
انصراف می دهد

 طبق وعــده ای کــه عــادل فردوســی پور 
داده بــود قرار بــود که 
علی اکبــر طاهری 
،مدیرعامل سابق 
باشگاه پرسپولیس 
در برنامه ۹0 حاضر 
شود تا درباره دوران 
مدیریتــش در ایــن 
باشگاه صحبت کند. طاهری 
اما حاضر به حضور در برنامه ۹0 نشــد و اعالم 
 کرد مشــخص نیســت چه زمانــی رودرروی 

عادل فردوسی پور بنشیند.
نامه نیوز آمار این ماجرا را درآورده و نوشــته: 
به طاهری گفته شــده که اگــر در این برنامه 
صحبت هــای جنجالی مطرح کنــد آن وقت 
 با مدرک درباره اتفاقــات مدیریتی او صحبت 

خواهد شد. 
 شــنیده مي شــود از ســوی برخی از اعضای

 هیئت مدیره پرسپولیس این اخطار به طاهری 
داده شده و باید دید باالخره او حاضر به شرکت 

در این برنامه مي شود یا نه ؟

اتفاق روز

کاریکاتور روز
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اولین چک اســتقاللی ها مربوط به انتقال داریوش شجاعیان که 
در تاریخ سررسید نقد نشــده بود هفته آینده وارد حساب باشگاه 
گسترش فوالد خواهد شد.هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل گسترش 
فوالد در این باره گفت: ما با باشگاه استقالل تعامل داریم ، روز سی ام 
مهرماه باید این چک نقد می شد؛ اما این اتفاق نیفتاد و پس از رایزنی 

با مسئوالن باشگاه، مسائل حل شد. 

چک شجاعیان تا پایان هفته پاس می شود
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سرور جپاروف این روزها در اوج آمادگی به سر می برد. سرور درباره 
برتری 3 بر صفر استقالل مقابل سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم 
لیگ برتر می گوید: »خوشحالم که توانستیم با یک بازی خوب به 
پیروزی برسیم. همه بازیکنان برای موفقیت استقالل تالش کردند 
و امیدوارم باز هم بتوانیم روزهای خوبی را برای هواداران رقم بزنیم. 

برای سپاهان هم ناراحتم و امیدوارم به روزهای خوبش بازگردد. 

باشگاه ذوب آهن نسبت  به برخی اظهارات کاظم محمودی واکنش نشان داد.
سایت باشگاه ذوب آهن نوشت: هرچند این روزها با بر روی پرده شفافیت افتادن بحث قدیمی جادو و 
خرافه گری در سطح اول فوتبال ایران، دیگر هیچ مساله ای در این فوتبال جای تعجب و شگفتی ندارد، 
اما در این میانه مصاحبه تند، غیرمنطقی و خارج از اصول اخالق و مروت ورزشی »کاظم محمودی« 

سرپرست کم تجربه و ناپخته تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، تعجب همگان را برانگیخت.
مصاحبه ای که به ظاهر در پاسخ به گفتگوی معمولی »علی شــجاعی« سرپرست با تجربه و قدیمی 
 تیم فوتبال ذوب آهن منتشر شــده اســت. قابل توجه آن که در این مصاحبه سرپرست تیم فوتبال
 ذوب آهن بدون کوچکترین توهین و افترایی تنها به بحث چگونگی حضور سرباز بازیکنان ذوب آهن 
در تیم فوتبال تراکتورسازی پرداخته است و از شــیوه تماس و جذب بازیکنان جوان و کلیدی ذوب 
آهن توسط مسئوالن باشگاه تراکتورسازی، گالیه دوســتانه ای کرده است. و اما سرپرست عصبانی 
و جوان تیم فوتبال تراکتورسازی که تنها هفت ماه  اســت دراین پست به کار مشغول شده و با توجه 
به این که با مدرک مربیگری A فوتبال آسیا، کارنامه کاری و فنی موفقی را تاکنون نداشته و با رانت 
و البی »ایوب ذوالفقاری« سرپرست پیشین و کارکشــته تراکتورسازی را خانه نشین کرده است، در 
یک مصاحبه بلند و مفصل هرگونه افترا  و تهمتی را ناجوانمردانه نثار باشگاه ذوب آهن و مسئوالن و 
 مدیران این باشگاه کرده و با زیر سوال بردن بودجه های مشخص و شفاف باشگاه های صنعتی همچون
  ذوب آهن فرافکنی کرده و عملکرد غیرقانونی خود و مجموعه اش را در جذب ســتاره های ســرباز 
ذوب آهن بدین شکل توجیه نموده است. جالب تر آنکه در این مصاحبه ایشان بارها باشگاه ذوب آهن 
و دیگر باشگاه های صنعتی را به سوء استفاده از سفره بیت المال و بودجه های دولتی متهم کرده است 
و سوال این جاست که باشگاه تراکتورسازی در طی این سال ها از کدام سفره ارتزاق کرده و هزینه های 

میلیاردی بدون حاصل خود را از کدام منبع بدست می آورند؟!

جپاروف: برای سپاهان ناراحتم
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انتقاد شدید باشگاه ذوب آهن از سرپرست تراکتورسازی؛

 محمودی با البی، ذوالفقاری را خانه نشین کرده است!

 با رقابت پنج کاندیدا؛
رییس هیئت والیبال استان  امروز 

انتخاب می شود
مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان  امروز با 
حضور محمدرضا داورزنی، سرپرست فدراسیون والیبال 
در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار می شود.

علیرضا زمانی، حمید ریاضی، شهرام صدری، تیمور 
باجول )رییس چهار سال گذشته هیئت والیبال استان 
اصفهان( و سمیرا ایمانی کاندیداهای شرکت کننده در 
این انتخابات هستند که برای قرار گرفتن در رأس هیئت 
والیبال استان اصفهان با یکدیگر رقابت می کنند.2۷ 
آذرماه ۹2 تیمور باجول تنها کاندیدای احراز پســت 
ریاست هیئت والیبال استان اصفهان بود که توانست 
با کسب اکثریت آرای اعضای مجمع انتخاباتی هیئت 
والیبال اســتان اصفهان برای چهار سال ریاست این 
هیئت را در دست بگیرد که دوران ریاست وی کمتر از 

۱0 روز دیگر به پایان می رسد.  

