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فرزانه افسر طه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه، 
نتیجه ارتباط رسانه ها با شرکت آبفا را  انعکاس فعالیت های این شرکت به 
مردم در راستای اصالح الگوی مصرف و انتقال مطالبات مردم به شرکت 
آبفا عنوان کرد که این ارتباط دوسویه در تبادل اطالعات، گامی به سوی 

هدف اصلی شرکت آبفاست.
6 و نیم میلیون نفر مصرف کننده آب زاینده رود

مهندس هاشم امینی با اشاره به شــرایط اقلیمی و آب در استان اصفهان 
و در سطح کشــور، اظهار کرد: تاخیر بارش ها در دومین روز زمستان در 
حوزه زاینده رود باعث کاهش ذخیره ســد از 1 میلیارد در 400 میلیون 
متر مکعب به کمتر از 150 میلیــون متر مکعب با وجود جمعیت 6 و نیم 

میلیونی )4 میلیون نفر در استان 
اصفهان( که در 56 شــهر و 300 
روستا، مصرف کننده آب زاینده 
رود هستند، شده اســت. وی با 
بیان اینکه استفاده از ظرفیت های 
ملی در شــرایطی که به آنها نیاز 
داریم، در شــهر اصفهان کاهش 
یافته و در وضعیــت بحران نباید 
استفاده شود، بر نقش رسانه ها در 
این موقعیت تاکید کرد تا بتوان 
در حوزه مدیریــت مصرف آب و 
مدیریت تقاضــا، خروجی خوبی 

ارائه داد. 
امینــی در ارتبــاط بــا تاثیــر 

فرهنگ سازی و طرح نکات هشدار دهنده از طریق مدیریت مصرف، بیان 
داشت: این روند باعث شده تا مشترکین نسبت به مصرف آب، آگاهانه تر 
عمل کنند و بخشی از اهداف ما که تغییر رفتار مشترکین است، تحقق یابد. 
وی خاطرنشان کرد: انتظار شرکت آبفا از مردم، توجه به هشدارهای مربوط 
به مصرف آب اســت. ضمن آنکه تنها خانه فرهنگ مصرف آب در کشور 
متعلق به شرکت آبفا در اســتان اصفهان با وظیفه فرهنگ سازی در بین 
اقشار مختلف جامعه است. وی از تعامل با کانون پرورش فکری کودکان 
و انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش خبر داد و افزود: بخشی از آموزش 
های ضمن خدمت فرهنگیان را به مدیریت مصرف آب اختصاص داده ایم 
و امیدواریم اشاعه این حساسیت مشوقی برای نهادینه شدن موضوع شود. 
امینی در ادامه بحث فعالیت های فرهنگی، از پخش برنامه جاری حیات در 
تمام فصول سال از طریق رسانه ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور 

مدیریت بهینه شرایط موجود، باید برای مدیریت تقاضا برنامه ریزی دقیق 
تری داشته باشیم. وی با اشاره به عملکرد شرکت آب و فاضالب در استان 
اصفهان در چند ســال اخیر، از کاهش میزان آب بدون درآمد آبفا از 24 
درصد به 17 درصد و مورد تایید وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب کشور، 
ابراز خرسندی کرد و گفت: اســتان اصفهان، رتبه اول کاهش آب بدون 
درآمد را دارد و در این راســتا، گروه های نشت یابی با وظیفه پیمایشی و 
یافتن نشت های مشهود و غیرمشهود اقداماتی انجام داده اند؛ همچنین 
در حوزه اصالح شــبکه های آب، ازجمله هدر رفت، بیش از 100 نقطه، 

نشت گیری و اصالح شده است.
مدیریت هوشمند در شبکه توزیع آب

مدیرعامل شرکت آبفا از تالش هایی که برای اســتفاده از فناوری روز و 
مدیریت هوشمند در شــبکه توزیع 
آب شده است، ســخن راند و یادآور 
شد: استان اصفهان در مقایسه با سایر 
نقاط کشور در این زمینه پیشرو است 
و تا اوایل ســال 97، بخشی از شبکه 
آب اســتان تحت پوشــش مدیریت 
هوشــمند قرار می گیرد. وی الگوی 
مصرف در شــهر اصفهان را، 20 متر 
مکعب برای هر خانــواده در ماه اعالم 
کرد و گفت: تعداد مشترکین از سال 
87 با 66درصد به 85 درصد در سال 
96 رسیده  و تاکید ما برسرانه مصرف 
آب، به منظــور تعدیل الگوی مصرف 
آب است که خوشبختانه در چندسال 

اخیر، روند افزایش مصرف آب بویژه در شهر اصفهان، منفی بوده است.
975هزار اخطار به مشترکین

در ادامه، رضا رضایی معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آبفا در 
استان اصفهان با بیان اینکه 87 درصد مشــترکین، خانگی و 13 درصد، 
غیرخانگی هســتند، وضعیت متعــارف را 77 درصــد در بخش خانگی 
23 درصد غیرمســکونی اعالم کرد و افزود: تمامی مشــترکین خانگی 
و غیرخانگی شناســایی شــدند و گروه های مروجین مدیریت مصرف، 
پیشگیری و تذکر به مشــترکین پرمصرف تعیین شده اند و اخطار کتبی 
نیز به مشترکین پرمصرف داده می شــود. وی افزود: از ابتدای سال 95 
تا 96،  975هزار اخطار به تمام مشــترکین غیرمســکونی مثل باغ ها، 
استخرها، کارواش، ادارات دولتی، بیمارستان ها و دیگر مراکز داده شده 
و ارائه آموزش و سرکشــی به محل های پرمصرف به کاهش مصرف آب 

کمک کرده است.    

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 مقابله با کاهش نزوالت جوی 
با مدیریت مصرف آب امکان پذیر است

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

مزایده عمومی

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای 
کارکرده در اختیار را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند. 
متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها 
می توانند از روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 لغایت روز دوشنبه مورخ 96/10/11 به 
نشانی: اصفهان- خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر، معاونت بازرگانی 

مراجعه نمایند. 
آدرس )محل بازدید خودروها(: انبار مرکزی ســازمان واقع در فلکه دانشگاه 
صنعتی- 500 متر باالتر از پلیس راه قدیم اصفهان- تهران مقابل خیابان سپافیل 
جنب انبار اداره مرکزی برق- انبار بختیاردشت، شهرداری بافران، شهرداری کمه

فرماندار اصفهان با انتقاد از آلودگی شدید هوای شهر:

وحشـتناک است
11

اپراتورها بیجا می کنند!
وزیر ارتباطات از نقض حریم شخصی کاربران توسط اپراتورهای تلفن همراه شاکی شد؛

3

 ارائه خدمات اداری از سال آینده
 فقط با کارت ملی هوشمند 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

11

 حضور دژاگه و رفیعی در سپاهان منتفی است
طاهری:

10

اصفهان در حوزه باسوادی، جزو پنج استان برتر کشور است
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

8

جنس لطیفی که  می خواهد »بروسلی« باشد؛

8 این دختران خشن!

 اصفهانی ها
 از فردا منتظر باران باشند

8

احداث 148 باب واحد بهداشتی، 
درمانی و خدماتی به همت مجمع 

خیرین سالمت در چهارمحال
7

کشف و توقیف 800 کیلوگرم پنیر 
کپک زده در اصفهان

8

نرخ تخم مرغ در اصفهان به ۷۷00 تومان رسید
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان:

3
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 مقابله با کاهش نزوالت جوی 
با مدیریت مصرف آب امکان پذیر است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع اصحاب 
رسانه، نتیجه ارتباط رسانه ها با شرکت آبفا را  انعکاس فعالیت های 

این شرکت به مردم در راستای اصالح الگوی مصرف و...
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یک هفته پیش بود که رییس جمهور با حضور در اجالس حقوق شهروندی 
در رابطه با تورم و گرانی ها اظهار کرد: » چیزی گران نمی شود مگر اینکه 
بگوییم کجا خرج می شود و مردم موافق باشــند.« اما تنها پس از گذشت 
چند روز ابتدا مباحث گرانی بنزین و سه برابر شدن عوارض خروج از کشور 
 داغ شد و امروز نیز گرانی اجناســی همچون تخم مرغ به بحث روز تبدیل 

شده است.
نامهنمایندگانبهرییسجمهوربرایگرانی»تخممرغ«

گرانی تخم مرغ و اجناس دیگر، رقم افزایشی70 درصد ی به همراه داشته 
اســت. این افزایش قیمت ها فقط اعتراض مردم را به دنبال نداشت؛ بلکه 

تعدادی از نمایندگان مجلس هم به خاطر گرانــی »تخم مرغ« به رییس 
جمهور نامه ای ارســال کردند.علی محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون 
کشاورزی مجلس در رابطه با این نامه اظهارداشت: با توجه به گران شدن 
بی ســابقه قیمت تخم مرغ و افزایش نگرانی مردم در این رابطه، نامه ای در 
کمیسیون کشاورزی تهیه کرده ایم که قرار اســت در آن مراتب اعتراض 
نمایندگان، به نمایندگی از ملت به رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی 
اعالم شود.ســایر نمایندگان هم این نامه را امضا کرده و پس از اتمام آن به 

رییس جمهور  و وزیر جهاد کشاورزی ارسال می شود.«
اینکه نمایندگان مجلس به خاطر گرانی اجناسی همچون تخم مرغ برای 

رییس جمهور نامه بنویســند، اقدامی کم سابقه اســت. به همین منظور 
و برای ارزیابی نظر کارشناسان، به ســراغ علی اکبر دادخواه، عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناس مسائل سیاسی رفتیم و در این 
باره به گفت و گو پرداختیم. دادخواه با بیان اینکه این دولت در چند ساله 
اخیر اعالم کرده که چیزی را گران نمی کند، اما خالف سخنش عمل کرده 
است، اظهار کرد: بحث عوارض خروج از کشور به بحث مهم و قابل توجهی 
تبدیل شد و پس از آن بحث گرانی سوخت مطرح شد. ممکن است فردی 
حتی تا چند ســال هم به دلیل عدم توانایی مالی از کشور خارج نشود، اما 
 افزایش قیمت بنزین و ســوخت  می تواند قیمت های دیگری را هم تحت

 تاثیر قرار دهد.
گرانیهابهخاطرتقسیمنادرستبودجهاست

 دادخواه با اشاره به گرانی تخم مرغ گفت: بحث گرانی تخم مرغ یک مسئله 
فرعی است؛ نمایندگان می توانستند نامه های بسیار مهم تری برای رییس 
جمهور بنویسند. کل گرانی ها به خاطر تقســیم نادرست بودجه در بین 
مناطق است؛ چون اگر ســرانه ها درست تقسیم می شدند نیازی به وجود 

آوردن گرانی ها نبود.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه این اقدام از سوی نمایندگان مجلس 
بعید است، گفت: در بسیاری از کشورها مشاهده می شود که گرانی اجناسی 
مانند مرغ، تخم مرغ، بنزین اصال ربطی به دولت ندارد؛ برای خیلی از کشورها 

مسخره است که مجلس و دولت ما در مورد قیمت تخم مرغ صحبت کند. 
بهگرانیهاعمیقترنگاهکنیم

دادخواه در پایان اظهار کرد: این گرانی ها به مردم بستگی دارد، اما دولت ناظر 
بر قیمت هاست و اگر کسی بر حق دیگری اجحاف کرد باید به ارگان های 
دولتی مراجعه کرده و شکایت کند اینجا دولت باید موضوع را بررسی کند؛ 
الزم است به این گرانی ها عمیق تر توجه کرد و بحث درباره گرانی یک تخم 

مرغ به نظر من »سبک« است.

سیاسی شدن اجناسی مانند تخم مرغ در کنار افزایش دیگر قیمت ها، مسئله 
جدیدی نیست، اما این اقدام نمایندگان کم سابقه  بوده و می تواند بیانگر 
بسیاری از مسائل مهم باشد که شاید  کاهش آستانه تحمل مردم در برابر 

گرانی ها و افزایش قیمت ها را در پی داشته باشد.
طبق گفته کارشناســان؛ این افزایش قیمت ها باعث نارضایتی محسوس 

مردم از دولت خواهد شد.

افشای اظهارات توهین آمیز 
ترامپ درباره مهاجران 

فارس:  اخبار جدیدی که از نشست های خصوصی 
ترامپ درز کرده، نشان می دهد که رییس جمهور 
آمریکا از عدم توفیق در جلوگیری از ورود مهاجران 
به کشورش عصبانی است و آنها را مبتال به »ایدز« 
و یا مسافران »ســرزمین های امن تروریست ها« 
می داند.شش نفر از کسانی که در نشست بوده اند به 
خبرنگار نیویورک تایمز گفته اند که ترامپ جلسه را 
با خواندن از روی کاغذی که تعداد مهاجران ورودی 
سال 2017 را نشان می داده، آغاز می کند. ترامپ 
غرغرکنان می گوید »همه آنها ایدز دارند.« ترامپ 
بر اساس حروف الفبا، ابتدا نام افغانستان را می برد و 
پس از اشاره به ورود 2500 افغانستانی به کشورش، 

کشور آنها را »پناهگاه تروریست ها« می خواند.

 زیردریایی های روسیه 
ناتو را نگران کرد

مقام های بلندپایه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( نســبت به افزایش فعالیت زیردریایی های 
روسیه هشــدار داده اند.  این افراد گفته اند، میزان 
فعالیت زیردریایی های روسیه از زمان پایان جنگ 
سرد در ۳0 سال گذشته بی سابقه بوده است.اندرو 
لنون، فرمانده زیردریایی های ناتو گفته که روسیه 
به نظر در حال تمرکز روی کابل های زیردریاست 

که اروپا را به آمریکا وصل می کند.

 بچه خوب عربستان
 از پدر دلخور شد!

برخی منابع دیپلماتیک گزارش دادند که اردن در 
حال بررسی خروج از ائتالف سعودی علیه یمن در 
پرتو خلف وعده های عربســتان و امارات برای ارائه 
کمک های مالی به اردن، است. این منبع دیپلماتیک 
در مصاحبه با وبگاه »المراسل نت« یمن تصریح کرد 
که اردن به دلیل جلب رضایت سعودی ها و اماراتی ها 
جهت ارائه کمک های مالی به اردن و پشتیبانی از 
اقتصاد آن، وارد عرصه خصومت علیه همسایه خود 
سوریه شد، اما عربستان و امارات کمترین حمایتی 

از اردن به عمل نیاوردند.

 پاسخ دندان شکن اردوغان 
به امارات

ترکیه در نظر دارد نام خیابانی که در آن ســفارت 
امارات متحده عربی قرار دارد را به فخرالدین پاشا 
تغییر دهد. چندی پیش وزیر امور خارجه امارات 
پیامی را بازنشر کرد که در آن گفته بود، نیروهای 
عثمانی به رهبری فخرالدین پاشا در دوران جنگ 
جهانی اول در سال 1۹1۶ پول و نسخه های خطی 

را از مدینه به غارت برده اند.

نوکری دانمارک برای رژیم 
صهیونیستی

دانمارک تحت فشار رژیم صهیونیستی، کمک مالی 
به 1۴ سازمان مردم نهاد فلسطین را متوقف کرد و از 
اعمال محدودیت بیشتر برای سایر نهادها خبر داد.
گفتنی است »آندرس ساموئل سن« وزیر خارجه 
دانمارک با صدور بیانیه ای، از دشوار شدن شرایط 

کمک مالی به این نهادها سخن گفت.
وی بهانه اصلــی برای اتخاذ چنیــن تصمیمی را 
اطمینان یافتن از صرف این کمک های مالی در راه 

درست، عنوان کرد!

نامهتعدادیازنمایندگانبهرییسجمهوردرپیگرانیهایاخیر؛

پای تخم مرغ به مجلس باز شد

افزایشقیمتاجناسیمانندتخممرغ،حواشیزیادیبههمراهداشتهکهنمایندگانبهنشانهاعتراضنامهایبهرییسجمهورنوشتند،
ایننامهمیتواندنمونهایازنشانهکاهشآستانهتحملمردمدربرابرگرانیهاوافزایشقیمتهاباشد.

سخنگویوزارتکشورخبرداد:
تغییرات و  جابه جایی 

فرمانداران تا پایان بهمن ماه
 ســخنگوی وزارت کشــور از تغییــرات و 
جابه جایی فرمانداران تــا پایان بهمن ماه خبر 
داد.سید ســلمان سامانی، ســخنگوی وزارت 
کشور گفت: بر اساس دســتور وزیر کشور و در 
جلسه شــورای معاونین، مقرر شــد تغییرات 
فرمانداران در دولت دوازدهم، حداکثر تا پایان 
بهمن ماه سال جاری انجام شده و در اسفندماه 
همایش فرمانداران سراسر کشــور به منظور 
 تبیین سیاســت ها و برنامه های دولت برگزار

 شود.

جانسون:
  توافق هسته ای

 به حمایت نیاز دارد
وزیــر خارجه بریتانیــا با اعــالم اینکه توافق 
هسته ای با ایران )برجام( همچنان زنده است، 
اظهار داشــت که این توافق بــه حمایت نیاز 
دارد.»بوریس جانسون« وزیر خارجه بریتانیا، 
در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی »روسیا 1« 
درباره ایران نیز اظهار داشت که توافق هسته ای 
با ایران همچنان »زنده است« ولی این توافق 
به حمایت نیاز دارد. وی افزود: روسیه و بریتانیا 
در برخی مسائل جدی از جمله توافق هسته ای 

ایران می توانند با هم همکاری کنند.

طنین انداز شدن شعار مرگ 
بر اسرائیل در مجلس 

با رای اکثریت نمایندگان مجلس، طرح الحاق 
یک تبصره به ماده یک قانون حمایت از انقالب 
اسالمی مردم فلسطین با قید دو فوریت بررسی 
خواهد شــد. بنا بر این گزارش، پس از سخنان 
مخالــف و موافق دو فوریتی بررســی شــدن 
طرح مذکور که عنوان می دارد »بیت المقدس 
پایتخت همیشگی کشور فلسطین خواهد بود« 
وکالی ملت با 187 رای موافق، 15 رای مخالف 
و ۹ رای ممتنع از مجموع 2۳۳ نماینده حاضر 

در صحن، آن را تصویب کردند.
پس از اعالم تصویب دو فوریت الحاق این تبصره 
به ماده یک قانون حمایت از انقالب اســالمی 
مردم فلسطین، نمایندگان مجلس فریاد »مرگ 

بر اسرائیل« و »مرگ بر آمریکا« سر دادند. 

عضوفراکسیونامید:
 چقدر بگوییم احمدی نژاد، 
احمدی نژاد، احمدی نژاد!

پروانه سلحشــوری، عضو فراکسیون امید در 
گفت و گو با روزنامه شهروند گفت: احمدی نژاد 
دو برابر کسانی که بشود در دو دولت بعدش هم 
استخدام کرد، اســتخدام کرده است؛بنابراین 
راه را بــرای اینکه یک بدنه جدیدی شــکل 
بگیرد، بسته اســت. االن دولت روحانی مانده 
که با این نیروهای مازاد چــه کار کند. حتی 
یکی از کارشناسان اقتصادی به من می گفت 
که االن تمام اشــکاالت بودجه محصول زمان 
احمدی نژاد است. من به او گفتم من دیگر رویم 
نمی شــود به مردم بگویم احمدی نژاد! چقدر 
بگوییم احمدی نژاد، احمدی نژاد، احمدی نژاد!

واکنشاحمدتوکلیدرخصوص
بازداشتمهدیجهانگیری:
هشدار داده بودیم

احمــد توکلــی، نماینــده ادوار مجلــس 
در خصوص بازداشــت مهــدی جهانگیری 
می گوید درباره این پرونده ما چندین ســال 
پیش نیز هشــدار داده بودیــم. در آن زمان 
نامه ای به دولت وقت زدیــم که متن آن نیز 
در سایت »الف« موجود است. ما طی آن نامه 
ماجرای سنگال و ســازمان میراث فرهنگی 
را افشــا کردیم. در همان نامــه نیز به نقش 
مهدی جهانگیری اشــاره شــد. آن زمان در 
واکنش به نامه ما اعالم کردند که هیچ خط 
 و ربطی بین این فرد با دیگران وجود نداشته

 است. 

علیرضا زاکانی 
نماینده مردم تهران در مجلس نهم:

دیدگاه

وزیر اطالعات گفت: اگر حکومت اسالمی وسیله ای 
برای احقاق حقوق مردم باشــد، بایــد از غلبه افراد 

بی صالحیت جلوگیری کرد.
حجت االسالم سیدمحمود علوی اظهار کرد: وزارت 
اطالعات در دولت های یازدهم و دوازدهم اساس کار 
خود را بر پایمال نشــدن حق افراد و جامعه قرارداده 
است. وی با تاکید بر توجه مسئوالن به افراد ضعیف 
و محروم جامعه، خاطرنشان کرد: در نظام اسالمی 
رفتارها باید برگرفته از آموزه های اسالمی باشد و در 
این صورت نباید در صورت محقق نشدن منافع فردی، 
منافع ملی را به مخاطــره انداخت. وزیر اطالعات  با 
اشــاره  بر حفظ آبروی افراد در استعالم های وزارت 
اطالعات، خاطرنشــان کــرد : وزارت اطالعات در 
احراز صالحیت ها دقــت الزم را انجــام می دهد و 
ایجاد همدلی و هم گرایی بین مدیران و مسئوالن را 
سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.وی به شرایط 
پرآشوب منطقه اشــاره و اضافه کرد : وجود امنیت 
بی بدیل در جمهوری اسالمی ایران به برکت تالش 
همه قوا و همدلی میان مسئوالن به دست آمده است.

از غلبه افراد بی صالحیت 
جلوگیری شود

وزیراطالعات:

کابینه

کافه سیاست

عکس  روز 

نشستخبریوزرایخارجه
روسیهوانگلیسدرمسکو

خانواده هاشمی »آی کیو«باالیی ندارند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تهــران در مجلس نهم با بیان 
اینکه مذاکره باید از روی عزت و کرامت باشد، 
گفت: در مذاکرات هســته ای نگاه نادرستی 

وجود داشت.
 وی با بیان اینکه اشــرافیت سیاســی و نگاه 
باال به پایین مســئوالن از تهدیدات کشــور 
اســت، اضافه کرد: دنیاطلبی حیات انقالب 
اسالمی را به خطر می اندازد. فساد اقتصادی و 
ولنگاری فرهنگی نیز از مشکالت دیگر برای 

کشور است.
 رییس سابق کمیته ویژه برجام با بیان اینکه 
اصالح کشــور نیازمند کادر و تفکر انقالبی 
است، تصریح کرد: افراد انقالبی باید بلندگوی 
خواسته های منطقی مردم باشند و صبورانه در 

این راه مجاهدت کنند.

 در مذاکرات هسته ای
 نگاه نادرستی وجود داشت

سردار نقدی
معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه:

نیروهای مسلح

نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در این مسئله اجماع جهانی 
وجود دارد که قدس به عنوان پایتخت فلســطین 
اشــغالی بوده اســت و این اقدام ترامپ در جهت 
تغییرات نــژادی در قدس شــریف صورت گرفته 

است.
وی با انتقاد از فضای حاکم در کشور های منطقه 
به ویژه حکام عرب گفت:کشــور های منطقه باید 
با تمامی توان بــه مقابله با ایــن اقدامات رییس 
جمهورآمریکا بپردازند و به جــای ایجاد تنش با 
یکدیگر،مسیر را برای استقرار رژیم صهیونیستی 

هموار نکنند.
کریمی قدوسی گفت:در قطعنامه پیشنهادی که 
از جانب مصر به شورای امنیت سازمان ملل مطرح 
شــد، با وجود آرای مثبت 1۴ کشور جهان به این 
قطعنامه، آمریکا مجددا به مخالفت با آن پرداخت 
زیرا هرجا منافع رژیم صهیونیستی در خطر باشد، 

ایاالت متحده با آن مخالفت می کند.

ترامپ به دنبال تغییرات 
نژادی در قدس است

عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

پارلمان

سردار محمد رضا نقدی اظهار داشت: انقالب 
اســالمی در منطقه نفوذ کرده و با توجه به 
توانمندی ها و اتکا به  آنها جمهوری اسالمی 
ایران به پیشــرفت های مختلفــی در عرصه 
علمی، تسلیحاتی، فرهنگی و دیگر عرصه ها 

دست یافته است. 
معاون فرهنگی، اجتماعی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: رابطه با آمریکا به معنای 
تمام شدن آزادی و مبتال شدن به فساد است و 

به هیچ عنوان آزادی به دنبال ندارد.
 سردار نقدی افزود: برگزاری مراسم برای شهدا 
مراسم عزاداری و ختم نیست بلکه مجلسی 
برای درس گرفتن و میثاق بستن با آرمان های 
آنان اســت و ما تا آخرین نفس پای عمل به 

وصیت نامه شهدا ایستاده ایم .

رابطه با آمریکا به معنای تمام 
شدن آزادی است

پیشخوان

بین الملل

کسالت آیت ا... سوژه رســانه هایی بود که علت غیبت رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را در روزهای ابتدایی هفته پیگیری می کردند. 
غیبت آیت ا... هاشمی شاهرودی باعث شد تا گمانه هایی درباره کسالت 
ایشان و تعطیلی کالس های درس شان مطرح شود. شایعاتی که البته 
همان روز توسط یکی از نزدیکان ایشــان تکذیب شد. فردی که در 

گفت و گو با یکی از سایت های خبری اعالم کرد که آیت ا... هاشمی 
شاهرودی کسالت ندارند و شایعه سفر ایشان به خارج از کشور برای 
مداوا نیز اساسا صحت ندارد و کالس های درس آیت ا... نیز در روزهای 
گذشته دائر بوده و به زودی هم برگزار می شود. این اظهارات درحالی 
مطرح شد که فرزند آیت ا... هاشمی شــاهرودی روز گذشته تمامی 
شایعات مطرح شده در روزهای اخیر را تایید کرد و گفت که پدرش 
به علت کسالت و به منظور تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر 

کرده  و فعال کالس های ایشان تعطیل است. رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که ۶۳ سال دارد، در دی ماه امسال نیز به علت بیماری 
در یکی از بیمارستان های تهران بســتری شد . در ایام بستری بودن 
وی در بیمارستان دی، رهبر معظم انقالب و سایر مسئوالن نظام به 
عیادت آیت ا... شاهرودی رفتند.  همان روزها بود که شایعه درگذشت 
آیت ا... نیز مطرح شد و پس از یکی دوروز با انتشار تصاویری از عیادت 

مسئوالن از وی، بی اساس بودن شایعه مشخص شد. 

فرزندرییسمجمعتشخیصمصلحت،سفرپدربهخارجبرایدرمانراتاییدکرد؛
آیت ا... کسالت دارند

افولاعتبارآمریکا

نمایندهمردمســاوه:
دولتدرمبارزهبافســاد

ضعیفاست

رابطهاحمــدینژادو
زنجانیمستقیمبود

شــبحتکراربرجامدر
FATF

محسن هاشمی، رییس شورای اســالمی شهر تهران در 
برنامه جهان آرا با اشــاره به اظهارات پیشین خود عنوان 
کرد: بر خالف آنچه آقای مرعشی گفتند، خانواده هاشمی 
آی کیو باالیی ندارند وما یک خانواده عادی هستیم، اما در 
میان ما »مهدی« به خاطر رتبه زیر100در کنکور،ازبقیه 

باهوش تراست .به گزارش انتخاب؛ محسن هاشمی خطاب به یامین پور گفت: توان نظام را زیرسوال نبرید،این 
حرف های ضد انقالبی ازطرف شمامشکوک است،ناامید ونگران کردن مردم،ضد انقالبی است،به جای این 

حرف ها،بگویید چه کارهایی باید انجام شود.
یامین پورخطاب به محسن هاشمی ظهار کرد: اعضای شورای شهر،سیاسی عمل می کنند، موضع سیاسی 
 هم می گیرند .هاشــمی جواب داد:شــما موضع نگیرید آنها هم نمی گیرند، در مقابل موضع شما سیاسی

 می شوند.

 مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شــاکی از سعید 
مرتضوی می گوید که برای ضمانت، به زنجانی 5 دســته 
چک داده می شود، وقتی در جلسه دادگاه، نزد خود قاضی 
از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پرسیدند چرا 
مبلغ را 2 میلیارد ین بیشتر نوشتی، گفت شب بود، آخر 

وقت بود، خسته بودم، سهو قلم پیدا کردم.ترک همدانی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره حاتم بخشی 
های مرتضوی گفته: متهم این پرونده مدعی بود که به نمایندگان مجلس کارت هدیه داده تا بین نیازمندان 
توزیع کنند. حرف ما هم در دادگاه این بود که آقای مدیرعامل ســابق عزیز! در این مملکت هم کمیته امداد 
هست، هم بهزیستی هست که به نیازمندان کمک کند. سازمان تامین اجتماعی هم برای افراد تحت پوشش 
خودش وظیفه حمایتی دارد. اینکه از اموال کارگران عضو این صندوق بردارید به نماینده مجلس بدهید که 

به افراد غیر پرداخت کند، چه معنی دارد؟

گفتوگویجنجالیهاشمیو
یامینپوررویآنتنزنده:

خانواده هاشمی 
»آی کیو«باالیی ندارند

مرتضویدرتوجیه
حاتمبخشیها:

شب بود، خسته بودم، 
اشتباه کردم!

توکلی:مبــارزهیعنی
راههایتکرارفســادرا

ببندیم

اســتراتژیدولــت
افزایــشیارانــهنقدی

نیازمنداناست

حمیدوکیلی

الزماستبهاین
گرانیهاعمیقتر
توجهکردوبحث
دربارهگرانییک

تخممرغبهنظرمن
»سبک«است

سمیهپارسادوست
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 افشای اطالعات شخصی از موضوعاتی است که ممکن است کم و بیش 
در این عصر که به دوران انفجار اطالعات موســوم و شــهره است برای 
بسیاری از افراد و یا گروه ها تجربه شده باشد،اما افشای گسترده و 20 
میلیون نفری اطالعات شخصی با این کثرت و میزان از مواردی به شمار 
می رود که سال گذشته در کشــور آن را برای اولین بار تجربه کردیم و 
در رسانه ها منعکس شد، به راستی تحت چه فرآیندی این اطالعات با 

چنین کثرت و وسعتی نَشت می کند یا لو می رود؟
طی روزهای گذشــته وزیر ارتباطات با انتقاد از اپراتورها نسبت به ارائه 
اطالعات کاربران به شــرکت های تبلیغاتی عنوان کرده بود: اپراتورها 
بیجا می کنند اطالعات مشتریان را در اختیار دیگران می گذارند و حتی 

خودشان هم حق استفاده از آنها را ندارند!
اجازه استفاده از اطالعات برای خود اپراتورها هم حتی در شرایط خاص 
اتفاق می افتد، اما در واقعیت می بینیــم که اطالعات افراد را در اختیار 
بسیاری دیگر از سایت ها و بنگاه ها با ماهیت تبلیغاتی قرار می دهند. این 

در حالی است که با مراجعه به سایت های فعال در عرصه ارسال پیامک 
انبوه، به روشنی مشاهده می شود که پیشنهاد ارسال پیامک بر اساس 
منطقه،ناحیه و یا شــهری خاص با پرداخت مبالغی اندک به ســهولت 
امکان پذیر است. سایت ها چگونه بر اساس تفکیک منطقه ای به شماره 
تلفن های افراد ســاکن در آن منطقه دسترسی دارند ؟ چه کسانی باید 

پاسخگوی چنین حرکت غیر اخالقی در سطح جامعه باشند؟
به هر حال آنچه که واضح اســت،اطالعات بخش قابل توجهی از عموم 
مردم در اختیار شــرکت های تبلیغاتی اســت که اتفاقا این محل را به 
فرصتی برای کسب و کار خویش تبدیل کرده اند  و ارسال پیامک های 
تبلیغاتی تبدیل شــده به موضوعی که در بســیاری از مواقع با کثرت 
تبلیغات باعث می شود فرد به سمت حذف پیام های انبوه برود که این 
موضوع نیز با توجه به اینکه پرینت گردش های مالی به صورت پیامک 
از بانک ارسال می شــود و جزو پیام های انبوه به حساب می آید، باعث 

اختالل در ادامه این روند خواهد شد.
اگر از نگاه حقوقی هم به ماجرای افشای اطالعات مشتریان توجه شود باز 
هم راه به جایی نخواهیم برد؛ چرا که در بحث حریم خصوصی متاسفانه 
قوانین فضای مجازی مربوط به ســال 88 و قدیمی است و نمی شود بر 
آن استناد کرد، اما افرادی که اطالعاتشان در فضای مجازی پخش شده 
می توانند به مراجع ذی صالح قضائی مراجعه و طرح شــکایت کنند که 
روند رسیدگی به این دست از شکایت ها در ظاهر پروسه طوالنی مدتی 
را به دنبال ندارد و تاثیر زیادی در پیشــگیری از ایــن تخلف هم ایجاد 

نخواهد کرد.
برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه سوء استفاده از اطالعات شخصی 
افراد از قبیل شماره تلفن همراه خالف صریح قانون نیست، اما با قوانین 
کشور هم مطابق نیست و به واقع این عمل یک سوء استفاده غیر اخالقی 
محسوب می شود. در چنین شــرایطی می طلبد دستگاه قانون گذاری 
کشــور،ضوابطی را تعریف و تصویب کند که از ضمانت اجرایی الزم نیز 
برخوردار باشد تا بر اساس آن، نهادهای دولتی و غیر دولتی تنها با اجازه 
صاحبان و یا مالکان شماره تلفن های همراه،به ارائه و انتشار آن مبادرت 

ورزند.

وزیر ارتباطات از نقض حریم شخصی کاربران توسط اپراتورهای تلفن همراه شاکی شد

  اپراتورها بیجا می کنند!

رکود 70 درصدی صنعت نساجی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
درسایه مالیات ستانی دولت

مقوله اقتصاد مقاومتی که چندی است توسط 
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به عنوان 
راهکاری برای برون رفت از تنگناها و مشکالت 
ایجاد شده، ناشــی از تحریم های بین المللی 
مطرح و پس از تایید، به عنوان یک سیاســت 
اجرایی توســط رهبر معظم انقــالب به دولت 

ابالغ شده است. 
بر اســاس این طرح ، تقویت تولید و کاستن از 
هزینه های اضافه دولــت با مدیریتی یکپارچه 
و هوشــمندانه که بتواند بــا کمترین هزینه، 
بیشترین سود را عاید کشور کند مورد تاکید و 

تایید مسئوالن است.
نقش مالیات به عنوان اهرمی الزم و کاربردی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی چشــمگیر و بسیار 

تعیین کننده است.
فارغ از برنامه ریزی های منســجم اقتصادی ، 
اعتماد و اتکا دولت به بودجه ای کافی و مستمر 
برای رســیدن به اقتصاد مقاومتی بسیار مهم 
بوده و در واقع می توان گفــت مالیات در این 

فرآیند ، حرف اول را می زند.
با توجه بــه اینکه درآمدهای نفتــی به لحاظ 
شرایط نامتعادل اقتصادی و بازار جهانی در حال 
نوسان بوده و اتکای دولت به آن نوعی ریسک 
پذیری غیر منطقی است؛ لذا درآمدهای مالیاتی 
که در واقع مشــارکت مردم در تامین هزینه 
های دولت برای پرداختن به اقدامات عمرانی 
و تاســیس و تجهیز زیرســاخت ها و امکانات 
رفاهی می باشد به عنوان منبعی قابل اعتماد و 
پایدار محسوب می شود. یکی از نقش های حائز 
اهمیت مالیات، جلوگیری از واردات و حمایت از 
تولید داخلی است. زمانی که با اعمال منطقی و 
درست معافیت های مالیاتی و تشویق صادرات، 
رونق به بازار تولید بیاید بی شک جلوی واردات 

بی رویه گرفته خواهد شد.

بازار

پريز و محافظ برق

استاندار اصفهان اعالم کرد:
 طرح های انتقال آب

 اولویت اصفهان در بودجه ۹۷
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در بودجه ســال 
۹۷ اولویت اساسی اســتان طرح های انتقال آب 
است، گفت: رویکرد اساسی در بودجه فعال شدن 
بخش خصوصی در تمام زمینه هاست و این تغییر 

رویکرد باید در همه دستگاه ها ایجاد شود.
محسن مهرعلیزاده در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان، با اشاره به الیحه بودجه سال ۹۷، 
اظهار کرد: بودجه ســال ۹۷ تفاوت های اساسی 
با بودجه سال گذشــته دارد و رویکرد اساسی در 
این بودجه، فعال شدن بخش خصوصی در تمام  
زمینه هاســت. وی با بیان اینکه بخش عمده ای 
از انتظارات دولت در توســعه بخش های عمرانی 
این اســت که بخش خصوصــی ورود پیدا کند، 
اظهارداشت: اعتبارات دولتی در بودجه به عنوان 
تسهیالت و کمک به بخش خصوصی خواهد بود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان:
 به ازای هر 5 خانوار

 یک واحد تجاری فعالیت دارد
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: 
در اســتان اصفهان به ازای هر 4 یــا 5 خانوار یک 
واحد تجاری وجود دارد که اصال منطقی نیســت 
و بهتر است در شــهرها و به خصوص در شهرهای 
جمعیت پذیر بــه جای واحدهای تــک تجاری از 
مجتمع های تجاری استفاده شود. حجت ا...غالمی  
در خصوص طرح های جامع و تفصیلی شهرهای 
مختلف استان اصفهان گفت: ۹4 مورد از طرح های 
جامع شهرهای استان ابالغ شده، ۷ مورد در مرحله 
مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، 5 مورد 
در دستور کار شورای عالی معماری و شهرسازی 
و طرح های جامعی که در اســتان مانده شهرهای 

سمیرم، زرین شهر و مبارکه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
آمادگی تصویب افزایش قیمت 

بنزین در مجلس وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: هم اکنون با این مشکالتی که در کشور داریم 
و مردم از نظر معیشــتی با مشکل مواجه هستند، 
افزایش قیمــت بنزین عقالنی نیســت و مجلس 
شورای اسالمی این آمادگی را برای افزایش قیمت 
بنزین ندارد و بعید است که چنین طرحی در خانه 
ملت تصویب شود.سید ناصر موسوی الرگانی اظهار 
کرد: معموال در کشــورهایی که با رکود اقتصادی 
مواجه هستند و مردم مشکل معیشتی دارند، سعی 
می شود قیمت ها ثابت بماند و یک سری یارانه های 
سبد کاال و ســالمت به مردم داده می شود تا این 
مشکالت سبب سرخوردگی و نارضایتی آنها نشود.

رشد ۱۲۳ درصدی تخلفات میوه 
و سبزی فروشان در شب یلدا

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
با اشاره به تشــکیل 22۱ پرونده برای تعزیرات 
حکومتی در بازرسی ویژه شب یلدا، گفت: میزان 
تخلفات اتحادیه خرده فروشــان میوه و ســبزی 
اصفهان نسبت به شب یلدا ، ۱2۳ درصد افزایش 
داشت.جواد محمدی فشــارکی با بیان اینکه در 
طرح بازرســی و نظارت ویژه اصناف برای شــب 
یلدا 245 بازرس افتخــاری و غیرافتخاری فعال 
بودند، اظهار کرد: این طــرح از یک هفته قبل از 
شب یلدا در اصفهان آغاز و در آن 28۶2 بازرسی 
انجام شد.وی افزود: اتحادیه خرده فروشان میوه 
و سبزی با داشــتن ۱۶5 پرونده بیشترین میزان 
تخلف را در بین چهار صنف گز و شیرینی، عمده 
فروشــان میوه و تره بار، گل فروشــان و آجیل و 

خشکبار داشت. 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان اینکه ایجاد پایانه ســورتینگ و بسته بندی 
و راه اندازی کارگــو ترمینال پایانه صــادرات بار 
هوایی،ســه خواســته صادرکنندگان کشاورزی 
اســت، گفت: تالش در جهت صادرات و رقابت در 
بازارهای جهانی، خصوصی ســازی و ایجاد بستر 
الزم برای تولید محصوالت کشاورزی برای ارتقای 
کیفیت ضروری اســت. حمیدرضــا قلمکاری در 
نشست تخصصی چالش ها و فرصت های صادراتی 
در کشاورزی استان، با اشــاره به اینکه صادرات به 
عنوان نیروی محرکه اقتصاد، موجب رشد و توسعه 
اقتصادی می شــود، اظهار کــرد: تالش در جهت 
صادرات به منظور رقابت در بازارهای جهانی، توجه 
به کیفیت کاالها، خصوصی ســازی و ایجاد بستر 
الزم برای تولیدمحصوالت کشاورزی برای ارتقای 

کیفیت و مدیریت، ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: تحقق اســتراتژی جهــش اقتصادی با 
تاکید بر توسعه صادرات بخش کشاورزی نیازمند 
شناسایی محصوالتی اســت که از زمینه صادراتی 

مناســب و از بازار خارجی خوب برخوردار بوده و 
همچنین از مزیــت مناســب دربازارهای جهانی 

برخوردار باشد.
وی خاطرنشــان کرد: پیچیدگی های مناسبات 
تجاری جهان و آزادســازی تجارت تحت نظارت 
ســازمان تجارت جهانی و موانع غیــر تعرفه ای 
وکاهش تعرفه های گمرکی سبب شده که رقابت 

در عرصه بین المللی فشرده تر شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

راه اندازی کارگوترمینال؛ خواسته صادرکنندگان کشاورزی
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: در بخش 
عرضه برنج خارجی در استان اصفهان هیچ کمبودی 
دیده نمی شــود و ذخایر برنج نیز متناســب با نیاز 
مصرف کنندگان است. رســول جهانگیری در رابطه 
با افزایش قیمت برنج خارجی در بازار، اظهار داشت: 
افزایش قیمت برنج خارجی به دلیل جو روانی بود که 
بر بازار حاکم شد و تقاضای مصرف کننده را تحت تاثیر 
قرار داد. وی افزود: با اعالم خبری مبنی بر ممنوعیت 
ثبت ســفارش خرید برنج خارجــی و عدم ترخیص 
برنج های موجود در گمرک، موج تقاضا در بازار برای 
خرید این قلم کاالیی ایجاد شــد که در نهایت باعث 
برهم خوردن تعادل عرضــه و تقاضای برنج خارجی 
شد.رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: درصورتی که جو روانــی به وجود آمده پیرامون 
بازار مصرفی برنج خارجی فروکش نکند، الزم است 
به بازار ورود پیدا کرده و از این طریق اقدام به کنترل 

بازار شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی از بابت 
عرضه برنج خارجی دیده نمی شــود و برنج موردنیاز 

مردم تامین است و به واســطه وارداتی که از ابتدای 
ســال صورت گرفته ذخایر برنج خارجی پاسخگوی 

نیاز مردم است.
جهانگیری در رابطه با نقش مردم در دامن زدن به این 
اخبار، گفت: مردم به دلیل شــرایط حاکم بر جامعه 
به شدت سیاسی شده اند و نســبت به کوچک ترین 
تغییری واکنش نشان می دهند که همین امر تغییرات 

قیمت را در بازار مصرف کننده افزایش می دهد.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

ذخایر برنج خارجی در اصفهان مناسب است

 POSCO ICT مدیرعامل شرکت ایریسا از امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت های فوالد مبارکه، ایریسا و
خبر داد و اظهار داشت: این اقدام به منظور هوشمندسازی فرآیند کسب وکار انجام شد.ایرج فخری نجف آبادی 
گفت: در راستای استراتژی ها و اهداف بلندمدت شرکت فوالدمبارکه برای تولید 25 میلیون تن فوالد در افق 
۱404 و حفظ سرآمدی شرکت، مقرر شد که این تفاهم نامه بین شرکت هاي فوالد مبارکه، ایریسا و پوسکو به 
امضا برسد. فخری نجف آبادی خاطر نشان کرد: شرکت  POSCO ICT، دو هزار و 500 نفر از کارکنان خود را 

در صنایع فوالدسازی، فرودگاهی، حمل و نقل هوشمند و خطوط مترو مشغول به کار کرده است.

امضای تفاهم نامه همكاري 
بین شرکت هاي فوالد 
مبارکه، ایریسا و پوسكو

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،370،000
تومان

687،000نیم سکه
تومان

397،700ربع سکه
تومان

262،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

پريز و محافظ برننشتول 
DE 3726 مدل

 55,000
تومان

محافظ نوسان برق 
P101 هادرون مدل

 30,500
تومان

چندراهی برق و محافظ 
Fr-106 فراترانس مدل

 45,000
تومان

 مازراتی با روکش طال در شــهرک غرب 
که در شبکه های اجتماعی خبرساز شده 

است.

عکس روز

اصناف اتاق بازرگانی

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: فرهنگ مناســب کار، تخصص گرایی، توانمندی 
بخش خصوصی و توجه به کیفیت و حفظ محیط زیست به 
عنوان شاخصه های اقتصاد و صنعت آلمان، می تواند الگوی 

مناسبی برای بخش صنعتی و تولید کشور باشد.
محمد جواد بگی بهره گیــری از تجربیات موفق دیگر کشــورها در زمینه تولید، آمــوزش و تجارت را برای 
دستیابی به موفقیت در  امر تولید و اشتغال در کشور بسیار مفید دانست و افزود: کشور آلمان یکی از موفق ترین 
کشــورهای اتحادیه اروپا و حتی جهان در زمینه صنعت اســت که می تواند در زمینه های مختلف به الگوی 

مناسبی برای سیاست گذاران و فعاالن اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی نظام آموزشی آلمان را یکی از دالیل اصلی موفقیت این کشور در عرصه تولید و صنعت دانست و افزود: در 

این کشور تخصص گرایی جایگزین مدرک گرایی شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان بیان کرد:

بهره مندی از تجربیات 
موفق آلمان در صنعت

مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مــرغ تخم گذار و مادر 
اســتان اصفهان گفت: با کاهش پرورش مرغ در مرغداری های 
کشور، نرخ تخم مرغ در بازار اصفهان با ۱0 تا ۱2 درصد افزایش به 
۷۷00 تومان رسید.سید شهاب الدین افضل  شیوع آنفلوآنزا را در 
نوسانات نرخ تخم مرغ حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: امسال 
در اصفهان واحدهای مرغ تخم گــذار درگیر آنفلوآنزای پرندگان 
نشــده اند، اما در کشــور  تعدادی مرغ تخم گذار نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته معدوم شده است. وی بیان کرد: در این شرایط 
عرضه بازار افزایش می یابد و مرغداری ها به دلیل خطر درگیری 
بیماری آنفلوآنزا تولیدات را کاهش می دهند و غله های جدید را 
به تولید نمی آورند.مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مرغ 
تخم گذار و مادر استان اصفهان سرمای زودهنگام را یکی دیگر از 
دالیل افزایش نرخ تخم مرغ در بازار اصفهان برشمرد و گفت: در 
فصول سرد سال تقاضای تخم مرغ افزایش می یابد، اما با کاهش 

تولید واحدهای مرغ تخم  گذار به دلیل آنفلوآنزا، تعادل بازار به هم 
خورده است. افضل اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تخم مرغ درب 
مرغداری های اصفهان ۶400 تومان و در خرده فروشی با احتساب 
سود مغازه دار ۷۷00 تومان فروخته می شود.وی افزود: در حال 
حاضر در پایانه های فروش اســتان اصفهان یک شانه تخم مرغ با 
۱800گرم تا 2 کیلو در بازار اصفهان باید ۱2 هزار و 500 تومان 

عرضه شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار اصفهان:
نرخ تخم مرغ در اصفهان به ۷۷۰۰ تومان رسید

رییس هیئت مدیره شرکت های نساجی اصفهان با اشاره 
به ظرفیت باالی صنعت نســاجی در اصفهان،گفت: از 
مجموع 8 هزار واحد صنعتی موجود در اصفهان 2 هزار و 

200 واحد آن به صنعت نساجی اختصاص دارد.
حبیب ا... شــاه کرمی پیرامون اینکه درصــد باالیی از 

تولیدات صنایع نساجی کشور به اصفهان تعلق دارد، بیان کرد: ۷5 درصد فرش، ۶5 درصد پاچه و ۹0 درصد 
باند و گاز کشور در اصفهان تولید می شود و در مجموع 50 درصد تولید الیاف مصنوعی صنعت نساجی در 
اختیار اصفهان است.وی با بیان اینکه صنعت فوالد و نساجی، اصفهان را به قطب صنعتی کشور تبدیل کرده 
است، گفت: فشارهای اقتصادی سال های گذشته و اعمال تحریم ها سبب شد نتوانیم صادرات مناسبی داشته 
باشیم.شاه کرمی با بیان اینکه وعده های بسیاری برای بهبود وضعیت صنعت نساجی داده شد، اما متاسفانه 

هیچ کدام از این قول ها اجرایی نشد، گفت: رکود ۷0 درصدی ، صنعت نساجی اصفهان را تهدید می کند.

رییس هیئت مدیره شرکت های 
نساجی اصفهان خبر داد:

رکود ۷۰ درصدی 
صنعت نساجی اصفهان

فاطمه کاویانی
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 تئاتر
آغاز زمستان با هوای بهاری

زندگی» شهید احمدی روشن« فیلم می شود

پیشنهاد سردبیر:

فارس: پاییز سرد اصفهان با تئاترهایش به 
پایان آمد؛ اما زمستان امسال با هوای بهاری 

خود تئاترهای جدیدی برای عالقه مندان 
به هنر نمایش به ارمغان آورده است.

برخی تئاترهای دی ماه آغاز به کار کرده و برخی 
نیز در صف اجرا هســتند. در هفته نخست دی، 
مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان میزبان 
اجرای تئاتر کمدی »پزشک نازنین« به کارگردانی 
سعید دخیل علیان و به نویسندگی آنتوان چخوف 
اســت. این نمایش که اســاس نمایش نامه اش 
داستان های کوتاه آنتوان چخوف است از یک دی 
آغاز و تا 15 دی هر روز ســاعت 17 روی صحنه 

می رود.

 پزشک نازنین
رهام بحیرایی، تئاتری با عنوان »تئوری میس کال« از 
یک دی  ماه روی صحنه برده اســت که برگزار کننده 
این تئاتــر، دفتر تخصصی تئاتر شــهرداری اصفهان 
و تاالر هنر هســتند؛ طراح تئــوری »میس کال« نیز 
بحیرایی اســت و نویســندگی آن بر عهده محســن 
رهنما بوده؛ همچنین بازیگــران آن را محمد ترابی، 
مهرزاد مشکل گشــا، الهام رضایی و مهســا کاظمی 
تشکیل می دهند که تا 22 دی هر روز ساعت 17:30 
 در ســالن کوچک تاالر هنر واقع در میدان الله اجرا 

دارد.

تئوری میس کال

سالن آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا که مدت کوتاهی است به 
جمع سالن های نمایش برای اجراهای تئاتر درآمده، صحنه خود را 
آماده تئاتر »شرلوک هولمز« کرده است؛ این نمایش به کارگردانی 
بهزاد سیفی است و ســازندگان آن، این تئاتر را جنایی ترین تئاتر 
اصفهان می دانند.شرلوک هولمز به نویسندگی استیون دتیز، برنده 
جایزه ادگار آلن پو در بخش بهتریــن نمایش نامه معمایی جنایی 
سال 2007 شده است. عوامل اجرایی و بازیگران آن بهزاد سیفی، 
سام کوراوند، امیرحســین خاصی پور، رضا باغبان، رضا معینی کیا، 
محمد جعفری و مونا بدیع صنایع هستند. »شرلوک هولمز« تا 16 
دی ســاعت 18 در خیابان مطهری، هنرستان هنرهای زیبا، سالن 

آمفی تئاتر به نمایش در خواهد آمد.

 شرلوک هولمز

تئاتر »کله پوک ها« که یکی از تئاترهای پرفروش 
سال 96 در اصفهان بوده است، همچنان به اجرا در 
سالن آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا ادامه داده 
و تا فردا به اجرای خــود پایان می دهد. کارگردانی 
»کله پوک ها« را مجید کاشــی فروشــان بر عهده 
دارد، نویسنده آن نیل ســایمون، مترجم شهرام 
زرگر و تهیه کننده آن احمد ســلطان آبادی است؛ 
این نمایش ساعت 19:30 هر شب به جز شنبه ها 

به اجرا در می آمد.

کله پوک ها

آشنایی با اصفهان در مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل

تئاتر دیگری که دفتر تخصصی تئاتر شــهرداری 
اصفهان و تاالر هنــر در اوایل دی ماه روی صحنه 
می برند »مــاه روی تپه« اســت کــه طراحی و 
کارگردانی آن را مجید یوســفی پور انجام داده و 
نویسنده این نمایش گلین گریفت و بازیگران آن 
مریم قدیری، سپیده شادبخت، حسین مهران پور 

و محمد محمودی هستند.
این نمایش تا 12 دی ماه هر شــب ساعت 19 در 

تاالر هنر اجرا می شود.

 ماه روی تپه

زندگی» شهید احمدی 
روشن« فیلم می شود

ساخت مســتندی با موضوع شــهید احمدی 
روشن با تکنیک تلفیق رئال و انیمیشن کلید خورد. 
علی قرائتی، تهیه کننده این کار ضمن اعالم این خبر 
افزود: شهریور ماه سال گذشــته پژوهش مستندی درباره 
شهید مصطفی احمدی روشــن را آغاز کردیم. با توجه به نیاز 
مســتند به جمع آوری اطالعات دقیق از زندگی شهید احمدی 
روشن و حوزه دانش هسته ای ایران، پژوهش این مستند بیش از 
یک ســال به طول انجامید تا یک متن مستحکم و مستدل به دست 
آید. وی با اشاره به تکنیک های جدید فیلم سازی در این مستند گفت: 
بعد از پژوهش به سراغ تصویر برداری آزمایشی رفتیم. تکنولوژی که در این 
مستند استفاده خواهد شــد برای اولین بار است که در ایران و با این وسعت به کار 
برده شده است.این تکنولوژی که اجرای آن هم بسیار دشوار است تلفیقی از چند هنر و 
تکنیک سینمایی مانند تصویر برداری رئال، انیمیشــن و طراحی است. در کنار این آزمایش ها 
انتخاب بازیگر و نگارش فیلمنامه این مستند هم در حال انجام است و به زودی کار وارد مرحله تولید خواهد 
شد. قرائتی ادامه داد: در کنار پرداخت به زندگی شــهید احمدی روشن، این مستند به مسائلی مانند جاسوسی هایی که 
برای ضربه زدن به صنعت هسته ای ایران صورت گرفته، پرداخته است. موضوع جاسوسی و نفوذ دستگاه های اطالعاتی خارجی با محوریت ویروس استاکس نت 
و ارتباط این موضوع با نقش برجسته شهید احمدی روشن در مهار ویروس استاکس نت نیز در این مستند به نمایش در می آید. ضمن آن که اطالعات جدیدی 

از این بد افزار که با هدف ضربه زدن و تخلیه اطالعاتی تاسیسات هسته ای ایران ساخته شده بود نیز در این مستند عرضه شده است.

مدیر امور آموزشــی مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل از برگــزاری کارگاه های 
آموزشی ترم زمستانه این مرکز خبر داد.

الدن عبد در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: این مرکز ویژه ترم زمســتان ســال 96 
کارگاه های آموزشــی مختلفی را برگزار می کند که کارگاه »آشنایی با هنرهای 
ســنتی اصفهان« با حضور بدری حکیمیان از اساتید رشته صنایع دستی دانشگاه 
هنر اصفهان، »آشنایی با عناصر معماری صفویه در اصفهان« با حضور نیما ولی بیک 
از اساتید رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان، »عکاسی از بناهای تاریخی اصفهان« 
با حضور داریوش فردی پور از عکاســان برجسته اصفهان، »تاریخ اصفهان پیش از 
اسالم« با حضور اصغر محمودآبادی، اســتادتمام رشته تاریخ و متخصص در حوزه 
تاریخ ایران باستان، »خوانش متون پهلوی و ساســانی« با حضور علیرضا کاظمی 
شاهزاده کارشناس ارشد گردشگری و »کروکی بناهای تاریخی اصفهان« با حضور 
طیبه پارسی از اساتید رشته معماری دانشگاه هنر اصفهان از جمله این کارگاه های 

تخصصی است.
وی افزود: کارگاه آشنایی با هنرهای سنتی اصفهان نهم و سیزدهم دی ماه، آشنایی 
با عناصر معماری صفویه در اصفهان 16، 17، 23 و 2۴ دی برگزار می شود و عناوین 

دیگر کارگاه ها بهمن ماه و نیمه اول اسفندماه برگزار می شود.
عبد با اشاره به برگزاری همایش »فرصت ها و چالش های گردشگری اصفهان« از 
سوی این مرکز گفت: این همایش طبق روال پیشین مرکز اصفهان شناسی و خانه 
ملل در برگزاری همایش های ماهیانه،1۴ دی ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.

