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رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان می گوید  در حالی که عوارض پرداختی  اصفهان، بودجه 5 استان را تامین می کند، اما خودش نیازمند کمک است؛

به بودجه نیازمندیم!
3

امپراتوری تک سرنشین ها
رییس پلیس راهور از تردد 60 درصدی خودروهای شخصی در شهر خبر داد؛

8

   مـرور نکته به نکته دیدار سپاهان و پدیده؛هـواداران راضـــــــــــــی هستند

10

 اصفهان، قوی ترین رکن نساجی ایران است
رییس انجمن صنایع نساجی ایران:

3

زندان های اصفهان فرسوده است
مدیرکل زندان های استان اصفهان:

نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین 8
هستند؛

3 کمر مردم می شکند

 ذوب آهن در چند جبهه 
در حال جنگیدن است

10

شرایط اقلیمی، پتانسیل انرژی 
خورشیدی در اصفهان را 

افزایش داده است
11

خشکی ۹۹ درصد اراضی 
کشاورزی شرق اصفهان

3

آذری: 

11

مسئول واحد محیط زیست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان هشدار داد:

 جوالن بدترین نوع آلودگی در شهر
مسئول واحد محیط زیست پژوهشــکده قلب و عروق اصفهان 
اظهار کرد: بدترین نوع آلودگی هوا، افزایش آلودگی هوا با ذرات 
کمتر از 2/5 میکرون است که حتی از کیسه های هوایی عبور در همه جای 
بدن پراکنده مي شــوند.کتایون ربیعی افزود: این وضعیت آلودگی هوا 

موجب افزایش سکته های قلبی، سکته های مغزی و ...

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکت های پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام خدمات جدول ذیل به استناد 
قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایی و رتبه بندی نماید. 

آگهی فراخوان عمومی 
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 

شماره: 9661017

روابط عمومی شرکت توزیع برق  شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق  شهرستان اصفهان

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهردیف

شناسائی پیمانکار جهت واگذاری فعالیت های مرتبط با حوادث و اتفاقات در سطح شرکت1

تاریخ توزیع اسناد: 1396/10/09
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شــرکت های ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این زمینه دارند 
دعوت می شود:

اسناد فراخوان را از طریق سایت های زیر دریافت و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1396/10/20 به آدرس: اصفهان چهارباغ 
عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید. 
http://tender.tavanir.org.ir  1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررســی های الزم به شــرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه 
ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد.

- مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه، آگهی ثبت روزنامه، صاحبان امضای مجاز، کد اقتصادی و...
- مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و...

- مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه کاری و...
- رزومه کاری شرکت و سوابق کاری مرتبط همراه با تائیدیه های الزم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان 

- گواهینامه های اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکاری وزارت کشور، گواهینامه تایید صالحیت و گواهینامه صالحیت 
ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد.
- به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت کنندگان در فراخوان می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد. 
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خالصه که تجمعات اعتراض آمیز عده ای از هموطنان مان در اعتراض به 
مشکالت اقتصادی کشور، بهانه و فرصتی برای ترامپ و همفکرانش ایجاد 
کرد تا روی موج ایجادشده، سواری کنند. از جمله رییس جمهور آمریکا که 
با دخالت در امور داخلی کشــورمان در ژستی »دلسوزانه«  خواهان احترام 
دولت به مردم شد. ترامپ در توئیتی نوشت: »دولت ایران باید به حقوق مردم 

خود احترام بگذارد. جهان نظاره گر است« اما کار به اینجا ختم نشد و وزارت 
خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از این اعتراضات اعالم 
کرد. عالوه بر مقامات دولتی آمریکا برخی سناتورها و نمایندگان کنگره نیز با 
دولت آمریکا همراه شدند. »تام کاتن« که رابطه نزدیک با گروهک تروریستی 
منافقین دارد، از برخی اقدامات ساختارشکنانه که در راستای این اعتراضات 

شکل گرفته بود، حمایت کرد. »تد کروز« دیگر سناتور آمریکا نیز همبستگی 
خود را با ساختارشکنان را اعالم کرد؛ همچنین »برد شرمن«، نماینده افراطی 

حامی رژیم صهیونیستی در توئیترش از این اقدامات ابراز خرسندی کرد.
در این میان برخی مســئوالن کشــورمان ترجیح دادند این اعتراضات را 
دسیسه دشمن و مردم معترض را هم »فریب خورده« معرفی کنند. همین 
واکنش ها شاید دشمنان و مخالفان جمهوری اسالمی را برای جلوتر آمدن 
و دخالت در اموری که به آنها هیچ ربطی ندارد، وقیح تر کرده است. رییس 
جمهور کشوری که در آن از دموکراســی و آزادی سخن گفته می شود اما 
پلیس نژادپرست همان کشور سر نوجوان سیاه پوست را با شلیک گلوله از 
نزدیک منفجر و منهدم می کند، در کشوری که جوان ایرانی را تنها به جرم 
مسلمان بودن می کشند و هیچ مقامی هم پاســخگو نیست، در کشوری 
که جنبش های اعتراض آمیز مردمش )از جمله وال اســتریت( با بدترین 
 و خشونت آمیزترین واکنش ها از ســوی پلیس و نیروهای امنیتی روبه رو 
می شود، حاال برای مردم معترض ایران دلسوزی می کند و از حق آزادی آنها 

در بیان مطالباتشان سخن می گوید! 
آمریکایی ها عادت دارند مداخله گر باشــند. عادت دارند ادای »دلسوز« و 
»حامی« را برای مردم کشورهایی دربیاورند که با نظام آن کشورها مشکل 
دارند. عادت دارند از اصولی سخن بگویند که خودشان به آن پایبند نیستند. 
یک »تاجر« که حتی بدیهی ترین اصول روابط دیپلماتیک و آداب سخنوری 
بین المللی در مقام رییس جمهور یک کشــور بزرگ که خــود را برترین 
و قدرتمندترین)!( کشــور دنیا هم می داند را نمی دانــد، برای مردم ایران 
دلسوزی می کند. برای همان ملتی که سی و چندسال است با اعمال تحریم 
های یکجانبه و ظالمانه، بدترین ظلم ها را در حقشان روا داشته است. این 
ملت هرچقدر هم شاکی باشد، هر اندازه هم اعتراض داشته باشد، اما در نهایت 
پشت انقالب و نظامش ایستاده و می ایستد و البته یادش نمی رود که آمریکا 
هیچ وقت »دوست« نبوده است و به این آمریکا نباید اعتماد کرد. به آمریکایی 
که در روز روشن توافق امضا می کند و به راحتی زیر آن می زند و به فکر اجماع 
 جهانی علیه ایران با همراهی کشورهای همســایه  است نباید خوش بین

 بود. 
 ما نیازی به دلســوزی های مســخره آمریکا نداریم. این را همان مردمی
 می گویند که در پیج شخصی ترامپ خطاب به او نوشتند : »شما ساکت شو!« 

کشف سالح های ساخت آمریکا 
در دیرالزور سوریه

نیروهای ارتش سوریه در عملیات های پاکسازی 
خود در استان دیرالزور، ســالح های آمریکایی 

کشف کردند.
یگان های ارتــش ســوریه روزجمعــه در این 
عملیات ها که در برخی از مناطق شهر  دیرالزور 
و ریف شرقی اســتان دیرالزور انجام شد، موفق 
شدند مقادیر زیادی سالح، مهمات و موشک های 
دوش پرتاب و دســتگاه های ارتباطی را در این 

استان کشف کنند.

 اعتراف مقام صهیونیستی
 به افول قدرت

»آوی گابی« رهبر مخالفان رژیم صهیونیســتی 
گفت، اسارت »آرون شــائول« نظامی اسرائیل 
نزد گروه های مقاومت به مثابه شــاهدی محکم 
برای از دســت رفتن قدرت بازدارندگی و قدرت 

اسرائیل است.
در همین راســتا روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
اعالم کرد که یک فروند موشک از غزه به سمت 
یک شهرک صهیونیســت نشین شلیک شد و به 

یکی از ساختمان های این شهرک اصابت کرد.
موشک در منطقه موســوم به ناحال عوز اصابت 

کرده و بعد از آن آژیرهای خطر به صدا درآمد.

 حمله موشکی انصارا...
 به مواضع ارتش عربستان

یک منبع نظامی اعالم کــرد که نیروهای یمنی 
به سمت پایگاه ارتش عربستان در عسیر موشک 

شلیک کردند.
به گزارش اســپوتنیک، طبق اعالم منابع خبری 
انصارا...، موشک شلیک شــده توسط نیروهای 
یمن با دقت به هدف مورد نظــر اصابت کرده و 
تلفات جانی و مادی به نیروهای ســعودی وارد 

کرده است.

 تیراندازی به سوی مردم 
در کالیفرنیای جنوبی

پلیس آمریکا می گوید به چندین نفر در شــهر 
»النگ بیچ« در کالیفرنیای جنوبی شلیک شده 

که این حادثه اکنون خاتمه یافته است.
مقامات پلیس آمریکا گزارش کردند که دست کم 
دو نفر در حادثه تیرانــدازی روز جمعه به وقت 
محلی در محــل کار خود در جنــوب کالیفرنیا 

کشته شدند.

کمک روسیه به کره شمالی
یک رســانه انگلیسی بامداد شــنبه مدعی شده 
تانکرهــای روســیه بــا انتقــال محموله ها در 
ماه های گذشته، دست کم ســه بار محموله  های 
 حاوی ســوخت بــرای کره شــمالی ارســال

 کرده اند.
خبرگزاری انگلیســی رویترز به نقــل از منابعی 
که اشــاره ای به نام آنها نکرده نوشــته: فروش 
نفت یا محصوالت نفتی توســط روســیه به کره 
شــمالی نقض تحریم های ســازمان ملل متحد 
محسوب می شود.رویترز اعالم کرده که انتقال این 
محموله ها در ماه های اکتبر و نوامبر صورت گرفته 
و در آن، تانکرهای روسی، محموله های نفت را در 

دریا به کره ای رسانده اند.

دایه های عزیزتر از مادر دوباره خودشان را وســط معرکه ای انداخته اند که به آنها هیچ ربطی ندارد. کسی که تا دیروز ملت ایران را 
»تروریست« خطاب می کرد، حاال حامی همان ملت شده و از دنیا می خواهد که علنا از معترضان در ایران حمایت کنند! یاد نتانیاهو افتادیم 
که می گفت جوانان ایرانی حق پوشیدن شلوار جین را ندارند. رییس رژیم کودک کش صهیونیستی نمی دانست در همان لحظاتی که مشغول ایراد 
چنین سخنان بی پایه و اساسی است، احتماال نیمی از پسران ایرانی شلوار جین پوشیده اند و به یاوه گویی های مضحک او می خندند. نتانیاهویی 

که اخیرا هم مدعی شده مسیحیان در ایران امنیت و آزادی ندارند! 

بصیرت ادامه دارد...
حمید وکیلی

 فتنه ای که در ســال 88 در مناطق مختلف 
کشور به بهانه تقلب در انتخابات رخ داد اگرچه 
صدمات و خساراتی را به بار آورد، اما حماسه 
نهم دی ماه بار دیگر خشم ملت ایران را در برابر 
توطئه های دشمن و برخی از افراد ضد انقالب 

و فتنه گر را نشان داد.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند 
که حماسه نهم دی ماه، سومین انقالب ایران 
بوده است. با توجه به این موضوع و اهمیت این 
حماسه، هر ساله راهپیمایی های عظیمی در 
سطح کشور برای گرامیداشت این روز برگزار 

می شود.
روز گذشــته هم مــردم ایران به مناســبت 
هشتمین سالگرد بزرگداشــت حماسه نهم 
دی ماه در سراسر کشور و همچنین در پاسخ 
به هتک حرمت های اخیر و پاسخ به تندروی ها 
مراسمات و تجمعات انقالبی پرشوری برگزار 
شــد که مردم والیی ایران طی شــعارهایی 
کوبنده، باردیگر بر دهان توطئه گرها مشــت 
محکمــی زده و بــا آرمان های بنیــان گذار 
 جمهوری اســالمی ایران امــام خمینی)ره(

 بار دیگر تجدید میثاق کردند.
بزرگداشــت حماســه نهم دی ماه دیروز در 
سراسر کشور به صورت پرشور و با شکوه برگزار 
شد. مردم تهران هم صبح دیروز با حضور در 
مصالی امام خمینی)ره(، هشتمین سالگرد 
بزرگداشت این حماسه را برگزار کردند و پس 
از آن راهپیمایی خود را به سمت خیابان شهید 
بهشتی آغاز کردند.مردم با شعارهایی همچون 
»مرگ بر آمریکا«، »ابوالفضل علمدار خامنه 
ای نگهدار«، »ما اهل کوفه نیستیم علی تنها 
بماند«، »بسیجی می میرد سازش نمی پذیرد«، 
»مفسد اقتصادی اعدام باید گردد«، »فتنه گر 
اشــرافی حیا کن مملکتو رها کن«،»آمریکا 
آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می 
چکد از چنگ تو«، »مرگ بر انگلیس«، »مرگ 
بر آل سعود خائن« از جریان فتنه و وابستگان 

بین المللی این جریان اعالم برائت کردند.
مردم همچنین خواستار برخورد با مزدوران 

آمریکایی و مجازات سران فتنه شدند.
این تجمعات مردمی و انقالبی به مناســبت 
گرامیداشت حماسه 9 دی برگزار شد، اما جالب 
آنجاســت که طبق اعالم رسانه ها شهرهایی 
همچون  مشــهد که اخیرا تجمعــی با بیش 
از 500 نفــر جهت گرانی هــای اخیر برگزار 
کرده بودنــد، راهپیمایی های با شــکوه تری 
را نســبت به دیگر شــهرهای ایــران برگزار 
 کردند. روز گذشــته مــردم ایران بــار دیگر 
نشــان دادند که بیــداری و بصیــرت هنوز 
 ادامه دارد و بــه گفته مقام معظــم رهبری:

 » 9 دی ماه نشــان داد که مــردم ایران یک 
ویژگی بســیار خوبی دارند؛ که اگر در مقطع 
کوتاهی هــم راهی را خطــا رفتند به محض 
 فهمیدن اشــتباه خــود بــه راه صحیح باز 

می گردند.« 

وزیر کشور:
در تجمعات غیر قانونی 

شرکت نکنید
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور درباره 
برخی فراخوان های فضــای مجازی که مردم 
را دعوت به تجمع می کنند، اظهــار کرد: ما 
گزارش هــای در این زمینه داشــته ایم و این 
تجمعات قطعا غیرقانونی است. وی با تاکید بر 
اینکه هر نوع تجمعی باید مجوز داشته باشد، 
گفت: نیروی انتظامی و قــوه قضائیه تاکنون 
تالش کرده اند، مدیریت کننــد تا تجمعات 
غیرقانونی تبدیل به مسئله ای نشود که نگرانی 
ایجاد کند. وزیر کشور بیان کرد: از همه کسانی 
که با این نوع فراخوان ها در تجمعی شــرکت 
می کنند، تقاضا داریم که در این نوع تجمعات 
غیر قانونی شرکت نکنند چراکه برای خودشان 

و دیگر شهروندان زحمت ایجاد می کنند.