توپ و تور

به دنبال موفقیت در مسابقات کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان؛

استاندار اصفهان قهرمانی ایزی 
پایپ کاشان را تبریک گفت

اســتاندار اصفهان در پیامی کسب عنوان قهرمانی 
توســط تیم ایزی پایپ کاشان در مسابقات کشتی 
آزاد جام باشگاه های جهان را تبریک گفت.متن این 

پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی

درخشش تیم کشــتی آزاد ایزی پایپ شهرستان 
کاشــان و کســب مقام اول بــه عنــوان نماینده 
 کشورمان در چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد 
 جــام باشــگاه هــای جهــان، برگــی دیگــر از 
شایستگی  ها و اقتدار ورزش اســتان قهرمان پرور 
اصفهان را در دفتر افتخارات ورزش ایران ثبت کرد.
این پیروزی ارزشــمند را که در ایام میالد حضرت 
رسول اکرم )ص( موجب شادی و مسرت مضاعف 
مردم ایران شد، به ورزشکاران، کادر فنی و مسئولین 
باشگاه ایزی پایپ کاشان و مردم استان به خصوص 
مردم عزیز کاشــان صمیمانه تبریک می گویم و از 
درگاه پروردگار یکتا موفقیت روزافزون ورزشکاران 
پر افتخار اســتان اصفهان و اهتــزاز پرچم مقدس 

جمهوری را در میادین بین المللی آرزو می کنم.
محسن مهرعلیزاده
استاندار استان اصفهان

منهای فوتبال

 افتتاح فروشگاه رسمی
 صنعت نفت

فروشگاه رسمی باشــگاه صنعت نفت آبادان 
جمعه در شــهر آبادان 
رســما افتتاح شد. 
باشــگاه پرطرفدار 
صنعت نفــت در 
راستای برنامه های 
اقتصــادی خود و 
افزایش درآمدزایی، با 
مشارکت سرمایه گذار، این 
فروشــگاه را راه اندازی کرده اســت. تأسیس 
این فروشگاه یک گام در جهت گسترش منبع 
درآمدی بازارپردازی یا همان »مرچندایزینگ« 
است. در این فروشــگاه  که در مراسمی با نام 
»صنعت شاپ« در مجتمع تندیس شهر آبادان 
تاسیس  شد، قرار اســت عالوه بر پیراهن های 
اصلی تیم، سایر کاالهای هواداری نیز به فروش 

برسد.
مدیران  باشــگاه گفته انــد عرضه محصوالت 
در این فروشــگاه بــه گونــه ای برنامه ریزی 
شده اســت که کم بضاعت ترین هواداران این 
باشگاه هم بتوانند از کانال های توزیع رسمی 
کاالهای هواداری را تهیه کنند. باشگاه صنعت 
نفت آبادان ســعی کرده در این پروژه فضای 
 مختلف را برای ایجاد شرکای تجاری طراحی

 کند.

خبر روز

پیشخوان

بحث من و پرسپولیس 
پول نیست

ایران از لیگ قهرمانان 
کنار نمی کشد

گزارش مالقات دوستاره

گلزاربه کی روش: امیدوارم 
درجام جهانی بدرخشید

قهرمــان نیــم فصل،  
سلطان رکوردها

 عجب تیمی داریم امسال

برانکو علیه کی روش

پیروزی بــر آمریکا با   
درخشش یک گرجستانی

کنداکتور

فوتبال
ساوتهمپتون 

ساعت - آرسنال
15:30

شبکه 
ورزش

لیورپول - فوتبال
ساعتاورتون

17:45

شبکه 
سه

منچستریونایتد - فوتبال
منچسترسیتی

ساعت
20

شبکه 
ورزش

ویارئال - فوتبال
ساعتبارسلونا

23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات
1شنبه 

19 آذر

کسب ۱۵ امتیاز در پایان ۱۵ بازی یکی از ضعیف ترین نتایج سپاهان در 
ادوار مختلف لیگ برتر را رقم زد تا یکی از قطب های سالیان اخیر فوتبال 

ایران در شرایط بحرانی قرار بگیرد .
تیم ســپاهان در حالی فصل هفدهم لیگ برتر را شروع کرد که با توجه 
 به بازگشــت امیدوارکننده کرانچار به اصفهان و کســب ۱3 امتیاز از

۶ دیــدار انتهایی لیگ شــانزدهم، هــواداران اصفهانی چشــم به راه 
روزهای خوبی برای زرد پوشــان بودند اما شاگردان کرانچار نتوانستند 
 عملکرد خوبــی را درپایان نیــم فصل اول بــه نمایــش بگذارند و با
 ۱۵ امتیــاز در رده دوازدهم جدول رده بندی لیــگ برتر قرار گرفتند.

عملکرد ضعیف طالیی پوشان در نیم فصل اول در حالی رخ داده که به 
اذعان کارشناسان، این تیم فوتبال خوبی را ارائه می دهد اما نبود دروازبان 
شش دانگ و مهاجمانی که بتوانند از ضربات آخر درست استفاده کنند 
سبب شده تا تیم سپاهان نتواند به جایگاه بهتری در جدول رده بندی 
دست یابد.نبود بازیکنان موثر در سپاهان از جمله نکاتی است که کرانچار 
نیز روی آن تاکید دارد و در نشست خبری بعد از بازی با استقالل به آنها 
اشاره کرد. سرمربی سپاهان در این نشست یادآور شد که هر چند تیمش 
نتوانسته در نیم فصل اول عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد ولی 
با اضافه شدن تعدادی از بازیکنان جوان وتقویت تیم روزهای بهتری در 

انتظار سپاهان است.
درخواست کرانچار برای جذب بازیکنان  جدید سبب شد تا مسئوالن 
باشگاه سپاهان ورود جدی تری به بازار نقل و انتقاالت نیم فصل داشته و 

در اولین گام به دنبال جذب محمدرضا اخباری باشند .
سپاهانی ها تصمیم دارند در این روزها که بحران دروازه بانی در این تیم 
نمود بیشتری یافته و و اشتباهات عجیب لی اولیویرا و صدقیان نیاز به 
حضور یک دروازه بان کارآمد را بیشتر از هر زمان دیگری برای کرانچار 
ضروری کرده است گلر ملی پوش ســایپا را به اصفهان بیاورند و گفته 
می شود این موضوع تا حد زیادی نهایی هم شده  وحتی سپاهانی برای 
اینکه اخباری را درون دروازه شان داشته باشند به نارنجی پوشان تهرانی 