خاطره بازی با در چشم باد

بازیگر ایرانی با گذاشتن پستی با عکسی قدیمی مربوط 

به سریال ماندگار »در چشم باد« استاد مسعود جعفری 

جوزانی، صفحه اینســتاگرام خود را به روز کرد. گالره 

عباسی  نوشت: چهارده ســال پیش درفیلم در چشم 

باد همراه با پارسا پیروزفرعزیز و کامبیز دیرباز نازنین. 

آبگرم ورتون اصفهان با مشارکت بخش خصوصی 
احیا و به قطب گردشــگری و آب درمانی کشور 

تبدیل شد.
مدیر کل اوقــاف و امورخیریه اســتان اصفهان 
گفت:آبگرم ورتون که روزگاری، شــاه عباس در 
آن آب تنی می کرد، از موقوفه های قدیمی شرق 
اصفهان است که به دلیل دوری از روستا و خالی از 
سکنه بودن بخش هایی از آن تخریب و غیر قابل 

استفاده شده بود.
حجت االسالم صادقی افزود : در سال 1390 این 
موقوفه به بخش خصوصی واگذار و زمینه بازسازی 

و مرمت این آبگرم تاریخی فراهم شد .
وی با اشاره به اینکه هم اکنون این آبگرم به یکی از 
مجتمع های گردشگری کشور تبدیل شده افزود: 
اوقاف بــرای رونق این آبگرم بــا بخش خصوصی 

همکاری الزم را انجام داد.
کورش عزیزیان، سرمایه گذار آبگرم ورتون هم در 
خصوص این مکان گفت: بنای این آب گرم از سنگ 
ساخته شده و شامل چشمه های معدنی، حمام ها 
و حوضچه های آبگرم و ساختمان سنگی تاریخی 

معروف به »حوض مراد« است.
عزیزیان افزود: ساختمان منحصر به فرد و سنگی 

روی آبگــرم هفتم خرداد 1387 با شــماره ثبت 
22935 به عنوان یکی از آثــار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. وی با اشــاره به بخش های متنوع 
این مجتمع گردشــگری گفت: گردشگران عالوه 
بر آب تنــی ، از کوه نوردی ،غار نوردی ، پیســت 
دوچرخه ســواری ، شتر و اسب ســواری، اقامت 
شبانه روزی، غذای سنتی و موسیقی زنده ایرانی 

هم بهره مند می شوند.
کورش عزیزیان افــزود: آب گرم ورتــون از نوع 
آب های کلروره بی کربناته و سولفاته گرم بوده که 
تسکین دهنده دردهای عصبی و رماتیسمی است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان:

»آبگرم ورتون« با مشارکت بخش خصوصي احیا می شود

منیژه حکمت پس از ۱۰ سال فیلم ساخت
»جاده قدیم« به کارگردانی منیژه حکمت تحویل دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
شد.»جاده قدیم« که در ســکوت خبری مقابل دوربین رفت این روزها آخرین مراحل آماده سازی 
را طی می کند و برای نمایش در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 

آماده می شود.
در خالصه داســتان »جاده قدیم« با بازی مهتاب کرامتی و آتیال 
پسیانی آمده است: »در آستانه سال نو، مینو به خانه نمی رسد.« 
این فیلم، چهارمین ساخته ســینمایی حکمت پس از 10 
سال دوری از فیلمسازی است.وی که در سال های اخیر 
بیشتر به عنوان تهیه کننده و پخش کننده فعالیت 
داشــته پیش از این فیلم های »زندان زنان«، 

»سه زن« و »الالیی« را ساخته است.

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛

افتتاح ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور 

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از افتتاح 10 مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کشور 

همزمان با دهه مبارک فجر به صورت متمرکز، با حضور رییس جمهور و رییس ســتادکل نیرو های 

مسلح خبر داد.

ســردار ســرتیپ بســیجی »بهمن کارگــر« اظهــار داشــت: مراکــز فرهنگی دفــاع مقدس 

اســتان های مازندران، خوزســتان )دزفــول(، اصفهان، یــزد، آذربایجــان شــرقی، آذربایجان 

غربــی، فــارس، سیســتان و بلوچســتان، کرمانشــاه )یادمــان مرصــاد( و ســمنان همزمان 

با دهه مبــارک فجر بــا حضور رییــس جمهــور و رییــس ســتاد کل نیرو های مســلح افتتاح 

 
خواهند شد.

وی از مرکــز فرهنگی دفاع مقدس اســتان مازندران به عنــوان بزرگ ترین مرکــز فرهنگی دفاع 

مقدس کشــور یاد کرد و افزود: در این مرکز کــه در دو طرف رودخانه »تجن« قرار گرفته اســت، 

عملیات »والفحر 8« بازســازی می شود.ســردار کارگر، ســاخت مرکز فرهنگــی دفاع مقدس در 

اســتان مازندران را حق مردم این استان دانســت و گفت: مردم و مسئولین اســتان باید دست به 

دســت هم بدهند تا این پروژه عظیم تکمیل شــود.وی تاکید کرد: جامعه نیاز بــه فرهنگ دفاع 

مقدس دارد و مراکز فرهنگی دفاع مقدس در سطح کشــور، پاتوق جوانان، نوجوانان و نسل آینده 

 
خواهند بود.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی پایتخت:
هیچ گمانه زنی برای تداوم 

تولید »پایتخت« ندارم
تهیه کننده مجموعــه تلویزیونی »پایتخت«،  
در خصوص آخرین وضعیت تولید این سریال 
نوروزی گفت: بــا توجه به خبرهای منتشــر 
شــده، هم اکنون مراحل پســت پروداکشن، 
موســیقی، صداگذاری و جلوه های ویژه این 
مجموعــه تلویزیونی به صــورت همزمان در 
حال انجام اســت و این مراحل به دلیل حجم 
باال، بخش اعظم پروســه تولید اســت. الهام 
غفوری درخصوص احتمال ســاخت ســری 
بعدی »پایتخت« بیان کــرد: هیچ گمانه زنی 
برای تداوم تولید »پایتخت« ندارم. بدیهی است 
استقبال مخاطبان همیشه دلیل اصلی ادامه و 
ســاخت فصل های بعدی »پایتخت« بوده و 
خواهد بود. وی درباره ساخت موسیقی سریال 
»پایتخــت 5« ادامه داد: در حــال حاضر آریا 
عظیمی نژاد برای ساخت موسیقی »پایتخت 
5« در استانبول مشغول کار است و منتظریم 
با تلفیق موسیقی اصلی »پایتخت« با موسیقی 
ترکی و عربی، تغییرات اساســی در موسیقی 
سری جدید داشته باشیم. غفوری خاطرنشان 
کرد: در سریال  »پایتخت 5« با توجه به تنوع 
لوکیشن ها، طرح قصه جذاب از سوی محسن 
تنابنــده، خشــایار الوند و همچنیــن عوامل 
حرفه ای و کارگردانی ســیروس مقدم، تمام 
فاکتورهای الزم بــرای جذب مخاطب رعایت 
شده و امیدوارم این مجموعه هم مثل قبل مورد 

توجه مخاطبان قرار بگیرد.
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در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس 
ساعت     تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  که در محل اصفهان خ سپه اداره کل  امورمالیاتی اصفهان 
ساختمان هیات های حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 

قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه
 تاریخ تشکیل

جلسه
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات

 سال

عملکرد

 تاریخ برگ

 دعوت هیات حل

اختالف مالیاتی

 شماره برگ

 دعوت هیات حل

اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

10 صبح 1396/10/10 6,100,399,420 17,644,500,000 1390 1396/09/23 142664 معصومه قاسمی 1

10 صبح 1396/10/10 2,314,028,100 6,815,467,179 1393 1396/09/23 142669 معصومه قاسمی 2

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر 
اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 78,102,800 324,000,000 91 1396/07/03 107777 امیدصفوی نیا 1

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 88,892,000 360,000,000 93 1396/07/03 107773 امیدصفوی نیا 2

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 55,744,200 372,000,000 94 1396/07/03 107775 امیدصفوی نیا 3

خیابان ابن سینا پشت بیمارستان امین 2006 مشاغل 1,757,078,740 5,222,590,432 متمم90 1396/04/31 53886 احمدرضا نظری 4

خیابان ابن سینا پشت بیمارستان امین 2006 مشاغل 581,349,000 1,860,000,000 90 1395/12/26 120458 احمدرضا نظری 5

خیابان جی نبش چهارراه پروین آدرس اداره

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه 
ذیل ابالغ می گردد راس ساعت     15 بعداز ظهر   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  
اصفهان، خ سپه ، اداره کل امور مالیاتی ، ساختمان کمیسیون ها        که در محل  تشکیل می گردد حضور 
بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی 

و الزم االجرا خواهد بود.

 ساعت
جلسه

 تاریخ تشکیل
جلسه

اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد

 تاریخ برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 شماره برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 نام ونام
خانوادگی

ردیف

15:00 1396/10/05 64,916,000 280,000,000 1389 1396/09/14 108239 ایرج کریمی 1

15:00 1396/10/12 420,510,000 1,400,000,000 1389 1396/09/07 106442 احمد کوهساری 2

15:00 1396/10/05 190,790,000 700,000,000 1389 1396/09/14 108241 علی محمدی 3

15 دی ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 1396 
www.Evat.ir از طریق سامانه

م الف: 121333اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر 
اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 139,841,000 530,000,000 87 1396/07/13 28623 1 محمود کالهدوزان

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 187,793,000 690,000,000 88 1396/07/13 28627 2 محمود کالهدوزان

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 216,264,500 785,000,000 89 1396/07/13 28629 3 محمود کالهدوزان

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 139,841,000 530,000,000 87 1396/07/13 28626 محمد علی فروغی نسب 4

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 187,793,000 690,000,000 88 1396/07/13 28628 محمد علی فروغی نسب 5

شش راه بعد از دبیرستان امام محمد باقر 2031 مشاغل 216,264,500 785,000,000 89 1396/07/13 28630 محمد علی فروغی نسب 6

اصفهان -چهارباغ پایین جنب بانک ملی کارگشایی-اداره مالیاتی2031  آدرس اداره

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت      13:30   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل اداره امور 
حسابرسی مالیاتی 2079 نجف آباد به آدرس خیابان مولوی جنوبی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا  خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی 
روز از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر 
این صورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع 

خواهد گردید.

نام و نام ردیف
شماره برگ کالسهحوزهخانوادگی

تشخیص
تاریخ برگ 
تشخیص

سال 
عملکرد

درآمد مشمول 
آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتمالیات

منصور قنبری 1
نجف آباد 2078عملکرد2078222436620401396/06/2713959/926/000/0002/404/018/500مرداسی

نجف آباد- امیرآباد- خ 
بهشتی- ک شهید 

سورانی-  پ 54

محمدرضا 2
نجف آباد 2078عملکرد2078227088889531396/06/29139414/417/200/0003/525/695/700هاشمیان

نجف آباد- خ منتظری 
شمالی- خیابان 
ال- خ ایثار پ 80

محمدرضا 3
نجف آباد 2078عملکرد2078227088889511396/06/2913952/518/500/000553/995/370هاشمیان

نجف آباد- خ منتظری 
شمالی- خیابان 
ال- خ ایثار پ 80

پری 4
امیرآباد- خ ولی عصر- خ نجف آباد 2078عملکرد2078227070905761396/09/0713952/748/863/000611/528/530خدارحمی

جمهوری- پ 11

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودی مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس 
ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در شهرستان تیران و کرون اداره امور مالیاتی تیران 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای 

صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 ساعت
جلسه

 تاریخ
 تشکیل
جلسه

اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات
سال عملکرد

 تاریخ برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 شماره برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 نام ونام
خانوادگی

ردیف

 14 1396/10/17 79/901/000 330/000/000  1390 1396/09/25  42001
 محمدعلی 

صائبی
1

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی
 شماره برگ دعوت هیات

حل اختالف مالیاتی
نام ونام خانوادگی ردیف

13:30 1396/12/22 28,465,000 140,000,000 1390 1396/09/12 94206 محمدرضا جعفرپور 1

13:30 1396/12/22 53,440,000 240,000,000 1390 1396/09/12 94195 2 علی محمد حبیب الهی

13:30 1396/12/22 16,082,400 88,000,000 1390 1396/09/12 94200 حسن زارعی 3

13:30 1396/12/22 7،491،00 45,000,000 1390 1396/09/12 94204 احمد صادقی 4

اداره امور حسابرسی مالیاتی 2079 نجف آباد
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اطالع رسانی 
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 رییس اداره راه و شهرسازی 
آران و بیدگل:

 جاده سفید شهر 6 ماه دیگر 
دوبانده می شود

رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرســتان آران و بیدگل از  آران و بیدگل     

آغاز مناقصه 12 میلیارد ریالی طرح دوبانده شدن 
جاده سفید شهر و تکمیل این طرح در 6 ماه آینده 
خبر داد.مجتبی آراسته بیان کرد: تکمیل طرح 
دوبانده شدن جاده سفیدشهر در اولویت اداره راه 
و شهرسازی آران و بیدگل قرار گرفته و تاکنون 

60درصد پیشرفت داشته است.
وی افزود: چهار کیلومتر از جاده ســفید شــهر 
زیرسازی شده و آماده آسفالت است که به زودی 
انجام خواهد شد و پنج کیلومتر دیگر این جاده نیز 
آزادسازی شده است.رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان آران و بیدگل بیان کرد: ارزش مناقصه 
جهت زیرسازی مسیر نزدیک به 12 میلیارد ریال 
است که در پایگاه اینترنتی مناقصات کشور قرار 
گرفته تا پیمانکار ذی صالح هرچه زودتر مشخص 
و جاده تکمیل شود.او با اشــاره به پیگیری های 
نماینده کاشــان و آران و بیــدگل، امام جمعه 
سفیدشهر و سایر مســئوالن برای برطرف شدن 
مشکل جاده سفیدشــهر اضافه کرد: تکمیل این 
جــاده 9 کیلومتری با تامین اعتبــار الزم منجر 
به کاهش ترافیــک، جلوگیری از ســانحه های 
رانندگی و تسهیل تردد خودروها در این منطقه 
خواهد شــد.بر اســاس آمار مرکز فوریت های 
پزشکی آران و بیدگل، در 2 سال گذشته 10 نفر 
در ســانحه های رانندگی جاده سفیدشهر جان 

باختند و 50 نفر نیز آسیب دیدند.

فرماندار اردستان خبرداد:
اختصاص اعتبار3/8میلیارد 
ریالی به روستاهای فاقد شورا

فرماندار اردســتان از اختصاص  اردستان
سه میلیارد و 800 میلیون ریال 
اعتبار به روستاهای فاقد شوراهای اسالمی در این 
شهرستان طی سال جاری خبر داد. علیرضا غیور 
گفت: مبلغ اختصاص یافته که بر مبنای جمعیت 
و نیاز هزینه خواهد شــد، پاســخگوی نیاز این 
روســتاها نیســت و امید می رود بــا همکاری 
دستگاه های مسئول در امور روستایی و تخصیص 
اعتبــار بیشــتر از ســوی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی مشکالت برطرف شود.وی با اشاره به 
وجود 116روســتای بدون شــورای اسالمی در 
شهرستان اردســتان افزود: تعداد 69 روستا در 
بخش مرکزی و 47 روستا در زواره فاقد شورا بوده 
و نیازمند حمایت، تخصیص اعتبار و ارائه خدمات 
هستند. فرماندار اردســتان در ادامه با اشاره به 
درخواست اســتاندار اصفهان مبنی بر واگذاری 
طرح های در دست اجرا با حفظ کاربری به بخش 
خصوصی بیان کرد: دستگاه ها در صورت داشتن 
چنین طــرح هایی باید فهرســتی تهیــه و به 
فرمانداری ارســال کنند.او در مــورد اعتبارات 
دســتگاه ها نیز گفت: جابه جایــی اعتبارات به 
راحتی امکان پذیر نیست اما اگر موافقت نامه ای 
بین یک دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مبادله نشده، 2 هفته فرصت برای این امر وجود 
دارد و در غیر این صورت اعتبار به دیگر بخش ها 

واگذار خواهد شد.

شهردار هرند:
به دنبال صنعت بدون دودکش 

باشیم
شــهردار هرند گفت: 265 هزار نفر 

هرند
بیکار در استان وجود دارد که اگر یک 
و نیم میلیون گردشگر به این استان سفر کنند، 
رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری مهار خواهد 
شد. شهبازی در اجالس شهرداران استان اصفهان 
اظهار کرد: امروزه کم کم مدیریت شهری منزوی 
شــده، در حالی که روزگاری شهرداری ها منشأ 
خالقیت در شــهرها بودند.وی ادامه داد: بیش از 
هشــت هزار میلیارد دالر گردش مالی در حوزه 
گردشگری در دنیا وجود دارد، در حالی که کشور 
ایران تا به حــال چندان از ایــن صنعت بهره ای 

نبرده است.
شهردار هرند با بیان اینکه باید به دنبال صنعت 
بدون دودکش و پاک باشــیم، گفت: 265 هزار 
نفر بیکار در اســتان وجود دارد کــه اگر یک و 
نیم میلیون گردشــگر به این استان سفر کنند، 
 رونــق اقتصادی محقق شــده و بیــکاری مهار
 خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: روز به روز 
حاشیه نشینی در حال گســترش است که اگر 
 برای آن فکری نشود، روســتاها خالی از سکنه

 خواهند شد.

رییس هیئت فوتبال بخش کوهپایه 
خبرداد:

پایان تعطیلی سالن ورزشی 
مجموعه تختی

رییس هیئــت فوتبال بخش  کوهپایه
کوهپایه گفت: با برطرف شدن 
مشکالت، سالن ورزشگاه تختی از روز گذشته 

برای ورزشکاران قابل استفاده شد.
علیرضا میــری ادامه داد: مدتــی اداره ورزش 
و جوانان شــهر کوهپایه بدون مسئول بود که 
فعالیت های ورزشی شــهر و بخش کوهپایه از 

آن تاثیر گرفت. 
وی افــزود: شــورای شــهر در این مــدت با 
پیگیری برای حضور مســئول در اداره ورزش 
و جوانان و تعامل با ورزشــکاران اقدامات الزم 
 را برای کم کــردن اثرات این مشــکل انجام 

داد. 
عضو شورای شهر کوهپایه، تصریح کرد: تمام 
شدن بیمه ســالن ورزشــی تختی کوهپایه و 
نداشتن رییس برای اداره ورزش و جوانان این 
شــهر، ناگزیر بستن ســالن تختی را به همراه 

داشت.
رییس هیئــت فوتبال بخــش کوهپایه گفت: 
خوشــبختانه با معرفــی رییس بــرای اداره 
ورزش و جوانــان بخــش کوهپایــه در چند 
روز گذشــته و با پیگیری  های هیئت فوتبال 
بخــش کوهپایــه و بــا همــکاری مدیــران 

اســتانی، رییس جدید اداره ورزش و جوانان 
و شورای شــهر کوهپایه، مشــکالت پیش رو 
مرتفــع و ســالن ورزشــگاه تختــی از صبح 
 یکشــنبه برای ورزشــکاران قابل اســتفاده

 شد.

رییس اداره ثبت احوال خبرداد:
صدور بیش از 8۵ هزار کارت 

هوشمند ملی در فالورجان
 رییــس اداره ثبت احــوال 

فالورجــان فالورجان شهرســتان 
اظهارکــرد:  به طــور میانگین در شهرســتان 
فالورجان  ساالنه بیش از یک هزار و 400 تولد 
و حــدود یک  هــزار فوتی ثبت شــده که  اگر 
اختالف آن را طی پنج ســال محاسبه کنیم به 
حدود 15 هزار نفر می رســیم کــه در نتیجه  
جمعیت این  شهرســتان در حال حاضر باالی 
260 هزار نفر بوده اما طبق اعــالم مرکز آمار 
ایران جمعیت سرشماری شده حدود 255 هزار 

نفر است.
مرتضی صادقی، در تبیین روند هوشمندسازی 
و صدور کارت های ملی در شهرستان فالورجان 
افزود:  از ابتدای زمان هوشمندسازی کارت های 
ملی تاکنــون در فالورجان بیــش از 85 هزار 

کارت ملی هوشمند صادرشده است که حدود 
۳0 هزار عــدد از این کارت ها فقــط در 8 ماه 
گذشته صادر شده و این حجم از فعالیت  باتوجه 
به کمبود شدید نیرو در اداره خود کاری بزرگ 

است.

فرمانده انتظامی اردستان خبرداد:
سه کشته در تصادف جاده 

برزاوند
رییــس پلیــس راه اســتان 

اردستان
اصفهان از جان باختن سه نفر 
و آســیب دیدن 2 نفر دیگــر در تصادف یک 
دســتگاه خودروی کامیونت با یک دســتگاه 
خودروی ســواری در جاده برزاونــد از توابع 

شهرستان اردستان خبر داد.
سرهنگ حســین پورقیصری گفت: ماموران 
پلیس راه اردســتان پس از اطالع از ســانحه 
رانندگی برای بررســی موضوع به محل اعزام 
شدند که در این ســانحه راننده و 2 سرنشین 
خودروی ســواری پراید جان خود را از دست 

دادند. 
وی افزود: علت وقوع این سانحه تجاوز به چپ 
کامیونت هیوندا بود کــه در نتیجه آن یکی از 
سرنشینان پراید و همچنین سرنشین کامیونت 
آسیب دیدند.به گفته پورقیصری، میزان تلفات 
جانی حوادث رانندگی جاده ای در سال جاری 

16 کشته و 51 نفر زخمی است.

این پل در گذشته های دور ارتباط بین شهرستان لنجان با چهارمحال 
و بختیاری را برقرار می  کرد و به نوعی محل اطراق اشتران از سفر استان 
اصفهان به چهارمحال و بختیاری بوده است. هرچند تردد خودروهای 
متعدد و بار ترافیکی سنگین مسیر اصفهان به چهارمحال بختیاری تا 
سال 1۳6۳ از روی این پل صورت می گرفت، اما با احداث پل غدیر در 
نزدیکی پل کله، بخش اعظم بار ترافیکی این مســیر از روی این پل از 

بین رفت. 
در حال حاضر نیز به دلیل وجود نداشتن پل جایگزین، تنها راه دسترسی 
محله های »نوگوران« و »مدیســه« اســت که همچنان شــاهد عبور 
خودروهای سبک و سنگین است و سال هاست که از ترس به خود می 

لرزد.تکان های شدیدی که به واســطه تردد خودروها به وجود می آید 
سبب شده خسارت هایی به بدنه و پایه های این پل تاریخی وارد شده و 
حتی بخش هایی از این پل دچار ریزش شود و امروز همچنان در برزخ 
بی توجهی به ضوابط حفظ، احیا و نگهداری، به حال خود رها شده است. 
از این رو به نظر می رسد برای نجات پل کله باید هرچه زودتر به احداث 
پل جایگزین برای دسترســی مردم این محالت و همچنین ترمیم این 

پل تاریخی اقدام شود.
براساس اسناد موجود، این پل در سال 1۳00 در اثر سیل آسیب دید و 
توسط اهالی به صورت غیراصولی مرمت شد. همچنین در سال 1۳5۳ و 
1۳85 نیز مرمت هایی روی این پل انجام گرفت که در اثر مرمت ها شکل 

ظاهری برخی از دهانه ها تغییر پیدا کرد.
میراث فرهنگی قطره چکانی به دنبال ترمیم پل کله است

نماینده مــردم لنجان در مجلس در واکنش بــه وضعیت نگران کننده 
پل تاریخی پل کله به خبرنگار تســنیم گفت: اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان ســال های سال است که 

به صورت قطره چکانی به دنبال ترمیم این پل تاریخی است.
محسن کوهکن افزود: آخرین حرفی که آقایان داشتند این بود که برای 
ترمیم این پل تاریخی به سمت اوراق خزانه رفته اند؛ در حالی  که شاید 
اوراق خزانه برای اجرای پروژه های چند میلیاردی پاسخ دهد اما برای 
پروژه های کوچک مانند ترمیم این پل تاریخی کــه نیازمنداعتبارات 
ســنگین نبوده، جوابگو نخواهد بود و کمتر پیمانکاری اوراق خزانه را 

برای اجرای آن می پذیرد.
وی بیان کرد: البته همان طور که پیش بینی می شــد بر اساس آخرین 
خبر که به دســت ما رســیده آقایان به ســمت اوراق خزانــه رفته اند 
اما پیمانکاری اجرای ترمیم پــل تاریخی با اوراق خزانــه را نپذیرفته 
اســت؛ بر همین اساس به شــهرداری باغشاد پیشــنهاد داده شد تا با 
بررسی زوایای امر و تحت نظر کارشناســان اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان، این مجموعه اقدامات در راستای 
 ترمیم این پل را مطابق اســتانداردها و فرمول هــای میراث فرهنگی

 انجام دهد.
پل کله در فهرست آثار ملی ثبت شده است

نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه پل کله در سال 1۳82 به شماره 102۳8 در فهرست آثار ملی ثبت 
شده اســت، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع از شهرداری باغشاد 
درخواست شــد در صورت توان این مجموعه اوراق خزانه را در اختیار 
گرفته و خودشان جایگزین پیمانکار شــوند تا ترمیم این پل تاریخی با 

سرعت هرچه بیشتر انجام گیرد.
نبایــد فراموش کــرد که ایــن پــل قدیمی بــه طور قطــع هویت 
تاریخی شــهر باغشــاد و نماد تمــدن تاریــخ زاینده رود اســت و به 
هر حــال انتظار مــی رود دســتگاه های مختلف بــرای ترمیم پل کله 
 دســت به دســت هم داده و مســئولیت خــود را به نحو شایســته

 ایفا کنند.

پلی در آستانه تخریب

پل کله از جمله پل ها در طول رودخانه زاینده رود است که در ادوار مختلف تاریخ برای عبور مردم از روی این رودخانه ساخته شده  لنجان
است. قدمت آن به پیش از دوران صفویه باز می گردد و دو محله »نوگوران« و »مدیسه« شهر باغشاد از توابع شهرستان لنجان را 

به یکدیگر متصل می کند.

اخبار

پلی در آستانه تخریب

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس کمیســیون آمــوزش،  گلپایگان
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس 
شورای  اسالمی اظهار کرد: وحدت حوزه و دانشگاه 
به دوران قبل از پیروزی انقالب می رســد.محمد 

مهدی زاهدی افزود: حرکت علمی و سیاسی حوزه 
و دانشگاه توانست در مقابل رژیم طاغوت بایستد و 
انقالب را به پیروزی رساند.وی گفت: در دوران دفاع 
مقدس در خرید تسلیحات جنگی تحریم بودیم، اما 

همین مهندسان دانشــگاه ها تسلیحات جنگی را 
بازســازی می کردند.رییس کمیســیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی افزود: 
توسعه علم و فناوری و سلول های بنیادی بر عهده 
دانشگاهیان است و علما نیز در این زمینه بر اساس 
نیازهای روز نظرات فقهی خود را مطرح کنند.وزیر 
سابق علوم خاطرنشان کرد: هدف فضای مجازی و 

برخی رسانه های داخلی، ایجاد تفرقه بین نظام و 
مســئوالن در بیــن مردم بــوده و الزم اســت تا 
روشنگری، تبیین و تفســیر دقیق از سوی علما و 

دانشگاهیان در این باره صورت گیرد.
وی گفت: نظام بانکداری کشــور دچار رباســت و 
چنین ایجاب می کند که حــوزه، موضوع ربا را در 

نظام  بانکی کشور به طور دقیق تبیین کند.

 رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی در گلپایگان:
نظام بانکداری کشور دچار رباست

رییس اداره بهزیســتی شهرضا  شهرضا
گفت: شمار مراجعان به اورژانس 
اجتماعی این شهرستان در 9 ماه نخست امسال 
یک هزار و 6۳ نفر بوده است که از این تعداد 520 
نفر از طریق خط 12۳ و سه مورد از طریق مداخله 
در بحــران و 54 مــورد از طریق واحد ســیار از 
خدمات این اورژانس استفاده کرده اند. موسوی با 
بیان اینکــه 90 درصــد از مراجعــان اورژانس 
اجتماعی شهرضا از طریق مراجع قضائی معرفی 
شــده اند، اظهــار کــرد: 6۳درصــد از زوجین 
مراجعه کننده دارای سابقه زندگی مشترک بیش 
از پنج ســال و ســایر زوج ها دارای سابقه زندگی 

مشترک کمتر از این بوده اند.
وی تصریح کرد: 54 درصد مــردان و 61 درصد 
خانم ها، در خانواده خود ســابقه طالق داشته اند، 
این در حالی اســت که 82درصد زوجین سابقه 
متارکه داشته اند و بقیه باوجود اختالف، به دالیل 
مختلف در کنار هم زندگی کرده اند که البته طالق 

عاطفی بر روابط آنها حاکم بوده است.