احمد سالک
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

پارلمان

احمد علیرضا بیگی در خصوص استیضاح وزیر کشور 
و وزیر راه و ترابری اظهار داشت: وزیر کشور و وزیر راه 
به دنبال این هســتند که با استیضاح در صحن علنی 

مجلس به عنوان قهرمان کنار بروند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: آقای آخوندی دو بار و آقای رحمانی فضلی یک 
بار استعفا داده اند، اما رییس جمهور قبول نکرده است. 

مجلس فعال این دو استیضاح را پیگیری نخواهد کرد.
عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس ادامه داد: 
فضای مجلس علیه این دو وزیر اســت و رای آوردن 
استیضاح قطعی است، اما ما معتقدیم این دو وزیر باید 
پاسخگوی اقدامات خود باشند و افکار عمومی بداند که 
فرصت جدیدی در کابینه دوازدهم نیز به این افراد داده 
شد ولی آنها  انگیزه ای برای کار و خدمت در راستای 

رونق اقتصادی ندارند.
وی افزود: آقای آخوندی اراده ای برای رونق اقتصادی 
که بخش عمده آن در صنعت ساختمان است، ندارد. 
می خواهیم فرصتی ایجاد کنیم تا این دو وزیر بیش از 

این نزد افکار عمومی رفوزه شوند.

 وزرای ضعیف باید نزد افکار 
عمومی رفوزه شوند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

واکنش

یادداشت

واکنش

عکس  روز 

 نمایی خاص از حماسه 
9 دی در اهواز

بصیرت ادامه دارد...

پیشنهاد سردبیر:

عضو جامعه روحانیت مبــارز اظهار کرد: 17 
اپوزیسیون در خارج کشور به محوریت سازمان 
ســیای آمریکا، در سال 88، ســازمان دهی و 
برنامه ریزی شــدند و از فضای مجــازی نیز 
استفاده کردند؛ در داخل کشور نیز کمیته ای با 

حضور 12 نفر تشکیل شد.
وی ادامه داد: زیرمجموعــه کمیته ایکس در 
داخل کشــور، 5 کمیته مکان یابی، عملیات، 
رسانه و... است؛ یعنی یک سازمان دهی داخلی 
و خارجی به وجود می آید که 9 دی، پاســخی 
به این توطئه عظیم بود، 9 دی پاســخ به 14 
هدف فتنه 88 اســت.وی  خاطرنشــان کرد: 
حضور مــردم در راهپیمایی روز 9 دی ســال 
88 و ســال های بعد از آن، پاسخ محکمی به 
توطئه فتنه گران و براندازان بود و ثابت کردند 
که اینگونه نیســت که مــردم در برابر فتنه و 

فتنه گران سکوت کنند.

سازمان دهی 17 اپوزیسیون  
برای طراحی فتنه ۸۸

آیت ا... محسن اراکی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب:

روحانیت

صادق زیباکالم با بیان اینکه صداوسیما از دالیل بروز 
نارضایتی های اخیر در جامعه شده است، گفت: البته 
نمی خواهم ابعاد فشارهای اقتصادی، بیکاری، تورم، 
گرانی، فســاد ناهنجاری و سرخوردگی های سیاسی 
و اجتماعی را دست کم بگیرم، اما معتقدم صداوسیما 
در سال های گذشته به جای اینکه به مسئوالن و نظام 
کمک کند و دردها، مشــکالت ، ضعف ها و ناکامی ها 
را منعکس کند، متاسفانه بلندگوی یک جناح تندرو 
شده است؛ جناحی که بسیاری از مشکالتی که االن به 
وجود آمده، در نتیجه سیاست های این جریان تندرو 
بوده است. مطمئنم اگر شما برنامه های صداوسیما را 
ظرف 48 ساعت آینده رصد کنید دو وجه بارز را در آن 
می بینید؛ یکی تکرار همان کلیشــه های هشت سال 
گذشته در مورد فتنه گران و دیگری اینکه بله، مردم 
ناراضی و ناراحت هستند و سعی می کنند که مشکالت 
را به گردن آقای روحانی بیندازنــد. همانطور که در 
هشت سال گذشته صداوســیما از دیدن واقعیت ها 
فرار کرده متاسفانه امروز هم از دیدن واقعیت ها فرار 

می کند.

 صدا و سیما بلندگوی 
یک جناح تندرو شده است

فعال سیاسی اصالح طلب:

دیدگاه

آیــت ا... اراکی با بیان اینکه ما دســت فتنه را 
خوانده ایم و تجربه 1400 ساله مقاومت در برابر 
فتنه را داریم، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد 
تجربه های پیشــین توطئه های دشمن تکرار 
شــود.دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب  
افزود: ما فضای مجازی را اصالح و با دشمن در 
عرصه فرهنگ و اقتصاد مبارزه خواهیم کرد و تا 
آخر مبارزه در مسیر انقالب هستیم.وی ادامه 
داد: دشــمن بار دیگر قصد ایجاد فتنه در بین 
ملت ایران دارد و می خواهــد از طریق فضای 
مجازی و مسائل اقتصادی فتنه جدیدی به ملت 
تحمیل کند اما ملت ما، ملت 9 دی است.آیت ا... 
اراکی خاطرنشان کرد: ما از دولت می خواهیم 
در رابطه با برقــراری اقتصاد مقاومتی جدیت 
بیشتری نشــان دهند؛ چراکه در یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار هستیم و در این عرصه به 

جهاد اقتصادی نیازمندیم.

دولت در اقتصاد مقاومتی 
جدیت بیشتری نشان دهد

پیشخوان

بین الملل

آژانس بین المللی انرژی اتمی مجددا بر پایبندی ایران به تعهدات 
هسته ای اش در برجام، تاکید کرد.

آژانس بین المللــی انرژی اتمی با انتشــار گزارشــی جزئیاتی از 
 دســتاوردهای این نهاد بین المللــی در ســال 2017 ارائه داد و

 راســتی آزمایی توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 را یکی از این 
دستاوردها برشمرد.

بنابر گزارش پایگاه اینترنتی آژانس بین المللــی انرژی اتمی؛ در 

بخشی از این گزارش آمده است: آژانس به راستی آزمایی و نظارت 
بر اجرای تعهدات مرتبط هســته ای ایران طبق برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( در سال 2015 حاصل شد، ادامه داده است.
آمانو، مدیرکل آژانس در گزارشــات فصلی خود به شورای حکام 
تایید کرد که تعهدات هسته ای ایران در این توافق به طور کامل اجرا 
می شود. بازرسان آژانس به بازرسی تاسیسات در ایران ادامه داده، 
صدها نمونه محیطی به دست آورده و فعالیت هایی انجام داده اند 

که توسط این تکنولوژی پیشرفته شــامل جمع آوری اطالعات و 
سیستم های پردازش مورد حمایت است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گزارش خود با اشاره به 60 
ساله شدن دیده بان هسته ای سازمان ملل در سال 2017، برگزاری 
دو کنفرانس در سطح وزیران و مشارکت های جدید برای پیشبرد 
استفاده از فناوری هسته ای برای توسعه پایدار را از دستاوردهای 

دیگر آژانس در سال جاری )میالدی( دانست.

آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق گزارشی اعالم کرد:
ایران به تعهدات هسته ای  پایبند است

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی از طرح عجیب احمدی نژاد برای فتنه88  و آوردن 
چهار میلیون نفر از شهرســتان ها به تهران برای مقابله با 
معترضان پرده برداشــت! وی گفت: ایده جدیدی توسط 
دوســتان آقای احمدی نژاد بیان شد که از شهرستان های 

اطراف چهار میلیون نفر بیاوریم و اینها که در تهران هستند، جمع کنیم  که رهبری مخالفت کردند. اینها چیزی 
است که کسی بیرون نمی گوید و رهبری دنبال این بودند که از طریق آرامش و پاسخگویی به همه سواالت مردم 

این اعتماد و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام حفظ شود و نظام وظیفه دارد نوکری مردم را بکند.
نظام به دنبال حل بحران 88 به روش های اقناعی بود، وقتی سیستم امنیتی کشور چند نفر را دستگیر کرد، آقای 
احمدی نژاد نامه ای را خدمت رهبری نوشت که اینها را آزاد کنید. آدم نه می توانست بگیر و ببند و فشار آوردن 

بیش از حد را ببیند و نه آن ور را؛ تعجب می کردیم حد وسط چیست!؟

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی علت استعفای قائم 
مقام را »فشار تندروها« در جریان اصالحات دانست. دبیرکل 
حزب اعتماد ملی در نامه ای به الیاس حضرتی، عضو شورای 
مرکزی این حزب، از وی خواست تا برای »پایان دادن به برخی 
اختالف سلیقه ها« شورای اجرای حزب اعتماد ملی را با حضور 

اعضایی همچون  رئوف قادری، محمود رئوفی ، مهدی  رسولی پناه  و حمیدرضا  کارگر   تشکیل دهد.در این نامه تاکید 
شده که حجت االسالم منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی تمایلی به اداره شورای اجرایی ندارد.بعد از انتشار این 
نامه، رسول منتجب نیا  استعفا داد و تاکید کرد :درخواست می کنم استعفای مورخ 96/10/4 اینجانب را از قائم مقامی 
دبیرکل و عضویت در حزب بپذیرید. تا آخر عمر بر ضرورت تحزب در کشور و مخالفت با فردگرایی و شخصیت محوری 
و روش های پوپولیستی در عرصه فعالیت سیاسی باقی خواهم ماند.اختالفاتی که بعد از انتخابات مجلس دهم، بر سر 

حضور یا عدم حضور این حزب در شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان وجود داشت، همچنان ادامه دارد. 

نماینده سابق مردم در مجلس:

ایده احمدی  نژاد 
اجرایی نشد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

فشار تندروها موجب 
استعفای منتجب نیا شد

  برخــورد جناحی با 
گالیه های اقتصادی مردم 

خیانت است

تفاهم ملی برای بهبود 
اقتصادی

اپوزیسیون نمایی از 88 
تا 96 

 ســال سرنوشت برای 
برجام

پاســخ مطالبات مردم 
بنزین 1500 تومانی نیست

 تدبیر یا تهدید مردم؟!

سمیه یوسفیان

وقتی ترامپ حامی ملت 
ایران می شود؛

شما ساکت شو!
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به بودجه نیازمندیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مالیات نبض اقتصاد کشور
مالیات، اهمیت ویــژه ای برای تامین منابع مالی 
مورد نیاز دولت هــا دارد و به عنوان یکی از منابع 
درآمد اصلی دولت ها و راهی برای بهبود ســطح 
زندگی مردم در اکثر کشورهای جهان محسوب 
می شــود. نظام مالیاتی با توجه به کارکردهای 
خود نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد کشور 
دارد و نبض اقتصاد کشــور محســوب می شود، 
زیرا مالیات ها از پایدارترین و با ثبات ترین منابع 
درآمدی دولت ها هستند و پرداخت مالیات از مهم 
ترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود 
و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، 
افزایش خدمات، عمران و آبادانی کشور می شود. 
از این رو ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام 
ســاختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در 

توسعه اقتصادی کشور دارد.
بدین ترتیب دولت ها با اســتفاده از ابزار دریافت 
انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشــور، 
درآمد الزم برای امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد 
زیرساخت  و بســتر فعالیت های سخت افزاری و 
نرم افزاری و... کشور را تامین می کنند؛ همچنین 
برقراری نظام مطلوب و بهینــه مالیاتی، موجب 
توزیع عادالنه تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور 
می شود. به این ترتیب با دریافت نرخ های تصاعدی 
مالیات با توجه به درآمــد و ثروت افراد جامعه )از 
یک سقف مشخص درآمدی(، از افراد پردرآمد و 

ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می شود.
بر این اســاس، برنامه ریزی بــرای وصول کامل 
مالیات و جایگزین کــردن درآمدهای مالیاتی به 
جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار 
می باشد از اساســی ترین محورهای برنامه ریزی 

برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. 
جهت دريافت مجموعه مدون گزارش هاي

تحليلي با محوريت مباحث مالياتي، به اداره
روابط عمومي امور مالياتي استان اصفهان

مراجعه کنيد. 

بازار

آلبوم عکس

رييس انجمن صنايع نساجی ايران :
 اصفهان، قوی ترین رکن 

نساجی ایران است
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان با رییس انجمن صنایع نساجی 
ایران دیدار و گفت و گو کرد.رییس انجمن صنایع 
نساجی ایران در این جلسه گفت: استان اصفهان 
سال های متمادی به عنوان قطب نساجی کشور 
مطرح بوده و قوی ترین رکن نساجی ایران در طول 

چندین دهه بوده است. 
جمشید بصیری با اشاره به اینکه هر گونه معرفی 
صنایع کشــور در شرایط فعلی کشــور، حرکتی 
بسیار ارزنده است، ادامه داد: حرکت تولید کشور 
نباید قطع شود و به همین دلیل هر یک از صنایع 
کشور نیازمند تحوالتی هر چند کوچک هستند. 
وی مشــکالت برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
در شرایط فعلی را یادآور شد و افزود: در طول ۵۴ 
سال فعالیت در صنعت نســاجی، ده ها نمایشگاه 
تخصصی در این حــوزه را برنامه ریزی و مدیریت 
کردم و به ســختی های این کار آشــنا هستم اما 
همچنان معتقدم نمایشگاه ها سهم بسیار مهمی 

در پویا نگه داشتن صنایع کشور دارند. 

رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه 
اصفهان تاکيد کرد:

 اصالح تعرفه واردات
 بهتر از اجرای طرح رجیستری

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن 
ثابت و همراه استان اصفهان گفت: اگر دوباره نرخ 
تعرفه واردات تلفن همراه، چهار درصد شود عالوه 
بر حذف قاچاق دیگر نیازی به طرح رجیســتری 

نخواهد بود.
حسن میرشمشیری با اشــاره به افزایش قیمت 
تلفن های همراه پس از اجرای طرح رجیستری، 
اظهار کرد: زمانی کــه واردات قانونی تلفن همراه 
آغاز شد تعرفه چهار درصدی واردات به ۱۸ درصد 
افزایش یافــت. وی با بیان اینکــه افزایش تعرفه 
واردات اشتباه است، افزود: اگر تعرفه واردات اصالح 
شود نیازی به این طرح با صرف هزینه های هنگفت 

نیست و تمام این مشکالت از بین می رود.
رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه تصریح 
کرد: متاســفانه دولت نمی خواهد از حق گمرکی 
خود بگذرد و می خواهد قدم های آهسته ای برای 
اصالح این ســاختار بردارد. در صورتی که به طور 
قطع اگر نرخ واردات اصالح شود و به چهار درصد 

برسد، تمام این مشکالت برطرف خواهد شد.