قول داده اند که مهرداد محمدی را در ازای گرفتن رضایت نامه اخباری 
به این تیم واگذار کنند. اخباری که  بعد از پشــت سر گذاشتن دو فصل 
درخشان در تراکتورسازی با پایان دوران سربازی اش به سایپا برگشت؛  
نتوانست در تیم علی دایی نمایش مورد انتظاری داشته باشد  و در 4 بازی 
آخر این تیم روی نیمکت نشسته عزم جدی تری برای جدایی از سایپا 
گرفته است.سپاهانی ها هم چنین قصد دارند برای تقویت خط دفاع خود 
یک مدافع وســط با تجربه به خدمت بگیرند که گزینه اصلی آنها خالد 

شفیعی، مدافع شاغل در لیگ کره جنوبی است.
شــفیعی که  در ابتدای لیگ هفدهم بعد از جدایی از تراکتورســازی 
 راهی کی لیگ کره جنوبی و تیم اف ســی ســئول شــد نتوانســته

 بازی های زیادی برای این تیم انجام دهد و به دنبال جدایی از این تیم 
اســت،  از این رو در این روزها که خالد شفیعی برای استراحت به ایران 
سفر کرده است مسئوالن سپاهان با او تماس هایی برقرار کرده و خواهان 
جذب این مدافع شــده اند. ســپاهانی برای اینکه بتوانند شفیعی را به 
اصفهان بیاورند باید بتوانند رضایت مسئوالن باشگاه اف سی سئول را 
بدست آورند چرا که از قرارداد شفیعی با تیم اف سی سئول کره جنوبی 
یکسال دیگر باقی مانده و در صورتی که او بخواهد به تیم دیگری برود، 
باید رضایت مسئوالن این باشگاه را جلب کند. هم چنین  سپاهانی ها به 
دنبال جذب بازیکنان دیگری هستند که تا با تقویت خطوط سه گانه و 

دروازه راهی نیم فصل دوم شوند.

استارت سپاهان در بازار نقل و انتقاالت نیم فصل :

نقاط ضعف زرد پوشان ترمیم می شود
سمیه مصور
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مدیر مرکز معاینه فنی خودروی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت 
تــردد خودروهای فاقــد معاینه فنی به 
مرکزشــهر، گفت: با اجــرای این طرح 
مراجعات برای معاینه فنی خودروها افزایش 

یافته است.جمشید جمشیدیان اظهار کرد: آمار مراجعات به مراکز معاینه فنی اصفهان در ۶ماهه اول 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. مدیر مرکز معاینه فنی 
خودروی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به تردد باالی خودروهای تاکسی در سطح شهر، عنوان 
کرد: شهرداری اصفهان بر اساس سیاست های تشویقی خود، ۷۰ درصد تخفیف برای تاکسیرانان به 
منظور دریافت برچسب معاینه فنی در نظر گرفته است.جمشیدیان خاطرنشان کرد:  در همین راستا 
رانندگان می توانند با مراجعه به ۲ مرکزمعاینه فنی تاکسیرانی در جاده دولت آباد و معاینه فنی جی در 

خیابان همدانیان با پرداخت ۶ هزار تومان به جای ۲۲ هزار تومان از این تخفیف بهره مند شوند.

بافت های فرســوده مصوب و غیر مصرف استان چند هکتار 
است ؟

می توان گفت در حال حاضر هیچ یک از شهرهای استان اصفهان از بافت 
فرسوده بی نصیب نیست. از مجموع ۱۰۷ شهر استان بافت های فرسوده، 
تعداد ۵۷ شهر بر اساس شاخص های ســه گانه  ریزدانگی، ناپایداری و  
نفوذناپذیری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با مساحتی 
بالغ بر هفت هزار و ۳۰۰ هکتار مورد شناسایی قرار گرفته و به تصویب 

کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی رسیده است.
بیشترین میزان بافت فرســوده اصفهان در کدام شهرها قرار 

دارد؟
بر اساس مطالعات انجام شده شهرهای اصفهان، کاشان، خمینی شهر، 
نجف آباد و شــهرضا دارای بیشترین ســطح بافت های فرسوده است. 
به صورتی که مســاحت بافت فرسوده این چهار شــهر ۵۵ درصد کل 

بافت های فرسوده  استان را به خود اختصاص داده است.
تشکیل ستاد بازآفرینی شهری یکی از اقدامات دولت یازدهم 
برای احیای بافت فرسوده شهری بوده است، با توجه به گذشت 
دو سال از تشکیل ستاد بازآفرینی بافت فرسوده استان اصفهان 

شاخص ترین خروجی این ستاد چه بوده است؟
این ســتاد در اســتان اصفهان نیز در قالب جلسات ســتاد استانی و 
شهرســتانی بازآفرینی شــهری برگزار شــده که اگر تنهــا بخواهیم 
شــاخص ترین مصوبه و خروجی آن را ذکر کنیم مسلما باید از تصویب 
سند راهبردی بازآفرینی پایدار شهری اســتان نام ببریم؛ چرا که این 
سند، برنامه ۱۰ ساله استان را تا ســطح راهکارهای اجرایی مداخله در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مدنظر داشته و همه اقدامات سطح 

محلی بر اساس آن انجام می پذیرد. 
در خصوص شاخص بودن این اقدام می توان عالوه بر جنبه محتوایی و 

برنامه ای آن، به پیشگام بودن استان در تهیه آن نیز اشاره کرد به طوری 
که اصفهان اولین استانی است که دارای نظام برنامه ریزی راهبردی در 

حوزه بازآفرینی شهری است.
برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شما برای احیا و بازآفرینی 

بافت فرسوده استان اصفهان چیست؟
برنامه بلند مدت استان همگام با چشــم انداز ۱۰ ساله کشور مشخص 
شده در سند ملی راهبردی احیا، بهســازی و توانمندسازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری در ســال ۱۴۰۵، تالش در بازآفرینی همه  
بافت های فرســوده شهری اســتان اســت که راهبردها و راهکارهای 
اجرایی آن در سند بازآفرینی استان تشریح شــده و برنامه های کوتاه 
مدت ما نیز همان برنامه های یک ســاله بازآفرینی شــهری استان به 
تفکیک شــهرها و محالت هدف اســت که با توجه به حجم باالی این 
فعالیت ها نمی توان در این مجــال آنها را احصا کــرد اما فحوای همه 
 آنها درمــان این بافت ها و پهنه هــا و پیش نگری و پیشــگیری از بروز 