رییــس اداره بهزیســتی شــهرضا درخصوص 
تبعات اختالفــات و طالق بــرای فرزندان گفت: 
بر اســاس آمارهــا 51 درصــد زوجیــن فاقد 
فرزند بوده اند، امــا برای فرزنــدان بقیه زوجین 
مســائلی چون افت تحصیلی، رفتارهای ناشی از 
اضطراب همچون گوشــه گیری، پرخاشگری و 
 بی قراری و سایر مشــکالت عاطفی، روانی ایجاد

 شده است.

رییس اداره بهزیستی شهرضا:

82 درصد زوجین سابقه طالق داشتند
شهردار گز گفت: شهرداران مظلوم ترین  گز
افراد در حــوزه کاری خود هســتند و 
نگاه ها نسبت به آنان باید تغییر کند و از آنها حمایت 
قضائی صورت گیــرد. محمود بخشــی در اجالس 
شــهرداران اســتان اصفهان با بیان اینکه سازمان 
شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی است، اظهار 
کرد: بزرگ ترین مشکلی که در شهرداری ها وجود 
دارد، غیردولتی بودن آن است. شهردار گز ادامه داد: 
میانگین حقوق شــهرداران دو و نیم میلیون تومان 
است، اما کدام مدیر را می توانید پیدا کنید که با حجم 
باالیی از برنامه ها چنین حقوقــی دریافت کند.وی 
تصریح کرد: چگونــه انتظار داریم شــهردار درحد 
جهانی عمل کند درحالی که او را در شــهر خودش 
محدود کرده ایم.بخشــی اضافه کرد: نظام تنبیه و 
پاداش سال هاســت فراموش شــده و امروز تنها در 
ساختار شهرداری ها تنبیه وجود دارد؛ از طرفی الیحه 
مدیریت شهری نیز نه تنها باری از دوش شهرداری ها 
برنداشــته بلکه به آن نیز اضافه می کند.وی با بیان 
اینکه شهرداران مظلوم ترین افراد در حوزه کاری خود 

هستند، گفت: باید از این افراد حمایت قضائی خوبی 
صورت گیرد؛ در حالی که نگاه فعلی، یک نگاه بدون 
احترام است.شهردار گز خاطرنشان کرد: نظارت بر امر 
شهرداری ها الزم است، اما اگر اشتباهی هم رخ می 
دهد، سهوی است و بازرسان می توانند پرونده های 
مدیریت شهری را به آسانی رصد کنند؛ البته در این 
میان باید شیوه نامه ســرمایه گذاری شفاف شده و 

بروکراسی اداری کاهش یابد.

شهردار گز:

شهرداران باید حمایت قضائی شوند

عضو شورای اسالمی شهر خورزوق، نماینده شهرستان برخوار در جلسه شورای اسالمی استان  خورزوق
اصفهان، رسیدگی و چاره اندیشی برای خطوط اتوبوســرانی شهرهای شهرستان برخوار را 
مدنظر قرار داد و در ادامه فرســوده و کم بودن تعداد اتوبوس ها در شهرستان برخوار را عامل نارضایتی مردم 
این شهرستان عنوان کرد.سروش بابایی خاطرنشان کرد: به خاطر وجود این مشکل، شهروندان از وسایل نقلیه 
شخصی خود برای ورود به شهر اصفهان استفاده می کنند که این امر باعث افزایش آلودگی هوا در شهرستان 

برخوار شده است.این مسئول از دستگاه های اجرایی، خواستار چاره اندیشی برای رفع این مشکل شد.

نارضایتی مردم از 
فرسودگی اتوبوس ها

عضو شورای شهر خورزوق 
خبرداد: خبر

شهرداریبهزیستی

دهیار ابیانه گفت: طی 9 ماهه نخست سال  ابیانه

جاری بیش از ۳5 هزار گردشگر خارجی از اماکن تاریخی 
ابیانه دیدن کردند.محمد عادلی اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذرماه تعداد ۳5 هزار و 152 گردشگر خارجی 
از ملیت های مختلف  از روستای تاریخی ابیانه بازدید کردند.

وی ادامه داد: این میزان رشد بازدید گردشگران خارجی از ابیانه، با کل آمار سال قبل برابری می کند.دهیار ابیانه 
افزود: بیشترین آمار بازدید گردشگران خارجی از ابیانه در 9 ماهه نخست سال جاری به مهرماه تعلق دارد که تعداد 
7هزار و 477 گردشگر از این روستای تاریخی بازدید کردند.وی یادآور شد: بیشترین گردشگران خارجی بازدید 
کننده از ابیانه از کشورهای فرانسه و آلمان بوده اند.عادلی افزود: گردشگران اتباع کشورهای اسلواکی، اسپانیا، 
جمهوری چک، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، سوئیس، پرتغال، نیوزیلند، لهستان، تایلند، هلند، بلژیک، 

نروژ، روسیه، مراکش، مجارستان و کانادا نیز به این روستا سفر کرده اند.

بیش از 3۵ هزار 
گردشگر خارجی از 
ابیانه بازدید کردند

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان   نجف آباد

نجف آباد اظهار کرد: در سال جاری از سطح ۳80 هکتار 
اراضی زیر کشــت ذرت علوفه ای شهرستان، نزدیک به 
20هزار تن علوفه چاپر شــده، با اســتفاده از 17چاپر 

کششی و یک خودگردان برداشت شده است.
مجتبی مطهری ادامه داد: این میزان کشت ذرت با پیگیری های مستمر و برگزاری کالس های آموزشی 
ترویجی از ارقام 704 و ماکسیما انجام گرفته و علوفه برداشت شده جهت مصرف شهرستان و دیگر نقاط 

استان مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد اضافه کرد: به منظور افزایش عملکرد کشت های پاییزه امسال 
نزدیک به 45 تن ارقام مختلف بذر گندم و حدود ۳5تن بذر جو گواهی شده در بین کشاورزان توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد:
۴۵ تن بذر گندم در بین 
کشاورزان توزیع شد
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اجتماع بزرگ »تجلی بصیرت« در چهارمحال 
و بختیاری 

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهرستان

نبود شهرک صنعتی، مشکل 
حاد شهرستان اردل است

نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس شــورای اســامی 
گفت: نبود شــهرک صنعتی در شهرســتان 
اردل از مشــکات حــاد و موانــع جــدی بر 
 ســر راه توســعه این شهرســتان محســوب 

می شود.
علی کاظمــی باباحیدری، در شــورای اداری 
و برنامه ریزی شهرســتان اردل کــه با حضور 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری برگزار شــد، 
اظهار کرد: شهرســتان اردل باوجــود منابع 
خدادادی فراوان، از لحاظ امکانات و تجهیزات 
محروم بوده و ایــن مهم از علــت های اصلی 

افزایش نرخ بیکاری است.
وی با اشاره به اینکه دکوراسیون شهری اردل به 
عنوان مرکز یک شهرستان جذابیت ندارد، افزود: 
نبود شهرک صنعتی در شهرستان اردل نیز از 
مشکات حاد و موانع جدی بر سر راه توسعه این 

شهرستان محسوب می شود.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان 
لردگان خبر داد:

معدوم سازی 985 کیلوگرم 
انواع فرآورده های خام دامی

رییس شبکه دامپزشــکی شهرستان لردگان 
از کشف و معدوم ســازی 985 کیلوگرم انواع 

فرآورده های خام دامی خبر داد.
بیژن حســین پور اظهار کرد: طی بازرسی های 
روزانــه اکیپ های نظــارت بــر فرآورده های 
خام دامی شــبکه دامپزشــکی لردگان، 985 
کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی شــامل 
 گوشت قرمز، مرغ و ماهی کشف و معدوم سازی 

شد.
وی افزود: پس از هماهنگی های الزم، با حضور 
نماینده دادســتان این فرآورده های خام دامی 
که شامل 350 کیلوگرم ماهی، 355 کیلوگرم 
گوشت قرمز و مقدار 280 کیلوگرم مرغ بودند، 
در شــهرهای آلونی، فارد و لردگان کشــف و 
معدوم سازی شد.  وی از مردم درخواست کرد  
که هنگام خرید فرآورده های خام دامی، به تاریخ 
تولید و انقضا و همچنین تاییدیه دامپزشــکی 
یا همان مهر و برچســب بهداشتی دامپزشکی 

محصول توجه کنند.

اجتماع بزرگ »تجلی بصیرت« 
در چهارمحال و بختیاری 

رییس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی 
چهارمحال و بختیاری گفــت: همزمان با روز نهم 
دی ماه اجتماع عظیم تجلی بصیرت و میثاق امت با 

والیت در سراسر استان برگزار می شود.
علی گرجی اظهار داشت: این اجتماع در شهرستان 
شــهرکرد در مصای بزرگ امــام خمینی)ره( 
شــهرکرد برپا می شــود.وی افزود: این مراســم 
روز شــنبه، نهم دی ماه رأس ســاعت 10 صبح 
با ســخنرانی حجت االســام حاجی صادقی در 

شهرکرد برگزار می شود.

 راهیابی 2 اثر نمایشی 
به جشنواره تئاتر فجر

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در ســال جاری 2 اثر نمایشــی 
به جشــنواره تئاتر فجر راه پیدا کرده است. جواد 
کارگران دهکردی، با اشــاره به اقدامات شاخص 
فرهنگی در سه ماهه سوم سال جاری در چهارمحال 
و بختیاری، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه ناشران 
کشور در محل نمایشگاه های بین المللی، برگزاری 
جشــنواره های فرهنگی و هنری، راهیابی دو اثر 
نمایشــی به جشــنواره تئاتر فجر در سال جاری، 
آغاز اجرای طرح هفته قــرآن و عترت با تدوین 9 
جشنواره قرآنی و... از مهم ترین این اقدامات است.

 ورزشکار چهارمحالی
قهرمان قاره کهن شد

ورزشــکار زورخانه ای چهارمحال و بختیاری در 
رقابت های ورزش های زورخانه ای آســیا، به یک 
نشان طا و یک برنز رسید. جال صالحی ورزشکار 
استان در ششمین دوره از رقابت های ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، نشان 
طای چرخ چمنی و برنز کشتی پهلوانی را به دست 
آورد. این ورزشکار استان در این دوره از رقابت ها 
توانست در چرخ چمنی با 1088 امتیاز نشان طا 

را بر گردن خود آویزد.

عباس قادری افزود: مجمع خیرین ســامت اســتان چهارمحال و 
بختیاری به عنوان یکی از شعب تشکل فراگیر و مردمی مجمع خیرین 
سامت کشور پس از تشکیل هیئت موسس،  هیئت امنا،  انتخاب هیئت 
مدیریه و اخذ موافقت فعالیت از استانداری استان و ثبت مجمع، عما 

فعالیت رسمی خود را از نیمه دوم سال 1388 آغاز کرد. 
فعالیت این مجمع در راســتای ایجاد هماهنگی های الزم با خیرین 
نیک اندیش و دوست داران سامت در داخل و خارج از کشور از جمله 
هم وطنان مقیم کشــورهای کویت و امارات، بنیاد نیکوکاران مفید، 
دانشگاه علوم پزشکی،  استانداری استان، فرمانداری ها،  شهرداری ها، 
بخشداری ها،  شورای اسامی، دهیاری ها و همچنین با همکاری سفارت 
کشور ژاپن در ایران و مالکین کارخانه های تولید مصالح ساختمانی در 
اقصی نقاط کشور بود که با هدف فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت در 
گسترش امور بهداشت و درمان استان، به ویژه توسعه فضاهای فیزیکی 

و تامین تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی صورت گرفته است. 
قادری گفت: از جمله فعالیت های مهم ایــن مجمع که می توان به 
آنها اشاره کرد، عبارت اســت از: احداث 10 باب کلینیک تخصصی، 
28 باب مرکز خدمات جامع سامت، 51 باب خانه بهداشت،  19 باب 
پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی و مرکز پیام، 10 باب آزمایشگاه 

 احداث 148 باب واحد بهداشتی، درمانی و خدماتی 
به همت مجمع خیرین سالمت در چهارمحال و بختیاری

واحد بهداشتی،  درمانی و خدمات در این استان خبر داد.زیبا سلیمانی مدیر عامل مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری، از مشارکت این مجمع در احداث 148 باب 

تشخیص طبی و مرکز مشاوره قبل از ازدواج،  4 باب آموزشگاه به ورزی 
و مرکز تسهیات زایمانی، 24 باب خانه پزشــک، خانه سرایداری و 
پانسیون ویژه کارکنان غیر بومی، 1 باب ســالن اجتماعات و 1 باب 
سالن ماقات برای فراهم ساختن زمینه دیدار زندانیان با خانواده های 
خویش با قریب به 61هزار و 800 متر مربع زیربنا و با استفاده از مصالح 

با کیفیت و حداقل هزینه در هر متر مربع. 
مدیر عامل مجمع خیرین ســامت چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: همچنین مردم نیک اندیش طی ســال های اخیر بیش از 240 
قلم تجهیزات پزشکی و غیر پزشــکی را به مرکز بهداشتی و درمانی 
این استان اهدا کرده اند؛ از جمله دســتگاه های دیالیز، ماشین های 
لباسشویی، انواع تخت های بیمارستانی و دو دستگاه خودرو  که ازجمله 

آنها یک دستگاه آمبوالنس است.
قادری گفت: در شهرها و روستاهایی که دانشگاه فاقد زمین با کاربری 
بهداشتی و درمانی بوده است نیز خیرین محترم بیش از 85 هزار متر 
مربع زمین را جهت احداث واحدهای بهداشتی و درمانی اهدا کرده اند 
که اســناد مربوطه، به نام دانشــگاه به نمایندگی از دولت جمهوری 

اسامی انتقال یافته است.
وی گفــت: مرکز خدمــات جامع ســامت و کلینیــک تخصصی 

دندان پزشکی شــادروان مژگان هادی پور بروجن،   پایگاه سامت 
دکتر کریم هوشمند، پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی 115 
باباحیدر،  پایگاه اورژانس و فوریت های پزشــکی هفشجان،  خانه 
بهداشت روستای کردشامی و خانه بهداشت روستای قلعه سوخته، 
خانه بهداشت روستای اسدآباد و خانه بهداشت روستای کرتکل، 
هر کدام با 100 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره برداری هستند.
مدیر عامل مجمع خیرین ســامت استان چهارمحال و بختیاری 
افزود: از جمله پروژه های در دست اقدام مجمع که می توان به آنها 
اشاره کرد، عبارت است از: پروژه خانه بهداشت روستای دزک با 90 
درصد پیشرفت،  خانه بهداشت و خانه پزشک روستای کاهکش با 
80 درصد پیشرفت فیزیکی، کلینیک بیماران خاص و صعب العاج 
شهرکرد با 40 درصد پیشــرفت، پایگاه بهداشتی مسجد جامع با 
90 درصد پیشرفت، خانه بهداشت روستای امیرآباد با 90 درصد 
پیشرفت، پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی 115 میرآباد غربی با 
80 درصد پیشرفت، خانه بهداشت و خانه پزشک روستای مارکده با 
75درصد پیشرفت، مجموعه مرکز خدمات جامع سامت،  کلینیک 
تخصصی و اورژانس شــهدای هفشــجان با 75 درصد پیشرفت،  
مجموعه مرکز خدمات جامع سامت،  کلینیک بیماری های رفتاری 
و مرکز مدیریت حوادث و پایگاه اورژانس 115 و فوریت های پزشکی 
امام ســجاد )ع( بروجن با 85 درصد پیشــرفت، پایگاه بهداشتی 
شادروان آقا محمدرضا عکاشه روستای سینی با 80 درصد پیشرفت،  
مرکز خدمات جامع سامت شبانه روزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( 
بازفت با 80 درصد پیشرفت، خانه بهداشت روستای پهنا با 70 درصد 
پیشرفت، مجموعه آزمایشــگاه مرکزی ، کلینیک دندان پزشکی، 
مرکــز دیالیز و مرکز مشــاوره قبل از ازدواج شــادروان جاســم 
خدابخشی با 75درصد پیشــرفت،  مرکز خدمات جامع سامت 
 نقنه با 65درصد پیشرفت، مجموعه مرکز خدمات جامع سامت،

 آزمایشگاه و سالن اجتماعات شادروان حاج دالور احمدی فارسان 
با  35درصد و مجموعه مرکز خدمات جامع سامت و آموزشکده 
به ورزی شهید سمیع فرخشهر با 30 درصد پیشرفت، مرکز خدمات 
جامع سامت حضرت قمربنی هاشم)ع( و خانه پزشک سودجان 
با 75 درصد پیشــرفت و مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی 115 حضرت زهرا )س( شهرســتان لردگان با 70 درصد 
پیشرفت و همچنین پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی شهری 
 و بین جاده ای ســودجان که تاکنون 60 درصد پیشــرفت داشته 

است.

مزایده اموال منقول
10/8 اجرای احکام حقوقی شــعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962715 ج/ 2 له حمید موذنی با وکالت آقای حسین حمزه و علیه 
امیر نادر اصالنی مبنــی بر مطالبه در تاریخ 96/11/3 ســاعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانی پارکینگ نصر واقع در خیابان نبوی منش مراجعه و از اموال 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 شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشد. مشــخصات خودرو: سواری هیوندای شماره 626 ب 71 
ایران 53 تیپ آزارا اتوماتیک 3300 مدل 2010 شش ســیلندر به رنگ مشکی متالیک 
دارای موتور شماره 313926 و شاسی 438101 موتور خاموش بازدید بعمل آمد الستیک 
حدود 50 درصد مستهلک شده اند بدنه خودرو سالم است آثار خسارت ناشی روی بدنه جلو 
گل گیر عقب سمت راست و کشــیدگی خط روی گل گیر جلو سمت چپ می باشد در اثر 
نگهداری در فضای آزاد بدنه خودرو تودوزی آن آغشته به گرد و خاک شده است با توجه 
به وضعیت ظاهری خودرو و شرایط موجود و قیمت روز بازار قیمت خودرو فوق الذکر مبلغ 
1/100/000/000 ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد)یکصد 
و ده میلیون تومــان(. م الف: 29610 اجرای احکام شــعبه 2 حقوقی دادگســتری 

اصفهان)286 کلمه،3 کادر( 
حصر وراثت

10/74  ستاره اســمعیلی ولوجردی دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به 
کالسه  443/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی اکبر نصراللهی ولوجردی به شناسنامه 328 در تاریخ 1396/4/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- ام کلثوم نصرالهی ولوجردی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه یک دختر متوفی 
و 2- ستاره اسمعیلی ولوجردی فرزند رضا به شماره شناسنامه 11 همسر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 509 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )147 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/73  با توجه به دادخواست آقای علی اصغر هادی زاده جهت تحریر ترکه مر حوم آقای 
ماشااله هادی زاده موضوع پرونده کالسه 389/96 ش 1 بدینوسیله به کلیه ورثه یا نماینده 
قانونی آنها بستانکاران، مدیونین متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه که متوفی دارند 
اعالم می شود در روز شنبه مورخه 1396/11/21 ســاعت 15/30 بعد از ظهر شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان نطنز حاضر شوند.حضور هر یک از ورثه مانع اجرای قرار 
نمی گردد. م الف: 511 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک( )90 کلمه،1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000250 آگهــی:  شــماره   10 /75
1393040020040000296 و 139304002004000295  آگهــی مزایــده پرونــده 
اجرایی کالسه: 9301117 و 9301118  ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
سوم قسمت جنوب غربی به شماره نوزده هزار و دویست و شصت و شش فرعی از بیست و 
هشت اصلی مجزی شده از پالک شماره دو هزار و سیصد و چهار فرعی از بیست و هشت 
اصلی واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به مساحت یکصد و سی و شش متر و هشتاد و 
سه صدم متر مربع بانضمام چهارمتر و نود و نه صدم متر مربع بانضمام چهار متر ونود و نه 
صدم متر مربع تراس مسقف در حد جنوب ومقدار پانزده متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع 
آن پیشروی در حد غربی که جزو مساحت کل منظور شده است بانضمام ششدانگ اعیانی 
یکباب انباری شماره سیزده بمساحت سه متر و سی و یک صدم متر مربع با حق العبور از 
پارکینگ دوازده و بانضمام ششدانگ اعیانی یک واحد پارکینگ شماره یازده به مساحت 
دوازده و پنجاه صدم متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک 2304 فرعی مجزی 
شده از بیست و هشت اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با قدر السهم از مشاعات و با 

حق العبور انباری شماره 13 از پارکینگ 12 به آدرس: اصفهان، بلوار گلخانه، خیابان بنفشه 
شمالی، نبش کوچه شهید علوی نژاد، ساختمان مسکونی جمیرا، طبقه سوم، واحد 10 که 
سند مالکیت آن در صفحه 158 دفتر 905 امالک با شماره ثبت 206123 و با شماره چاپی 
236457 ثبت و صادر شده است با حدود شمااًل: اول در 4 قسمت که قسمتهای 2 و 4 غربی 
است بترتیب بطول های 1/43 و 3/60 و 3/08 و 0/08 متر دیوار اشتراکیست با آپارتمان 
19269 فرعی دوم در 4 قسمت که قسمت دوم شرقی و سوم بصورت پخی است بترتیب 
بطولهای 3/57 و 0/46 و 1/24 و 1/18 متر درب و دیواری اســت به راه پله و آسانســور 
مشاعی شرقًا: اول بطول 9/31 پنجره و دیواریست بفضای حیاط مشاعی دوم بطول 1/21 
متر دیواریست بفضای پیاده رو خیابان جنوباً: در دو قسمت که قسمت اول بصورت پخ است 
بطولهای 0/43 و 12/03 دیوار اشتراکی است با آپارتمان 19265 غربًا: بطول 12/46 متر 
پنجره و دیواریست بفضای پیاده رو خیابان دوم حدود انباری: شمااًل: بطول 1/81 متر دیوار 
اشتراکی است به انباری 12 شرقًا: بطول 1/85 متر دیواریست اشتراکی بفضای مشاعی 
پارکینگ جنوبًا: بطول 1/81 متر درب و دیواریست به راهرو مشاعی انباریها غربًا: بطول 
1/85 متر دیوار اشــتراکی است با انباری 14 ســوم حدود پارکینگ : شمااًل: بطول 5 متر 
خط مستقیم مفروض است بفضای مشاعی پارکینگ شرقًا: بطول 2/50 متر خط مستقیم 
مفروض است بفضای مشاعی پارکینگ جنوبًا: بطول 5 متر خط مستقیم مفروض است به 
پارکینگ 14 غرباً: بطول دو و نیم متر خط مستقیم مفروض است بفضای مشاعی پارکینگ 
حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی 
محل مورد بازدید بصورت یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه سوم سمت جنوب 
غربی مجتمع مسکونی جمیرا )مجتمع مجهز به سیستمهای آتش نشانی با آب، احتراق 
حریق، آسانسور و آیفن تصویری و ...( به مساحت 136/83 متر مربع بانضمام ششدانگ 
اعیانی یکباب انباری شماره سیزده به مســاحت 3/31 مترمربع و ششدانگ اعیانی یک 
واحد پارکینگ شماره یازده به مســاحت 12/5 متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی و 
سایر مشاعات مندرج در سند می باشد که با مصالح دیوارهائی از آجر، سقف تیرچه بلوکف 
کف فرش سرامیک، سطوح داخلی اندود گچ و سفید کاری رنگ آمیزی شده، نمای خارج 
آ جر 5 سانتی و ســنگ، دربهای داخلی چوبی، پنجره های خارج آلومینیوم، سیستمهای 
گرمایش باشوفاژ و سرمایش با کولر و دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و آشپزخانه 
با کابینت چوبی ام دی اف و همچنین دارای مشترکات آب و برق وگازمی باشد. ملکی خانم 
روح انگیز کاظم زاده خوراسگانی که طبق اسناد رهنی شماره 8628 مورخ 1389/06/08 
و 16244 مورخ 1391/11/28 دفترخانه 189 اصفهــان در رهن بانک تجارت واقع می 
باشــد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 97/07/26 دارابی بیمه میباشد از ساعت 9 الی 12 روز 
شنبه مورخ 96/10/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شــرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه سه 
میلیارد ونهصد و شصت و هشــت میلیون ریال ) 3/968/000/000 ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/10/04 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده 
چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:30825 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)890 کلمه، 

9 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/76 شماره پرونده: 139604002003001085/1 شماره بایگانی پرونده: 9602107/1 
شماره ابالغیه: 139605102003006066 بدینوسیله به آقای سعادت اسالمی فارسانی 
فرزند عزیز به شماره ملی 4679366826  به نشانی اصفهان خیابان سپاه کوچه میخک 
فرعی 2 مجتمع برلیان واحد 4 بدهکار پرونده کالسه 139604002003001085/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شماره 93/1709983-93/02/22 بین شما و بانک سامان شعبه خانه اصفهان مبلغ 
118/734/266 ریال بابت اصل و مبلغ 10/931/453 بابت ســود و مبلغ 35/547/945 

ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 96/08/15 و از آن به بعد روزانه مبلغ 117232 ریال بدهکار می 
باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات 
قانونی اجرائیه صادر به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
198 کلمــه،    م الــف: 30795 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)

2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/77 شماره پرونده: 139604002003000591/1 شماره بایگانی پرونده: 9601171/1 
شماره ابالغیه: 139603802003000259 بدینوسیله به آقای محمد عجمی پور فرزند 
یوسف شناسنامه شــماره 73254 کدملی 4320727592  احدی از ورثه مرحوم یوسف 
عجمی پور ساکن اصفهان خیابان باغ فردوس کوچه شهید ترکی ابالغ می شود که خانم 
شهناز امینی تهرانی )زوجه( فرزند علی به شماره ملی 1288691505 باستناد سند ازدواج 
به شماره 4733 مورخ 1382/11/16  جهت وصول مقدار هدیه کالم ا... مجید به ارزش 
ظاهری یکصد هزار ریال و مهرالسنه حضرت زهرا سالم ا... علیها دویست و شصت و دو 
ریال ونیم تبرکا و بابت بهای آئینه و شمعدان و بهای شال ترمه جمعا مبلغ یک میلیون ریال 
و تعداد دویست عدد سکه بهار آزادی و مقدار سی مثقال طالی ساخته شده هیجده عیار 
و مبلغ پانزده میلیون ریال بابت هزینه سفر زیارتی حج بیت ا... الحرام و کربالی معلی که 
تماما به عنوان مهریه بر ذمه زوج استقرار شرعی یافت عندالمطالبه به زوجه خود بپردازد 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9601171/1 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مامور مربوطه، محل اقامت شما به شــرح متن سند شناخته نشده و 
ابالغ واقعی مقدور نشــده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 19آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه  ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 30796 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)246 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623503488 ابالغنامــه:  شــماره    10 /80
9509980360400083 شماره بایگانی شــعبه: 960464 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقایان 1- مصطفی آزادی فرزند جواد 2- اسماعیل آزادی فرزند عوضعلی ، شاکی آقای 
رسول جهانی شــکوائیه ای دائر بر کالهبرداری مطرح که به این شعبه استان اصفهان 
شهرستان اردســتان خیابان قیام دادگستری اردســتان ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980360400083 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/11 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 344 قانون آئین دادرســی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهمین و 
درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آ گهی می گردد تا متهمین 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 383  شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( )154 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/81  خواهان مجید طحانی دادخواستی به طرفیت خواندگان عباس فرمانیان ، حسن 
تصویری ، ابوالفضل چلویی ، مجتبی عصاری ، عباس غیاثی فرد ، ســید محمد اسالمی 
و نغمه تسلط به خواســته صدور حکم بر تنفیذ قرارداد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان آران وبیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل 
ارجاع و به کالسه 9609983620200689 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/11/7 
و ساعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده سید محمد اسالمی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده سید محمد اسالمی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رســیدگی حاضر گردد . م الف: 5/2/96/676  دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل)190 کلمه،2 کادر(

حصر وراثت
9/756 آقای قدیرعلی سلمانیان اندانی دارای شناسنامه شماره 4038  به شرح دادخواست 
به کالسه  773/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس سلطانیان اندانی به شناسنامه 78 در تاریخ 1395/3/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت زینلی 
خوزانی فرزند محمد، ش.ش 123 )همسر( 2- فاطمه حاجی حیدری فرزند حسین علی، 
ش.ش 131 )همسر( 3- محمد علی ســلمانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 82 )فرزند( 
4- علیرضا سلمانیان فرزند عباس، ش.ش 21996 )فرزند( 5-قدیرعلی سلمانیان اندانی 
فرزند عباس، ش.ش 4038 )فرزند( 6- عفت ســلمانیان اندانــی فرزند عباس، ش.ش 
131 )فرزند( 7- سکینه ســلمانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 77 )فرزند( 8- معصومه 
 سلمانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 71 )فرزند( 9- سمیه سلمانیان اندانی فرزند عباس، 
ش.ش 2436 )فرزند( 10- خدیجه سلمانیان اندانی فرزند عباس، ش.ش 736 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6079 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902121000020 آگهــی:  شــماره   10 /97
139404002121000016  آگهی مزایــده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه: 
9400028  تمامت ششــدانگ پالک ثبتی 337 فرعی از 90 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شــهر زازران روستای جالل آباد خ گلزار پالک 
265 حسب نامه شماره 95070584990529-95/5/13 ثبت اسناد خمینی شهر تمامت 
شش دانگ پالک مذکور به نام محمد باقر جاللی جالل آبادی فرزند غالمرضا ذیل ثبت 
104086 صفحه 199 دفتر 478 نسبت به ششدانگ ثبت و سند صادر گردیده  و محدود 
است: شمااًل: به طول 12/30 متر درب و دیواریست به خیابان شرقًا: به طول 20/32 متر 
دیوار به دیوار پالک 90 اصلی باقیمانده جنوبًا: اول به طول 7/41 متر دیوار به دیوار دوم به 
طول 5 متر دیوار به دیوار پالکهای 90 اصلی باقیمانده غرباً: به طول 19/95 متر دیواریست 
به کوچه بن بست حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت 247/62 متر 
مربع به صورت یک باب خانه که در قسمت شمال دارای بنای مسکونی )زیرزمین، همکف، 
نیم طبقه( به مساحت حدود 340 متر مربع از دیوار آجری و سقف تیرچه و بلوک می باشد 
کف حیاط از موزائیک و بدنه ها از آجرنما و درب و پنجره ها از پروفیل آهنی و شیشه است 
پارکینگ با بدنه ســنگ چینی تا ارتفاع 1/2 متر وکف موزائیک است در قسمت عمده از 
سالن بدنه ها  تا ارتفاع 1/2 متر از ســنگ و بقیه از گچ و رنگ می باشد و سقف ها از گچ و 
رنگ و دارای گچ بری و کفها از موزائیک است سرویس ها و آشپزخانه کاشی و سرامیک 
بوده و درهای داخلی چوبی و چهارچوبها فلزی می باشد کابینتها سنگ و فلزی می باشد 
دستگاه پله از سنگ می باشد سیســتم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی است حیاط 
سازی از موزائیک و در بخش کناری باغچه اســت درب ورودی فلزی و نمای ساختمان 
آجری می باشد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم بستانکار به 
موجب وارده شماره 96/7/10-139605002121001084 فاقد بیمه می باشد که ملکی 
محمد باقر جاللی جالل  آبادی فرزند غالمرضا به موجب سند شماره 90/10/22-36683 
تنظیمی دفترخانه 139 خمینی شــهر موضوع پرونده اجرایی کالسه 9400028 در رهن 
شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان می باشــد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ 
یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال ) 1/740/000/000 ریال( ارزیابی شده است. 
بدینوســیله شــش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/10/19 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی 
شهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا  چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/10/04  م الف:6184 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی 

شهر)546 کلمه، 6 کادر(
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 اصفهانی ها
 از فردا منتظر باران باشند

کارشناس مسئول مرکز پیش بینی هواشناسی 
استان اصفهان گفت: از فردا با نفوذ سامانه ناپایدار 
به اســتان، افزایش ابر و بارش باران پیش بینی 

می شود.