درآمد زیر ٧٠٠ هزار تومان 
شرط دریافت یارانه نقدی

بــه گفته محمد قاســمی، معــاون پژوهش های 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در طرح فعلی بازنشســتگان، افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیســتی و عشایر همچنان یارانه 
نقدی خواهند گرفت. همچنین روستاییان به شش 
دهک درآمدی تقسیم خواهند شد و به سه دهک 
پایین یارانه نقدی پرداخت می شود؛ به عبارت دیگر 
نیمی از روستاییان از گردونه دریافت یارانه نقدی 
حذف خواهند شد. در ادامه نیز اگر کسی بتواند به 
دولت اثبات کند که کمتر از ٧٠٠ هزار تومان درآمد 
دارد، یارانه نقدی خواهد گرفت که منوط به بررسی 

حساب های بانکی و درآمدهایش خواهد بود. 
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی همچنین جزئیاتی از طرح 
دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی قســمتی 
از یارانه بگیران را تشریح کرد و گفت: درباره بحث 
هدفمندی، انواع سناریوها برای حذف یارانه نقدی 
قسمتی از یارانه بگیران مطرح است. روشی که فعال 
در نظر گرفته شده این است که فعال مشخص است 
که بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش و عشایر 

باید همچنان یارانه نقدی بگیرند.

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ساختار بهداشــتی مرغداری های استان اصفهان 
نامطلوب است، گفت: متاســفانه ترددهای بدون 
کنترل جــاده ای مرغداری ها در داخــل و خارج 
استان اصفهان ســبب بروز بیماری های مختلف و 
گسترش آلودگی می شود. شــهرام موحدی اظهار 
داشت: مسائل امنیتی و زیستی در مرغداری های 
اســتان به هیچ وجه بهداشتی نیســت و با وجود 
درخواست های فراوان از این واحدها، گوش شنوایی 
برای پیشگیری ها از بیماری ها در مرغداری ها نداریم. 
وی در پاسخ به این ســوال که براساس گفته های 
مسئوالن استان اصفهان تاکنون ۱٠٠ هزار قطعه 
مرغ تخم گذار در استان به دلیل شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرنــدگان معدوم شــده اســت، افزود: 
معدوم سازی این تعداد طیور در مقابل تولید 26 تا 
2٧ میلیون قطعه مرغ تخم گذار در استان سه دهم 
درصد هم نمی شود و تاکنون ما شاهد بروز بیماری 
تنفســی فوق حاد پرندگان در اصفهان بوده ایم نه 
آنفلوآنزا. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه 

داد: تاکنون تعدادی کانون  مرغ تخم گذار در استان 
مبتال به بیماری فوق حاد تنفسی پرندگان شناسایی 
شده اســت، اما اینکه دلیل این بیماری چه عاملی 
می تواند باشد باید منتظر جواب مراکز تشخیصی 
در پایتخت باشیم. وی بیان کرد: آنچه در حال حاضر 
مهم هست اینکه پرورش دهندگان طیور در استان 
اصفهان باید در رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه 

واحدهای پرورشی دقت الزم را داشته باشند.

مديرکل دامپزشکی استان اصفهان:

ساختار بهداشتی مرغداری های استان نامطلوب است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
گفت:دفاتر اســناد رســمی در بهبود فضای کسب 
 و کار نقش مهمــی دارند و یکی از مســائلی که در 
بهبود فضای کسب و کار مطرح است فرآیند زدایی و 
تسهیل امور است. امور باید در فضای کسب و کار به 
سمت ساده و کوتاه شدن پیش بروند. این به معنی 
کنار گذاشتن ثبت و سند نیست، بلکه سیاست های 

کلی باید بر این باشد که هر قراری مکتوب شود.
حمیدرضــا فوالدگر اظهار کرد: عــده ای همه چیز 
را دولتی می دانند و به دنبــال اقتدار گرایی دولتی 
هستد. تمرکز گرایی دولتی در تمام دنیا رو به افول 
اســت و همه نظریه های جدی می گوید دولت باید 
تنها نقش تنظیم گر و سیاست گذار را داشته باشد. 
بسترســازی و جهت دهی بر عهده حاکمیت است. 
دولت بایــد نقش خــود را از تصدی گیری دور کند 
و تنها در اموری وارد شــود که از توان مردم خارج 
است و دفاتر اسناد رســمی مثال بسیار خوبی برای 

این مسئله است.
وی گفت: یکی از شاخص های بهبود فضای کسب و 

کار، میزان بروکراسی و دیوان ساالری است و عالوه بر 
اینکه در داخل کشور تحلیل و رصد می شود از طرف 
بانک جهانی نیز بررسی می شود و بر مبنای آخرین 
تغییرات قوانین و فرآیند ها به کشور امتیازی می دهد 
که متاســفانه در حال حاضر رتبه ایران در سهولت 
فضای کسب و کار رتبه قابل قبولی نیست. همه باید 
به سمت الکترونیک شدن فرآیندها پیش برویم و تا 

جای ممکن از کاغذ بازی دوری کنیم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 

 رتبه ایران در سهولت فضای کسب و کار قابل قبول نیست

مدیرعامل بندر خشک اصفهان با بیان اینکه زمین بندر خشک اصفهان در حال واگذاری است، گفت: با توان باالی 
استاندار جدید امیدواریم تا پایان سال جاری موافقت نامه اصولی بندر خشک اصفهان برای اجرا، صادر شود. حبیب ا... 
بهرامی درباره آخرین وضعیت بندرخشک اصفهان اظهار کرد: بندرخشک اصفهان در چارچوب مصوبه هیئت دولت 
شکل گرفت و اکنون متولی آن شرکت» بندر خشک کاروان اصفهان« است که با گرفتن مشاور و جانمایی طرح، مجوز 
اولیه آن را از وزارت راه و شهرسازی گرفته است. وی افزود: معاون زیرساخت وزارت راه وشهرسازی این طرح را بررسی 

کرده؛ همچنین  وزیر راه وشهرسازی موافقت اصولی برای اجرای طرح بندر خشک را صادر کرد.

صدور موافقت نامه اصولی 
اجرای بندرخشک اصفهان 

تا پایان امسال

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،381،000
تومان

697،000نیم سکه
تومان

412،700ربع سکه
تومان

271،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

132،785
تومان

      قیمت سکه و طال

آلبوم عکس عود طرح هدیه

 29,000
تومان

آلبوم عکس عود طرح گل رز

 29,000
تومان

آلبوم عکس عود طرح دسته گل 

 39,000
تومان

تحویل دو فروند هواپیما 
ATR جدید به ایران

عکس روز

پارلمانبهداشت

نایب رییس صنف کشاورزی شهرســتان اصفهان  گفت: 
متاسفانه به دلیل خشکسالی و بی آبی، بیش از ۹۹ درصد 

اراضی کشاورزی شرق اصفهان خشک شده است.
کاظم محمدی در خصوص وضعیت کشــاورزی اصفهان، 
اظهار کرد: در شرایط نرمال آبی در سال 2۴٠ هزار تن غله و 

۱۱٠ هزار تن ذرت علوفه و میزان باالیی تولید یونجه و صیفی جات در اصفهان کشت می شد که متاسفانه سال 
گذشته کل تولید غله شهرستان اصفهان به ۱2٧ هزار تن کاهش یافت که نسبت به یک سال نرمال ۵٠ درصد 

کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در سال آبی جاری )۹٧-۹6( در شهرستان اصفهان هیچ کشتی انجام نشده است، افزود: در 
نهایت حدود ۳٠٠ تا ۴٠٠ متر از اراضی کشاورزی اصفهان در منطقه زیار از پساب تصفیه شده فاضالب کشت 

محدودی دارند.

خشکی ۹۹ درصد 
اراضی کشاورزی 
شرق اصفهان

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در خصوص معضل آلودگی 
هوا و راهکارهای مبارزه با آن، اظهار کرد: آلودگی هوا فقط مختص 
به کالن شهر اصفهان نیست و هم اکنون در تهران، تبریز و خوزستان 
و برخی استان های دیگر حتی شدت آلودگی هوا از اصفهان بیشتر 
است، بخشی از این معضل مربوط به خودروهاست. متاسفانه اکثر 
مردم وقتی کار ضروری ندارند باز برای تردد درون شهری از خودروی 

شخصی استفاده می کنند. 

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی گفت: استان 
اصفهان با عوارضی که به دولت می دهد، بودجه ۵ استان را تامین 
می کند در حالی که خــودش نیازمند این بودجه اســت. باید در 
پروژه های عمرانی به این استان کمک شــود، اما متاسفانه کاری 
نمی کنند. اتوبوس هایی که در اصفهان وجود دارد اســقاطی است 
که باید به همراه تاکسی ها نوسازی شوند. این اتومبیل ها باید از رده 
خارج شوند؛ چراکه همین موارد سبب افزایش آلودگی هوا می شود.

سیدناصر موسوی الرگانی ادامه داد: وجود کارخانه های بزرگ در 
سطح استان اصفهان باعث ایجاد آلودگی هوا در استان است. یکی 
از نکاتی که برای اصفهان بسیار مهم بوده خشکی زاینده رود است. 
تا زمانی که آب در بســتر رودخانه زاینده رود روان بود، شاهد این 
همه آلودگی هوا نبودیم؛ بنابراین یکی از دالیل افزایش آالینده ها 
خشکی زاینده رود است که این مشکل به سوء مدیریت بر می گردد 

و کوتاهی هایی که در این خصوص صورت گرفت. 

رييس مجمع نمايندگان استان اصفهان می گويد:  در حالی که عوارض پرداختی  اصفهان، بودجه 5 استان را تامين می کند، اما خودش نيازمند کمک است؛
به بودجه نیازمندیم

بانک ملت موافقت خود را بــه عنوان بانک عامل تامین 
اعتبار یک میلیارد و ۹٠٠میلیــون یوروی طرح بهبود 

فرآیند و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان اعالم کرد.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: قــرارداد طرح بهبود فرآیند و 

بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان، اسفند سال گذشته امضا شد که بر اساس آن مقرر شد از محل خط اعتباری 
کره جنوبی، اعتبار موردنیاز این طرح تامین شود.

علیرضا آرمان مقدم، انتخاب بانک ملت را به عنوان بانک عامل، گام بزرگی برای استفاده از خط اعتباری 
کره جنوبی گفت: تامین این اعتبار برای اجرای بهبود کیفیت و بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان در زمینه 
کاهش تولید نفت کوره و تبدیل آن به فرآورده های سبک و با ارزش اختصاص می یابد. وی افزود: در آینده 

نزدیک طرح عملیات اجرایی این قرارداد آغاز می شود.

تامین اعتبار بهینه سازی 
پاالیشگاه اصفهان از 
فاینانس کره جنوبی

هدایت ا... خادمــی، نماینده ایــذه و باغملک در مجلس هــم از جمله 
نمایندگانی اســت که با افزایش قیمت بنزین مخالف است و در واکنش 
به اظهارات رییس جمهور مبنی بر اینکه با این افزایش، قیمت ســوخت 
به نصف قیمت جهانی نخواهد رســید، گفته : » نمی توان ایران را با دیگر 
کشورها مقایسه کرد. اصوال قیاس یک کشور با کشور دیگر باید با توجه به 

امکانات و شرایط منطبق بر هم باشد. به عنوان مثال حتی نمی توان آلمان 
را با ژاپن مقایسه کرد.«

خادمی می گوید: »نمی توان ایران را با کشــوری مقایسه کرد که اگر یک 
اختالس در آن رخ دهد، فرد یا اعدام می شود و یا خودکشی می کند، اما 

در ایران مقامات دولت برای آزادی متهم اقتصادی وثیقه تهیه می کنند.«

این نماینده همچنین با بیان اینکه بیشتر کشورها سوخت را وارد می کنند 
 اما سوخت در ایران تولید می شود، گفته است: هزینه بنزینی که ما تولید 

می کنیم، کمتر از سوختی است که دیگر کشورها وارد می کنند.
نماینده مردم خاش هم اعتقاد دارد که قطع یارانه ها و افزایش قیمت بنزین 

ظلم مضاعفی بر مردم کم درآمد وارد می کند.
از سوی دیگر، احمد صفری که عضو کمیسیون انرژی مجلس است اعتقاد 
دارد در شرایطی که دولت پیشــنهاد داده یارانه حدود ۳٠ میلیون نفر از 
جمعیت کشور در سال آینده قطع شــود، مردم دیگر کشش گران شدن 
حامل های انرژی از جمله بنزیــن را ندارند. صفری می گوید اکنون زمان 

مناسبی برای افزایش قیمت بنزین در کشور نیست. 
وی معتقد است که با گران شــدن بنزین اکثر کاالهای اساسی خصوصا 
مواردی که مســتقیم با حمل و نقل در ارتباط اســت ،گران خواهد شد و 
هرکس هم هرچقدر دلش بخواهد بسته به انصافی که دارد قیمت کاالی 
خود را باال می برد. ضمن اینکه درباره اقشــاری که زندگی آنها مستقیم با 
بنزین سر و کار دارند مانند رانندگان و تاکسی داران نیز می گوید: تعیین 
یارانه ســوخت برای این افراد مانند آنچه که در گذشته وجود داشت کار 

منطقی نیست و دو نرخی بودن بنزین باعث ایجاد فساد می شود.
به نظر می رســد اکثر نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف 
هســتند. به هرحال قیاس ایران  با کشورهای خارجی قیاس صحیحی به 
نظر نمی رســد. در کشــور ایران هیچ چیز از جمله حقوق مردم بر اساس 
دالر و مشابه دیگر کشورها نیســت که بخواهیم قیمت ســوخت را نیز 
مانند آنها تعیین کنیم. فعال کمیســیون انرژی بــا بنزین ۱۵٠٠ تومانی 
مخالفت کرده است، پس از آن باید در کمیســیون تلفیق و در نهایت در 
صحن مجلس هم در این باره تصمیم گیری شــود. شواهد و قرائن کنونی 
نشان می دهد که با تصویب افزایش قیمت بنزین مخالفت می شود، اما در 
عین حال فراموش نکنیم که مجلس دهم نشان داده اصوال گاهی توانایی 
ویژه ای در گرفتن تصمیمات دقیقه نــودی دارد که برخالف پیش بینی 
 های عامه و رسانه هاست! ممکن اســت درنهایت با افزایش قیمت بنزین 

موافقت شود. 
پی نوشت: روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از آمادگی دولت برای 

عرضه بنزین با قیمت ۱2٠٠ تومان خبرداد.  