آنهاست.
برای احیای بافت فرسوده اســتان اصفهان چه تسهیالتی را 

تاکنون در دستور کار قرار داده اید؟
تخصیص وام برای احیای بافت فرسوده و همچنین ۲۵ میلیون تومان 
وام ودیعه به مدت دو سال برای سکونت در محلی دیگر تا اتمام احیای 

منازل فرسوده نیز از اقدامات در دستور کار است.
با احیای بافت فرسوده موجود در استان می توان زمینه خانه دار 

شدن چه تعداد خانوار را فراهم کرد؟
با احتساب افزایش تراکم قابل استحصال ناشی از بازآفرینی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری به طور متوسط به میزان ۱۵۰ درصد می توان 
به طور تقریبی انتظار عرضه  ۳۰۰ هزار واحد مســکونی را در ســطح 
بافت های فرسوده شناســایی شده استان داشــت که البته این رقم با 
شناسایی و بازآفرینی همه بافت های فرسوده شهرهای استان تا عرضه  

۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز قابل پیش بینی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

بافت فرسوده جای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را اشغال کرده است
 عمر شهرنشــینی در ایران و به ویژه در استان اصفهان روبه 
افزایش است و این در حالی است که ساختمان های شهری روز به 
روز تحلیل رفته و با افزایش قدمت شهرها، با پدیده بافت فرسوده روبه رو 
هستیم؛ پدیده ای که این روزها به معضلی برای بسیاری از شهرهای 

استان تبدیل شده است. 
افزایش عرصه های بافت فرسوده در شهرهای استان اصفهان ضرورت 
به روزرسانی و نوسازی را نشان می دهد زیرا اغلب این بافت ها که روزی 
محل زندگی مناسب و جایگاهی برای کسب وکار شهروندان بوده، امروز 
به تهدیدی برای سالمت اجتماعی و اقتصادی شهرها تبدیل شده است.
از این رو و به منظور بررسی شرایط بافت فرسوده در شهرهای استان 
اصفهان و همچنین برنامه های در دستور کار اداره کل راه  و شهرسازی 
مهر،  گفت وگویی با حجت ا... غالمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان 

اصفهان صورت گرفته که متن آن در ادامه آورده شده است.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: بوستان 
جنگلی نگین یکی از بوستان های شهری منطقه ۱۲ 
محسوب می شــود که به منظور ارتقای سرانه فضای 
سبز منطقه در دســتور کار شــهرداری اصفهان قرار 
گرفت.محمدرضا برکت با بیان اینکه این بوستان در ۲ 
فاز تعریف شده است، ادامه داد: فاز اول آن در خیابان 

ملک شهر، شهرک نگین به مساحت ۹ هکتار تکمیل شده، این بوستان برای تردد آسان معلوالن، سالمندان، 
جانبازان و نابینایان نیز مناسب سازی شده است.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به احداث فاز دوم 
این بوستان عنوان کرد: فاز دوم بوستان نگین در شهرک نگین، خیابان بیت الهدی طراحی شده  است.برکت 
با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: فاز دوم بوستان 
جنگلی نگین تا پایان بهمن ماه تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار  می گیرد.وی خاطرنشان کرد: احداث 

این بوستان جنگلی عالوه بر تقویت روحیه و شادابی شهروندان، در کاهش آلودگی هوا نیز تاثیرگذار است.

در ۶ ماهه اول سال جاری صورت گرفت؛

رشد ۱۱ درصدی آمار مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودرو

مدیرمنطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

فاز دوم بوستان جنگلی 
نگین تکمیل می شود

بافت فرسوده جای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را 
اشغال کرده است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

رییس اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان 
خبرداد:

ثبت دو وقف برای ساخت 
مسجد

دو وقف جدید از واقفان نیک اندیش برای ساخت 
مسجد در اصفهان ثبت شد.

رییس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان گفت: واقفان نیک اندیش 
مهدی و بتول اشــتهاردی ها، قطعه زمینی به 
مســاحت ۵۰۰ مترمربع و محمد علی سلطانی 
منزل مسکونی خود به مساحت ۲۰۰ متر مربع 
را در خانه اصفهــان وقــف امورخیریه کردند.

حجت االسالم محمد رضا اسماعیل پور ارزش 
این دوموقوفه جدیــد را ۶۵ میلیارد ریال بیان 
کرد و افزود: این دو موقوفه با نیت ساخت مسجد 
و تامین هزینه های مســجد در اصفهان وقف 

شده است.

کارگاه آموزشی جشنواره 
بین المللی عکس خیام برگزار 

می شود
 کارگاه آموزشی و 
توجیهی  نشست 
معرفــی  بــرای 
پنجمین جشنواره 
بین المللی عکس 
خیــام در اصفهان 

برگزار می شود.
در ایــن نشســت 
اصغــر صامتــی 
و  داوران  از 
سیدعلی درمیانی 

از همکاران جشــنواره در اصفهــان به معرفی 
بخش هــای مختلف پنجمین دوره جشــنواره 
خیام پرداخته و نکاتی مهم را برای انتخاب عکس 
جهت شرکت در جشنواره های بین المللی ارائه 

می دهند.
این کارگاه بــه همت کارگروه جشــنواره ها و 
نمایشــگاه های کانون عکس انجمن سینمای 
جوانان اصفهان، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ تا 
۱8 در خیابان توحید، مجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرشچیان، ســینماتک انجمن سینمای 

جوانان اصفهان برگزار می شود.
حضــور در کارگاه بــرای عمــوم آزاد و رایگان 
اســت، اما بــا توجه بــه محدودیــت ظرفیت 
 حتما می بایست در ســایت فوکوس به آدرس

 www.FocusTeam.ir ثبــت نــام کــرد 
 و با ارائه پرینــت ثبت نام می توان در جلســه 

حاضر شد.

اجرای طرح نذر کتاب در 
اصفهان برای فصل زمستان

امیر هالکویی، سرپرســت نهاد کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان با اشاره به طرح »با یک 
کتاب، بهار می شود« اظهار داشت: این طرح یکی 
از طرح های موفقی است که در سال های اخیر در 

زمینه نذر کتاب در استان و با توجه به چشم انداز 
افق ۱۴۰۴ در فصل بهار و ایام نوروز اجرا شد.