حجت ا... علی عســگریان با بیان اینکه احتمال 
بارش پراکنده در مناطق مرکزی استان نیز وجود 
دارد، افزود: با نفوذ سامانه ناپایدار ضعیف، از فردا 

در سطح استان شاهد بارندگی خواهیم بود.
وی گفت: در روز گذشــته شــاهد آسمان نیمه 
ابری در استان بودیم و شاخص آلودگی در شهر 

اصفهان باال و هوا ناسالم بود.
علی عسگریان افزود: پیش بینی می شود با نفوذ 
این ســامانه ناپایدار از فردا به تدریــج از میزان 
غلظت آالینده ها کاسته شــده و کیفیت هوای 

اصفهان به شرایط سالم برسد.

 دستگیری یک متخلف شکار 
در پناهگاه حیات وحش موته

یک متخلف شــکار وصید قبل از اقدام به شکار 
توســط محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته، 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.
به گزارش»پارما« مرتضی جمشــیدیان فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان در 
این باره گفت: محیط بانان پناهگاه حیات وحش 
موته، حین گشــت و کنترل دراین منطقه موفق 
شدند یک متخلف را قبل از اقدام به شروع شکار 

دستگیر کنند.
وی افزود: از این متخلف  یک قبضه اسلحه گلوله 

مجاز و سایر  ادوات شکار کشف و ضبط شد.
جمشیدیان گفت: این متخلف به دلیل شروع به 
شکار غیر مجاز و حمل اسلحه قاچاق در پناهگاه 
حیات وحــش موته، دســتگیر و تحویل مراجع 

قضائي شد.

مصرف ۴۰ درصد بی رویه 
انرژی در بخش ساختمان

مدیــرکل دفتر نظــارت بر اســتاندارد خدمات 
و معیارهای مصــرف انرژی کشــور گفت: تنها 
در بخش ســاختمان، بیش از ۴۰ درصد انرژی 

به صورت بی رویه مصرف مي شود.
پریچهر قزلبــاش با بیــان اینکــه معاینه فنی 
موتورخانه های تاسیســات ادارات قانونی شده 
اســت، افزود: هر ۶ ماه یکبار بایــد معاینه فنی 
انجام شود  و اگر اداره و ســازمانی مصرف بهینه 
انرژي و میزان آالیندگي را رعایت نکند، جریمه 

خواهد شد.
مدیر کل دفتــر نظارت بر اســتاندارد خدمات و 
معیارهای مصــرف انرژی درخصــوص نهادینه 
کردن مصرف بهینه انــرژی در جامعه نیز گفت: 
امروزه کودکان با عالمت استاندارد به خوبي آشنا 
شده اند و ما تصمیم داریم مقوله انرژي را نیز در 

کتاب هاي درسي بگنجانیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:
اثر منفی کاهش آب زاینده رود 

بر اکوسیستم تاالب گاوخونی
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، از برگزاری همایش 
ملی بررســی ابعاد حقوقی وضعیت زاینده رود با 
همکاری کانون وکالی دادگستری، اتاق بازرگانی 
و شــهرداری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 
کاهش آب زاینــده رود، بر اکوسیســتم تاالب 

گاوخونی اثرات منفی خواهد گذاشت.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی در بیست و نهمین 
جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشــاره به کاهش آب زاینــده رود و تاثیر آن بر 
اکوسیســتم تاالب گاوخونی، اظهار کرد: تغییر 
شرایط اقلیمی و کاهش نزوالت آسمانی یکی از 
عوامل مهم تاثیرگذار بر این مسئله است؛ با این 
حال همه مسائل و مشکالت به وجود آمده برای 
تاالب گاوخونی را نمی توان با این موضوع مرتبط 
دانســت و عدم اقدام به موقع مسئوالن در ادوار 
گذشــته و اجرای طرح های کارشناسی نشده را 
نیز نمی توان در پدید آمدن این وضعیت نادیده 
گرفــت. بنابراین با اتخاذ تصمیمــات منطقی و 
قابل قبول، باید هرچه زودتــر از تخریب هر چه 

بیشتر اکوسیستم منطقه جلوگیری کرد.

مهســا، دختری 17 ساله و عاشق موتورســواری بوده و در خانواده ای 
زندگــی می کند که مــادر او فرهنگی و پدرش کارمنــد یک کارخانه 
صنعتی است. اما تمام تفکر مهسا این است که روزهای تعطیل به پیست 
موتورسواری برود و تا کنون بارها با موتور یکی از آشنایان موتورسواری 
همراه با سرعت را تجربه کرده است و همیشه سعی دارد خود را همچون 
پسرها نشــان دهد. حتی وقتی به او گفته می شــود رفتارش همچون 
پسرهاست نه تنها ناراحت نمی شود که بیشتر سعی در تکرار آن اخالق 
دارد؛ اما در پرونده تحصیلی مهسا بارها ضرب و شتم با همکالسی ها و 

استفاده ار فحش های رکیک به چشم می خورد.
تا چند وقت پیش وقتی کلیپی از درگیری دو دختر در خیابان می دیدیم 
بسیار متعجب می شدیم؛ اما حتما برای شما هم اتفاق افتاده که حین 

عبور از خیابان یا پارک ها صحنه سیگار کشیدن دختران توجه شما را به 
خود جلب کرده یا مثال دعوای دو دختر جوان صحنه های رقت انگیزی را 
برای شما تداعی کرده باشد؛ به هر حال ناهنجاری هایی از این دست اگر 
چه در جامعه زنان در سال های گذشته کم رنگ یا بهتر بگوییم بی رنگ 
بود و برای جنس زن ارزش و قداســتی ایجاد می کرد که باعث می شد 
سایرین هم با این قشر محترمانه و به دور از خشونت برخورد کنند، اما 
در این ســال ها دختران جامعه ما از آن نوع رفتار فاصله گرفته اند و با 
بروز رفتارهای خارج از عرف و برگرفته از آداب غرب گرایانه، به سمت و 
سویی حرکت می کنند که عاقبت خوشی برای آنها نداشته باشد. حتی 
در کلیپ خودکشی دو دختر اصفهانی، استفاده کردن این نوجوانان از 
الفاظی که شــاید تا چندی پیش حرکتی نامطلوب محسوب می شد، 

از سقوط برخی ارزش ها در میان نوجوانان و همساالن حکایت دارد.
چندی پیش معاون رییس جمهور در امور زنان گفته بود: »پیمایش ها 

نشان می دهند که تمایل به خشونت در دختران رو به افزایش است«؛ 
اظهار نظری که از بروز یک فاجعه در ســال های آینــده جامعه خبر 
می دهد؛ چرا که دختران، آینده ســازان خانواده هایی هستند که باید 

آرامش و امنیت را به سایر افراد خانواده منتقل کنند.
طبق آمار چند سال گذشته در کشور، زندانیان زن تنها حدود ۶ درصد از 
جمعیت زندان ها را تشکیل می دهند و نوع جرایم در زنان بیشتر مربوط 
به مواد مخدر بوده و جرایم اعمال منافی عفت است که در شمار جرایم 
خشن تقسیم بندی نمی شوند؛ با این حال وقتی پیمایش ها از افزایش 
خشــونت بین دختران خبر می دهد، باید منتظر افزایش جرم در این 

طبقه هم باشیم.
دکتر مجید رحمتی، جامعه شــناس، در خصــوص افزایش رفتارهای 
خشن در میان دختران و زنان می گوید: این موضوع به نقش جنسیتی 
زنان در جوامع برمی گردد که با توجه به ادوار مختلف، نحوه بروز خشونت 
تغییرات خاص خود را داشته است. در گذشته خشونت طبق الگوهای 
القا شــده مختص به جنس مذکر بود؛ در حالی که ورود بیشتر زنان به 
حوزه عمومی سبب شده شدت و نوع خشونت در میان این قشر از جامعه 

افزایش داشته باشد.
وی کانال ها و شــبکه های مجازی و 
الگوهایی که دختــران جوان به عنوان 
مرجع از آنها اســتفاده مــی کنند را 
تاثیرگذارترین و شــاید مخرب ترین 
عامل در ایجاد تغییر نگرش به زندگی 
و ایجاد خشونت در دختران دانست و 
تاکید کرد: بازی ها، مرزبندی های خود 
را از دست داده و خشــونت مهم ترین 
عامل جــذب افراد به ســمت بازی ها 
بخصــوص بازی های اینترنتی شــده 
اســت. در مجموع نمی توان یکطرفه 
قضاوت کرد و تمام مســئولیت ایجاد 
خشونت را متوجه یک شخص یا ارگان 
یا فضای خاصی دانست؛ بلکه بسیاری 
ار پدیده ها دست به دست هم می دهند 
تا خشونت را در میان جوانان و نوجوانان 
افزایش دهند از یک طرف تبعیض ها، 

شرایط محیطی، ناکامی ها و هزاران دلیل وجود دارد که نوجوان ایرانی 
را به ورطه ای به نام »خشونت« سوق می دهد.

جنس لطیفی که می خواهد» بروسلی« باشد 

این دختران خشن!

وقتی پیمایش ها 
از افزایش 

خشونت بین 
دختران خبر 
می دهد، باید 

منتظر افزایش 
جرم در این طبقه 

هم باشیم

عکس  روز 

اصفهانی ها  از فردا منتظر باران باشند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون توان بخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان گفــت: ۳۰۰ ســالمند مجهــول الهویه 
تحت پوشش بهزیستی استان اصفهان قرار داشته و 

کارت شناسایی مشخصی ندارند.
سید اصغر فیاض با اشاره به سالمندان زیر پوشش 
بهزیســتی اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر 

۳۰۰ سالمند مجهول الهویه در مراکز اقامتی دارای 
مجوز از ســوی اداره بهزیســتی اصفهان زندگی 
می کنند.وی دالیل متعــددی را برای حضور این 
دسته از ســالمندان در مراکز بهزیستی برشمرد 
و افزود: آلزایمر و فراموشــی ســالمندان هنگام 
خروج از منزل، برایشان مشکل به وجود می آورد و 

نمی توانند آدرس و مشخصات درستی از خود ارائه 
کنند و درنتیجه گم می شوند. معاون توان بخشی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: تعدادی 
هم توسط مردم به مراجع قانونی معرفی می شوند 
و براساس دســتور مقام های قضائی به بهزیستی 

ارجاع داده  می شوند.

معاون بهزیستی اصفهان:
۳۰۰ سالمند مجهول الهویه تحت  پوشش بهزیستی اصفهان هستند

معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: در ســال جاری یک هزار 
کودک کار 1۰ تا ۲۰ســاله جــذب آموزش های 

سوادآموزی استان اصفهان شده اند.
بهمن امیدقائمی با اشاره به اینکه سهمیه امسال 
استان اصفهان در حوزه سوادآموزی حدود هفت 
هزار و ۵۰۰ نفر بوده اســت، اظهار داشت: از این 
تعداد تاکنــون ۸۵ درصد تعهــد اعالمی، جذب 

شده است.
وی با اشاره به اینکه دوره های سوادآموزی، انتقال 
و تحکیم در اســتان اصفهان برای باسواد کردن 
افراد 1۰ تا ۴۹ساله اجرایی می شود، اضافه کرد: 
بر این اساس در سال جاری از دو هزار و ۸۰۰ نفر 
سهم بخش سوادآموزی، دو هزار و ۴۰۰ نفر جذب 
شده اند و استان اصفهان در حوزه باسوادی، جزو 

پنج استان برتر کشور است.
معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 

اســتان اصفهان، سهمیه اســتان در دوره انتقال 
سوادآموزی را دو هزار و ۸۵ نفر اعالم کرد و گفت: 
از این تعداد، همه تعهد اداره کل آموزش و پرورش 

محقق شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســهم جذب دوره تحکیم 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در سال جاری 
۸۰۰ نفر بوده است، افزود: از این تعداد نیز 7۸۰ نفر 
جذب شــده اند.امیدقائمی تصریح کرد: در بخش 
اتباع نیز سهمیه اســتان اصفهان به صورت کامل 

محقق شده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

اصفهان در حوزه باسوادی، جزو پنج استان برتر کشور است
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: با 
توجه به آلودگی شدید هوا در اصفهان، هر سازمانی 
  P2 موظف شد برای کارمندان خود از ماسک های

استفاده کند که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
حسین صفاری اظهار داشت: وظیفه مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان به هنگام وقوع آلودگی هوا، اطالع 
رسانی است و در همین حوزه توصیه های بهداشتی 
خود را به تمامی ارگان ها به همراه زیرنویســی در 
تلگرام و کانال های خبری و صدا و ســیما ارائه داده 
ایم.وی بیان داشت: به آموزش و پرورش و سازمان 
ورزش جوانان توصیه شد که در این روزها از ورزش 
کردن دانش آموزان و افراد در فضای آزاد خودداری 
کنند.مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان تصریح کرد: همچنیــن در این مقطع که 
با پدیده وارونگی هوا مواجهیــم، آموزش های الزم 
به گروه های حساس مثل ســالمندان، کودکان و 
بیماران به ویژه بیماران قلبــی و عروقی و بیماران 

دچار تنگی نفس ارائه شــد.وی بیان داشــت: الزم 
اســت برای کاهش آلودگــی هوا، تمــام ارگان ها 
مثل شهرداری، محیط زیســت، پلیس راهنمایی و 
رانندگی، هالل احمر و غیره تنها به وظایف خود عمل 
کنند.صفاری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه 
آلودگی هوا سبب تشــدید بیماری ها شده و میزان 
مراجعات مردم به بیمارستان ها افزایش یافته است، 
ادامه داد: هنوز اورژانس در این خصوص آماری به ما 
نداده است؛ اما به طور قطع آمار بیماران قلبی، عروقی 

و بیماران مبتال به آسم افزایش پیدا می کند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

تهیه ماسک های  P2کارمندان، وظیفه سازمان های دولتی است

دستیابی به نسل پنجم تلفن های همراه، با دانش بومی 

 کارگران کوچک
 کوره های آجرپزی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، برای نسل چهارم شبکه های تلفن همراه، آزمایشگاه رادیوی نرم افزاری راه اندازی کردند.
مجری این طرح و مدیر گروه مهندسی نرم افزار و فناوری اطالعات دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در این آزمایشگاه تمام 
اجزای یک شبکه مخابراتی نسل چهارم شامل شبکه دسترسی و شبکه هسته، به صورت نرم افزاری پیاده سازی شده است.دکتر محمدحسین 

منشئی افزود: پیاده سازی نرم افزاری قسمت های مختلف شبکه های بی سیم باعث می شود که بتوان شبکه را به سمت افق های نسل پنجم سوق داد. وی هزینه 
تقریبی راه اندازی این آزمایشگاه را ۵۰۰میلیون ریال بیان کرد و گفت: این طرح تحقیقاتی در بیش از یک سال با همکاری دکتر امیدی عضو هیئت علمی گروه 
مخابرات و معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اجرا شده است.کارشناسان معتقدند سهم گردش مالی صنعت ارتباطات تلفن همراه در بازار 

ICT ساالنه بیش از ۳۰۰هزار میلیارد ریال است که در حال حاضر به دلیل نداشتن فناوری بومی، بیشتر این سود به جیب شرکت های خارجی می رود.

حادثه

 اهدای 18۰میلیارد ریال 
به زلزله زدگان کرمانشاه

نیکوکاران اصفهانــی 1۸۸ میلیــارد و 7۹۰ 
میلیون ریال به زلزله زدگان کرمانشــاه کمک 
کردند.سرپرست توسعه و مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه کمک 
به زلزله زدگان همچنان ادامه دارد گفت: از این 
میزان کمک ، سه میلیارد ریال نقدی و بقیه غیر 
نقدی ازجمله  ۳۴۸ تخته چادر، ۶۳۵ تخته پتو، 
7۰۰ بطری انواع نوشــیدنی ، 1۲ هزار و ۸۰۳ 
کیلوگرم نایلون ، حدود ۲۰تــن مواد غذایی ، 
۴۶7 دســتگاه لوازم گرمایشی به زلزله زدگان 

سرپل ذهاب اهدا شده است.
 مهــدی رنجکــش همچنین از اهــدای ۴7 
کانکس با کاربری مســکونی به زلزله زدگان  
خبر داد و افزود: اکنون امداد رسانی این نهاد، 
بر خانوارهای حمایت شــده متمرکز است و تا 
اسکان دایم زلزله زدگان در واحدهای مسکونی 

مقاوم این خدمات ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح ایمنی بیمار 
»فجر« در سپاه

معاون امداد درمان و آموزش پزشــکی سپاه 
پاسداران گفت: ساالنه حدود ۴۴ تا ۹۸ هزار نفر 
در جهان بر اثر خطاهای پزشکی، جان خود را 
از دست می دهند و برخی از ارقام این آسیب تا 

1۹۸ هزار مورد می رسد.
سردار احمد عبداللهی در آیین افتتاح دومین 
کارگاه آموزش »ایمنی بیمار در بهداری نیروی 
زمینی سپاه« در بیمارســتان شهید صدوقی 
اصفهان، اظهار کرد: اولیــن قدم و اقدام در هر 
بیمارستان، رعایت ایمنی و عدم آسیب رسانی 

به بیمار است.
وی با بیــان اینکه شــایع تریــن منابع خطا، 
خطاهای ناشــی از درمان و خطاهای ناشــی 
از جراحی است، خاطرنشــان کرد: بالغ بر 1۰ 
عامل اصلی منبع خطا وجود دارد که تشخیص 
غلط، تخت نامناسب بیمار، رفتارهای نامناسب، 
شــرایط محیطی، آزمایش های اشــتباه، از 

شایع ترین منابع خطا هستند.
ســردار عبداللهی، بــا بیان اینکــه جمهوری 
اســالمی ایــران داوطلــب شــده و نزدیک 
به 1۰ بیمارســتان را پایلوت کرده اســت که 
اســتانداردهای ایمنی بیمــار را بگیرد، تاکید 
کرد: مــا باید اعتباربخشــی خاصــی را برای 

بیمارستان های نظامی طراحی و اجرا کنیم.

مجلس تصویب کرد:
معافیت حق بیمه سهم کارفرما 

به ازای استخدام هر معلول
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در ادامه 
رسیدگی به الیحه حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت، کارفرمایانی را که یک معلول جویای 
کار را اســتخدام کنند، از پرداخت بیمه سهم 
کارفرما بــه ازای نیروی شــاغل معلول معاف 

کردند.
مجلس شورای اسالمی در جلســه علنی روز 
یکشــنبه با تصویب ماده 1۳ الیحــه مذکور 
مصوب کرد: کارفرمایانی که در مراکز کســب 
و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را 
در اجرای ماده 11 این قانون اســتخدام کنند، 
از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال 
افراد دارای معلولیت جذب شده، معاف خواهند 

بود.
همچنین افــراد دارای معلولیت که به صورت 
خود اشتغالی، یا در کارگاه های اشتغال خانگی 
یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی، مشغول به 
کار هستند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه 
کارفرما یا خویش فرما معاف می شــوند. حق 
بیمه کارفرمایی یا خویــش فرمایی این گونه 
افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

براساس تبصره این ماده، آیین نامه اجرایی ماده 
مذکور توسط سازمان بهزیستی و وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه کشور تهیه شده و حداکثر سه ماه پس 
از ابالغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران 

ارسال می شود.

اخبار

بهداشت آموزش و پرورش

 فرمانده انتظامی استان، از کشف یک تن و ۲۲1 کیلو گرم 
ماده افیونی در نتیجه اجرای طرح عملیاتی اقدام و عمل 

و دستگیری ۲۵ سوداگر مرگ در روزهای اخیر خبر داد.
ســردارمهدی معصوم بیگی گفت: در راستای برخورد با 
قاچاقچیان مواد افیونی و سوداگران مرگ، طرح عملیاتی 

اقدام و عمل پس از انجام یک هفته کار تخصصی به مدت ۲۴ ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، 
یگان تکاوری و ماموران انتظامی سراسر استان اصفهان اجرایی شد .

وی ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح 1۲۶ کیلو و ۴۴۰ گرم هروئین توسط ماموران انتظامی شهرستان های 
خمینی شهر و فالورجان ، ۲۵۶ کیلو و ۲۴۲ گرم تریاک توســط یگان تکاوری، ۴۳۶ کیلو گرم تریاک توسط 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و ۴۰۲ کیلو و ۶۹۳ گرم تریاک نیز توسط ماموران انتظامی و مواد مخدر شهرستان 

نائین کشف شد.

کشف بیش از یک تن 
ماده افیونی توسط 
پلیس اصفهان

هشــتصد کیلوگرم پنیر کپک زده در سردخانه ای در 
اصفهان کشف و توقیف شد.

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: کارشناســان 
بهداشــت محیط مرکز خدمات جامع ســالمت خانه 

اصفهان، در بازرسی وسیله نقلیه ای را مشاهده کردند که در حال تخلیه و بارگیری پنیر از یک سردخانه 
بود. حسین صفاری افزود: کارشناسان پس از بازدید از ســردخانه متوجه شدند مسئول سردخانه قصد 

عرضه پنیرهای کپک زده در سطح بازار را دارد. 
مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: ضمن مهر 
و موم شدن این ســردخانه، پنیرهای کپک زده، توقیف و پرونده این مکان نیز به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.

کشف و توقیف 8۰۰ 
کیلوگرم پنیر کپک زده 
در اصفهان

فاطمه جبلی
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اولین دوره جایزه ادبی »ارغوان« برگزار می شود
اولین دوره جایزه ادبی »ارغوان« در حوزه داستان کوتاه با موضوع »آخرین روزهای سال« برگزار می شود. به گزارش ایسنا؛ اوژن حقیقی، دبیر 
اولین دوره جایزه »ارغوان« که توسط انتشارات هفت رنگ برگزار می شود، گفت: اولین دوره جایزه »ارغوان« با پذیرش داستان کوتاه با هدف 
کشف و معرفی استعدادهای جوان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، از اول دی ماه آغاز می شود. در دوره اول این جایزه فرهاد توحیدی، محمد 
چرمشیر، سپیده شاملو، سیامک گلشیری و مهسا محبعلی اعضای هیئت انتخاب و احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان اعضای هیئت 
 doc، داوران  خواهند بود.وی درباره قوانین اولین دوره جایزه »ارغوان« اظهار کرد: داستان های کوتاه باید به صورت تایپ شده در فرمت های
docx و rtf در سامانه وب سایت جایزه ارغوان به نشانی www.jayezeharghavan.ir ثبت شوند و تکمیل  فرم ثبت نام آنالین هم برای 
حضور در جایزه، الزامی است. تعداد کلمات هر داستان کوتاه حداکثر سه هزار کلمه است و هر نویسنده تنها اجازه دارد یک اثر را به دبیرخانه 
جایزه ارسال کند. شرایط سنی شرکت در مسابقه حداکثر ۳۰ سال است و در صورت کپی برداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر 

حذف خواهد شد. داستان هایی در این جایزه بررسی می شوند که در جوایز ادبی دیگر حائز رتبه نشده و یا پیش تر به چاپ نرسیده باشند.

اولین دوره جایزه ادبی »ارغوان« برگزار می شود
پیشنهاد سردبیر:

 

مه   ه نا یژ و
مجله   یلــدای 

داســتان همشهری 
ویژه  غذا منتشــر شد.  به 

گزارش مهر؛ شماره تازه ماهنامه 
داستان همشهری در ادامه  پرونده ها، 

شــماره  دی ماه خود را با موضوع آشپزی و 
غذا منتشر کرد.

 در بخش »درباره زندگی« علی خدایی، جواد رسولی، 
لیال نصیری ها، عالیه عطایی و... هرکدام از غذا وآشپزی بسته به 

جغرافیایی که تجربه کرده اند، نوشته اند.  از دیگر مطالب این بخش 
روایت عال پیشرو، آشپز بین المللی اســت که با یادآوری یکی از خاطرات 

پخت وپزش در سوئیس، از تاثیر مکتب آشپزی ایرانی می گوید.
 در بخش »داستان« نیز اصغر عبداللهی، آرش صادق بیگی، رابرت لنون و الرا واپنیار از 

جمله نویسندگانی هستند که این موضوع را زمینه  داستان هایشان قرار داده اند.  روایت های 
داستانی این شماره نیز با دو مطلب از قرن گذشــته، نگاهی درگذر و اجمالی به آشپزی ایرانی 

دارد. مطالب بخش روایت های مستند هم حال و هوای غذا و باهم نشینی دارند. »از این سر تا اون سر« 
روایت های خوانندگان از ناهار روز جمعه است و »منوباز«  خاطرات پنجاه سال کار یک پیشخدمت در یکی از 

قدیمی ترین رستوران های تهران.هشتادمین شماره  ماهنامه  داستان همشهری در ۲۷۸ صفحه باقیمت۸۰۰۰تومان 
از اواخر آذرماه منتشر شده است.