نمايندگان مخالف افزايش قيمت بنزين هستند؛

کمر مردم می شکند

»اجازه نخواهيم داد با افزايش قيمت حامل های انرژی کمر مردم را بشکنند.« اين را »حاجی بابايی« از نمايندگان اصولگرای مجلس در 
جمع فرهنگيان گفته است. اين نماينده همچنين در اعتراض به گران شدن احتمالی قيمت بنزين گفته است: » برای بنزين بايد تدبير 
مناسبی انديشيده شود که مردم تحت فشار نباشند؛ عدالت اجتماعی بايد در نظر باشد، آيا کسی که ماشين پانصد ميليون تومانی دارد با  کسی 
که به زور يک پيکان برای مسافرکشی تهيه کرده است بايد بنزين را با يک  قيمت  استفاده کنند؟ اينها پيشنهاداتی است که می تواند، منابع را 

هدايت کند که به اقشار مردم آسيب نرسد.«

سما مطيعی
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خاطرات شهدای اصفهانی در 
»مردان ابراهیم« خواندنی شد

کتاب »مردان ابراهیم« اثر زهره قندهاری شامل 
خاطراتی از شــهدای اصفهان از سوی انتشارات 
میراث ماندگار قم منتشــر شــد. زهره قندهاری 
در ارتباط بــا این کتاب گفت: ایــن کتاب حاوی 
خاطرات 26 شــهید محله امامزاده نرمی واقع در 
دولت آباد اصفهان اســت. به گفته او، پدر، مادر، 
همرزم، دوستان و بستگان هر شهید چند خاطره 
از آنها بیان کردند که در مجموع 174 خاطره شد؛ 
اما پس از بازنویسی، برای هر شهید دوـ  سه خاطره 

انتخاب و در کتاب منتشر شد.
قندهــاری ادامه داد: برای هر شــهیدی در پایان 
خاطرات شــعری با نــام یا خصوصیات شــهید 
ســروده ام. این نویسنده ابراز داشــت: این اولین 
کتابی است که به قلم من منتشر شده؛ اما قبل از 
انتشار این کتاب، بسیاری از اشعارم در کتاب های 

مختلف منتشر شده است.

نویسنده کودک و نوجوان کشور خبرداد:
پایان نگارش داستان عاشقانه 

»دره کولی ُکش«
نویسنده کودک و نوجوان کشور از پایان نگارش 
داســتانی عاشــقانه با عنوان »دره کولی ُکش« 

خبر داد.
سوسن طاقدیس، با بیان اینکه داستان عاشقانه ای 
را  برای نوجوانان به نگارش درآورده است، اظهار 
کرد: رمان »دره کولی ُکش« را بر اساس داستانی 
واقعی نوشته ام که پدربزرگم برایم روایت کرده بود. 
وی ادامه داد: داســتان اثر تازه ام درباره قبیله ای 
کولی و ماجرای دختری به نام »همه ناز« اســت 
که در این قبیله زندگــی می کند. با پرس وجویی 
که داشــتم، دیدم کولی ها برخی اسامی همچون 
»همه ناز« را برای فرزندانشان برمی گزینند و من 
هم این نام را پســندیدم و برای شخصیت اصلی 
داســتان خود انتخاب کــردم. طاقدیس تصریح 
 کرد: هنوز ناشری برای چاپ و ارائه این اثر انتخاب 

نکرده ام.

تهیه کننده فیلم خانه کاغذی:
 سینما بدون حمایت مردم 

از بین می رود
فیلم ســینمایی »خانه کاغذی« با اســتقبال 
گرم مردم اصفهان و با حضــور مهدی پاکدل، 
تینا پاکروان و مهدی صباغ زاده اکران شد.تینا 
پاکروان تهیه کننده و بازیگر این فیلم در جمع 
دوســتداران هنر هفتم، با بیان اینکه ســینما 
بدون حمایت مردم از بین می رود، اظهار داشت: 
ســینمای بخش خصوصی تنها بــا حمایت و 
اســتقبال مردم زنده مانده اســت. اینکه مردم 
حمایت می کنند، انگیزه ای قوی برای تولید فیلم 
از سوی بخش خصوصی در سینمای ایران است.

وی بیان کرد: خوشحال هستیم که مردم اصفهان 
از این فیلم اســتقبال کردند و این مایه افتخار 
و دلگرمی ما به عنوان فیلم ســاز ایرانی اســت. 
فیلم اجتماعی »خانه کاغذی« ساخته مهدی 
صباغ زاده، روایت  پدر و دختــر روزنامه نگاری 
اســت که همپای هم کار می کنند و هیچ کدام 
به خاطر دیگری ازدواج نکرده اند. دختر در یک 
نشریه کار می کند و پدر هم بعد از مدتی دوباره 
دســت به قلم می شود. پرویز پرســتویی، تینا 
پاکروان، ســتاره اســکندری، علیرضا کمالی، 
مهدی پاکدل، حســین پاکدل و ثریا قاســمی 
بازیگران این فیلم هســتند.  خانــه کاغذی در 
بخش رقابتی جلوه گاه شرق جشنواره پانورامای 
سینمای آسیا برای نخستین بار اکران شده بود 
که تاکنون جوایز متعددی را به خود اختصاص 
داده اســت. شــهروندان اصفهانی می توان در 
پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان به تماشای 

این فیلم بنشینند.

عروسک گردان فامیل دور:
 حرفه عروسک گردانی 
فراتر از یک شغل است

جمعه اولین سالگرد درگذشت دنیا فنی   زاده بود؛ 
هنرمندی که بیشتر بچه ها و حتی بزرگ تر ها او را 

به نام »مادر کاله قرمزی« می شناختند.
محمد لقمانیان، عروسک گردان فامیل دور هم 
مانند مرحوم فنی زاده، عروسک گردان خالقی 
اســت که با طراحی حرکات ریز و هوشمندانه 
توانســت به فامیل دور شــخصیتی باور کردنی 
بدهد. لقمانیان  در گفت و گویی در پاســخ به 

سواالت زیر این گونه گفت:
چه عاملی باعث شد که عروسک گردان 
شــوید؛ حرفه ای که خود واقعی شــما 
دیده نمی شــود اما به یک عروسک جان 

می دهید؟
وقتی برای تحصیل در رشته تئاتر، وارد دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران شدم و گرایش 
تئاتر عروســکی را انتخاب کردم؛ گرایشی که 

تکنیک جان بخشیدن به اشیا را یاد می دهد. 
وقتی این تکنیــک را یاد می گیــری در ظاهر 
تخصصی را آموخته ای، اما به مرور انگار جادویی 
رخ می دهد؛ چون به یک شــیء بی جان، جان 
می دهی و او را بــه حرکت درمــی آوری و آن 
شــیء پیامی را منتقل کرده و بر مخاطب تاثیر 
می گذارد. وقتی به این کار عالقه مند  شوی، به 
مرور عاشق کارت می شوی و با عروسک ها ارتباط 

صمیمانه ای برقرار می کنی.
بازار کار عروســک گردانی چطور است، 

راضی هستید؟
تا زمانی که تولید کارهای عروســکی در مراکز 
صداوسیمای استان ها زیاد بود، اوضاع کار ما هم 
خیلی خوب بود و خیلی ها وارد این حرفه شدند، 
اما االن این تولیدات خیلی کم شده؛ با این حال 
نسبت به برخی حرفه ها هنوز هم بازار کار خوب 
است. واقعیت این اســت که اگر دل به این کار 
بدهی و عاشقش شوی، هم از کارت لذت می بری 
و هم هیچ وقت بیکار نمی مانی؛ درســت مثل 
زنده یاد خانم فنی زاده که واقعا عاشق کارش بود.

وقتی وارد حرفه عروسک گردانی می شوی، فراتر 
از شغل به آن نگاه می کنی!

به میزبانی پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
صورت می گیرد؛

رونمایی از فیلم کوتاه 
»عافیت«

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان ایــن هفته با اکران 
دو فیلم کوتــاه و رونمایی از یــک فیلم کوتاه 
برگزار می کند. این برنامه، فردا ساعت 16:30 
الی18:30 در نگارستان امام خمینی)ره( واقع 
در میدان فیض، رو به روی پل خواجو، میزبان 

عالقه مندان به تماشای فیلم کوتاه است. 
در پاتوق ایــن هفتــه فیلم کوتــاه اصفهان، 
فیلم های »هیر« به کارگردانی هانی ســینگ 
و »تشــریفات خصوصی« به کارگردانی سجاد 
ایمانی به نمایش در می آینــد و از فیلم کوتاه 
»عافیت« به کارگردانی حمید وفاخواه رونمایی 

خواهد شد.

چهره ها

فیلم کوتاه

یک بلیت و دو نمایش

پیشنهاد سردبیر:

تازه های نشر

به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان 
قدرت ا... نوروزی همزمان با ســال نوی میالدی و 
میالد مســیح)ع( به دیدار خانواده شهدای ارامنه 

شهید خاتون نژاد و هاکوپیان رفت و در این دیدار 
توفیق و ســال خوشــی را برای این خانواده ها از 

خداوند مسئلت نمود.

شهردار اصفهان در این دیدارها گفت: همان گونه 
کــه اطــالع داریــد در ایــران اســالمی ادیان 
ابراهیمی بــه خوبی در کنــار یکدیگر زندگی می 
کنند و الزم اســت ایــن تمهیــدات در تمام دنیا 
نیز فراهــم شــود و همه مــردم دنیــا بتوانند با 
 صلح، دوستی و ســازش در کنار یکدیگر زندگی 

کنند. 
در ادامه ایــن دیدار خانــواده شــهید هاکوپیان 
اظهار کردند: همین که شــما در ایــن ایام به یاد 
خانواده شهدا هستید، جای تشکر و قدردانی دارد 
 و من نیز متقابــال آرزو دارم ایام خــوش و خوبی

 داشته باشید.

شهردار اصفهان:
در ایران، ادیان ابراهیمی به خوبی در کنار یکدیگر زندگی می کنند

رویدادهای فرهنگی
مینیاتــور  نمایشــگاه 

دیوارنگاره هــای صفوی در 

نگارخانه صفوی تا 20 دی 

ماه صبح ها از ســاعت 10 

تا 13 و بعــد از ظهرها از 

ســاعت 17 تا 21 برگزار 
می شود.

نمایشگاه خیریه نگارگری

در نگارخانه خورشید،واقع 

در واقع در انتهای خیابان 

شــیخ کلینی، پالک 1۵ 

تــا 13 دی مــاه هر روز 

از ســاعت 16 تــا 20 
برپاست.

نمایش »کدو قلقله زن«  تا 16 

دی ماه در تماشاخانه بسته نگار 

واقع در واقع در خانه اصفهان، 

خیابان گلخانه، ســه راه ماه 

فرخــی، جنب بانــک ملت، 

موسســۀ فرهنگــی هنری 

بسته نگار به صحنه می رود.

صدای وحیدت رو به گوش همه 
خواهم رساند

بهنوش بختیاری، بازیگر تلویزیون با گذاشتن عکسی از 
پدر شهید وحید نومی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»وحید نومی گلزار« شهیدی که در اوج داشتن همسر 
و فرزند شــیرین و خانواده ندایی راشنید و برای امنیت 
کشورش رفت.پدر جان صدای وحیدت رو به گوش همه 

خواهم رساند...روحش شاد!

 10
دی

مجید رضائیان نخستین ســردبیر روزنامه »ایران«، دهم دي ماه 

1341 در تربت جام )خراسان( به دنیا آمده است.

 رضائیان که از روزنامه نگاران پرکار وطن در دوره معاصر است، پس 

از اتمام دوره هاي آموزش روزنامه نگاري، ســال ها در خبرگزاري 

ملي کشور )ایرنا( کار کرد و تجربه آموخت. وي در این خبرگزاري 

به سرعت از پلکان ترقي باال رفت. وی به عنوان دست راست دکتر 

فریدون وردي نژاد در تاســیس روزنامه »ایران« در ســال 1373 

)1994( کار کرد و مدت ها سمت معاونت مدیرعامل و سردبیر این 

روزنامه را داشت.

 در زمان ســردبیري او بود که تیــراژ روزنامه ایران تــا حدي باال 

رفت کــه از این لحــاظ در مدتي کوتــاه روزنامه دوم ایران شــد. 

توجه بــه اخبار شــهري و غیرسیاســي که پس از انقالب ســال 

13۵7 تقریبا به فراموشــي ســپرده شــده بود، از زمان ریاســت 

رضائیان بــر تحریریه روزنامه ایــران و در این روزنامه احیا شــده 

است. 

زاد روز تولد نخستین سردبیر روزنامه ایران

برنامه جدید »به اضافه مستند«، سه شنبه 12 دی با پخش و بررسی مستند »کویرس، وطن کوچک من« روی آنتن شبکه مستند می رود.
به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، نوزدهمین قسمت از برنامه »به اضافه مستند« با حضور سید رضا صدرالحسینی کارشناس و تحلیل گر مسائل غرب آسیا و مرتضی 
شعبانی مدیر مرکز مستندسازی حقیقت و تهیه کننده مستند »کویرس، وطن کوچک من« و با موضوع مستندسازی »بحران در مناطق غرب آسیا، الزامات و پیشرفت ها« 

پخش خواهد شد. در این برنامه محمدتقی فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی فرمی »کویرس، وطن کوچک من« خواهند پرداخت.
این مستند روایتی از مقاومت سه سال و نیم دانشجویان یکی از مهم ترین پایگاه های آموزشی- نظامی در کویرس سوریه است. این دانشگاه هوایی، باوجود تمام حمالت در 
این مدت از سوی گروه های تروریستی، موفق می شود یک تنه در برابر محاصره داعش مقاومت کند. داستان این مستند، روایتی انسانی و برش کوتاهی از زندگی و سرگذشت 

انسان هایی است که طی سه سال و نیم محاصره کامل و همسایگی با مرگ، با ناامیدی مبارزه می کنند.