وی با اشــاره به افق ۱۴۰۴ توضیح داد: شورای 
عالی انقالب فرهنگی، ســرانه ای را برای تعداد 
کتاب های کتابخانه های عمومی در نظر گرفته 
که مطابق آن، تا سال ۱۴۰۴ بایستی به ازای هر 
نفر، ۴ جلد کتاب در کتابخانه های عمومی موجود 
باشــد. سرپرســت نهاد کتابخانه های عمومی 
اســتان اصفهان ادامه داد: با توجه به این سرانه 
اگر جمعیت اســتان اصفهان را ۵ میلیون نفر 
در نظر بگیریم باید تا ســال ۱۴۰۴، تعداد ۲۰ 
میلیون جلد کتــاب در کتابخانه های عمومی 

استان موجود باشد.
وی پیرامون طرح های مشابه افزود: با توجه به 
اینکه طرح »با یک کتاب، بهار می شــود« برای 
فصل بهار و در ایام نوروز در نظر گرفته شده بود، 
امسال طرح مشــابهی برای فصل زمستان اجرا 
خواهد شد که اطالع رســانی های آن در آینده 

اعالم می شود.

مشاور اقتصادی شهردار اصفهان:
رکود اقتصادی، مهم ترین 

معضل شهرداری است
مشــاور امور اقتصــادی و برنامه ریزی شــهری 
شــهرداری اصفهان در مراســم تکریم و معارفه 
خدمتگزاران شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: از 
آخرین حضوری که در شهرداری داشتم تا به امروز 
نیروهای جوان و خوبی به مجموعه مدیریت شهری 
اضافه شده و این نشان دهنده توجه به قشر جوان 
است.عبدالحسین ساســان گفت: امیدواریم این 

دوران به خوبی طی شود.
مشــاور امور اقتصــادی و برنامه ریزی شــهری 
شهرداری با بیان اینکه شــهردار اصفهان از افراد 
باتجربه در دانشــگاه اصفهان است، اضافه کرد: با 
توجه به این موضوع شهردار اصفهان مرد روزهای 
بحرانی هستند و امیدواریم از بحران های شهرداری 
هم سربلند بیرون آیند. ساســان در ادامه با اشاره 
به اینکه رکود اقتصادی مهــم ترین معضل امروز 
شهرداری است افزود: امیدواریم با اقدامات موثر و 
همکاری همه سازمان ها این موضوع را حل کنیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری: 

 بازار گل و گیاه رسالت خود 
را به خوبی انجام داده است

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در حاشیه بازدید از بازار گل وگیاه اصفهان 
اظهار کرد: بازار گل وگیاه اصفهان، مجموعه ای بی 
نظیر برای فرهنگ سازی اســت؛ درهمین راستا 
شهروندانی که در آپارتمان هستند می توانند از گل 
وگیاه آپارتمانی استفاده کنند.فروغ مرتضایی نژاد 
با تاکید بر اینکــه در این بازار نــام، نوع و طریقه 
نگهداری گل وگیاهان به خوبی بیان شده، ادامه 
داد: گل های شاخه بریده نیز با قیمت های بسیار 
خوبی در این مکان عرضه شــده است.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
عنوان کرد:  به نظر می آید فرهنگ استفاده از گل 
در بازار گل و گیاه اصفهان به خوبی ایجاد شــده 
است. ایجاد بخش های دیگری در این بازار همچون 
بخش ماهیان می تواند به جذب بیشتر شهروندان 
به این مکان منجر شــود.وی افزود: این مجموعه 
می تواند آموزش های زیادی را در خصوص پرورش 
گل وگیاه برای مقاطع مختلف ســنی ارائه داده و 
ارتقای نشــاط اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

مرتضایی نژاد خاطر نشــان کرد: بازار گل و گیاه 
اصفهان رســالت خود را به خوبی انجام داده که 
روند پیشرفت آن در حال حاضر صعودی است و 
اگر در این مسیر با اداره آموزش و پرورش و کمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان نیز همکاری 

کند، می تواند موفق تر از گذشته ظاهر شود.  

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
خبرداد:

بهره برداری از مرکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین در اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: معاینه فنی، یکــی از راهکارهای موثر 
در کنترل آالیندگی خودروهاست و تحقیقات نیز 
نشان می دهد انجام صحیح معاینه فنی خودروها 
می تواند ســاالنه مواد آالینده را بــه میزان ۴۲۵ 
هزارتن کاهش دهــد. علیرضا صلواتــی  بر لزوم 
معاینه فنــی خودروهای ســنگین تاکید کرد و 
افزود: بر این اســاس، احداث مرکــز معاینه فنی 
خودروهای ســنگین در بزرگــراه آزادگان جنب 
سازمان تاکسیرانی با مساحت ۶ هزار مترمربع در 
دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی مرکز معاینه فنی خودروهای 
سنگین با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال تکمیل شده و 
هفته آینده همزمان با روز حمل و نقل عمومی به 
صورت رسمی به بهره برداری می رسد، ادامه داد: 
تمام خدمات مرکز معاینــه فنی خودروها در این 
مرکز به صورت مکانیزه انجام می شــود.صلواتی 
ادامه داد: مرکز معاینه فنی خودروهای ســنگین 
دارای محوطه ســازی، ســاختمان اداری، سالن 
 معاینه فنی، پارکینگ خودروها و محل استراحت 

راننده هاست.

مدیر اجتماعی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی 
اصفهان گفت: در نقشه های عمرانی شهرک های 
صنعتی الزم اســت تدابیری برای لحاظ کردن 

پیوست فرهنگی اندیشیده شود.
احمد رضا پرنده  اظهار داشــت: کارفرمایان باید 
توجه ویژه ای به مســائل فرهنگــی - اجتماعی 
کارگران شاغل در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
داشته باشــند.وی با اشــاره به این موضوع که 
مدیران شــرکت شــهرک های صنعتی باید به 
مســائل فرهنگی کارگران توجه داشته باشند، 
بیان داشت: در ورودی شهرک ها و نواحی صنعتی 
الزم است مســجد یا نمازخانه ای ساخته شود 
تا ضمن اســتفاده برای فریضه نماز جماعت، به 
عنوان پایگاه فرهنگی، خانه فرهنگ و تالش برای 
خدمات فرهنگی اجتماعی و آموزشی کارگران 
استفاده شــود. مدیر اجتماعی اداره تعاون، کار 

و امور اجتماعی اصفهان، ضمــن اعالم آمادگی 
برای اجرای برنامه های فرهنگی ویژه کارگران و 
کارفرمایان شهرک های صنعتی گفت: درصورت 
تامین زمین ظرف یکسال اقدام به ساخت مسجد 

در شهرک های صنعتی خواهیم کرد.
وی گفت: شــهرک ها و نواحــی صنعتی نیاز به 
پیوست فرهنگی دارد و ساخت و تامین مسجد 
 یــا نمازخانــه در ورودی هر شــهرک ضرورت

 دارد.