 فرانو؛ بازی سادگی ها 
برای بیان مفاهیم عمیق

شعر فرانو، یک جریان 
نو در شعر معاصر است 
که متاثر از شعر دهه هفتاد بوده و پس از 
افول آن، با درون مایه و محتوای طنزگونه 
به عرصه آمد. فرانو از سال ۱۳۸۱ توسط 
شاعر آستارایی، »اکبر اکسیر« بنیان شده 
است. فرانو با کلمات ساده، ضرب المثل ها 
و اصطالحــات عامیانه بــازی می کند تا 
مفهوم خود را ادا کند. فرانو ۲۰ مانیفست 
دارد کــه در کتاب »بفرمایید بنشــینید 
صندلی عزیز« از اکبر اکســیر آمده است. 
جریان شعری پســت مدرن در کنار سایر 
جریان های نوظهــور از اوایل دهه هفتاد 
تکوین و تاکنون ادامه یافته اســت. رضا 
براهنی متعاقب ترجمه آثار فلسفی و ادبی 
غربی در ســال های نخست دهه هفتاد و 
داغ شدن مباحث فلسفی و سیاسی جدید، 
جریان شعری تازه به نام شعر پست مدرن 
مطرح کرد و با تربیت شــاگردان جوان و 
سرودن یک مجموعه شعر به نام »خطاب 
به پروانه ها« به این جریان دامن زد. علی 
باباچاهی نیز با طرح شعر پسانیمایی )شعر 
دهه هفتاد(، به عنوان روایت چهارم از شعر 
معاصر ایران، مدعــی رهبری این جریان 
شد. سرانجام اکبر اکسیر نیز در مجموعه 
»بفرمایید بنشینید صندلی عزیز« از شعر 
فرانو سخن گفت. نشر گویش نصف جهان 
ســال 9۳ دو مجموعه مصور به نام های 
»یک لیوان شعر داغ ۱ و ۲« را از علی بیات 
منتشر کرده که اشعار آن در سبک فرانو 
سروده شــده است. این شــاعر اصفهانی 
درباره این سبک شعری و مجموعه های 
خود می گویــد: »به همان انــدازه که در 
روزگار نیما جای خالی شــعر نو احساس 
می شد به دالیل متعدد امروز نیز اهمیت 
شعر فرانو انکار ناپذیر است. شعر فرانو به 
دلیل دو سطحی بودن با الیه بیرونی اش 
مخاطبان غیر تخصصی را جذب می کند 
و با الیه درونی مخاطبــان حرفه ای اش 
را اقناع می کند. بی شــک شعر فرانو که 
ادامه طبیعی شعر نو است- نه تافته جدا 
بافته- با پرداختن به مســائل اجتماعی 
با زبــان طنز،نــوآوری زبانی،ســادگی و 
اعجاز،دوری از مضامین عاشــقانه نخ نما 
شــده و دیگر ویژگی ها که در این مقال 
اندک نمی گنجد بخش زیادی از مخاطبان 
شــعر فارســی را به دور خود جمع کرده 

است.
اگر چه که شعر فرانو باز هم تکامل نیافته 
است و برای استحکام در جنبه های تئوری 
از نظر کمــی و کیفی نیاز بــه خالقیت و 
نوآوری دارد. بنده در ســرودن اشعاری از 
جنس فرانو به تجاربی دست یافته ام که 
حاصل آن در دو مجموعه»یک لیوان شعر 
داغ۱و۲« در اختیار دوســتان قرار گرفته 
اســت. با انتخاب چند نمونه از این عکس 
نوشــته ها یادآور می شــوم که این گونه 
شعری عالوه بر ویژگی های شعر نو از بیان 
هنری و ایجاز کاریکلماتور کشــف های 
لحظه ای شاعرانه که درطرح)هایکو( اتفاق 
می افتد نیز برخوردار است. به طور مختصر 
امتیازات این گونه شــعری عبارت اند از: 
چرخــش معنایــی واژگان، بــازی بــا 
کلمات،آشنایی زدایی،تناسب ظریف بین 
کلمات که منجر به برداشت های متفاوت 
می شود، به روز کردن مضامین قدیمی با 
دستکاری در آن،عینی و محسوس بودن 
مضامین،تغییر نگاه آسمانی به نگاه زمینی 
و بیزاری از زندگی صنعتی بهره مند است. 
با جسارتی ناشی از تعصب و دلسوزی که 
نسبت به این نوع شعر دارم با اندکی ذوق 
ادبی کلمه رســتاک-که بر ساخته از سر 
واژگان رسا،ســاده،تاثیر گذار،انتقادی-

اجتماعی و کوتاه است-را برای معرفی این 
نوع شعر انتخاب کرده ام تا که قبول افتد و 

چه در نظر آید.«
حمام

هرکسی می خواهد جای مهمی برود
اول به حمام می رود

مثل امیرکبیر
که برای رفتن به کتاب تاریخ

اول به حمام فین کاشان رفت.
بایست صدا در همه جا می پیچید

حتی در تاریخ!

پیپ
لطفا دور از دسترس شاعران 

 و نویســندگان قــرار 
دهید!

کـسی 
که پیپ می کشد،

حرف هــای بودار 
می زند.

ادداشت
ی

 انتشار کتاب هایی 
برای کودکان نابینا و کم بینا

کتاب های »پیشی شکمو« از شکوه قاسم نیا و »دوست 
داری چی باشــی؟« از الله جعفری بــه خط بریل و 
»هفت ســین غولی« برای کم بینایان منتشر شد. به 
گزارش ایســنا؛ در معرفی این کتاب ها عنوان شده 
است: مجموعه »کتاب های روشن« که در  انتشارات 
مدرسه وابســته به ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی منتشر شــده ، دریچه ای اســت به دنیای 
کودکان با نیازهای ویژه. در این مجموعه، متن های 
خواندنی برای گروه های سنی مختلف مناسب سازی 
شــده و برای اســتفاده در اختیار آنها قرار می گیرد. 
»پیشی شکمو« نوشته شکوه قاسم نیا و »دوست  داری 
چی  باشی؟« نوشــته الله جعفری اولین کتاب هایی 

تازه های کتاب

هســتند که در این انتشــارات به خط بریل منتشر 
شــده اند. با توجه به حضور ۷۰۰ هــزار کودک نابینا 
و کم بینا در کشــور که عالوه بر کتاب های درســی 
دسترســی کمتری به منابع علمی دارند، انتشارات 
مدرسه تصمیم دارد عالوه بر موضوع داستان، شعر و 
رمان به موضوعات علمی و کمک درسی هم بپردازد. 
به همین منظور کتاب های علمی »چرا و چگونه؟« با 
عناوین »فضا«، »دایناســورها« و »اقیانوس ها« هر 
کدام در ۴ جلد و در مجموع ۱۲ مجلد به زودی به خط 

بریل منتشر می شود.
همزمان با دو عنوان کتاب بریل، کتاب »هفت سین 
غولی« نوشته مجید راســتی با تصویرگری تهمینه 
حدادی با  حروف درشت ویژه کودکان کم بینا در ۱۶ 
صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه راهی بازار شده است.

زي شدن بودم  ري هب دنبال چي عم
غ ... و ردي

ي ! ي خواست تو مرا     چيه شدن م
ي ام  ي خال حاال هك صدف

ن،  رد م
ي...؟ ي كن خاهن م

مجتبي مهیاري

عمر 
کوهي بود

هك از آن    باال         رفتیم
و زیبایي را 

الهب الي سنگ اهیش جا گذ اشتیم
سیدمحمد موسوی قهفرخی

مخاطب

جشنواره ادبی هنری سیلک و حاشیه هایش؛

جایزه از آن چه کسی بود؟
همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره ادبی هنری »سیلک« در کاشان، اسامی نفرات برگزیده 
این جشنواره از سوی ابوتراب خسروی، کیهان خانجانی و امیرعباس مهندس سه عضو هیئت داوران اعالم 
شد. به گزارش ایمنا؛ بر این اساس ضمن تقدیر از مجموعه داستان »پوکه باز« اثر زنده یاد کورش اسدی، 
نفر نخست داریوش احمدی با مجموعه داستان »خانه کوچک ما«، نفر دوم محمد بکایی با مجموعه  
»گربه ساکن چنار«  و نفر سوم خدیجه شریعتی با مجموعه  »وقتی قوها پیر می شوند« معرفی 
شدند، اما از فردای آن روز اسامی برگزیدگان جشــنواره با تغییراتی مواجه شد، به این 
صورت که نام »داریوش احمدی« از فهرست برگزیدگان حذف و به ترتیب اسامی 
محمد بکایی و خدیجه شریعتی به عنوان نفرات اول و دوم اعالم شد، رتبه سوم 
نیز به »محمدرضا گودرزی« نویسنده مجموعه داستان »بگذار برسانمت« 

اختصاص یافت.
این اتفاق  موج گسترده ای از اعتراضات را در فضای مجازی 
ایجاد کرد، تا جایی که داوران جشــنواره »سیلک« با 
انتشار بیانیه ای مشترک،  اعتراض خود را اعالم 
کردند. حاال سکوت منیر عسکرنژاد، مدیر 
موسسه فرهنگی هنری حوض فیروزه و 
پاسخگو نبودن او، بر این ابهامات 

دامن زده است. 

ی گوید
ی م

ی« از آشپز
»داستان همشهر

 محمود در ۴ دی ۱۳۱۰ در شهر اهواز و از 
پدر و مادری دزفولی االصــل به دنیا آمد و 
شاید به همین دلیل بیشــتر خود را دزفولی می دانست. در 
سال ۱۳۳۳ نخستین داستان کوتاهش به نام »صب می شه« 
در مجله امید ایران منتشر شــد و در سال ۱۳۳۸ توانست 
اولین مجموعه داستانش را به نام »مول« با سرمایه شخصی 
به چاپ رســاند. او می گوید: »بعد از انقالب به اصرار خودم 
بازخرید و خانه نشین شدم تا شاید به درد درمان ناپذیری که 
همه عمر با من بود - و هست - سامان بدهم. دیر بود اما چاره 

نبود.« 
احمد محمود در اواخر عمر دچار بیماری تنگی نفس شد و 
این بیماری در سال ۱۳۸۰ یک بار او را به بیمارستان کشاند. 
در اول مهرماه ۱۳۸۱ بار دیگر حــال او به وخامت گرایید و 
پس از انتقال به بیمارســتان و بستری شدن، در روز جمعه 
۱۲ مهر ســال ۱۳۸۱ به 
دنبــال یــک دوره 
بیماری ریــوی در 
بیمارستان مهراد در 
تهران درگذشت و 
در امامزاده طاهر 
کــرج بــه خاک 

سپرده شد.
به بهانــه زادروز 
احمــد محمــود، 
نظــرات دو تــن از 
نویســندگان درباره 
این نویسنده بزرگ 

در ادامه می آید.
ابوتراب خسروی: گرایش جامعه شناســانه آثار احمد 
محمــود از ادبیات متن در آثــار او مي کاهــد. هدف و نوع 
ادبیات او نوعي رئالیســم اجتماعي اســت و ادبیات محض 
هدف او نیست که من با این شــیوه موافق نیستم. او نوعي 
ادبیات تحلیل گر جامعه شناختي چپ گرا دارد و زماني که 
»همسایه ها« را مي نویسد طرح یک جامعه کارگري با تبعات 
و مسائل آن را مطرح مي کند و من چندان به ادبیات محدود 
به این شیوه عالقه ندارم و آن را نمي پسندم. »احمد محمود« 
نویسنده بزرگي اســت؛ اما نگاه او نگاهي تحت تاثیر مسائل 
جامعه شناختي بود و من با این نظر »هگل« که مي گوید )به 
هنر نباید هیچ چیز بار کرد( موافقم. علم و ایدئولوژي را نباید 
بار هنر و ادبیات بکنیم چون در این صورت ، در اثر خلق شده، 
هنر و ادبیات در جاي دوم قرار مي گیرد و در حالي ادبیات یک 
ماهیت قائم به ذات است و القاء نگاه خاص به وسیله ادبیات 
اشتباه است چون ادبیات و هنر وسیله نیستند. در آثار »احمد 
محمود« بار جامعه شناختي بر ادبي بودن آن مي چربد؛ یعني 
باید بگویم آن ادبیاتي که در آثار »هدایت« و »ســاعدي« 
دیده مي شــود در آثار محمود نیست و من با ادبیات محض 
بدون دخالت هیچ بارقــه اي موافق هســتم. ادبیات و هنر 
وسیله اي است براي ارتقای انســان به فرهیختگي نه بیان 

ایدئولوژي و جامعه شناسي.
در آثار »محمود« آنجا موفقیت به دست مي آید که به ادبیات 
گرایش بیشــتري پیدا  مي کند و داستان مي گوید در حالي 
که آنچه مورد قبول من نیســت، گرایش جامعه شناختي 
»محمود« اســت و باید گفت که بار جامعه شناختي آثار او 
ادبي بودن متن را کاهش مي دهد. باز هم مي گویم »احمد 

محمود« نویسنده بزرگي اســت، اما نباید حقایق را پنهان 
کرد،این نظر من است .

عبدالعلی دستغیب : روش نویســندگی محمود در آغاز 
کمی ناتورالیستی اســت و به نشان دادن صحنه های زشت 
زندگی چون فقر ، بدبختی ، هراس ، دلتنگی  و روســپیگری 
می پردازد. مضامین داســتان های او همان است که صادق 
چوبک هم درباره آنها می نویسد، اما در رمان »همسایه ها« 
سبک او مدرن تر می شود و به سمت امپرسیونیسم می رود. 
او در این رمــان، زمان را زمان حال قــرار می دهد، به نظرم 
پایان رمان خوب نیســت. رمان با مردی جاهل به نام ناصر 
احمدی در زندان تمام می شــود که به نظــرم پایان بندی 
کلیشه ای است. بعد از آن او »داستان یک شهر« را نوشت که 
فرم داستان بهتر شــده و بعد هم چند داستان کوتاه نوشت 
که از نظر من از رمان هایش قوی تر است. این داستان ها هم 
بیشتر درباره فقر و وحشت اند و جنبه بومی دارند و گویش 
اهوازی و خوزی در آنها به کار رفته است. نثر احمد محمود 
نثر شسته رفته و سالمی است و مطالبی که او مطرح می کند 
مبتالبه جامعه آن روزگار است؛ مشکالتی که هنوز هم باقی 
است؛ اما در دهه های اخیر نوشتن به این شیوه دیگر ناممکن 
و تکرار مکررات است. مجموعه داستان های »مول«، »دریا 
هنوز آرام است«، »بیهودگی«، »زائری زیر باران«، »پسرک 
بومی«، »غریبه ها«، »دیدار«، »قصه  آشــنا«، و رمان های 
»همسایه ها«، »داستان یک شهر«، »زمین سوخته« و »مدار 

صفردرجه« از جمله آثار احمد محمود هستند.
گفتنی اســت، محمود برای رمان »درخــت انجیر معابد« 
 در ســال ۱۳۷9 برنده  دوره  اول جایزه  هوشــنگ گلشیری 

شد.

به بهانه زادروز خالق »همسایه ها«؛

احمد محمود هرچه را زیسته، نوشته است

اگر ســری به تذکره ها و تاریخ 
ادبیــات هــا بزنیــد حتمــا به 
نــام شــاعران و نویســندگانی 
برمــی خوریــد که هیــچ کجا 
شــعر یــا نوشته شــان را ندیده 
و نخوانــده اید. آنهــا گمنامانی 
هستند که برای دل خود و دغدغه هایشــان می نوشته اند و آثاری 
داشــته اند که به هر دلیلی از بیــن رفته و حاال تنهــا نامی از آنها 
باقی مانده اســت. این موضو به قــرن ها پیش برنمــی گردد؛ در 
 زمان ما هم هســتند دغدغه مندانی که می نویسند و از جان مایه 
می گذارند تا به فرهنــگ و هنر این آب و خــاک خدمتی کنند و 
زیبایی ها را به ما نشــان دهند؛ اما به دلیل حمایت نشدن از سوی 
مســئوالن، کمبود مطالعه و توجه به کتاب در کشور و مسائل مالی 
 که گریبانگیر این مرزو بوم شــده، نتوانسته اند آثارشان را به دست 

عالقه مندان برسانند و تنها به چاپ این آثار بسنده کرده اند. 
چندی پیش در دنیای اینترنت، با نام فردی مواجه شــدم که چند 
کتاب چاپ کرده و ســال ها دبیر آموزش و پرورش بوده است. باقر 
قربانی هویه را در سایت دوســتداران میراث فرهنگی هویه یافتم. 
شاعر و نویســنده ای از جنس صفای روستا که دغدغه اش فرهنگ 

زادگاه و زبان مادری است. 

قربانی می گوید پدرش با اینکه بی سواد بوده ولی هنگامی که از هویه 
به اصفهان تردد داشــته، کتابی با خود به خانه برده و از فرزندانش 
می خواســته برای او بخوانند و همین عاملی بوده که او را به سمت 
نویسندگی و عشق به کتاب سوق داده اســت. او هم مانند بسیاری 
از نویسندگان ما، انشانویســی برای همکالسی ها و عاشقانه نویسی 
برای عاشقان را سرآغاز نویسندگی اش می داند. دغدغه اش را بیان 
مسائل و مشکالت جامعه می داند و زنده نگه داشتن فرهنگ عامه به 
خصوص فرهنگ و زبان مادری منطقه زادگاهش؛ یعنی فالورجان 
و اطراف آن تا این نشــانه های اصیل فرهنگ  ایرانی به فراموشــی 

سپرده نشود.  
در آغاز گفت وگوی ما قربانی کتاب هایش را یکی یکی معرفی کرد: 
»ننه گالبتون«، »مــراد«، »کابوس« و مجموعه شــعرش »آغازی 
دیگر« و از چاپ بد آنها گفت که دلیل تجدیدچاپ نشــدن کتاب ها 

بود. 
قربانی دست نوشــته های دیگری هم دارد که با شوق نوشته، اما به 
خاطر اینکه »کی حــاال کتاب می خواند و کــی کتاب می خرد؟« 
از چاپ آنها صرف نظر کرده اســت. تا زمانی که نشــریه دانشــگاه 
فرهنگیان به پا بوده برای آن مقاله می نوشته است؛ اما به دالیلی این 
نشــریه هم از پا می افتد و دیگر جایی برای بیان نوشته هایش نمی 
یابد و حاال در انجمن ادبی بازنشستگان فعالیت می کند و هر هفته 
آنجا با عشق درباره کتاب و شعر و داســتان با همکارانش به گفت و 

گو می نشیند.

قربانی عالوه بر داستان، به شعر هم عالقه داشته و مجموعه شعری 
در قالب نیمایی با نام»آغازی دیگر« چاپ کرده است. او شعر را در هر 
قالبی می پسندد به شرط آنکه حرفی تازه برای گفتن داشته باشد 
و بتواند مفاهیم عمیق انسانی را به مخاطب انتقال دهد؛ اما خودش 
معتقد است شعر نو، دست شاعر را برای بیان مفاهیم بازتر می گذارد 

و ضرورت قافیه باعث نمی شــود از گفتن 
منظور صرف نظر کرد. 

قربانی با بیان اینکــه من ادعایی ندارم 
که شاعر یا نویسنده تراز اولی هستم اما 
حداقل این است که شعر خوب را می 
شناسم؛ می گوید شاعر یا نویسنده باید 
حرفی برای گفتن داشته باشد و بیان 
مسائلی که در گذشته به طور کامل و 
به بهترین وجه توسط قدما گفته شده 
نمی تواند به دل مخاطب نفوذ کند و 

بر او تاثیری داشته باشد. 
قربانی نویســندگی را بر شاعری 
ترجیح می دهد و معتقد اســت 
در داســتان بهتر می توان حرف 
زد و چیزی که مدنظر اســت را 
بیان کرد. این نویسنده، هدایت 
و جمالزاده را پیشــرو داســتان 

نویســی ایــران معرفی مــی کند و 
خودش هم با عالقه زیادی از آنها ســخن 

می گوید؛ به خصوص جمالزاده که نثرش را در »فارسی شکر است« 
می ستاید. 

قربانی از نویسندگان جدید، داســتان زیادی نخوانده و دلیل آن را 

دو چیز می داند: یکی روزمرگی و دغدغه معیشــت و دیگری نبود 
نویســندگانی که نتوانسته اند جاپای گذشــتگان بگذارند و آثاری 

قوی عرضه کنند. 
او حاال به کار تحقیق ادبی روآورده و بیش از هشتاد اثر از نویسندگان 
بزرگ جهان را خالصه نویســی و تحلیل و بررســی کرده اســت. 
همچنین ســری مقاالتی در زمینه تاریــخ کتاب دارد کــه با نام 
»سرگذشت کتاب« به صورت یک مجموعه 
درآمده است؛ با این حال حاصل کار چندین 

ساله را نتوانسته چاپ کند. 
قربانی می گوید:» متاســفانه کســی من را 
نمی شناســد که کتابم بخواند! کتابخوان در 
کشور ما آنقدر کم اســت که انگیزه ای برای 
چاپ کتاب نمی ماند؛ ضمن اینکه هزینه چاپ 
زیاد اســت و من نمی توانم این هزینه را برای 
کتابی که ممکن اســت فروش نداشته باشد، 

بپردازم .« 
او وضعیت نشر را بسیار نامطلوب می داند و از 
اینکه ناشران تنها برای آثار افراد معروف سرمایه 
گذاری می کنند، گله مند است و امیدوار است 
این وضعیت با تالش متولیان و مسئوالن بهبود 
یابد. قربانی تاکید می کند:» باید برای کسی که 
مطلبی می نویسد و شعر یا داستانی دارد، مکانی 
وجود داشته باشد تا بتواند اثرش را عرضه کند و 
حداقل اینطور نباشــد که برای چاپ آن هزینه ای بپردازد. اینکه ما 
برای چاپ آثار خود باید پول بدهیم تا ناشر نگاهی به کتاب بیندازد، 
در شأن فرهنگ ما نیست و امیدوارم مسئوالن هزینه ای برای چاپ 

آثاری که به درد بخور هستند درنظر بگیرند.« 

باقر قربانی هویه، شاعر و نویسنده روستا:

کسی مرا نمی شناسد که کتابم را بخواند
سمیه حفیظی
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ادبیات
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درآمد 2/5میلیاردی باشگاه 
تایلندی از فروش پیراهن!

باشگاه »بوریرام« تایلند چند سال پیش در لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل 
استقالل تهران قرار 
گرفت، اما اینکه چرا 
امروز نام این باشگاه 
در خبرها آمده است 
ربطی بــه قهرمانی یا 
نقل و انتقال بازیکنان ندارد. 
موضوع یک درآمدزایی ساده اما عالی برای این 
باشگاه درجه چندم آسیاســت. در خبرها آمده 
اســت که این باشــگاه در روز اول ارائه پیراهن 
جدیدش بیش از 27 هزار پیراهن فروخت!  قیمت 
هر پیراهن 21 دالر است که با نرخ امروز دالر در 
تهران، چیزی نزدیک 90 هزار تومان می شود. با 
فروش این تعداد پیراهن در یک روز 580 هزار 

دالر درآمد نصیب این باشگاه شده است. 

نمایشی روی صحنه ورزش با کارگردانی محمدرضا داورزنی. کسی که 
نزدیک به سه دهه در عرصه مدیریتی ورزش کشور حضوری پررنگ و 
پابرجا داشــته و در عرصه های مدیریتی نیز کم و بیش موفق بوده، اما 
حضور در صندلی معاونــت وزارت ورزش و جوانان، توانایی های دیگر 

آقای رییس را متبلور کرده است.
 توانایی هایی که در زمان صدارت طوالنی مدتش در والیبال گوشه هایی 
از آن را دیده بودیم کــه البته زیر هیاهوی موفقیت آســمانخراش ها 
چندان به چشم نمی آمد،حاال در ساختمان سفیدرنگ خیابان سئول 

عیان شده؛ یک کارگردان بزرگ که همه اجزا را به دلخواه خود و با دقت 
چینش می کند تا چیزی از قلم نیفتد.

محمدرضا داورزنی، نهم بهمن ماه با حکم مســعود سلطانی فر، معاون 
حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش شــد، پســتی که در همان موقع هم 
انتقادات زیادی را به وی وارد کرد. داورزنی که در سمت های مختلفی 
فعالیت کرده بود در سال 85 سکان هدایت فدراسیون والیبال را برعهده 
گرفت، اما حضورش در وزارت ورزش تاریخ جدیدی را برای ورزشی ها 

رقم زد.

نگاهی کوتاه به فعالیت 11 ماهــه وی نکات زیادی را به اذهان می آورد 
و مهم ترین نکته دوســتانی هســتند که با حضور داورزنی در وزارت 
ورزش حضورشان در فدراســیون های مختلف پررنگ تر شد. حضوری 
که البی های پشــت پرده را عیان تر کرد و انتخابات فدراســیون ها نیز 

مهندسی تر!
رونمایی از البی های پشت پرده

روز شنبه انتخابات فدراسیون تکواندو در حالی برگزار شد که از چند روز 
قبل زمزمه هایی در خصوص کناره گیری محمد پوالدگر با دستور وزیر 
ورزش شنیده می شد. به گفته کالنتری یکی از نامزدهای این انتخابات، 
با درخواست وزیر ورزش، شرایط برای حضور وی در انتخابات فراهم شد 

اما دقیقا روز انتخابات معادله به هم ریخت.
کالنتری که قبل از صحبت درباره برنامه هایش، درگوشی چند ثانیه ای با 
معاون قهرمانی گفت وگو داشت در این باره گفت: به داورزنی گفتم نظرها 

برگشته است که ایشان هم گفت، بله.
صحبت های کالنتری آنچه در پس پرده بود را عیان و ثابت کرد که تحت 
هر شرایطی در انتخابات چینش و مهندسی آرا اتفاق می افتد و به قول 
علی دایی هر که البی اش قوی تر و البته به آقای معاون نزدیک تر باشد، 

در این چینش و مهندسی برگ برنده را خواهد داشت.
نگاهی کوتاه به اتفاقات قبل، نشــان می دهد چطور وزارت ورزش برای 
انتخاب گزینه هــای مد نظر برنامه ریزی می کنــد، اگرچه بارها وزارت 
ورزش اعالم کرده نماینده ای برای هیچ فدراسیونی ندارد، اما نامزدهای 
انتخاباتی در فدراسیون های مختلف مانند بوکس، بسکتبال، چوگان، 
والیبال، تیراندازی و ... نشان از مهندسی انتخابات در این دوره داشته 
است. این داستان البته در همه ادوار انتخابات فدراسیون های ورزشی 
رواج داشته، اما به نظر می رســد در دوره فعالیت داورزنی این موضوع 
عیان تر شده و آنچه در پس پرده اتفاق می افتاده، حاال روی پرده اجرا 

می شود!
نگرانی از بازی های آسیایی و کسب نتیجه مطلوب

مهندسی کردن انتخابات و به قدرت رساندن یاران دیرین معاون ورزش 
قهرمانی در این چند وقت اخیر تنها به ورزش کشور لطمه زده که البته 
نمونه های آن را در رشــته المپیکی تکواندو در ریو 2016 و مسابقات 

دیگر دیده ایم.
تابستان سال آینده بازی های آسیایی 2018 برگزار می شود و باید دید 
با روندی که وزارت ورزش در پیش گرفته، با دورهمی دوستان و رفقای 

آقای معاون، چه نتیجه ای در این بازی ها کسب خواهد شد.

مثل یک نمایش روی پرده می ماند. نمایشی که همه اجزای آن با دقت چیده شده و میزانسن و دکوپاژ در بهترین موقعیت قرار دارد. نور، 
صدا و تصویر با کیفیت ارائه می شود تا نمایش روی پرده به بهترین شکل ممکن اجرا شود. 

حضور دژاگه و رفیعی در سپاهان منتفی است

پیشنهاد سردبیر:

مدیرعامل باشگاه ســپاهان اصفهان درباره برنامه 
حضور تیم فوتبال سپاهان در رقابت های نیم فصل 
دوم لیگ برتر، اظهار داشت: امیدواریم که در ادامه 
مسابقات بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم. با توجه 
به تمرینات و بازی های تدارکاتی که داشــتیم و در 
نیم فصل برای برپایی اردو به کیش رفتیم، این انتظار 

وجود دارد که تیم نتایج خوبی بگیرد. با اضافه شدن 
شــریفی و بازیکنان خارجی ، امید بیشتری داریم 
تا وضعیت مان بهتر شود.محسن طاهری در پاسخ 
به این سوال که »آیا ممکن اســت بازهم بازیکن یا 
مربی جدید به تیم  اضافه شــود؟«، تصریح کرد: در 
کادر فنی قنبری و فوالدی به ما اضافه شدند و قرار 

نیست فعال مربی دیگری به تیم اضافه شود، اما برای 
جذب بازیکن جدید در حال بررسی هستیم. شرایط 
بازیکنانی را که مدنظر باشند، کارشناسان مان بررسی 
می کنند تا با آنها وارد مذاکره شویم.مدیرعامل باشگاه 
سپاهان درباره زمان اســتفاده از  ابراهیم عالمه در 
ترکیب تیم فوتبال این باشگاه یادآور شد: هنوز کارت 
بازی برای دروازه بان جدیدمان صادر نشــده است. 
فعال منتظر دریافت رضایت نامه این بازیکن از باشگاه 

سابقش هستیم.