»کویرس، وطن 
کوچک من«روی آنتن 

شبکه مستند می رود

تند
س
م

 اصفهان، میزبان کنسرت های زمستانی 
می شود

ســاالر عقیلی باز هم در اصفهان به اجرای کنسرت می پردازد. کنسرت دی ماه ســاالر عقیلی در اصفهان روزهای 
22 و 23 دی ماه در سالن کوثر واقع در سه راه حکیم نظامی، مجموعه 22 بهمن 
 برگزار می شــود. مردم اصفهان می توانند برای خرید اینترنتی بلیت به سایت

 Sharghconcert.ir مراجعه کننــد. 21 دی ماه اصفهان میزبان علیرضا 
عصار در سالن رودکی است، فروش اینترنتی بلیت کنسرت عصار از درگاه 
سایت Melliconcert.com انجام می شود. این اجرای موسیقی توسط 
عصار در دو سانس 18 و 21 انجام می شود. هنر سرای خورشید کنسرت 
»گروه سرمســت« را در روز 14 دی ماه در برنامــه دارد که با حضور 8 
هنرمند موسیقی برگزار می شود.این اجرای صحنه ای ساعت 19:30 
 در محل هنر سرای خورشید برگزار می شود و تهیه بلیت آن از سایت

 Navayemehr.ir قابل خریداری است و هزینه آن 30هزار تومان 
است.

فاطمه جبلی

در تونلی تنگ و تاریک پا می گذاری؛ چند قدم که جلوتر می روی با دیدن سیگارهایی که در دیواره سمت چپ ورودی خودنمایی می کند، آهسته تر گام 
برمی داری. پاکت های سیگار از برندهای مختلف به شکل کفپوش درآمده است. پیچ دوم را که پشت سر می گذاری، حجم سیگارها بر دیواره تونل  به طرز 
چشمگیری افزایش پیدا می کند و در انتها سیاهی مطلق می بینی به معنای مرگ. با ورود به سالن اصلی، با میدانی شبیه رینگ بوکس و دود غلیظی مواجه 
می شوی که فضا را کامال گرفته و نورپردازی شدید که در تمام لحظات مرگ و نیستی را تداعی می کند؛ بالشتک هایی که دورتا دور این رینگ قرار دارد؛ 
آوای موسیقی وهم آور همراه با صدای پیاپی فندک های و در انتها خراش هایی بر یک تار الکترونیکی و شروع یک داستان... این تشریح ورودی و سالن تئاتر 
»ده هزار سیگار و دونات« به کارگردانی مرتضی کمساری است؛ تئاتری که به محض شنیدن نامش سیگنال های کنجکاوی در ما به جنبش درمی آید و 
تحریک می شویم که قرار است در این تئاتر شاهد چه داستان یا رویکردی باشیم. داستان شروع می شود. بازیگران این تئاتر را چهار دختر جوان با پوشش 
های متفاوت و کمی نامتعارف تشکیل می دهند و نمی توانی درک درستی از ملیت و زمان و مکان برای این داستان قائل شوی و همین موضوع نقطه قوت 

و عامل کشش بیننده از دیدگاه کارگردان اثر تلقی می شود. 
کمساری  می گوید: این تئاتر اثر الکس برون نمایش نامه نویس استرالیایی است که به نوشتن داستان های کوتاه و ده دقیقه ای شهرت دارد و همین موضوع  

یک بلیت و دو نمایش

باعث می شود در کوتاه ترین زمان، بلندترین معناها و اندیشه ها را به 
مخاطب القا کند و سبکی که در پیش می گیرد به دور از کلیشه روزمره و 
آموزش به مخاطب باشد تا  بد یا خوب بودن را به خورد افراد جامعه دهد. 
از ابتدا دراین داستان از خوبی ها و فواید کذایی سیگار گفته می شود و 
تا انتها به عمق حسرت و عقده های دست نیافته این افراد که نماینده 
اعضای جامعه هستند گسیل داده می شوی و در نهایت به این نتیجه 
می رسی که واقعیت امر این است که تمام آن فواید عنوان شده وهمی 
بیش نیست. در روایت این داستان متن های متصل به هم را از زبان 
چهار بازیگر دختر این داستان خواهیم شنید که در مواقع مختلف اعم از 
شادی و غم، دلهره و استرس و حتی برای تجربه کردن حسی نو، از این 
مخدر مرگبار استفاده کرده اند و این در حالی است که پدر آنها در اثر 
استفاده از سیگار از دنیا رفته است.شاید بتوان این گونه  عنوان کرد که 
سبک جدیدی از ارائه تئاتر در اصفهان در حال اجراست؛ سبکی که نقد 
را در هاله ای از رفتارهای خارج از عرف اما رشد یافته در میان جوانان به 
زبانی ساده و در کوتاه ترین زمان بیان می کند. کارگردان ده هزار سیگار 
و دونات در این خصوص می گوید: رینگ بوکس، استفاده از چهار بازیگر 
زن و فضای وهم آلود و پایین تر بودن جایگاه مخاطب نسبت به صحنه 
نمایش، همه از نقاط قوت و انتقادی این اثر به حساب می آید که به 
نوعی مبارزه با نفس جنسیت تاثیرگذار و مقدس جامعه و القای حرف 
خود به مخاطب را دنبال می کند. کمساری  در ادامه بیان کرد: بخش 
دوم از تئاتر که در فضایی دیگر و سالنی جدا اتفاق می افتد، لجاجت را 
روایت می کند و دختر و پسری را که برسر خوراکی که در کافه  سفارش 
دادند بحث می کنند و این لجبازی منجر به جدایی آنها می شود که 
این موضوع نشان از لجاجت های بی ریشه در روابط انسان های هزاره 
سوم دارد. به هر حال نمایش ده هزار نخ سیگار تا 18 دی ماه هر روز 
ساعت 18 در سالن نگارستان امام خمینی)ره( اصفهان روی صحنه 
 خواهد رفت تا شاید تلنگری باشد برای نسل جوان به روایت همین 

نسل.
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شیائومی می میکس 3 
هواوی پی 11 

کمپانی شیائومی به آرامی در حال گسترش در بازارهای جهانی 
است. این کمپانی در سال گذشته با معرفی شیائومی می میکس 
استاندارد خود، اولین گوشی بدون حاشیه با نمایشگر لبه به لبه 
را معرفی کــرد و به نوعی آغازگر اســتفاده از این نوع طراحی 
جدید شــد. این گوشی ســاز چینی همین روند را در ساخت 
گوشی شیائومی می میکس ۲ در پیش گرفت و انتظار می رود 
که در شیائومی می میکس ۳ نیز شــاهد یک نمایشگر بدون 
حاشیه باشــیم که البته درصد نســبت تصویر به بدنه آن نیز 

زیاد باشد. این گوشی به احتمال 
بسیار زیاد از اسنپدراگون ۸۴۵ 

قدرت خواهد گرفت.

شاید هواوی هنوز به طور کامل در برخی از بازارهای جهان شناخته 
شده نباشــد، اما برای کاربران ایرانی یک برند کامال نام آشناست. 
این کمپانی در واقع ســومین تولیدکننده گوشی های هوشمند 
جهان بوده و به تازگی گوشی های قدرتمند سری میت ۱۰ خود را 
معرفی کرده است. هواوی برای اولین بار در گوشی های میت ۱۰ از 

چیپست کایرین ۹۷۰ استفاده کرد؛ پردازنده ای که با 
 ،)NPU( در اختیار داشتن یک واحد پردازش عصبی
تمامی عملکردهای خود را یک پله باالتر برده است. 
عکاسی هوشــمند، مصرف باتری بهینه تر و البته 
سرعت بیشتر اسمارت فون، از مزایای این چیپست 
قدرتمند است. پیش بینی می شود همین پردازنده 

در گوشی هواوی پی ۱۱ نیز  قدرت نمایی کند.
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ســال ۲۰۱۷ برای نوکیا ســال 
خوش یمنی بود. بازگشت محصوالت نوکیا 

به بــازار، کاربرانی را که با گوشــی های ایــن کمپانی 
فنالندی آشنا بودند، بسیار خوشــحال کرد. از هنگامی 
که نوکیا حاکم بالمنازع بازار موبایل جهان بود، زمان زیادی 
نمی گذرد و سال ۲۰۱۷، زمان بازگشت این برند نوستالژیک 
بود. بدون شــک، نوکیا ۹ نیز یکی از بهترین گوشــی های 
پرچمدار ۲۰۱۸ خواهد بود. گفته می شود که این دستگاه 
در نمایشگاه MWC 2018 معرفی خواهد شد و در بهار 
سال آینده راهی بازار می شود. نوکیا به طور سنتی روی 

دوربین گوشی متمرکز شده و انتظار می رود که نوکیا ۹ نیز با 
دوربین های قدرتمندی معرفی شود؛ دوربین هایی که 

برند زایس را با خود یدک می کشند.

نوکیا 9 

ال جی جی ۷ و ال جی وی ۴۰ 

جــی  ال 
معمــوال در هر ســال دو 

گوشی پرچمدار را به بازار معرفی می کند. 
۲۰۱۷ برای ال جی جی ۶ و ال جــی وی ۳۰ رقم خورد و 

یــی امسال گوشی های ال جی جی ۷ و ال جی وی ۴۰  نما و ر
خواهند شــد. ال جی جی ۷ در بهار آینده از 

راه می رسد و مدل V40 در پاییز ۲۰۱۸  
معرفی خواهد شــد. این دو گوشی 

هوشــمند نیــز از بهترین 
اسمارت فون های ۲۰۱۸ 

خواهند بود.

اپل آیفون X پالس یا آیفون XI  یا آیفون 9!

یکی 
بهاماتی که  از ا

درباره آیفون های سال آینده 
وجود دارد، نام آیفون ۲۰۱۸ است! اپل امسال 

با نامگذاری پرچمدار خود به آیفون X )آیفون ۱۰( نام آیفون 
۲۰۱۸ را در هاله ای از ابهام فرو برده است. در هر صورت به نظر 
می رسد که در سال آینده نیز سه مدل آیفون وارد بازار خواهد 
شد. دو مدل از آنها درست به مانند آیفون ۱۰ دارای نمایشگر 
اولد بدون حاشــیه هســتند و یک مدل به صفحه نمایش 
ال ســی دی مجهز خواهد بود؛ احتمال می رود این 

همان مدل ارزان ۲۰۱۸ اپل باشد.

افزایش فروش نوکیا در سه ماهه سوم ۲۰1۷
کمپانی نوکیــا یکــی از برندهای محبــوب کاربران 
گوشــی های تلفن همراه اســت که به دلیل برخی از 
مشکالت مالی مجبور شــد برای چند سال سهام خود 
را به طور کامل به مایکروســافت واگــذار کند. اکنون 
با پشــتیبانی مایکروســافت دوباره قصد دارد به اوج 
شکوفایی خود که درگذشته یک بار تجربه کرده بود، 
دست یابد. این بار HMD Global  آمده است تا با تمام 
توان خود، بازار را قبضه کند.کانترپوینت اخیرا آماری 
از فروش فیوچر فون ها و گوشــی های هوشمند نوکیا 
منتشر کرد که نشان می دهد این کمپانی در سه ماهه 

سوم سال ۲۰۱۷ تعداد ۲.۸ میلیون عدد گوشی هوشمند فروخته است. گویا میزان تقاضای کاربران برای خرید فیوچر 
فون های این کمپانی بسیار باالست و اکنون HMD Global توانسته به موفقیتی نسبی دست یابد. به طورکلی در این 
گزارش منتشر شده آمار دقیقی از میزان فروش گوشی های نوکیا اعالم نشده است. بر اساس اطالعاتی که از آمار منتشر 
شده موجود است، نوکیا توانسته درسه ماهه سوم سال جاری تعداد ۱۳.۵میلیون دستگاه گوشی ساده و تعداد ۲.۸ میلیون 
دستگاه گوشی هوشمند اندرویدی را عرضه کند و به دلیل فروش مناسب محصوالت HMD Global جایگاه سوم را در 

بین پرفروش ترین سازندگان فیوچر فون ها به خود اختصاص داده است.

با خبر کاهش تولید آیفون X؛  
سهام تامین کننده های اپل سقوط کرد

با انتشار خبر کاهش تولید آیفون X تا ۴۰ درصد در چین، سهام تامین کننده های اپل سقوط کرد! چند روز پیش اخباری در رسانه های تایوانی 
منتشر شد مبنی بر کاهش تولید اپل آیفون X در چین! درصدی که بیان شده بود تاثیر بسیار زیادی بر سهم شرکت اپل در بازار گذاشت. گفته 
شده بود این کاهش تولید تا ۴۰ درصد بوده اســت؛ یعنی به عبارتی از ۵۰ میلیون سفارش به ۳۰ میلیون کاهش پیدا کرد. با انتشار خبر کاهش 
تولید که به نظر می رسد خبری جعلی باشد، اپل ۱۴ میلیارد دالر از سهام خود را از دست داده است. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که رشد 

و حرکت اپل در سهام به سمتی بود که کم کم وارد تریلیون دالر می شد؛ اما این خبر باعث توقف روی ۹۰۰ میلیارد دالر شده است.

دریافت عالئم حیاتی با چراغ 
هوشمند اچ تی سی

اچ تی سی با اســتفاده از فناوری هایی که در 
هدســت واقعیت مجازی Vive معرفی کرد، 
توانسته اســت با چراغ هوشــمندی که ثبت 
اختراع کرده اســت، وضعیت شخص حاضر در 

اتاق را  تشخیص دهد. 
برای مثال اگر شخصی ایســتاده باشد و زمین 
بخورد، این چراغ متوجه شــده و به برنامه ای 
که با آن جفت شده باشد اطالع )نوتیفیکیشن( 
می دهد. البته گویا این چراغ باید روشن باشد 
و درباره زمانی که خاموش است اطالعی وجود 
ندارد. پس از افتادن شخص روی زمین، یک آنتن 
متحرک وضعیت عالئم حیاتی شخص مد نظر را 
بررسی می کند که آیا زنده بوده یا جان خود را 
از دست داده است.همچنین اگر شخصی بیش از 
حد روی صندلی نشسته باشد، یک نوتیفیکیشن 
به وی ارائه می شود و به او می گوید نشستن بیش 
از حد عمل مناسبی برای سالمتی شما نیست. 
البته این کار را موبایل شــما هم می تواند انجام 
دهد اما به هر حال داشــتن چنین فناوری روی 

المپ می تواند جالب باشد. 
همچنین این برنامه می تواند در صورت تشخیص 
افتادن شخص و ناتوانی وی برای برخاستن، با 

آمبوالنس تماس بگیرد.
این می تواند آغازی باشــد برای ساخت لوازم 
جانبی متصل به اینترنت کــه اصطالحا با نام 
»اینترنت اشیا« شناخته می شود. البته شاید 
این شرکت بخواهد چراغ هوشمندی که گفتیم 
را تحت خط تولید Nest گوگل به فروش برساند.