مدیر اجتماعی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اصفهان:
پیوست فرهنگی باید در شهرک های صنعتی لحاظ شود

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با توجه 
به شیوع گاز گرفتگی در فصل ســرد سال، صدا و 
سیما نقش موثری در کاهش این نوع حوادث خواهد 
داشت. سید مصطفی علوی د اظهار داشت: بیشترین 
میزان مصرف گاز و حوادث ناشی از گازگرفتگی در 
فصول سرد به ویژه در زمســتان رخ می دهد. وی 
بیان داشت: شرکت گاز استان اصفهان، با استفاده 
از پتانسیل صدا و سیما، تولید و پخش برنامه های 
مختلــف اجتماعی، ارائــه نکات ایمنــی در قالب 
مستندهای گزارشی، انیمیشن، پیام های صوتی و 
اخبار به منظور اطالع رسانی فراگیر اقدام به فرهنگ 

سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی کرد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: در 
این فصول میزان مصرف گاز در بخش خانگی زیاد می 
شود و از طرفی با مصرف هوشمندانه و صرفه جویی، 
گازرسانی مستمر به نیروگاه ها و بخش صنعت برای 

جلوگیری از آلودگی هــوا نیز صورت می گیرد.وی 
بیان داشت: شرکت گاز اســتان اصفهان به عنوان 
یکی از دستگاه های پیشگام در آموزش نکات ایمنی 
و اصالح الگوی مصرف، با اجرای طرح ها و پروژه های 
زیربنایی، گام موثری در راســتای ترویج فرهنگ 
مصرف ایمن و بهینه گاز برداشــته و اطالع رسانی 
این اقدامات از طریق صدا و سیما با توجه به فراگیر 
 بودن این رسانه برای افزایش آگاهی مردم، الزامی 

است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
صدا و سیما نقش موثری در کاهش حوادث گازگرفتگی دارد

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار می کند: طبق مصوبه وزارت 
کشور و ابالغ دستورالعملی مبنی بر ساماندهی سگ های ولگرد و عدم اتالف آنها، 
یکی از وظایف مجموعه معاونت خدمات شهری و اداره خدمات شهری، ساماندهی 
حیوانات از جمله سگ های ولگرد و رها شده شهر است، از این رو حدود دو سالی 
است که شهرداری اصفهان با سازمان مردم نهاد »فریاد آوارگان طبیعت« همکاری 
می کند.غالمرضا ســاکتی خاطرنشــان می کند: در مناطق ۱۵گانه شهرداری 
اصفهان با استفاده از ۱۵ اکیپ شناسایی ســگ های ولگرد و استفاده از ۲ اکیپ 
سیار زنده گیری، جمع آوری سگ های ولگرد انجام می شود و شهرداری اصفهان 

بابت هر سگی که زنده گیری شود ۵۰ هزار تومان به پیمانکار پرداخت می کند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: شهرداری اصفهان 

قطعه زمینی را به وســعت۳۵۰۰ مترمربع در ارغوانیه، بلوار رضوان، جاده سمت 
راست کارخانه پسماند، انتهای جاده، سمت چپ، ادامه کانال آب برای راه اندازی 
این مرکز اختصاص داد تا حمایت از حیوانات بی سرپرست در اصفهان کلید بخورد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون افزون بر ۲۵۰ قالده سگ در طرح حمایت از حیوانات 
بی سرپرست در اصفهان پناه داده شده اند، تاکید می کند: تعداد سگ هایی که در 
این مرکز نگهداری و پس از انجام روش TNR )زنده گیری، عقیم سازی، واکسینه 
کردن و رهاسازی( رهاســازی می شــوند، بیش از حد ظرفیت بوده و این مرکز 
برای کالنشهر اصفهان بسیار کوچک اســت لذا مرکز اصلی حمایت از حیوانات 
بی سرپرست قرار است به سایت سگزی در قطعه زمینی با وسعت بیشتر که آن هم 
متعلق به شهرداری است، منتقل شود. ساکتی تصریح می کند: مرکز حمایت از 

حیوانات بی سرپرست ماهانه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد که این هزینه ها توسط 
سازمان مردم نهاد فریاد آوارگان طبیعت و شهرداری اصفهان تامین می شود.وی در 
خصوص فرآیند زنده گیری سگ های ولگرد یادآورمی شود: زنده گیری سگ های 
ولگرد به این صورت است که نیروهای مستقر در مناطق ۱۵گانه به صورت منظم 
و روزانه از طریق تماس های مردمی با ســامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان و گشت 
زنی، مراکز تجمع سگ های ولگرد را شناسایی کرده و به اطالع اکیپ زنده گیری 
می رساند، سپس با اعتمادسازی و شرطی کردن، اقدام به گرفتن این حیوان کرده و 
سپس به پناهگاه انتقال می یابد که در ابتدا ثبت اطالعات از قبیل سن، جنس، نژاد، 
محل زنده گیری و شرایط حیوان به لحاظ سالمتی یا آسیب دیدگی انجام می شود.

 رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان اضافه می کند: در ادامه داروی 

ضد انگل زیرپوستی و شست وشو با ضدعفونی کننده ها و نصب پالک آماری انجام 
می شود و به بخش قرنطینه انتقال یافته و بنا به تشخیص دامپزشک واکسن هاری 
و ادامه تزریق واکسن ضد انگل به صورت دوره ای انجام می شود؛ سپس انتقال به 
داخل پناهگاه و جداسازی بر حسب سن، نژاد و شرایط جسمی و انجام عمل جراحی 
در صورت آسیب دیدگی یا شکستگی یا بارداری و انتقال به درمانگاه و مراقبت تا 

حصول اطمینان از سالمت حیوان انجام می گیرد. 
وی تصریح می کند: مهم ترین بخش از مراحل فوق، عقیم ســازی ســگ های 
بزرگسال است که در این فرآیند توله ها بعد از ۷ تا ۱۰ ماهگی عقیم و واکسیناسیون 
می شوند و گوشواره شناسایی روی گوش و قالده های مخصوص  دور گردن آنها 

نصب می شود.