وی در واکنش به اینکه گفته می شود سپاهان برای 
به خدمت گرفتن دروازه بان تیم ملی سوریه قرارداد 
سنگینی بسته است،گفت: خیر، مبلغ قرارداد ابراهیم 
عالمه باال نیســت قیمت عالمه در حد دروازه بانان 

خوب داخلی است.
طاهری درباره احتمال جذب اشکان دژاگه و سروش 
رفیعی نیز تصریح کرد: دیگر قرار نیست این بازیکنان 
را جذب کنیم و حضور آنها در سپاهان منتفی شده 

است.

طاهری:
 حضور دژاگه و رفیعی در سپاهان منتفی است

اتفاق روز

پاسخ رد فیفا به پرسپولیس؛ 
CAS در انتظار رای

فیفا در پاسخ به نامه باشگاه پرسپولیس مبنی 
بر توافق با باشــگاه ریزه 
اسپور و درخواست 
محرومیت  رفــع 
از دو دوره نقــل 
و انتقــاالت، اعالم 
کرد کــه تصمیمات 
انضباطی فیفا در این 
باره مستقل و قطعی هستند و قابلیت رسیدگی 

مجدد در فیفا را ندارند.
 به دنبال این اعالم، تنهــا راه رفع محرومیت 
پرسپولیس، صدور رای در CAS  است که باید 

دید چه تصمیمی خواهد گرفت.
 پرسپولیس در نامه ای به استناد توافق با ریزه 
اسپور از فیفا خواسته بود محرومیت این باشگاه 

را لغو کند.

خبر روز

واکنش دبیر فدراسیون 
تکواندو به انتقادات ساعی

دبیر فدراسیون تکواندو با اشاره به انتقادهای 
اخیــر هــادی ســاعی 
المپیک  قهرمــان 
2008 پکن درباره 
شــرایط کنونــی 
تکوانــدو اظهــار 
کــرد: نظــر خاصی 
در مورد این انتقادها 
ندارم، هیچ رشــته ورزشی نیســت که منتقد 
نداشته باشد و طبیعت ورزش است که یک نفر 
نظرش را بگوید و نقد کند. محمد احسنی فروز 
ادامه داد: هیچ سازمان، نهاد و یا مسئول ورزشی 
نمی تواند تعهد بدهد در هر رقابتی که شرکت 
می کند، موفق شود و شاید یک جاهایی شرایط 
مناســب نباشد.احســنی فروز در واکنش به 
پرســش خبرنگار ایســنا که تکواندو در چند 
وقت اخیر انتظارات را بــرآورده کرده؟ گفت: 
خوشــحالیم که انتظــارات از تکواندو خیلی 
باالســت و این رشــته در ایران به جایگاهی 
رســیده که در اندازه های رشــته های مهمی 
مثل کشــتی و وزنه برداری اســت و این مایه 
افتخار ماســت، اما شــاید در بعضی پیکارها 

موفق نشویم. 

واکنش روز

اینستاگردی

ونا
سل

بار
ی 

وز
یر

ز پ
د ا

ی بع
مین

ی ا
وان

ی خ
کر

ن 
تری

گر 
شا

تما
 پر 

ن و
تری

یج 
 مه

ا از
پانی

 اس
ای

یگ
 الل

 در
ونا

سل
 بار

د و
دری

ل ما
 رئا

ال
وتب

ی ف
م ها

ی تی
سنت

دار 
دی

م 
و تی

ن د
ر ای

یدا
د. د

دارن
یا 

ر دن
راس

ر س
ی د

یار
 بس

ران
فدا

طر
م 

و تی
ن د

 و ای
ت

 اس
ان

جه
در 

ل 
تبا

 فو
ای

ار ه
دید

د و 
ر ش

گزا
د بر

دری
ل ما

 رئا
یم

ی ت
انگ

ه خ
شگا

ورز
در 

ه و 
شنب

وز 
ر ر

ظه
 از  

عد 
ت ب

 اس
وف

عر
و م

یک
الس

ل ک
 به ا

که
رد 

گذ
ود ب

ی خ
رید

ماد
ف 

حری
د 

ز س
فر ا

ر ص
 3 ب

جه
 نتی

د با
ق ش

موف
ونا 

سل
 بار

یم
ن ت

جا
ر هی

 و پ
یبا

ی ز
دار

ر دی
د

ی، 
مین

ی ا
هد

و م
یک

الس
ل ک

در ا
ن 

شا
ی پو

انار
بی 

ی آ
رتر

 از ب
س

د.پ
سان

ز بر
تیا

1 ام
ه 4

 را ب
ال

ا رئ
ود ب

ه خ
صل

و فا
م 

ن تی
دارا

طرف
ی 

 برا
نی

خوا
ری 

ه ک
ام ب

گر
ـتا

سـ
 این

 در
ود

ی خ
خص

ه ش
فح

ر ص
ن د

اها
 سپ

ال
وتب

م ف
ن تی

زیک
با

ت.
داخ

ف پر
حری

بعد از اتفاقاتی که در پایان بازی با صنعــت نفت آبادان رخ داد و 
پرسپولیسی ها از 7 پنالتی که زدند، 3 پنالتی را از دست دادند تا 
حذف از یک چهارم نهایی را تجربــه کنند، حاال آنها در تمرینات 
تمرین پنالتی می کنند واز سوی دیگر قرار نیست علی علیپور و 
گادوین منشا، به خاطر از دست دادن پنالتی هایشان، مجوز زدن 

این ضربات را از دست بدهند. 

علیپور و منشا؛ پنالتی زنان قطعی پرسپولیس

90
مدافع ســابق تیم های اســتقالل، تراکتورســازی، ذوب آهن و 
گســترش فوالد با عقد قراردادی به ماشین سازی تبریز پیوست.

مصطفی اکرامی بازیکن سابق تیم تراکتورسازی و گسترش فوالد 
که ســابقه بــازی در ذوب آهن و اســتقالل را هــم دارد، با تیم 
ماشین سازی به توافق رسیده و در نیم فصل دوم پیراهن سبز این 

تیم را بر تن خواهد کرد.

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن درباره  اینکه تصمیم نهایی خود را برای ادامه فعالیت در وزنه برداری 
یا خداحافظی گرفته است، بیان کرد: هنوز مشخص نیست. فعال فقط بدنسازی کار می کنم تا بدنم روی 
فرم باشد. در حال حاضر می خواهم استراحت کنم و ریکاوری شوم تا از لحاظ ذهنی شرایطم بهتر شود و 

سپس تصمیم درست را بگیرم. دوستان خوبی دارم که از آنها مشاوره می گیرم.
بهداد سلیمی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید بازی های آسیایی فرصت خوبی باشد تا با عملکرد 
خود روی تخته جواب خیلی ها را بدهید، تصریح کرد: درست است. من دو طالی بازی های آسیایی دارم 
اگر بتوانم سومین طال را بگیرم، فکر می کنم اتفاق خوبی رخ دهد  و جزو معدود ورزشکارانی می شوم که 
سه مدال طالی بازی های آسیایی را دارد، اما از طرفی اگر قرار باشد برای سومین مرتبه هم این اتفاقات 

اخیر در مورد من تکرار شود، درست نیست. حاال باید تصمیم  درستی گرفته شود.
دارنده مدال برنز جهان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چقدر هجمه به وجود آمده علیه خود را 
بحق می داند، تصریح کرد: به نظر خودم بحق نبود. خیلی از کارشناسی هایی که انجام شد درست و عادالنه 
نبود؛البته من به آن کارشناسی هایی که عادالنه نبود، ذره ای اهمیت نمی دهم. مردم با چشمان خود همه 
چیز را دیدند و متوجه شدند این کارشناسی ها خیلی عادالنه نبود. سلیمی در مورد اینکه اتفاقات مسابقات 
جهانی را فراموش کرده است یا نه، گفت:  نمی توان فراموش کرد. هرجایی که می روم مردم آنقدر  ناراحت 
هستند و سوال می پرسند که هر دفعه آن اتفاقات برایم یادآوری می شود. فعال برای فراموش کردن زود 
است. قهرمان المپیک لندن درباره اینکه تعدادی از ورزشکاران در جلسه خصوصی با وزیر مشکالت خود 
را مطرح کردند، او هم تصمیم ندارد چنین جلسه ای با وزیر داشته باشد، تاکید کرد: اگر در جمع بندی به 
این نتیجه رسیدم با وزیر ورزش هم مشورت خواهم کرد.او در مورد ادامه وزنه زدنش در لیگ برتر نیز گفت: 
ما دو مسابقه دیگر در پیش داریم که به مسابقه اول فکر نمی کنم برسم  اما سعی می کنم در مسابقه بعدی 
وزنه بزنم  تا بتوانیم تیم بیمه رازی را قهرمان لیگ برتر کنیم. بیمه رازی تیم خوبی است  که در رشته های 

المپیکی خوب سرمایه گذاری کرده  و می خواهیم این تیم را راضی نگه داریم.

مدافع سابق استقالل به ماشین سازی پیوست

16
تردید بهداد سلیمی برای ماندن یا رفتن از وزنه برداری

ملی پوش  هندبال ایران:
هندبال به روزهای اوج گذشته 

بر می گردد
لژیونر و ملی پوش هندبال ایــران در مورد جمع 
شدن ملی پوشان و حضور »ماچک« در اردوهای 
تیم   ملی هندبال، اظهار کرد:  خدا را شکر تعطیالت 
کریسمس بود و باشــگاه ها مدتی تعطیل است. 
ما آمدیم تا در خدمت تیم   ملی باشیم. ماچک را 
هم همه می شناســند با همه بچه ها رفیق است. 
ان شاء ا... مدال و ســهمیه جهانی خواهیم گرفت 
و قول می دهم کــه خبرهای خوبــی از هندبال 

خواهید شنید.
اســتکی در پاسخ به این ســوال که خاموشی در 
هندبال تمام خواهد شــد یا خیر، گفت :  اول باید 
مقام خوب کسب کنیم و خودمان را نشان دهیم و 
بعد رسانه ها، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک  هم ما را حمایت خواهند کرد تا هندبال 
زنده شود. وی در مورد رقبای آسیایی، افزود:  کار ما 
که خیلی سخت است، اما  انگیزه بچه ها باالست. 
من قول می دهم که دست پر بر می گردیم. ژاپن، 
کره، قطر همه از ما می ترسند. بهترین تیم آسیا را  
داریم و باید ببینیم در مسابقات چه مقامی کسب 

می کنیم.
لژیونــر هندبال ایــران در خصــوص دیدارهای 
تدارکاتی پیش از رقابت های قهرمانی آســیا نیز 
خاطرنشان کرد: در اســلونی و قطر هم بازی های 
خیلی خوبی داریم. اسلوونی، سوم جهان است و 
قطر هم نایب قهرمان آسیاست. چند بازی خوب 
با آنها داریــم و باید با آمادگی زیاد اعزام شــویم. 
وی خاطر نشان کرد: کاری به گذشته نداریم که 
چه گذشــت. می رویم که هندبال را زنده کنیم 
و به روزهــای اوج 

برگردیــم. 

هندبــال 
در سال های گذشته 
روزهای خوبی را در 
همه رده ها داشــت  
ولی  بعد دچار رکود شــد. قــول می دهیم که به 

روزهای خوب برگردیم.

رییس هیئت دو ومیدانی استان:
وضعیت دو ومیدانی در اصفهان 

مطلوب نیست
رییس هیئــت دو و میدانی اســتان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت هیئت دو ومیدانی استان 
اصفهان اظهار کرد: بر اســاس جدول زمان بندی 
فدراســیون، در حــال اجرای برنامه های ســال 
96 هســتیم و تمام مســابقات و اعزام های خود 
را انجام داده ایم.عبدالرســول یــزدی زاده با بیان 
اینکه مسابقات انتخابی جوانان داخل سالن انجام 
شد، بیان کرد: در دو روز و به طور مجزا مسابقات 
انتخابی بانوان و آقایان برگزار شد و در هفته ای که 
گذشت میزبان مسابقات دو صحرانوردی آقایان 
کشور بودیم که این مســابقات برای اولین بار در 
ســه رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
در اســتان اصفهان برگزار شد.رییس هیئت دو و 
میدانی استان اصفهان با بیان اینکه این مسابقات با 
همکاری باشگاه فرهنگی-ورزشی سیمان اصفهان 
برگزار شــد، عنوان کرد: این مسابقات در حاشیه 
جاده اختصاصی سیمان اصفهان که شرایط خاکی 
بودن را دارد، برگزار شد و در حاشیه آن نیز نشست 
مشترک رؤسای هیئت دو و میدانی کشور با حضور 

مسئوالن فدراسیون نیز برگزار شد.

منهای فوتبال

 سبقت »هری کین«
 از اسطوره فوتبال انگلیس

مهاجــم انگلیســی تیــم فوتبــال تاتنهام با 
هت تریکــش در بازی 
برنلــی،  مقابــل 
رکورد اســطوره 
فوتبــال انگلیس 
را شکست.»هری 
کین« بــا 3 گلی که 
در پیروزی خــارج از خانه 
تاتنهام مقابل برنلی زد، با آلن شــیرر از لحاظ 
به ثمر رساندن بیشــترین تعداد گل در لیگ 
برتر انگلیسی طی یک ســال )از سال 1995( 

برابر شد. 
هت تریک »کین« در بازی ما قبل آخر تیمش 
در سال 2017، شمار گل های او در لیگ برتر 
طی امسال را به 36 رساند. هری کین در تمام 
رقابت های باشگاهی و ملی 53 گل زده است. 
همچنین هت تریک مقابــل برنلی، هفتمین 

هت تریکش در سال 2017 بود.

فوتبال جهان

پیشخوان

کابوس هکرها قائدی را 
تامرز نابودی برد؛ پاشو 

قربانی کوچک

دست های پشت پرده 
انتخاب روســای  برای 
فدراسیون های والیبال، 
تکوانــدو؛  و  بوکــس 

انتخابات فرمایشی!

ســومین فتح متوالی 
درخاک دشمن؛ سنتیاگو 

بارسلونا

پابرهنــه روی کیک 
قهرمانی

هافبک تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهــان در خصوص 
بازگشــتش به میادین بعد از چند ماه اظهار داشت: خدا 
را شــکر که دوباره در لیگ برتر بازی کــردم و امیدوارم 
در بازی هــای آینده جــواب اعتماد کادر فنــی را بدهم. 

 من هنوز از آمادگی کامل تا حدودی فاصله دارم  ولی تالش می کنم تا خیلی زود به بهترین شــرایط ممکن
 برسم.

قاسم حدادی فر در واکنش به شــعارهای هواداران ذوب آهن علیه قلعه نویی گفت: ما به خوبی می دانیم که 
هواداران انتظار دارند نتیجه بگیریم و امسال از لحاظ امتیازگیری شرایط خوبی نداشته ایم. با این حال آنها باید 
صبور باشــند، چون ما تیم خوبی داریم. وقتی فرصت های ما تبدیل به گل نمی شود، طبیعتا قلعه نویی مقصر 

نیست. او چه تقصیری دارد؟! همه دیدند که مقابل مشکی پوشان چند موقعیت صددرصد را از دست دادیم.

دفاع حدادی فر ازقلعه نویی:

او بی تقصیر است
بعد از اتفاقی که برای مهدی قائدی رخ داد، بســیاری 
از فوتبالیســت ها و حتی بعضی از چهره های هنری از 
بازیکن جوان اســتقالل حمایت کردند و خواهان تمام 
شدن ماجرای مربوط به صفحه اینســتاگرام او شدند. 

اغراق نیســت اگر بگوییم ویژه ترین حامی قائدی در این ماجرا پیام صادقیان اســت. هافبک باشــگاه 
عثمانلی اســپور که یکی از جنجالی ترین بازیکنان فوتبال ایران در طول چند سال گذشته بوده و البته 
چوب اشتباهاتش را هم خورده، با انتشار عکسی از قائدی در صفحه اینستاگرامش نوشته:»فوتبال ما که 
خوراکش خراب کردن استعدادهامونه .هـر کاری که دوست داشتید با من کردید اصال واسم مهـم نیست 
چون من باج بده نبودم.شماهـا اول نترسید با علی آقا کریمی مناظره بزارید بعد دنباله خراب کردن باشید.

جدا از بحث قرمز و آبي از این جوان با استعداد باید حمایت بشه.«

حمایت ویژه صادقیان از قائدی؛

جوان با استعداد!

انتخابات به روایت مهندس هزارچهره؛

 کالنتری در شهر بی دفاع!
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اعضای شورا با »درخواست اشتغال« از سوی شهروندان روبه رو هستند 
علیرضا نصر اصفهانی گفت: در حالی که در اتاق مدیران بسته است، اما 
مدیرکل اداره ثبت احوال از مدیران بااخالقی هستند که در اتاقشان به 

روی همه باز است.
نصر با بیان اینکه تمامی اعضای شورای شهر با »درخواست اشتغال« از 
سوی شهروندان روبه رو هستند، تصریح کرد: قانون چنین اختیاری را 
به شورای شهر نداده است، افرادی نیز که در شهرداری مشغول به کار 
هستند و درخواست ارتقای پست دارند، باید بدانند وظیفه شورا نظارت 
بر عملکرد شهرداری است و اعضای شورا اختیاری برای ورود به مسائل 

اجرایی ندارند.
شهردار خوب باید شهر را به سوی انسان محوری سوق دهد

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر نیز با اشاره به اینکه طبق قانون 
مجازات اسالمی، مدعی العموم می تواند و باید به موضوع قانون نحوه 
جلوگیری از آلودگی هوا وارد شود، گفت: با استمرار فشار رسانه ها، می 
توان به بهبود این وضعیت امیدوار بود.امیراحمد زندآور، شهردار خوب 
را شهرداری دانست که شهر را به ســوی انسان محوری و نه توسعه بی 

رویه سوق دهد.

کاهش87درصدی بارش پاییز در مقایسه با سال گذشته
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شــهر با اشاره به اینکه 
میزان بارش پاییز اصفهان نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 87 
درصد کاهش یافت، از کاهش 75درصدی میزان بارش در چهارمحال 

و بختیاری خبرداد.
کوروش خسروی تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، باید خود را برای 
شرایط بحرانی تابستان آماده کنیم و الزمه این امر تشکیل ستاد بحران 
از اکنون است. از راهکارهای مدیریت بحران که وی به آن اشاره کرد، می 
توان به جلوگیری از فعالیت آب نماها به مدت یک سال، آبیاری چمن ها، 
فرهنگ سازی شــهروندان به استفاده از آب خاکســتری، پیش بینی 
فناوری ساده برای کولرها در سال 97 اشاره کرد. رییس مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای شهر، با بیان آمار غیررسمی از وجود 2میلیون کولر 
در حوزه زاینده رود گفت: طبق صحبت مدیرکل آبفای استان اصفهان، 
هر کولر نزدیک به 15مترمکعب آب مصرف می کند.خسروی با تاکید 
بر نصب سریع دستگاه های تصفیه پساب در مسیر کلیه فاضالب های 
شــهری و صنعتی در حوضه زاینده رود افزود: مصرف آب شرب در این 
حوضه حدود ۳۰۰میلیون مترمکعب و در صنعت حدود 1۰۰میلیون 

مترمکعب طی یک سال است.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر، ضمن تاکید بر لزوم 
ممنوعیت کشت محصوالت پرمصرف کشاورزی در حوضه زاینده رود، 
اذعان داشت: مهم ترین اقدام در جهت کاهش آثار زیانبار خشکسالی، 
حصول اطمینــان از وضعیت آب های زیرزمینی در زیــر پل ها و بافت 
تاریخی اصفهان است. خسروی افزود: الزم است با مشارکت شهرداری، 
سازمان آب و میراث فرهنگی، سطح آب های زیرزمینی در مناطقی که 
آثار باارزش باســتانی وجود دارد، به طور مرتب رصد شود تا در صورت 
پوکی زمین اقدام الزم صورت گیرد. وی برای بار دوم از مسئولین محیط 
زیست استان درخواست کرد که گزارشی از میزان آلودگی، نوع آلودگی 

و عوارض ناشی از آن ارائه دهند.

وقتی شورا برای حل مشکل آلودگی هوا دست به دامن رسانه ها می شود:

رسانه ها  پافشاری کنند

نایب رییس شورای شهر در شانزدهمین جلسه شورا با اشاره به روز تاسیس نهضت سوادآموزی از آمار نزدیک به چهار هزار نفر بی سواد 
در شهر اصفهان خبرداد و افزود: بخش قابل توجهی از این افراد، اتباع و مهاجران هستند و این موضوع، زیبنده اصفهان نیست.

اعظم حاجی رضازاده

اعالم نیاز سازمان انتقال خون اصفهان به تمام 
گروه های خونی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری دوازدهمین دوره 
مسابقات قرآن کریم در اصفهان 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اســتان 
اصفهان در جمع خبرنــگاران، با بیان اینکه این 
مسابقه در ســه مرحله مدرســه ای، استانی و 
کشوری برگزار می شود، گفت: مرحله مدرسه ای 
با شرکت ۴۳2 نفر از ۳5  مدرسه علمیه استان، 
آبان ماه در مدارس برگزار شــد کــه ۴7 نفر به 

مرحله استانی راه پیدا کردند.
صدیقه بهشتی،  با اشــاره به اینکه طالب برای 
راهیابی به مرحله استانی باید 8۰ درصد امتیاز 
را در مرحله مدرســه ای کسب کنند، ادامه داد: 
این مسابقه برای تمامی مقاطع حوزوی، در دو 
مرحله کتبی و شــفاهی و در دو رشته تحقیق و 
ترتیل برگزار می شــود. معاون فرهنگی حوزه 
علمیه خواهران اســتان اصفهان، یادآور شــد: 
در مرحله اســتانی، داوطلبان پس ازشرکت در 
مسابقه قرائت، در بخش مفاهیم به صورت کتبی 

به رقابت خواهند پرداخت.
بهشــتی در ادامه به محتوای مســابقه اشاره و 
بیان کرد: محتوای مسابقه در مرحله مدرسه ای 
صرفا قرائت کل قرآن کریم و در مرحله استانی و 
کشوری عالوه بر قرائت کل قرآن، آزمون کتبی از 

جزوه »پرتوی از کالم وحی« خواهد بود.

انهدام باند میلیاردي سارقان 
داخل خودرو در اصفهان

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان از دستگیري 
اعضاي یک باند چهار نفره سارقان داخل خودرو 
و کشــف یک میلیارد ریال اموال مســروقه در 

اصفهان خبر داد.
ســرهنگ ســتار خســروي گفت: در پي وقوع 
چندین مورد ســرقت داخل خودرو در منطقه 
شــرق اصفهان ،شناسایي ســارق یا سارقان در 
دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهي 
قرار گرفــت. وي افــزود: با انجــام تحقیقات و 
اقدامات تخصصــي توســط کارآگاهان پلیس 
آگاهي، ۳ سارق و یک مالخر شناسایي و پس از 
هماهنگي با مقام قضائي طي دو عملیات ضربتي 

دستگیر شدند.
ایــن مقــام انتظامي بــا اشــاره بــه اینکه در 
بازجویي هاي تخصصي که توســط کارآگاهان 
پلیس آگاهي به عمل آمد، ســارقان به سرقت 
یک میلیارد ریال اموال از خودروي شــهروندان 
اعتراف کردند بیان داشت: دراین رابطه متهمان 
برای انجــام اقدامات قانوني بــه مراجع قضائي 

تحویل داده شدند. 

عضو هیئت رزمندگان اسالم اصفهان 
تاکید کرد:

بصیرت کاربران فضای مجازی 
الزمه  مقابله با تهاجم فرهنگی

فعال فرهنگی و مذهبی اصفهان، گفت: استفاده 
از فضای موجود که در اختیار بیشتر اقشار جامعه 
قرار دارد، یک فرصت برای پیشبرد اهداف عالی 
فرهنگی و مذهبی و همچنیــن مقابله با تهاجم 

فرهنگی است.
عبدالحمیــد پورعطــار، عضــو فعــال هیئت 
رزمندگان اسالم استان اصفهان، پیرامون فرصت 
ها و تهدیدهــای پیش رو در فضــای مجازی و 
مواجه شــدن آن با جامعه مداحــان و هیئات 
مذهبی، اظهار کرد: فضای مجازی و آسیب ها و 
فرصت های موجود در آن نیاز به بررسی و تحلیل 
توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه دارد 
و باید برای اثر گذار بودن در این فضا دوره های 

آموزشی مناسبی را گذراند.
وی افزود: استفاده از فضای موجود که در اختیار 
بیشتر افراد جامعه است، فرصتی برای پیشبرد 
اهداف عالــی فرهنگی و مذهبــی و همچنین 
مقابله با تهاجم فرهنگی است.پورعطار با اشاره به 
آسیب هایی که به عنوان تهدید در فضای مجازی 
می توانــد بهترین دوران یک جــوان و نوجوان 
را دربر بگیرد، گفت: دور شــدن از واقعیت ها و 
غرق شدن در دنیای غیر واقعی به دلیل استفاده 
بیش از حد از این فضا، غرب زدگی و دور شدن 
از فرهنــگ اصیــل ایرانی- اســالمی، از جمله 
آسیب هایی اســت که در حوزه فضای مجازی، 

قشر جوان و نوجوان ما را تهدید می کند.

مدیرکل انتقال خون اصفهان خبرداد:
اعالم نیاز سازمان انتقال خون 

اصفهان به تمام گروه های خونی
مدیرکل انتقال خون اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به لزوم ترویج فرهنگ انتقال خون سالم 
و مســتمر در بین آحاد جامعه، اظهــار کرد: مرکز 
انتقال خون استان اصفهان به کلیه گروه های خونی 
نیازمند است. مجید زینلی با بیان اینکه این مرکز 
برای تامین خون مورد نیاز بیماران به تمام گروه های 
خونی نیازمند است، تصریح کرد: سالمت بیماران در 
گرو انتقال خون سالم و منظم است که حضور همه 
گروه های خونی به این امر کمک می کند. وی با بیان 
اینکه مرکز انتقال خون اصفهان آماده ارائه خدمات 
به اهداکنندگان عزیز است، خاطرنشان کرد: افراد 
سالم به شکرانه سالمتی خود، به طور مستمر اقدام به 
اهدای خون کنند تا با این نذر خون، کمکی به افراد 

بیمار نیز صورت گیرد.
زینلی با بیان اینکه اهداکنندگان خون پیام آوران 
عشق و ایثار هستند، خاطرنشان کرد: ما می توانیم با 
با اهدای خون هم خداوند را از  خود خشنود سازیم و 

هم به گروه های مختلف بیمار کمک کنیم.

 با آغاز دوره دوم بسته های تشویقی 
ساخت وساز صورت می گیرد؛

تخفیف ۳۰ درصدی به متقاضیان 
ساخت و ساز در اصفهان

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان از آغاز اجرای 
مرحله دوم بسته تشویقی ساخت و ساز با ۳۰ درصد 
تخفیف ارزش افــزوده تجاری و تراکم مســکونی 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه مردم از مرحله اول 
بسته تشویقی با ۳5 درصد تخفیف استقبال خوبی 
کرده اند. نادر آخوندی اظهارکرد: بســته تشویقی 
ساخت و ساز امسال از سه دوره تشکیل شده است 
که دوره اول به مدت یک ماه از تاریخ 29 آبان لغایت 
۳۰ آذر ماه سال جاری با ۳5 درصد تخفیف ارزش 
افزوده تجاری و تراکم مسکونی بود و مورد استقبال 
سرمایه گذاران، انبوه سازان و شهروندان قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه مرحلــه دوم از ابتــدای دی ماه 
آغازشده و تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت، افزود: 
تفاوت این دوره بسته تشویقی با دوره گذشته در این 
است که از مجموع تخفیف ها 5 درصد کاهش یافته 
و ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی با ۳۰ درصد 
تخفیف ارائه می شــود.مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در بخش تراکم و بافت فرسوده 
همچنان 7۰ درصد تخفیف ارائه می شود تا ساکنان 
این بافت ها از این فرصت مغتنم استفاده کرده و به 

نوسازی بناهای خود یا طرح تجمیع اقدام کنند.