سفارش غذا در رستوران با تشخیص چهره
یک رســتوران زنجیره ای در آمریکا، درحال آزمایش یک 
کیوسک سفارش غذاست که با استفاده از هوش مصنوعی، 
قابلیت شناسایی چهره مشتریان و تشخیص هویت آنها را 
دارد و قادر اســت غذای مورد عالقه سفارشی آنها را به یاد 
آورد. رستوران زنجیره ای »کالیبرگر« )Caliburger( با 
تکنولوژی های جدید غریبه نیست؛ زیرا در اوایل سال ۲۰۱۷ 
میالدی نیز این شرکت یک روبات سرآشپز به نام »فلیپی« 
را به منظور انجام کار خسته کننده پختن برگر و برگرداندن 
آنها استخدام کرده بود. این شــرکت پس از یک آزمایش 
موفق، این روبات ها را در ســال ۲۰۱۸ در ۵۰ شــعبه اش 
راه اندازی خواهد کرد. این کیسوک سفارش گیرنده شامل نرم افزار تشخیص چهره »نئوفیس« )NeoFace( شرکت »ان ای 
سی« )NEC(  است. در این نوع سفارش، به محض اینکه مشتریان غذای خود را انتخاب کردند، با نزدیک کردن چهره خود 

به صفحه کیوسک، تمام جزئیات حساب آنها بالفاصله نمایش داده می شود.

بزرگ ترین هواپیمای آبی خاکی دنیا ساخته شد
چینی ها بعد از ۸ سال تالش، موفق به تولید بزرگ ترین هواپیمای آبی  خاکی 
 AG۶۰۰ دنیا شدند و آن را به طور آزمایشی به پرواز درآوردند. این هواپیما که
Kunlong نام دارد، به مدت یک ســاعت بدون وقوع هیچ مشکلی در ارتفاع 
۳۰۰۰متری از سطح زمین پرواز کرد و سپس با امنیت کامل در فرودگاه جینوان 
در زوهای بر زمین نشست. هواپیمای آبی خاکی گونه ای از هواپیماست که توانایی 
برخاستن و فرودآمدن روی سطح آب و خشکی را داراست. این هواپیماها غالبا از 

سرعت و مانورپذیری کمتری نسبت به هواپیماهای مخصوص فرود روی باند فرودگاه برخوردار هستند.

بیش از 3۰هزار توییت درارتباط با زلزله
بررسی واکنش کاربران فضای مجازی از زلزله تهران و کرج، حاکی از انتشار بیش از ۳۲ هزار 

توئیت در شبکه اجتماعی توئیتر از سوی کاربران ایرانی است.
در ساعت ۵۶ دقیقه بامداد ششم دی ماه جاری، زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی مالرد 
کرج را لرزاند. این زمین لرزه  که هموطنان بســیاری در تهران و کرج آن را حس کردند، 
بازتاب زیادی در شبکه اجتماعی توئیتر داشت و در بررســی ترندهای روزانه این شبکه 
اجتماعی، در لیســت موضوعات داغ قرار گرفت. مطابق با بررسی آماری از موج توئیتری 
ایجاد شده از زلزله تهران و کرج که توســط سامانه رصد و تحلیل فضای مجازی )پایشگر( 
منتشر شده است، کاربران این شبکه اجتماعی بیش از ۳۲ هزار توئیت دراین باره منتشر 

کرده اند. بیشترین حجم توئیت های منتشر شده مربوط به ساعت ۱ تا ۲ بامداد بوده است. در این بازه زمانی کاربران بیش از ۱۳ هزار توئیت منتشر 
کردند. بررسی ها نشان می دهد که یکی از دالیل تعداد نسبتا باالی الیک در این موج نسبت به موج های دیگر، طنز آمیز بودن مطالب منتشرشده 

توسط کاربران بوده است.

دور زدن ابزارهای مسدودکننده تبلیغات و دردسرهای آن
شکی نیست که ابزارهای مسدودسازی تبلیغات دردسرهای زیادی را برای سایت های 
وابســته به تبلیغ به وجــود آورده اند. حال به نظر می رســد که تعداد بســیاری از 
 سایت های مطرح به طور مخفیانه در حال دور زدن ابزارهای مسدود کننده تبلیغات 

)ad blockers( هستند.
طبق یک بررســی که به تازگی انجام گرفته، بیش از یک ســوم ۱۰ هزار سایت برتر 
دنیا در رده بندی الکســا به صورت مخفیانه و بی سر و صدا در حال دور زدن ابزارهای 
مسدودسازی تبلیغات و نمایش تبلیغ به کاربران خود هستند. تعداد قابل توجهی از 
دیگر سایت ها نیز به صورت علنی به مقابله با ابزارهای مورد اشاره می پردازند، به نحوی 

که کاربر پیش از غیرفعال کردن آنها، امکان مطالعه محتوای چنین سایت هایی را نخواهد داشت. برخی دیگر نیز تنها به تقاضا کردن از کاربران خود 
بسنده می کنند. استفاده از ابزارهای مذکور چنان افزایش یافته که تاثیر محسوسی بر درآمد سایت ها به جا گذاشته است. این مسئله در کنار این 
واقعیت که شبکه های اجتماعی هم به نوبه خود تاثیری چشمگیر در کاهش تعداد بازدیدکننده سایت ها )بخصوص سایت های خبری( داشته اند، 
خود بیش از پیش نگرانی گردانندگان درخصوص کاهش درآمدها را توجیه می کند. جالب است بدانید که بیشتر ترفندهای مقابله با مسدودکننده 
ها، از جانب بنگاه های عرضه کننده تبلیغات و در قالب اســکریپت هایی برای گمراه سازی ارائه می شوند. در این روش ها تالش می شود یک بنر 
تبلیغاتی طوری تعریف شود که هیچ یک از نشان های معمول محتوای تبلیغی را در خود نداشته باشد. البته باید به یاد داشت که این رقابتی دوسویه 
است؛ بدین معنی که توسعه دهندگان ابزارهای مســدود کننده تبلیغات نیز بیکار ننشسته اند و تالش می کنند راهکارهای خود برای شناسایی 

تبلیغات و ترفندهای عادی ساز آنها را به روز رسانی کنند.

سهام تامین کننده های اپل سقوط کرد
پیشنهاد سردبیر:
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مدیر عامل ارگ گولد عنوان کرد:
 هزینه 6 میلیونی نگهداری 

ارگ گوگد 
گلپایگان ارگ گوگد از بناهای عظیم خشت 
و گلــی و جاذبه هــای مهم دیدنــی، تاریخی و 
گردشگری شهرستان گلپایگان است. این قلعه 
دیدنی که به عنوان دومین بنای خشــتی و گلی 
ایران زمین از آن یاد شــده، به شــکل مربع و به 
وســعت 6 هزار و 400 متر مربع ساخته شده و 
دارای چهار برج قرینه هرکدام به ارتفاع 12 متر 
اســت. این قلعه فاخر تاریخــی در زمان صفویه 
درمســیر جاده معروف ابریشم ساخته شده و در 
زمان صلح به عنوان کاروانســرا، محل استراحت 
کاروان تجار و حاکمان والیات ایران مطرح بوده و 
در زمان جنگ نیز بــه عنــوان دژ نظامی از آن 
استفاده می شــده اســت. این قلعه که در پنج 
کیلومتری شــهر گلپایگان قرار دارد، در ســال 
1378 با نظارت اداره میراث فرهنگی بازسازی و 
ثبت و در سال 1390 به بخش خصوصی واگذار 
شد. نوشین عصار، مدیر عامل ارگ، از اقامت سه 
هزار و 400 مسافر و گردشگر در 9 ماهه امسال در 
ارگ گوگد خبر داد و با اشاره به اینکه به صورت 
میانگین ماهانه 6 میلیون تومــان برای حفظ و 
نگهداری این بنای تاریخی خشت و گلی هزینه 
می شود.وی گفت: امســال بیش از 50میلیون 
تومان برای تعمیرات، مرمت، تجهیز، زیباسازی 
محوطه و مبــارزه با موریانه و حشــرات در این 

مجموعه هزینه شد.

استاد دانشگاه و حوزه در خوانسار:
خداجویان واقعی در برابر ولی 

خود مودب هستند
حجت االسالم حاج شیخ حسین  خوانسار
انصاریان با اشاره به وجه عبودیت پذیرش اوامر 
الهی همچون پرداخت زکات و خمس، اظهار کرد: 
عــده ای در مواجهه بــا این امــور، توجیه های 
شــیطانی می کنند؛ در حالی که خداوند متعال 

اوامر خود را بر همه چیز مقدم داشته است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: 72 نفر از یاران امام 
حســین)ع( که با ایشان تا عصر عاشــورا بودند 
و به شــهادت رســیدند از حضرت هیچ سوالی 
نکردند؛ آمدند و جان خــود را در راه خدا دادند 
و همین نشانه مقام امام شناسی، ولی شناسی و 
وحی شناسی ایشان بود. حجت االسالم انصاریان، 
با تاکید بر کمال معرفت یاران سیدالشــهدا)ع( 
تصریح کرد: آنها امام شــناس و خورشیدشناس 

واقعی بودند. 
وی اضافه کرد: امام صادق )ع( در تعریف یکی از 
یاران خود با نام عبدا... بن یعفور می فرماید »من 
در کره زمین بهتر از او نمی یابــم«؛ تعریفی که 
نشانه مقام امام شناسی عبدا... است و در بین 11 
امام درباره یارانشان جز تعریف حضرت امیر)ع( 
از مالک اشتر سابقه ندارد؛ آنچنان که امیرمومنان 
)ع( در شــهادت مالک فرمود »مادری را ســراغ 

ندارم که یک مالک دیگر بیاورد«. 
این خطیب، برجســتگی نور امامــت و نبوت در 
هدایت و دستگیری طالبان حقیقت را امری مهم 
بیان کرد و ادامه داد: آنهایی که اهل دل هستند 
و افکار پرمایه ای دارند، نهایــت ادب را در برابر 
امام خود نشان می دهند؛ همچنان که در حاالت 
برخی از این افراد آمده است که حتی در جلسات 
روضه و اشک بر سیدالشهدا )ع( نیز در بردن نام 

آن حضرت کمال ادب را رعایت می کردند.

 مشاور ارشد فرهنگی قوه قضائیه 
در شهرضا:

دشمن به دنبال تغییر باورهای 
انقالبی مردم است

شهرضا مشاور ارشد فرهنگی قوه قضائیه 
گفت: دشمن در جدیدترین روش تهاجمی خود 
به انقالب و ملت ایران قصد دارد تا با اســتفاده از 
دستورالعمل های جنگ نرم اهداف خود را دنبال 
کند؛ به همین دلیل بررســی وضعیت جامعه و 
شیوه های رفتاری نشان می دهد دشمن به دنبال 

تغییر باورهای انقالبی مردم است.
محمد وحدتی اظهار کرد: برخی افراد قصد دارند 
فتنه 88 را نوعی اختالف نظــر معرفی کرده و از 
دیگران بخواهند تا آن را فراموش کنند؛ در حالی 
که بررسی ابعاد این واقعه نشان می دهد آن وقایع 
هدفی جز براندازی نظام را دنبال نمی کرده است.

وی عربستان سعودی را نماد اسالمی آمریکایی 
دانست و تصریح کرد: آمریکا و اسراییل از آنچه به 
عنوان اسالم در این کشور عرضه می شود حمایت 
می کنند، اما با تفکرات اسالمی ما مخالف هستند؛ 
زیرا آنچه ما در ایران دنبال می کنیم، منافع آنها را 

به خطر می اندازد.    

 مدیر میراث فرهنگی شاهین شهر 
و میمه خبرداد:

گشایش نمایشگاه نسخه خطی 
در میمه

مدیــر میــراث فرهنگــی  شاهینشهر
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
شاهین شــهر و میمه اظهار کرد: نمایشــگاه 
تخصصی نسخ خطی با ده ها اثر قرآنی در موزه 

مردم شناسی شهر میمه گشایش یافت.
جواد چهرراضی، هدف از برگزاری نمایشــگاه 
را آشــنایی عالقه مندان  با نسخ خطی و کتب 
و آثار به  جامانده از نیاکان بیــان کرد و افزود: 
از آثار مهم به نمایش گذاشــته  شــده در این 
نمایشگاه که می توان به آن اشاره کرد، عبارت 
است از: کتب خطی و قرآن های نفیس و مطال 
از دوره های مختلف، خط های قرآنی از بهترین 
خوشنویســان خط ایران در طول هزار سال، 
ده ها سند خطی از دوره های مختلف که شامل 
حکم های حکومتی، استشــهادیه، عقدنامه و 
فرمــان، قباله های قدیمــی، کتاب های علوم 
قرآنی و فقهی اســت که از معروف ترین آنها به 
کتاب روضه مرحوم شیخ کلینی)ره( می توان 
اشاره کرد، کتاب ســوال و جواب مرحوم شیخ 
انصاری، کتاب اسفار اربعه مالصدرای شیرازی، 
کتب نفیس و کمیــاب از جملــه دیوان های 
حافظ، مولوی و شاهنامه فردوسی و کتاب 28 

هزار روز تاریخ ایران و جهان.

مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان شاهین شهر و میمه خاطرنشان کرد: 
این نمایشــگاه با همکاری موزه مردم شناسی 
میمه، موزه خصوصی و تخصصی کتب و نسخ 
خطی کشــور در فوالدشــهر، اداره فرهنگی 
صنایع دستی و گردشــگری و شهرداری میمه 
در محل نگارخانه موزه مردم شناسی این شهر 

برپاشده است. 
چهرراضــی اظهــار داشــت: این نمایشــگاه 
و  بازدیدکننــدگان  بــرای  دی   14 تــا 
 عالقه مندان فرهنگ و هنر کشــور برپا خواهد 

بود.

مسئول سواد آموزی آموزش و پرورش 
تیران:

۳۰۵ نفر تحت تعلیم نهضت 
سوادآموزی قرار گرفتند

مسئول سواد آموزی آموزش و  تیران
پرورش شهرستان تیران اظهار کرد: 305 نفر 
در سال جاری با همت 28 مربی آموزش دهنده، 
تحت تعلیم دوره های نهضت ســوادآموزی در 
تیران و کرون قرار گرفتند که این آمار در سال 

گذشته به 290 نفر می رسید. 
محمدحسن رحیمی پور، با بیان اینکه میزان 
ســهمیه ابالغی اســتان 210 نفر بوده است، 
گفت: درصد تحت پوشش سوادآموزان نسبت 
به سهمیه استانی رشــد خوبی داشته است و  
109 نفر در دوره ســواد آموزی، 126 نفر در 
دوره انتقال و 70 نفــر در دوره تحکیم آموزش 

دیدند. 
وی یادآور شــد: طرح های خواندن با خانواده، 
حلقه های کتابخوانی، پرسش مهر ویژه سواد 
آموزان و برگزاری مسابقه، از جمله برنامه هایی 
است که برای تقویت سطح معلومات و خواندن 

و نوشتن سوادآموزان انجام می شود.