سگ های ولگرد اصفهان زیر سایه مهربانی

استاندار اصفهان در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، اظهار کرد: خوشحالم که اولین سخنرانی عمومی خود 
را پس از قبول استانداری اصفهان، در جمع دانشجویان و محیط 

دانشگاه برگزار می کنم.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه تا امروز درخصوص وعده رییس 
جمهور برای جاری بودن زاینده رود هیچ اتفاقی نیفتاده اســت، 
تاکید کرد: با توجه به روحیه پیگیری که دارم، تازمانی که کار را به 
سرانجام نرسانم آن را رها نخواهم کرد و از روز اولی که به اصفهان 

آمده ام نیمی از وقت خود را برای زاینده رود اختصاص داده ام.
وی با بیان اینکه از یک طرف حوضه آبریز زاینده رود کم شده و از 
طرفی جمعیت اصفهان نیز بیشتر شده، تصریح کرد: اگر رییس 
جمهور اعالم کرده است که زاینده رود دیگر خشک نخواهد بود 
باید با شــناخت اولویت ها، در یک زمان حداقلی، وعده ایشان را 
عملی خواهیم کرد و باید با فشار، بودجه بگیریم و بخش خصوصی 
را در این زمینه فعال کنیم و در جهت انجام وعده رییس جمهور 

همه تالش خود را خواهیم کرد.

اســتاندار اصفهان ابراز داشت: تونل بهشــت آباد و انتقال آب از 
کارون می تواند راهگشا باشــد، سد کوهرنگ و پروژه گالب دیگر 
پروژه هایی اســت که می تواند راهگشا باشــد در حالی که باید 
برداشت ها و مصارف آب را نیز کنترل کنیم و زمانی که کشاورزان 
به علت بی آبی فقیر می شــوند باید شــغلی را برایشان جایگزین 
کرد و همچنین مدیریت آب باید عام و دورنگر باشد و اگر تاالب 
گاوخونی خشک شود اثرات زیست محیطی آن به اصفهان ختم 

نخواهد شد.

استاندار اصفهان:

نیمی از وقت خود را به احیا ی زاینده رود اختصاص داده ام
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

برای موفقیت در شغل، عنوان و موقعیت کاری 
شما مهم نیســت؛ بلکه مســئله حائز اهمیت 
در این راستا این اســت که خالقیت و نوآوری 
داشته باشید. برای این منظور باید فهرستی از 
کارهای در دست انجام تهیه کرده و بر اساس 
اهمیت و محدودیت زمانی، آنها را اولویت بندی 
کنید. وقتی قادر باشید از کمیت کارها کاسته 
و به کیفیت آنها بیفزایید، مطمئن باشــید که 
پیشرفت بیشتری در شــغلتان برای خود رقم 

خواهید زد.
البته ایــن امر آن طــور که به نظر می رســد، 
آسان نیســت. حتی اگر عاشق شغل خود هم 
باشید، گاهی مسائلی پیش می آیند که اجازه 
نمی دهند در تمام روز در باالترین حد تمرکز 
و سازندگی خود قرار داشــته باشید. نداشتن 
تمرکز کافی برای انجام امور نیز منجر به ایجاد 
استرس می شــود و این عارضه نیز پیامدهای 
بدی به دنبــال خواهد داشــت.بنابراین، الزم 
است با استفاده از ترفندهای موثر و کاربردی، 
موجب تقویت بازدهی و خالقیت شغلی خود 
شوید تا به واسطه آنها چشم اندازهایی که برای 
آینده خود تعیین کرده اید را در ســریع ترین 
زمان ممکن محقق ســازید. به ایــن منظور، 
راهکارهایی را ارائه کرده ایم که می توان از آنها 
در این مسیر بهره گرفت. برای آشنایی با آنها 

همراهمان باشید.
اولویت بندی کارها 

وقتی به این درک و توانایی برســید که برخی 
از کارها در اولویت قرار دارند و ابتدا به ســراغ 
انجام آنها بروید، چندین قدم بیشتر خود را به 
موفقیت نزدیک کرده اید. برای رسیدن به این 
درک باید تالش کنید. بیشــتر روی کارهایی 
تمرکز داشته باشید که شاد، سودآور و با سبک 

زندگی شما منطبق هستند. 
همچنیــن باید به این نکته هم توجه داشــته 
باشید که به انجام رساندن کارها در طول روز 
به این مفهوم نیست که در ۸ ساعت کاری همه 
آنها را بی وقفه انجام دهید؛ زیرا این سبک کار 
کردن جایی برای هیچ گونه خالقیتی در فرد 

باقی نمی گذارد. 
بنابراین، بهتر این اســت کــه در طول هفته 
فضایی برای نوآوری و خالقیــت در کار خود 
ایجاد کنید تا هم بهره بیشــتری ببرید و هم 
به طور موثرتری به انجام امــور بپردازید. هر 
دوساعت یکبار از پشــت میز خود بلند شده و 

کمی استراحت کنید.

مهارت زندگی

 چگونه از تمام استعداد خود 
در محل کار استفاده کنیم؟

 اگر انسان در طلب هر چیزی حریص باشد نزد خداوند قربی ندارد، 
چرا که صفت توکل را ترک کرده و راضی به قسمت نشده و تعجیل که 
صفت شیطان است را قبول کرده است. خداوند دنیا را به منزله سایه 
خلق کرده است؛ چرا که به دنبال سایه رفتن جز تعب نتیجه ای ندارد. 
بیشتر از حد ضرورت به دنبال دنیا رفتن موجب تعب و رنج می شود؛ . 
در حالی که به آن نخواهد رسید. پیامبر فرمود: » آدم  حریص محروم  
اســت« و آدم محروم مبغوض و مذموم اســت؛ و فکرش مشوش و 
زحمتش زیاد و دائما به حساب و اخذ مال مشغول، نه در دنیا فارغ و 

نه به آخرت مایل است.
دوای حریص؛ خاک گور

 سعدی گوید: شنیدم بازرگانی صدو پنجاه شتر بار داشت و چهل غالم 
خدمتکار که شهر به شهر برای تجارت حرکت می کرد. یک شب در 
جزیره کیش مرا به حجره خود دعوت کرد. به حجره اش رفتم، از آغاز 
شب تا صبح آرامش نداشت. مکرر پریشان گویی می کرد و می گفت: 
فالن انبارم در ترکستان است وفالن کاالیم در هندوستان، این قباله 
و سند فالن زمین است و فالن چیز درگرو فالن جنس، فالن ضامن 
وام است، در آن اندیشه ام که به اسکندریه بروم که هوای خوش دارد، 