کمک دو هزار میلیاردی دولت 
به شهرداری های استان اصفهان

مدیرکل امورشــهری و شــوراهای اســتانداری 
اصفهــان، از کمک دو هزار میلیــارد تومانی دولت 
به شهرداری های استان در ســال جاری خبرداد و 
گفت: این کمک نسبت به سال 9۳ حدود سه برابر 
شده است. محمدرضا کمالی، در اجالس شهرداران 
استان اصفهان با بیان اینکه امسال 88 شهردار در 
استان ابقا یا جابه جا شــده اند، اظهارکرد: عملکرد 
شهرداری های استان در سال 9۳،  حدود 12 هزار 
میلیارد تومان و کمک دولت به شهرداری ها در این 
بازه زمانی،  7۰۰ میلیارد تومــان بوده؛ اما این  رقم 

امسال به دو هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: عملکرد شهرداری ها در بخش عمران 
طی این ســال ها ۶5 تا 7۰ درصد ارزیابی می شود 
در حالی که سرانه پرداختی هر شهروند بین 7۰۰ 
تا 9۰۰ هزار تومان بوده است.مدیرکل امورشهری 
و شوراهای اســتانداری اصفهان عنوان کرد: سقف 
عملکرد بخش حمل و  نقل نیــز حدود 52 درصد 
در سال 9۳ بوده که هم اکنون به 59 درصد رسیده؛ 
البته استاندارد جهانی در این بخش  79 درصد است 
اما عمر سامانه های حمل و نقلی ما بیش از 1۰ سال 

بوده که خود یک آسیب محسوب می شود.

فرزانه افسرطه

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به صد سال 
فعالیت با پشتیبانی ســازمان آمار ایران، عمده ترین 
وظایــف ثبت احــوال را ثبت والدت، فــوت، صدور 
شناسنامه و اطالعات جمعیتی، صدور کارت ملی و 

اطالعات مربوط به مدارک هویتی عنوان کرد. 
حسین غفرانی کجانی، مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهــان در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشــت 
سوم دی سالروز تاسیس ثبت احوال در سال 1297، 
با اشاره به عمده وظایف اداره ثبت احوال، تشکیالت 
این سازمان را شــامل ۳7 اداره و نمایندگی در 1۰7 
شهر و 11۴9 روستا و 5۶ محل استقرار عشایر و ۳۶۰ 
نفر پرسنل عنوان کرد و به تشریح فعالیت های این 
سازمان برای صدور کارت ملی هوشمند با هدف ارائه 

خدمات بیشتر به مردم پرداخت.
وی گفت: 85۶ هزار و 8۶ نفر در استان دارای شماره 
کارت ملی شده اند و دو میلیون شناسنامه جدید بدون 
شماره شناسنامه صادر شده است. غفرانی با اشاره به 

اینکه در سال 91، آرشیو اسناد الکترونیکی در کشور 
به صورت یکپارچــه اجرا شــد، آن را مایه کمک به 
کاهش تردد و سفرهای طوالنی برون شهری دانست. 
وی با اشاره به پیشتاز بودن کشور در روند ارائه کارت 
ملی هوشــمند، ظرفیت ها و قابلیت این کارت برای 
افتتاح حساب بانکی را با سه ویژگی شناسایی، تصویر 
دیجیتال از فرد و فقط یک بار انگشت نگاری برشمرد 
که به کاهش هزینــه ها و اســتفاده از فرصت ها در 
تجمیع خدمات به صورت غیرموازی می پردازد. وی 
از تحویل ۶29 هزار و 79۳ کارت ملی هوشــمند در 
استان خبر داد و در بحث مربوط به آمارهای جمعیتی، 
به ثبت 55 هزار و ۳۶1 والدت در هشــت ماهه سال 
جاری اشــاره کرد و افزود: 15 هــزار و 55۰ فوت در 
این مدت ثبت شده که شامل شش هزار و 517 زن، 
هشــت هزار و ۴77 مرد بوده است و علت فوت های 

ثبت شده عمدتا به ترتیب ناشی از بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان ها و سایر موارد بوده است. مدیرکل 
ثبت احوال استان اصفهان، میزان امید به زندگی را در 
زنان شهری 77/۳ سال و در زنان روستایی 7۳/1سال، 
در مردان شــهری 7۴/9 و در مردان روستایی 7۰/9 
سال اعالم کرد. غفرانی با اشاره به اولویت های تکریم 
ارباب رجوع  و سهولت خدمت رسانی، از استقرار واحد 
ثبت در محل زندان به صورت ثابت خبر داد و یادآور 
شد: برای بیماران و سالمندانی که نمی توانند مراجعه 
کنند، با هماهنگی قبلی خدمات مورد نیاز در محل 

آنها ارائه می شود.
 وی با اشاره به روند رشد و کاهش جمعیت در طول 
سال های اخیر، نرخ رشد جمعیت در سال 9۰ را 1/22 
درصد اعالم کــرد و افزود: با این روند در ســال های 
1۴2۰ تــا 1۴۳۰، دچار مشــکل پیــری جمعیت 

می شویم. غفرانی، کل جمعیت استان اصفهان را پنج 
میلیون و 12۰ هزار و 85۰ نفر اعالم کرد که هشــت 
دهم جمعیت کشور بوده و جمعیت کشور نیز یک دهم 
جمعیت جهان است. مدیرکل ثبت احوال درخصوص 
حذف اطالعات ازدواج از شناســنامه بیان داشــت: 
درخصوص طالق هایی کــه در دوران عقد اتفاق می 
افتد و کسانی که بعد از طالق، مجددا ازدواج می کنند، 
زمانی که فسخ ازدواج به دلیل آشکار شدن فریب در 
دوران عقد رخ می دهد، اطالعات قبلی از شناسنامه 
آنها حذف می شود. وی در خاتمه به مردم توصیه کرد: 
چون در سال آینده کلیه ادارات دولتی مکلف به اخذ 
کارت ملی هوشمند در هنگام ارائه خدمات به ارباب 
رجوع هستند و کارت ملی فعلی به هیچ وجه تمدید 
نمی شــود، افراد  برای دریافت کارت ملی هوشمند 
خود زودتر اقدام کنند. وی تاکید کرد: سایر نیازهای 
مربوط به کارت شناسایی فرد، از طریق کارت هوشمند 
انجام می شود و اگر مردم اهمال کنند، ما به سراغ آنها 
می رویم زیرا نمی خواهیم جامعه اطالعاتی و فناوری 

ما خارج از پوشش جمعیتی قرار گیرد. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

ارائه خدمات اداری از سال آینده فقط با کارت ملی هوشمند 

مدیران ارشد صندوق جهانی ایدز، سل و ماالریا از برنامه های 
مراقبت و درمان بیماری ایدز در مراکز بهداشــتی و درمانی 
اصفهان بازدید کردند.کارشناس مسئول برنامه ایدز معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: آیدا کورتویج و  
آنا فیلیپورسکا، از مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در مرکز 

بهداشت نواب صفوی در کالنشهر اصفهان بازدید کردند. دکتر مرجان مشکوتی افزود: مدیران ارشد صندوق 
جهانی ایدز از مرکز مشاوره، آزمایشگاه و اتاق پزشک و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه 
مراقبت و درمان عفونت ایدز )HIV( بازدید کردند و از نزدیک در جریان برنامه های این مرکز قرار گرفتند. وی با 
بیان اینکه انواع خدمات مشاوره و تست تشخیص ایدز به صورت رایگان در مرکز بهداشت نواب صفوی اصفهان 
انجام می شود، گفت: در صورتی که آزمایش تشخیص ایدز در افراد مراجعه کننده به این مرکز، مثبت باشد 

آنها به صورت رایگان مورد حمایت این مرکز از جمله خدمات مشاوره ای، آموزشی و درمانی قرار می گیرند.

رییس سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در شورای 
هماهنگی ثبت وقایع حیاتی این شهرســتان اظهار کرد: 
با آرامستان الغدیر رهنان و آرامســتان دستگرد مکاتبات 
انجام شده است و سازمان آرامستان های شهرداری آمادگی 
پذیرش مسئولیت ساماندهی کلیه آرامســتان ها را دارد؛ 

همچنین سامانه ای برای ثبت مشــخصات متوفیان تدارک دیده شــده تا آمار و اطالعات درستی از متوفیان 
داشته باشیم.سید رضا جعفریان فر در همین خصوص عنوان کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات، 
در برخی مناطق شــهرداری دفاتری راه اندازی کرده ایم که مردم برای خدمات مورد نیاز به آنها مراجعه و از این 
خدمات استفاده کنند و درخصوص کسانی هم که در مراکز درمانی فوت می کنند، الزم است نام فوت شده در این 
سامانه ثبت شود .رییس سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، بیان کرد: پلیس راهور نیز باید از حمل متوفی 
با خودروهای غیرمجاز جلوگیری کند؛ زیرا مشکالتی را ایجاد و شهر اصفهان را از لحاظ آمارهای متوفی و دفن ها 

دچار مشکل کرده است؛ البته آرامستان های محلی، نشانگر قدمت فرهنگی و تاریخی آن محل است.

بازدید مدیران ارشد 
 صندوق جهانی ایدز
 از اصفهان

رییس سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

آرامستان های محلی، 
نشانگر قدمت فرهنگی 

اندر حواشی شانزدهمین جلسه شورای شهر:
چند راهکار خشکسالی تحت تاثیر سریال 

یوسف پیامبر!
شورای شهر که هر هفته به مناســبت های مختلف میزبان یکی 
از مدیران شهری اســت، این بار پذیرای مدیر ثبت احوال استان 
اصفهان بود که به گفته خود و به تایید نایب رییس شورای شهر، از 
سیاست درهای باز برای خدمت رسانی بیشتر به مردم حتی در روز 

جمعه استفاده می کند.
پر کردن جای خالی فتح ا... معین، رییس شورای شهر، نهایت دقت 
در رعایت آیین نامه شورا و درنظر گرفتن وقت مساوی برای همه 
اعضا جهت ایراد انشاهایشان، توســط نایب رییس این شورا، وجه 

تشابه شانزدهمین جلسه شورای شهر با جلسات قبلی بود.
اما با همه این دقت ها، بین دو نفر از اعضا که کنار یکدیگر نشسته 
بودند، بگومگوهای لفظی پیش آمد که به خیر گذشت؛ چرا که در 
صورت ادامه این صحبت ها و به دلیل فاصله میلی متری بین آنها، 
به احتمال زیاد با مصدومیت شدید یکی از طرفین مواجه می شدیم.

البته ناگفته نماند که در این جلسه، یکی از اعضا، سنت روخوانی از 
روی متن را زیر پا گذاشت و بعد از ایراد صحبت های خود و تحت 
تاثیر سریال یوســف پیامبر، چند راهکار در مقابله با خشکسالی و 

بروز بحران در تابستان سال آینده ارائه داد.
الزم است در اینجا به تفاوت  جلســه مذکور با جلسات قبلی اشاره 
کنم و آن آرام نشستن یکی از اعضای شورای شهر بود که در جلسه 
قبلی به دلیل عادت وی به تکان دادن صندلی خود، باعث شکستن 

پایه صندلی و افتادن وی روی زمین شد.

سمیه مصور

  فرماندار اصفهان نیز به جمع منتقدان رییس سازمان محیط زیست پیوست و در 
جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی شهرستان اصفهان، از اظهار نظر 
اخیر کالنتری گالیه کرد.سه شنبه هفته گذشته بود که رییس سازمان محیط 
زیست در حاشیه اولین اجالس ملی گزارش حقوق شهروندی با اشاره به آلودگی 
هوا وتعطیلی مدارس گفته بود: » دلیل عمده آلودگی هوا خودروها و آالیندگی 

گازوئیل اســت، دولت هم به این قضیه اعتراض می کند اما چاره ای ندارد؛ مگر 
می شود خودروها را خواباند؟ باید دعا کنیم باد بیاد تا آلودگی را جابه جا کند«. 
معضل آلودگی هوا چندسالی است که گریبان شهرهای بزرگ را گرفته و آسمان 
این شهرها را تیره وتارکرده است و با نزدیک شدن به روزهای سرد و قرار گرفتن در 
ماه های پایانی سال شرایط بغرنج تری پیدا می کند؛ ولی با وجود خطرات عدیده 
ناشی از آلودگی هوا، هنوز راهکار مناســبی برای برطرف کردن این معضل که 
یکی از بزرگ ترین مشکالت دربحث سالمت شهری است، از سوی دولت مردان 

اندیشیده نشده و برنامه ای جامع به منظور کاهش منابع آالینده طراحی نگردیده 
است؛ به طوری که در این روزها که آلودگی شدید هوا نفس ساکنان بسیاری از 
شهرها را به شماره انداخته، رییس سازمان محیط زیست ترجیج می دهد ماجرا 
را جور دیگری دیده و پای انتخاب میان بد و بدتر را به آلودگی هوا باز کند! گویی 
آلودگی هوا قابل رفع نیست و تنها باید راه کم ضررتر را برگزید. نسخه ای که  از سر 
ناامیدی و درماندگی توسط مدیری تجویز شد که چند ماه بیشتر نیست سکاندار 
سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان شده است، با انتقادات بسیاری در طول 

هفته گذشته همراه شــد؛ تا جایی که فرماندار اصفهان نیز از این نوع اظهارنظر 
درباره آلودگی هوا گالیه کرد.  احمد رضوانی در جلسه کارگروه تخصصی سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان اصفهان که دیروز برگزار شد گفت:» در خصوص آلودگی 
هوا نیز باید بگویم که هوای ســالم و پاک حق مردم است اما با یک سری مسائل 
پیشگیرانه می توان از حجم این آلودگی کم کرد، بنابراین پیگیری ها باید جدی تر 
شود. اینکه هاله ای از دود شهر اصفهان را گرفته، وحشتناک است و اینکه منتظر 
باشیم بادی بیاید و آلودگی را برطرف کند، کافی نیست و باید کاری انجام دهیم.«

فرماندار اصفهان با انتقاد از وضعیت آلودگی شدید هوای  شهر؛

وحشتناک است!
فرماندار با انتقاد از سخنان اخیر رییس سازمان محیط زیست گفت: انتظار وزیدن باد برای رفع آلودگی هوا کافی نیست
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چگونه درست دعوا کنید
۳. از بحث فرار نکنید یا طفره نروید

فرار کردن از کشــمکش یا اختالف  نظر و طفره 
رفتن از حل مســائل، باعث رفع آن نمی شــود؛ 
بلکه آن را از تپه  ای کوچک به کوهی از مشکالت 
تبدیل کرده و درنتیجه آن، هر بحث کوچکی به 
دعوایی بزرگ تبدیل می شود. هدف اصلی در هر 
بحثی، حل کردن آن مسئله است؛ اما رسیدگی 
به مشــکالت موجود در رابطه تــان حتی وقتی 
که هیچ راه حلــی برای آنها وجود نــدارد، فواید 
دیگری نیز دارد. اینکه کاری کنید که همسرتان 
حس کند به حرف هایش توجه می کنید، برای او 
ارزش قائل هستید و از نظر شما یک فرد خاص و 
دوست داشتنی است، بسیار مهم تر از هر اختالف  

نظر موقتی است.
۴. تفاوت هایتان را بپذیرید

در اغلب اوقات ممکن اســت برای مســئله شما 
پاسخ مشخصی وجود نداشته باشد. ممکن است با 
یکدیگر دیدگاه هایی کامال متضاد داشته باشید، اما 
دیدگاه های هر دوی شما ارزشمند هستند و باید 
به آنها توجه شود. در بعضی موارد ممکن است پس 
از آنکه به طور آرام و منطقی درمورد احساسات تان 
صحبت کردید، به این نتیجه برسید که باید تفاوت 
دیدگاه هایتان را بپذیرید )عیســی به دین خود، 
موسی به دین خود(. رسیدن به چنین بن بستی 
در بحث، ممکن است در ابتدا اتالف وقت به  نظر 
برسد، اما تالش برای حل وفصل اختالف ها )حتی 
اگر به نتیجه ای نرســد(، رابطــه را در درازمدت 

تقویت خواهد کرد. 
۵. محرم اسرارتان را عاقالنه انتخاب کنید

در میان گذاشتن مشکل تان با فردی دیگر، روشی 
عالی برای شنیدن دیدگاهی متفاوت درمورد آن 
مسئله است. اما ریسکی که در صحبت کردن با 
طرف سوم وجود دارد، این است که ممکن است 
راهنمایــی او باعث وخامت اوضاع شــود.هنگام 
انتخاب محرم اسرار برای بازگو کردن مشکالت 
رابطه تان، اول مطمئن شوید که شما را به خوبی 
می شناسد، واقعا نگران شماست، بی طرف است 
و به جای آنچه دوست دارید بشــنوید، واقعیت 
را به شــما خواهد گفت.بعد از دریافت مشاوره و 
راهنمایی منطقی از آن شخص و ارزیابی مجدد 
موقعیت تان، به سراغ همسرتان بروید و آن مسئله 

را دوباره مطرح کنید.

مهارت زندگی

مشاجره بدون دعوا )4(

 حیا نوری است که جوهرش ایمان است؛ پس حیا بخشی از ایمان 
است و آن را باید به شعاع ایمان محکم و مقید کرد.

صاحب حیا،صاحب همه خوبی هاســت و در مقابل هر منافی توقف 
می کند؛ اما بی حیا صاحب همه بدی هاســت، اگــر چه به عبادات 
ظاهری هم بپردازد. فاقد این صفت، محروم و به عقاب آخروی مبتال 
می شــود. حیا در مرحله اول جلوه گاه هیبت حق و در مرحله آخر 
رؤیت حق است و دارنده آن به حق مشغول و از گناه و تقصیر به دور  

و به کرامت و محبت ملبس می شود. 
موسی و دختران شعیب

 وقتی که موسی)ع( مرد قبطی را به قتل رســاند، فرعونیان نقشه 
کشیدند ایشان را به قتل برسانند. موسی)ع( از مصر خارج شد و مدت 
هشت روز درراه بود تا به دروازه شهر مدین رسید و سختی های بسیار 
کشید و برای رفع خســتگی در زیر درختی که چاهی کنارش بود 
آرمید. او مشاهده کرد که برای آب کشیدن از چاه دو دختر منتظرند 
تا چوپانان آب گیرند بعد نوبت اینان شــود، آمد و فرمود: من برای 
شما از چاه آب می کشم و آنان از هر روز زودتر آب را به خانه آوردند.

 پدراین دو دختر حضرت شعیب)ع( فرمود: چطور امروز زودتر آب 
آوردید و گوسفندان را آب دادید؟ 

آنان قصه آن جوان را نقل کردند. فرمود: نزد آن مرد بروید و او را پیش 
من آورید تا پاداش کارش را به وی بدهم. آنان نزد موسی)ع( آمدند و 
درخواست پدر را گفتند و موسی)ع( هم بی درنگ به خاطر خستگی 
و گرسنگی و غریب بودن قبول کرد. دختران به عنوان راهنما جلو راه 
می رفتند و موسی)ع(   به دنبال آنها راه افتاد و نگاه می کرد از کدام 

کوچه و چه راهی می روند. 
چون بدن آنها از پشت نمایان بود حیا و غیرت او را ناگوار آمد و فرمود: 
من از جلو می روم و شما پشت ســر من بیایید، هرکجا دیدید من 
اشتباه می روم راه را به من نشان دهید، زیرا ما فرزندان یعقوب)ع( به 
پشت زنان نگاه نمی کنیم. چون نزد شعیب)ع( آمد و جریان خود را 
گفت، به خاطر پاداش کار و نیرومندی جسمانی و حیا و پاکی و امین 

بودن، دختر خود را به ازدواج  او درآورد.

باغ 
کاغذی

در اوایل داستان »ســنگی که نیفتاد«، نوشته محمدعلی               
رکنی، زنی وارد مغازه شــخصیت اصلی داستان می شود، 
ابتدا ســنگی زینتی را خریداری می کند و می رود بعد از 
مدتی بر می گردد و می خواهد ســنگ را بــا یک قابلمه 
مسی عوض کند؛ اما ســنگ از دســتش می افتد و چند 
تکه می شود. شاید این همان سنگی است که قرار بوده از 
دست شــخصیت اصلی بیفتد. دارایی و زندگی شخصیتی 
که درمقابل هیچ نابود می شود؛ سنگی که می تواند نماد 

دلبســتگی به چیزی تهی باشــد؛ چیزی که با ضربه ای 
می شکند، در مقابل قابلمه مسی که هم شکستنی نیست و  
هم قابل استفاده است. در بطن کتاب سنگی که نیفتاد نیز 
چنین درون مایه ای نهفته است: »دست آویختن به هیچ، 
نیستی به ارمغان خواهد آورد« شرایط زندگی به گونه ای 
برای سعید رستمی رقم می خورد که به نیهیلیسم کشانده 
می شود و همین اعتقاد به بیهودگی، باالخره سعید را در 
آستانه انداختن سنگ حماقتش به چاه نادانی قرارمی دهد. 

سنگی که نیفتاد حیا

Port-a-Bach خانه
خانه ســاحلی تفریحی کوچکی در بخشــی از نیوزیلند 
واقع شده است. با این حال، آقای William Geisen و 
 Atelier( از آتلیه کارگاه آموزشی Cecile Bonnifait
Workshop( اهداف کاربردی تری را در ذهن داشتند 
تا زمانی که تصمیم گرفتند کلبه ساحلی را با ایده هایی از 
 Port-a-Bach.کانتینرهای قابل حمل ترکیــب کنند
شامل تمام امکانات موردنیاز یک خانه موقتی برای یک 
خانواده چهارنفره بوده و یک تخت دونفره، آشــپزخانه، 
حمام، سرویس بهداشــتی و یک تراس کشــویی در آن 
گنجانده شده اســت. این تراس می تواند بــا دیواره ای از 
پارچه برزنتی و سایبان گسترش یابد. این خانه ساحلی را 

می توان با کامیون حمل کرد.
خانه دانشجویی

 The« این خانه جمع وجور برای نمایشــگاهی با عنوان
Virse- در موزه »Architecture for Necessity

rum در جنوب ســوئد ساخته شد. شــرکت معماری 
Tengbom با کمک دانشجویانی از دانشگاه Lund، یک 
خانه کوچک با تخته و الوار چند الیه ساخته اند که برای 
زندگی دانشجویی ایده آل است. این خانه دانشجویی ۱۰ 
مترمربع مساحت دارد، اما این فضای کم به خوبی طراحی 
شده است. این واحد دانشجویی دارای طراحی خوبی بوده 
و امکاناتی مانند قفسه ، صندلی  و محل خواب دارد و یک 
میز تحریر که در واقع پوشش پنجره است در آن گنجانده 

شده است.
Mamelodi Pod خانه

مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در آفریقای 
جنوبی هم هــزاران نفر وجود دارند که خانه رســمی و 
مشخصی نداشته و در مناطقی فاقد امکاناتی از قبیل آب 
لوله کشی و برق و... زندگی می کنند. یک معمار تغییراتی 
را برای مناطقی کــه در چادر زندگــی می کنند در نظر 

گرفته است.

بهترین خانه های سبک وزن! )4(
دانستنی ها

حرف حساب

 انداختن تقصیر گردن دیگران
 پایم درد می کرد، یعنی کفشــم مال پارســالم 
بود و تنگ شــده بود، هرچنــد کفش تنگ نمی 
شود و پا بزرگ می شــود؛ ولی آدم چون خودش 
را نمی بینــد، تقصیــر را گردن چیزهــای دیگر 

می اندازد.

»عقرب های کشتی بمبشک« 
فرهاد حسن زاده

سیره بزرگان

شیب دارترین خط ریلی دنیا

مســافرت از طریق خطوط ریلی در مســیرهای به شدت شیب دار و 
کوهستانی کار ســاده ای نیست. اما سوئیســی ها خط ریلی کابلی 
منحصر به فردی با شیب تند برای مســافرت اهالی یک روستا ابداع 
کرده اند. این خط ریل کابلی دارای واگن هایی خاص و منحصر به فرد 
است که با کابل در مسیری پرپیچ و خم و شیب دار کشیده می شوند و 
روستای کوهستانی Stoos را به دره ای در پایین کوه متصل می کنند.

ترن طراحی شده برای کشیدن واگن ها نیز ترنی منحصر به فرد است 
که از یک سیستم محاسباتی پیشــرفته برای تعیین سرعت و شیوه 

حرکت در این مسیر شیب دار ۱۷۴۰ متری بهره می گیرد.
شــیب این خط آهن به ۴۷.۷۳ درجه می رســد و با اســتفاده از آن 
می توان حداکثر ۱۳۶ مسافر را از طریق چهار واگن بزرگ حمل کرد.

واگن های یادشــده می توانند میــزان فاصله خود با ریــل و زاویه 
قرارگیری را بســته به شــیب 
مســیر حرکت به طور خودکار 
تنظیم کننــد تا مســافران در 
حین حرکــت و بخصــوص در 
۷۴۴ متر از این مســیر که شیب 
 زیادی دارد، احســاس ناراحتی

 نکنند.
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افقی
۱- پایتخت تایلند - هیجان آور

2- سماوي - نیمه الوارهاي زیر ریل
۳- ودیعه و سپرده - سنجش و اندازه گیري - سر 

بي مو
۴- النه - گل سرخ - به غیر از - کرم و بخشش

5- آشکارا - نردبان - مسطح
۶- خوگیري - هیکل - مرکز مازندران

۷- صداي شکستن چیزي - برترین فوتبالیست 
جهان عضو بارسلون - نبات و رستني - برنج کاري

8- ورزش سرعت و هیجان
9- کشیدني نامطلوب - خبیث - بخشش - حرف 

دهان کجي
۱۰- به اسب شاه نگویید! - پسر مازندراني - پرنده 

خرامان
۱۱- زیان - بخش دوم معده نشخوار کنندگان- 

وسیله
۱2- روشنایي - شــهر زیارتي - نقش بازیگر - 

بزرگان و اشراف

۱۳- بزرگ - با حمیت - لگام و دهانه
۱۴- عصب کمر - شکمبه چهار پایان

۱5- پسیکانالیز - ضمیمه شدن به چیزي
عمودی

۱- باد آمد و بوي عنبر آورد، ... شــکوفه بر ســر 
آورد - مورخ

2- حرف نازي ها - تازیانه - عالم سفلي 
۳- هویدا - به ناخواست - از ادات شباهت

۴- ویرگول - سو و جهت- پر گو مي زند!- بیست 
و دومین حرف الفباي فارسي

5- نان گــرده - آش فرنگي - از مــواد مخدر و 
نوعي پادزهر

۶- دشمني - مهندس آلماني و مخترع موتورهاي 
درونسوز - ایالتي در آمریکا

۷- عالمت صفت عالي - ســخن گفتن - مکر و 
حیله

8- پراکنده - اثري از درك و الکوت، نویسنده اهل 
سنت لوسیا و برنده نوبل ادبي ۱992 - چه وقت؟

9- برگ - ترسناك - متاع
۱۰- متــداول - نام مردانه ارمني - شــهري در 

فارس
۱۱- شهرت - سگ پاچه گیر - قلب قرآن 

۱2- پرستار - فلز هادي - چاشني شور - چهره 
و رخسار 

۱۳- مزه اول خرمالو - عهد شباب - عید آذري
۱۴- هضم غذا - پارچه کم عرض - حرف ربط

۱5- اختراع هالند دانشــمند آمریکایي در سال 
۱89۱ - نظم دادن و ساماندهي
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سفر دور دنیا در 42 روز!

فرانسوا گابرت، ملوان فرانسوی ۳۴ ساله، رکورد دار سفر با قایق به دور 
دنیا شد؛ او در مدت ۴2 روز و ۱۷ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۳5 ثانیه ) ۶ روز 
سریع تر از رکورد قبلی ( دور دنیا را گشت. نخستین رکورد دور دنیا با 
قایق سال 2۰۰۴ به نام فرانسیس جویون فرانسوی ثبت شد: سفری 
۷2 روزه و 22 ســاعته به دور دنیا. پس از او، الن مک آرتو، ملوان زن 
انگلیسی با اختالفی چند ساعته )۷۱ روز و ۱۴ ساعت( رکورد قبلی را 
شکست. تا اینکه در سال 2۰۱۶ توماس کوبیل با ثبت رکوردی حیرت 
انگیز در عرض ۴9 روز و ۳ ساعت، آخرین رکورد این نوع سفر در سال 
2۰۰۴ را از آن خود کرد. گابرت، ملوان فرانسوی جوان با تالش چند 
هفته ای خود دست به آزمایشــی هیجان انگیز برای سفر به دور دنیا 
زد. او ســفر خود را با یک قایق بادبانی پیشرفته ۳۰ متری سه لته ای 
آغاز کرد و بدون هیچ وقفه ای، تنها به موفقیت خود  اندیشــید. حاال 
رکورد او باید از طریق بررســی 
اطالعات موقعیت یــاب قایق به 
تایید شورای جهانی ثبت سرعت 

دریانوردی برسد. 
سرعت سفر گابار در طول سفر، 
۳5 گره دریایی )۶5 کیلومتر بر 

ساعت( بوده است.

  قاب روز

تزئینات جالب کریسمس با کمک سی دی
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