مدیر شبکه بهداشت خمینی شهر 
خبرداد:

 کشف 7۰۰ کیلوگرم 
دوغ غیربهداشتی

مدیر شــبکه بهداشت و  خمینیشهر
درمــان خمینی شــهر گفت: فــردی از اتباع 
خارجــی در یکی از مناطق خمینی شــهر، به 
همراه اعضای خانــواده اش، از دوغ های تاریخ 
گذشته و فاسد در شرایط غیربهداشتی کشک 

تولید می کرده است.

احمدباقری افزود: کارشناسان بهداشت محیط 
با حکم قضائی پلیس در بازرســی از این مکان 
حدود 60 کیلوگرم کشک و 700 کیلوگرم دوغ، 
کشــف و جمع آوری کردند. وی گفت: پرونده 

متخلفان به مراجع قانونی ارسال شد.

حجت ا... امینی عضو شورای اسالمی باغبادران گفت: با وجود همجواری 
شــهر باغبادران با دو تصفیه خانه آب اصفهان، مردم این شــهر از آب 
آشــامیدنی ســالم و مطلوب محروم بــوده و برای بســیاری از افراد، 
باور کردنی نیســت که مردم این شهر هنوز از داشــتن آب شرب سالم 

محروم هستند.
وی با بیان اینکه مسئوالن به سالمت آب شرب باغبادران تاکید دارند، 
اما مردم از این موضوع مطمئن نیستند و باید چاره اندیشی شود، افزود: 
بیکیان مدیر آبفای شهرستان لنجان نیز عدم اجرایی شدن این پروژه 

مهم را نبود اعتبارت اعالم کرد.

محســن کوهکن نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی در این باره گفت: انتقال آب تصفیه خانه بابا شیخعلی به غرب 
شهرستان لنجان در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی کلید خورد و 
پیمانکار آن، انتخاب و کار از تصفیه خانه باباشــیخعلی آغاز شد و این 

مسیر تا محله نوگوران، شهر باغشاد رسید.
وی با بیان اینکه قرار بود مسیر انتقال آب شرب از تپه های نوگوران عبور 
کرده و به باغبادران و چرمهین منتهی شــود، افزود: در آن زمان، این 
بحث مطرح شد که آب شرب محالت جنوبی شهر زاینده رود و مدیسه 
نیز مشکل دارد و مسیر باید به صورتی اصالح شود که محله های جنوب 

شهر زاینده رود نیز از این مهم بهره مند شوند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از این رو 
مسیر انتقال آب شرب باغبادران و چرمهین اصالح شد و به دلیل آنکه 
لوله های خط انتقال آب می بایست از رودخانه زاینده رود عبور می کرد 
و همچنین تقویت انتقال آب نیازمند ساخت منبع بود، اعتبار پروژه نیز 

افزایش یافت.
وی ادامه داد: با آغاز کار بنده در مجلس دهم با توجه به اینکه خط انتقال 
آب شرب تا ابتدای پل کله، محله مدیسه پیش رفته و یکسری اقدامات 
نیز در این حوزه انجام گرفته بود و شرکت آب و فاضالب استان نیز در 
جلسات متعهد شــده بود که در ســال96 پروژه را به اتمام برساند، اما 

شرکت آب و فاضالب به مشکل اعتباری برخورد کرد.
کوهکن اضافه کرد: باید توجه داشت که اتمام این پروژه امروز نیازمند 
150 میلیارد اعتبار است و به دلیل اینکه شرکت آب و فاضالب استان 
خود را متعهد به اتمام این پروژه می داند و یکی از اولویت های شهرستان 
لنجان نیز همین طرح است، این شرکت حاضر شده در حد 50 میلیارد 
ریال اوراق خزانه به نوعی مهیا شود و با اســتفاده از دیگر امکاناتی که 

در اختیار دارد، در سال جاری بتواند این پروژه را به سرانجام برساند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه وضعیت فعلی در حوزه اعتبارات را 
تایید می کنم، با توجه به نامه ای که دوستان نوشــته و اعداد و ارقام را 
مشخص کرده اند به دنبال آن هستم تا با رایزنی های الزم، اوراق خزانه 
در اختیار آنها قرار گیرد تا بحث کسری اعتبار این پروژه تامین شود و 

کار را به اتمام برسانند.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی افزود: مردم 
ما باید بدانند پروژه های نیمه تمام در کشــور اگر یکســاله بخواهد به 
اتمام برســد، نیازمند 500 هزار میلیارد تومان اعتبار است. وی متذکر 
شــد: به این نکته نیز باید توجه داشت کسانی که بعضا از برخی مسائل 
انتقاد می کنند به هر حال حرف مردم را می زنند و اشکالی نیز نداشته 
و ندارد، اما باید دقت کنند برخی مواقــع پروژه ها اعتبار دارد و به علت 

سوء مدیریت و... تعلل می شود که در این مواقع قطعا باید انتقاد کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

مسئوالن به سالمت آب شرب تاکید دارند؛ اما مردم مطمئن نیستند

این روزها آب، دیگر همچون گذشته بر پهنه زاینده رود جریان ندارد و مردم اصفهان از نعمت آب در این پهنه محروم  لنجان
مانده اند، اما با تمام محدودیت های موجود و اهمیت تامین آب شرب سالم، آب رودخانه زاینده رود به برخی استان های دیگر انتقال 

داده می شود.

اخبار

 مسئوالن به سالمت آب شرب تاکید دارند 
اما مردم مطمئن نیستند

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

عضو شورای شهرســتان کاشان با  کاشان
تاکید بر اینکه گســل ها فعال شــده و زلزله یک 
هشدار جدی است گفت: گسل زاگرس با زلزله 7/2 
ریشتر در استان کرمانشاه، خود را نشان داد و االن 

که گسل البرز کاشان را هم در برمی گیرد، اگرفعال 
شود خساراتش به مراتب وحشتناک تر از زاگرس 
خواهد بود.  حسینعلی وکیل، بر قرارداشتن کاشان 
روی خط زلزله تاکیدکــرد و گفت: خط رأس کوه 

کرکس جنوب کاشان گسل های اصلی و چند گسل 
فرعی دارد که گسل گبرآباد قمصر به تازگی لرزش 
داشته است.به گفته وی،آموزش های اصول ایمنی به 
مردم در سرفصل برنامه ها برای آماده سازی آنها در 
مواجهه با حــوادث امری ضروری بــوده و ازنظر 
آگاه سازی مردم از خطرات ناشی از زلزله و چگونگی 
مواجهه با آن در اولویت قرار دارد.این عضو شورای 

شهرســتان کاشــان، از اعضای شــورا به عنوان 
نمایندگان مردم، خواســتار جدی گرفتن موضوع 
زلزله در دو بخش مقاوم ســازی و فرهنگ سازی با 
هدف ایمن شدن در برابر زلزله شد و گفت: نباید به 
جای خانه، قتلگاه بسازیم.وکیل افزود: امروزه ایمن 
نبودن برخی ساخت و ســازها در روستاها فاجعه 

است.    

 عضو شورای شهر کاشان:
گسل البرز ،کاشان را هم در برمی گیرد

لنجان نماینده مــردم لنجان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ضروری است تا وقایع سال 
88 و ظلم هایی که دشمنان درحق این ملت انجام 
داده اند، ثبت شود تا نســل کنونی و آینده آن را 
تحلیل کنند؛ چراکه در غیر این صورت در تاریخ 
تحریف ایجاد خواهد شد، همان گونه که خیلی از 
ظلم های دشــمنان در طول تاریخ به فراموشــی 

سپرده شده است.
محسن کوهکن خاطرنشان کرد: سال 88 حق و 
باطل باهم آمیخته شد و کسانی که از آنها انتظار 
می رفت موضع گیری کنند، ساکت ماندند.کوهکن 
با تاکید بر لزوم موضع گیــری و اقدام به موقع در 
مورد مسائل مهم کشور توسط خواص متذکر شد: 
ما به هیچ عنوان جریان فتنــه را به معنای جریان 
اصالحات نمی دانیم؛ اما این انتقــاد را داریم که 
باوجود گذشت نزدیک به هشت سال از فتنه سال 
88، چرا این جریان، مرزبندی صریح خود با فتنه 

را روشن نکرده است؟
وی یادآور شــد: دشــمن برای براندازی کشور 

اقدامات زیادی انجام داد تا بتواند با ایجاد شرایطی 
مناسب، نقشه از پیش تعین شــده خود را پیش 
ببرد؛ غافل از اینکه دســتگاه هــای امنیتی این 
اقدامات را زیر نظر داشــتند و به موقع وارد عمل 
شــدند.نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی، با اشــاره به بیانات اخیر رهبر معظم در 
جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خاطرنشــان کرد: نمی شــود کســی چند سال 
رییس جمهور این مملکت باشد و بعد از برکناری 

نقش اپوزیسیون را بازی کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

 جریان اصالحات، مرزبندی خود با فتنه را مشخص کند
رییس شورای شهر تودشک اظهار  تودشک
کرد: یکی از مشــکالت تودشک، باال آمدن آب های 
سطحی ناشی از دفع فاضالب در طرح مسکن مهر و 
قسمتی از محله نوبنیاد تودشک است که مکاتباتی 
صــورت گرفته و تا کنــون بازدید میدانی توســط 

مدیران دستگاه های مربوطه انجام شده است.
محمد شــریفی  با اشــاره به برگزاری جلســه به 
درخواســت فرماندار اصفهان با ارگان های مربوطه، 
افزود: در این جلسه مقرر شد شرکت آبفای استان 
اصفهان طرح مطالعاتی اجرای فاضالب مسکن مهر 

تودشک را تهیه کند.
وی تصریح کرد: باال آمدن آب های ســطحی تا دو 
متری ســطح زمین، موجب آســیب زدن به سازه 
ساختمان ها و تاسیسات شــهری خواهد شد که در 

قسمت هایی از شهر تودشک شاهد آن هستیم.
رییس شــورای شــهر تودشک خاطرنشــان کرد: 
امیدواریم با پیگیری فرماندار اصفهان و مســاعدت 
دســتگاه های اجرایی، از خســارت های احتمالی 

جلوگیری به عمل آید.

شریفی عنوان کرد: یکی دیگر از مشکالت عمومی در 
شهر تودشک، باال بودن سطح بیکاری خصوصا برای 
جوانان و افراد تحصیل کرده است که توجه بیشتر به 

شهرک صنعتی این شهر را یادآور می شود.
وی با اشــاره به مشــکالت پیش رو برای پیشرفت 
و توسعه شهرک صنعتی تودشــک، گفت: شهرک 
صنعتی تودشک به توجه بیشتری از طرف شرکت 
شهرک های استان اصفهان نیازمند است تا مشکل 
گازرسانی و روشنایی واحدهای صنعتی آن برطرف 

شود. 

رییس شورای شهر تودشک خبر داد:

باال آمدن آب های سطحی ناشی از دفع فاضالب

دبیرسیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان گفت:  به علت تقارن برگزاری جشنواره  کاشان
با کنگره ملی شهید حاج علی فارسی، شهید شــاخص کارمندی کشور، از روز سیزدهم دی ماه، به چهاردهم 

تغییر یافت.
محمد شفافی با اشــاره به اعالم نتایج نهایی آثار منتخب برای حضور در این جشنواره گفت: هیئت انتخاب 
پس از بازبینی نهایی نمایش هــا در دو بخش نمایش خیابانی و صحنه ای و بر اســاس قالب های مســابقه، 

نمایشنامه خوانی، میهمان وغیره، آثار منتخب را اعالم کرد. 

تغییر زمان افتتاحیه 
جشنواره سراسری تئاتر 
مهر کاشان به 14 دی ماه ره

نوا
ش
ج

شوراپارلمان

فرمانــدار خوروبیابانک با اشــاره به  خوروبیابانک
اینکه بیش از 10 ســال از کلنگ زنی ناحیه صنعتی شهر 
خور می گذرد گفت: ناحیه صنعتی شهر خور همچنان با 

مشکالت زیرساختی دست و پنجه نرم می کند.
 علی استوار افزود: مشکل آب در شهرستان خوروبیابانک و بخصوص شهر خور جدی است و به همین دلیل، 

انتقال آب به این ناحیه صنعتی تا به حال انجام نشده است.
فرماندار خوروبیابانک گفت :با پیگیری های صورت گرفته و درخواست سرمایه گذاران، انتقال آب به شهرک 

صنعتی شهر خور که یکی از دغدغه های اقتصادی در این منطقه است، به زودی انجام می شود.
گفتنی است شهرستان خور و بیابانک یکی از شهرستان های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر 
خور بوده و ناحیه صنعتی این شهر در جنوب شهر در زمینی به وســعت بیش از 90 هکتار ایجاد شده است. 

تاکنون 45 زمین واگذار و 10 کارگاه فعال و غیر فعال در آن ساخته شده است.