ولی دریای مدیترانه طوفانی است.
ای سعدی! سفر دیگری در پیش دارم اگر آن را انجام دهم، باقی مانده 
عمر گوشه نشین گردم و دیگر به سفر نروم. پرسیدم: آن کدام سفر 
است که بعد از آن ترک ســفر می کنی و گوشه نشین می شوی؟ در 
پاســخ گفت: می خواهم گوگرد ایرانی را به چین ببرم که شنیده ام 
این کاال در چین بهای گران دارد؛ و از چین کاســه چینی بخرم و به 
روم ببرم و در روم حریر نیک  رومی بخــرم و به هند ببرم؛ و در هند 
فوالد هندی بخرم و به شهر حلب ســوریه ببرم؛ و در آنجا شیشه و 
آینه حلبی بخرم و به یمن  ببرم و ازآنجا لباس یمنی بخرم و به پارس 
بیاورم. بعد از آن تجارت را ترک کنم و در دکانی بنشینم . او این گونه 
اندیشــه های دیوانه وار را آن قدر به زبان آورد که خسته شد و دیگر 
تاب گفتار نداشت و در پایان گفت: ای سعدی! تو هم سخنی از آنچه 
دیده ای و شنیده ای بگو، گفت: آن را خبر نداری که در دورترین جا 
از سرزمین غور )میان هرات و غزنه( بازرگان قافله ساالری از پشت 
مرکب بر زمین افتاد؟ یکی گفت: چشم تنگ و حریص دنیاپرست را 

تنها دو چیز پر می کند: یا قناعت یا خاک گور.

باغ 
کاغذی

              
 »دشت های سوزان «، کتابی درباره حضور انگلستان در عهد 
ناصری و به قلم صادق کرمیار اســت که توصیه می شود آن را 

مطالعه کنید.
ماجرای دشــت ســوزان در خوزســتان عهد ناصرالدین شاه 
می گذرد؛ آن زمان که انگلیسی ها به جان وجب به وجب خاک 
این منطقه افتادند و نفت را بو کشیدند. فضای حاکم برخوزستان 
آن دوران و تناسبات قومی و قبیله ای که امور مردم را مدیریت 
می کند، به خوبی در داســتان نشان داده شــده اند؛ اما شاید 

مهم ترین بخش داستان که خیلی خوب در بین سطور نشسته 
است، حضور و نقش آفرینی انگلستان در ایران عهد ناصری باشد. 
ماجراهای رمان جوری پیش می رود که بدون خارج شــدن از 
روند اصلی داستان، با انبوهی از اطالعات و روایات تاریخی روبه 
رو می شوید. صادق کرمیار نویســنده و کارگردان ایرانی، زاده 
1338 در تهران است و اصالتا از طرف پدری ریشه در روستای 
ولیان در شهرستان ساوجبالغ اســتان البرز و از طرف مادری 

ریشه در روستای دنبلید طالقان دارد.

دشت های سوزان حرص

 » نوامبر«، آذر؛ سخت گیری
تیرو کمان نشان متولدین این ماه اســت. این افراد برای 
رسیدن به هدف های جدید تالش بسیاری می کنند. به 
طور کلی متولدین این ماه تمایل شــدیدی به سفر های 
جهانی دارند. این افراد برای هر آنچه در زندگی دارند تالش 
های مستمر و مشتاقانه ای انجام داده اند. البته آنها کمی 
آزادیخواه و مشتاق عجایبی هستند که تا به حال ندیده اند.

 »دسامبر«، دی؛ سمج و کله شق
این افراد از جمله افراد بسیار خسته کننده به شمار می آیند. 
به ســختی کار می کنند و بسیار کســل هستند. معموال 
افرادی مسئول و قابل اعتماد هستند زیرا به ندرت مسیر 
انتخابی خود را تغییر می دهند. بیشتر مواقع انسان خوبی 
به شمار می روند و به روش های انحصاری خودشان عادت 
می کنند. نوعی شخصی سازی در زندگی دارند و بهتر است 
بگوییم برای رسیدن به اهدافشان بسیار پافشاری می کنند.

 » ژانویه «، بهمن؛ بسیار متفکر
افرادی که در ماه ژانویه متولد شده اند همیشه یک ذهن 

مشغول دارند. افکار این دسته از افراد به اعماق می رود. آنها 
ممکن است خود را در یک کتاب غرق کنند. درست کردن 
یک پازل بسیار دشوار، به چالش کشیده شدن در مقطع 
تحصیلی یا هر مورد دیگری می تواند عمیق ترین افکار آنها 
باشد. بیشتر اوقات این افراد با دوستان خود وارد مکالمات 
طوالنی می شوند. از خصلت های آنها این است که زیاد و 

طوالنی مدت صحبت می کنند.
 » فوریه«، اسفند؛ نیازمند مراقبت

متولدین این مــاه را با عالمت ماهی می شناســیم. این 
افراد همانند گیاهان، بســیار حساس و شــکننده بوده 
و نیازمند مراقبت زیادی هســتند. طبیعــت ماهی ها به 
مراقبت زیادی نیازمند اســت. این افراد اصال نمی توانند 
ببینند که دیگران در حال رنج کشــیدن هستند. در این 
مواقع به ســرعت به کمکشــان می روند و از آنها حمایت 
و مراقبــت می کننــد. این اتفاق ســبب می شــود که 
 مراقبت از خود را به کلی فراموش کرده و به خود آســیب

 برسانند.

خصوصیت های عاطفی متولدین هر ماه چیست ؟ )3(
دانستنی ها

حرف حساب

قاضی واقعی کیست؟
تمــام ســوء تفاهمات ناشــی از زبان اســت. تو 
می بایست درباره افراد از روی اعمالشان قضاوت 
کنی، نه از روی گفته هایشــان، همیشه محاکمه 
خود، از محاکمه دیگران ســخت تر است؛ تو اگر 
توانستی درباره خودت خوب قضاوت کنی، قاضی 

واقعی هستی.

»شازده کوچولو«
آنتوان دو سنت اگزوپری

سیره بزرگان
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