فرماندار خوروبیابانک:

مشکل آب خور جدی 
است 

شهرضا به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده 
انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک محموله سیگار 
و مواد اولیه برای ساخت سیگار به ارزش 3 میلیارد ریال 

و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
سرهنگ محمد حسین بابا کالنی اظهار داشت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شــهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور 
به مقصد تهران در حرکت بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو 
22 پالت مواداولیه ساخت سیگار و830 هزار نخ ســیگار خارجی کشف شد که راننده مدارک گمرکی را 
ارائه نداد. وی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشــف شده توسط کارشناسان 3 میلیارد ریال اعالم شده 
است، بیان کرد: در این مورد راننده، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرضا خبرداد:

کشف محموله 
قاچاق۳میلیاردی
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
10/79 شــماره آگهــی: 139603902004000238 شــماره پرونــده: 
139404002004000460 آگهــی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9401118  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان) طبقه ششم( پالک 15187/4059 
)پالک اصلی پانزده هزار و یکصد و هشــتاد و هفت- پالک فرعی چهار هزار و 
پنجاه و نه( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/85 متر مربع، با جمیع 
توابع و متعلقات شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء چیزی از آن به آدرس: اصفهان 
خیابان سروش جنب مسجد الغفور کوچه 39 مجتمع مروارید طبقه ششم واحد 
62 پارکینگ با شــماره 12 بمســاحت 11/5 متر مربع واقــع در زیرزمین اول، 
انباری با شماره 23 بمساحت 12/49 مترمربع واقع در زیرزمین دوم، مشترکات 
و مشاعات با قدرالحصه از مشاعات و مشــترکات حقوق ارتفاقی له و علیه طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست که سند مالکیت آن به شماره ثبت 61014 و شماره 
چاپی سند 131772 در صفحه 9 دفتر 350 و به شماره ثبت 85220 و شماره چاپی 
ســند 131773 صفحه 204 دفتر 428 امالک به ترتیب بنام آقای عبدالحسین 
حاجتی فرزند محمد ) مالک چهار دانگ( وخانم اشرف کامیابی فرزند باقر )مالک 
دو دانگ( ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 4616122-94/9/16 اداره ثبت 
منطقه شمال اصفهان حدود اربعه بدین شــرح می باشد: شمااًل: اول دیواریست 
اشــتراکی با آپارتمان پالک 4058 فرعی بطول 2/46 متر دوم در دو قســمت 
که قسمت دوم غربی است پنجره و دیواری اســت به داکت مشاعی بطولهای 
0/80 و 0/41 ســوم درب و دیواریســت به راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی 
بطول 2/45 متر، چهارم در چهار قســمت که قســمت اول و سوم شرقی است 
دیواریست اشتراکی با آپارتمان پالک 4060 فرعی بطول های 0/10 و 1/63 متر 
و 0/35 و 0/10 مترشرقًا: اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است پنجره 
و دیواریست به نورگیر است به نورگیر مشاعی بطول های 1/70 متر و 1/60 متر 
دوم در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است دیواریست اشتراکی با آپارتمان 
پالک 4060 فرعی بطولهای 0/08 و 0/45 و 0/57متر سوم پنجره و دیواریست 
به داکت مشــاعی بطول 1/49 متر چهارم در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی 
است دیواری اشــتراکی با آپارتمان مذکور بطول های 0/89 و 0/37 و 1/32 و 
0/02 متر پنجم در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی است پنجره 
و دیواریست به داکت مشاعی به طول های 0/60 و 0/90 و 0/60 ششم در سه 
قسمت که قسمت اول و سوم شمالی است دیواریست اشتراکی با آپارتمان مذکور 
بطول های 0/40 و 1/40 و 0/40 و 0/09 متر هفتم دیواریست به فضای حیاط 
مشاعی بطول 3/21 متر جنوبًا: در پنج قســمت که قسمت دوم شرقی و چهارم 
غربی است پنجره و دیواریست به بام طبقه زیرزمین اول بطول های 1/58 و 0/10 
و 2/82 و 0/10 و 5/31 متر غرباً: اول دیواریست به حیاط مشاعی بطول 32/ 1متر 
دوم در دو قسمت که قسمت اول شمالی اســت دیواریست اشتراکی با آپارتمان 
پالک 4058 فرعی بطول های 0/13 و 0/45 متر ســوم پنجره و دیواریست به 
داکت مشاعی بطول 2/73 متر چهارم دیواریست اشــتراکی با آپارتمان مذکور 
بطول 6/24 متر حقوق له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست حدود انباری 
قطعه 23: شمااًل: دیواریست به تحتانی خیابان بطول 2/21 متر شرقًا: دیواریست 
اشتراکی با انباری قطعه 24 بطول 5/70 متر جنوبًا: درب و دیواریست به فضای 
مشاعی پارکینگ بطول 2/21 متر غربًا: دیواریست اشتراکی با انباری قطعه 22 
بطول 5/60 متر حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست حدود 
پارکینگ قطعه 12: شمااًل: خط مفروض مستقیمی است به پارکینگ قطعه 11 
بطول 5 متر شــرقًا: خط مفروض مستقیمی اســت به فضای مشاعی پارکینگ 

بطول 2/30 متر جنوبًا: خط مفروض مستقیمی است به فضای مشاعی پارکینگ 
بطول 5 متر، غربًا: خط مفروض مســتقیمی اســت به فضای مشاعی پارکینگ 
بطول 2/30 متر حقوق ارتفاقی لــه و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت 
که طبق نظر کارشــناس رســمی، آپارتمان فوق در ضلع جنوب یک مجموعه 
44 واحدی در هفت ســقف واقع گردیده که دارای 108/85 متر مربع مساحت 
مفید کاربری مسکونی می باشد. مشخصات آپارتمان عبارتست از دارای دو باب 
اتاق خواب، سالن، آشپزخانه و سرویس های بهداشــتی، کف کامل سرامیک، 
آشپزخانه اوپن با کابینت های )ام.دی.اف( و پوشش دیوارها سفیدکاری و رنگ 
روغنی می باشد. سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور، سیستم سرمایشی کولرآبی، 
قدمت مجموعه حدود ده سال، از مجموعه مشاعات دارای دو دستگاه آسانسور، 
البی واتاق سرایداری، دارای انشعابات آب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار مورد 
وثیقه فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 87974-1392/11/01 بابت 
بدهی آقای مســعود حاجتی در رهن تعاونی اعتباری ثامن االئمه اصفهان واقع 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 96/10/30 در اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقی- چهار راه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/300/000/000 ریال )دو 
میلیارد و سیصد میلیون 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 باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ 96/10/10 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان،  به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی 
مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب 
 اداره ثبت اســناد و امالک ســپرده نماید.   م الف:30797 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)975 کلمه، 10 کادر(

اخطار اجرایی
10/251 شماره: 395/96 به موجب رای شماره 685 تاریخ 96/6/15 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- ابوالقاسم محمودی صاحبی 2- محمود محمودی صاحبی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان محمد حاج حیدری به نشانی خمینی شهر خ پاسداران پایانه حمل و نقل 
بار ، باربری توشربار پرداخت نیم عشر به صندوق دولت رای غیابی است. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6245 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/245 آقای مهرداد محمد ســلطانی دارای شناســنامه شــماره 55 به شرح 
دادخواست به کالسه  834/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد سلطانی به شناسنامه 136 در تاریخ 
1395/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- زهرا شــاه منصوری فرزند سلطانمراد، ش.ش 22 )همسر( 
2- عشرت حاجی حیدری فرزند هاشــم، ش.ش 54 )همسر( 3- مهدی محمد 
ســلطانی فرزند علــی، ش.ش 4160840523 )فرزند( 4- حجــت اله محمد 
ســلطانی فرزند علی، ش.ش 160 )فرزند( 5- مهرداد محمد ســلطانی فرزند 
علی، ش.ش 55 )فرزند( 6- هاجر محمد ســلطانی فرزند علی، ش.ش 1409 
)فرزند( 7- خاطره محمد سلطانی فرزند علی، ش.ش 2731 )فرزند( 8- مهتاب 
محمد ســلطانی فرزند علی، ش.ش 0550263772 )فرزند( 9- مهزاد محمد 
ســلطانی فرزند علی، ش.ش 17308 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
 دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
  مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد
. م الــف: 6241 شــعبه 7 حقوقــی شــورای حــل اختالف شهرســتان 
کادر(  2 کلمــه،   195 ( یــک(  شــماره  )مجتمــع  شــهر   خمینــی 

ابالغ رای
10/234 در خصوص دادخواست آقای احمد رمضانیان به طرفیت مجید کالنتر 
فتوح  به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
سریال 023871 عهده بانک صادرات ایران عهده بانک صادرات شعبه سرپرستی 
جنوب تهران به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1396/4/7 و نظر به اینکه 
اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده ، فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 1396/4/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و مستندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310- 311-313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 - 519-522 از قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم 
به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرایی حکم بر 
 اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد . رای صــادره غیابــی و ظــرف 
مــدت بیســت روز پــس ار ابــالغ ، قابــل واخواهــی در همیــن 
قابــل تجدیــد روز  بیســت  آن ظــرف مــدت  از  پــس  و   شــعبه 
 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می 
 باشد . م الف: 690 / 96 / 2 / 5   شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی حوزه 

کادر(  3 کلمــه،   289 ( بیــدگل  و  آران  شهرســتان   قضایــی 
اخطار اجرایی

10/235 مشخصات محکوم علیه : 1 - غالم حســین صمیمی فرد فرزند تقی 
به نشانی مجهول المکان  2 - ســعیدرضا  باقری فرزند ذبیح اله به نشانی آران 
و بیدگل- شهرک صنعتی سلیمان صباحی - بلوار 2 - پالک 204، مشخصات 
محکوم له :علی آقا نساجی نساجی فرزند احمد شغل آزاد به نشانی آران و بیدگل 
- خ ســلمان - نبش کوچه هفتم ، محکوم به : به موجب رای شماره 429 تاریخ 
96/5/24  حوزه دوم  شــورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت 
یافته است . محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال و 
پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 833820 بتاریخ 87/7/20 به عهده 
بانک صادرات بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی ) چهار صد و هشتاد و پنج هزار 
ریال ( و هزینه نشــر اگهی در حق خواهان صادر می گردد . هزینه اجرا نیم عشر 
دولتی بر عهده محکوم علیه می باشــد . ماده 34 قانون اجرای احکام : همینکه 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید . 
م الف: 691 / 96 / 2 / 5  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل. 

ابالغ رای
10/250 شــماره دادنامــه: 9609973633101296 شــماره پرونــده: 
9609983633100124 شماره بایگانی شــعبه: 960125 خواهان: آقای میثم 
اعالئی فرزند حسنعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر خیابان 
امام شــمالی کوچه شــهید دباغی کوچه گل بهار 5 منزل شــخصی کدپستی 
8414856761 تلفن همــراه 09136911330، خوانده: آقــای پیمان عطائی 
کیلدگالن فرزند بهمن به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای میثم اعالئی فرزند حسنعلی به طرفیت آقای پیمان عطائی کیلدگالن 
فرزند بهمن به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 2399/688483 
مورخ 1395/9/20 عهده بانک تجارت به حساب جاری 1104073855 به مبلغ 
225/000/000 ریال با انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با 
توجه به دادخواســت تقدیمی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه 
آن، خواســته خواهان را مثبت تلقی و با اســتناد به تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 310 و 311 از قانون تجارت و 198، 515 و 519 از قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و شش 
میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه برمبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت وجه آن در حق خواهان صادر واعالم می نمایــد. رای دادگاه غیابی و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس ازانقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد.  م الف: 6243 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی 

شهر )286 کلمه، 3 کادر(

مفاد آراء
شــماره صادره:1396/31/450983- تاریخ ثبت:1396/10/6آگهي مفاد آراء 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 

در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در 
اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده اســت و در اجراي ماده 3 
قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي 
مي شود تا شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از 
تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. 
بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139660302019000247-1396/6/5- خانــم فــردوس 
احمدیان دهاقانی فرزند نعمت اله ششــدانگ یک درب باغ پالک شماره 866 
فرعی از 127 اصلی به مســاحت 891.20 متر مربع واقــع در اراضی خلف دزجا 

دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طر ف عزیزاله دوایی)مالک رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه1396/10/24    
م الف: 96/288  زهرا یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان

آگهی حصروراثت                                                       
10/86خانم ماه بیگم ایازپور دارای شناسنامه شــماره 4به شرح دادخواست به 
کالسه 96/379 ح ش 2از این دادگاه در خواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جعفرعلی زین علی دهاقانی بشناسنامه 45در 
تاریخ 1396/5/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به1-ماه بیگم ایاز پور فرزند سرسان به ش شناسنامه 4متولد 
1341صادره از دهاقان )همســر متوفی(2- حســین زین علی دهاقانی فرزند 
جعفرعلی به ش شناســنامه 5120044611 متولد 1373 صادره از دهاقان)پسر 
متوفی( 3- بتول زین علی دهاقانی فرزند جعفرعلی به ش شناسنامه 491متولد 
1365صادره از دهاقان )دختر متوفی(4- مریم زین علی دهاقانی فرزند جعفرعلی 
به ش شناسنامه 5129958640متولد 1366 صادره ازدهاقان )دختر متوفی(5-

فاطمه زین علی فرزند جعفرعلی  به شماره شناسنامه 5120025951 متولد1371 
صادره از دهاقان )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف96/287 شعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف 

دهاقان-
مزایده اموال منقول

10/14  شماره: 9601916882000001 شماره پرونده: 9409980350800975 
شماره بایگانی شعبه: 962036  اجرای احکام حقوقی شعبه 20 اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 962036 ج/ 20 له آ قای 
مهدی مصری نژاد و علیه آقای رسول سلیمی مبنی بر مطالبه مبلغ 9896733 
ریال بابــت محکوم به و هزینه هــای اجرایی و حق االجــرای دولتی در تاریخ 
1396/11/09 ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 

طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی پارکینگ کالنتری 25 اصفهان مراجعه و از ا موال 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. پیشــنهاد 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. لیست اموال مورد مزایده: 
1- سواری ماکسیما به شــماره انتظامی 84 ب 716 ایران 53 مدل 1385 رنگ 
سفید شماره شاســی 410864 دنده اتوماتیک به قیمت پایه ارزیابی شده توسط 
کارشــناس 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( زمان برگزاری مزایده: 
1396/11/09 نوبت مزایده : نوبت اول، محل برگــزاری مزایده: اجرای احکام 
دادگستری اصفهان ط زیرزمین اتاق 15،   م الف:29616 اجرای احکام شعبه 

20 حقوقی دادگستری اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/37 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  5627/1  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســید مرتضی هاشــمی 
خوراسگانی فرزند سید علی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره 95/11/27-139560302027015823  
مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به 
دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1396/11/4 ساعت 
9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند 
اعتراضیات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:30530 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)192 

کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

10/15  اجرای احکام حقوقی شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 960264 ج/ 5 له نصرت باغی مورنای و علیه 
آقای عبدالرسول نفری مبنی بر مطالبه مبلغ 670/969/189 ریال بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1396/11/8 ســاعت 9 
صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 4/473 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای عبدالرسول نفری و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و 
ازملک 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 باالتریــن قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس 
ازپرداخت تمای بهــای آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــای اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک شماره 10353/1337 

واقع در خیابان عالمه امینی، خیابان شهید سلمانی، مقابل کوی شاهد، پالک 22، 
کدپستی 8158773641 اینجانبان کارشناسان هیات منتخب در معیت محکوم 
علیه از ملک مذکور بازدید به عمل آورده و پس از مســاحی و معاینه فنی محل، 
نظریه کارشناسی ذیل را به استحضار می رســاند. مشخصات و وضعیت ثبتی: 
مطابق کپی سند مالکیت ابرازی به شماره سریال اصلی 387847 الف 90 خانه به 
شماره پالک 1337 فرعی از 10353 اصلی مفروز و مجزی از 197 فرعی واقع در 
بخش 5 منطقه شمال شرق اصفهان به مساحت عرصه 298/8 متر مربع، با حدود 
اربعه شــمااًل دیوار بدیوار بطول 26/20 متر به پالک، شرقًا درب و دیوار بطول 
11/45 متر به خیابان، جنوباً دیواریست بطول 26/05 متر به پالک و غرباً دیوار به 
دیوار بطول 11/50 متر به پالک، که به میزان 53 حبه مشاع از 72 حبه به نام بانک 
سپه اصفهان ذیل شماره 90290 صفحه 491 دفتر امالک 462 به ثبت رسیده 
است و برابر سند اقاله شماره 167744 مورخ 92/3/9 دفترخانه اسناد رسمی 86 
اصفهان به مالکیت محکوم علیه منتقل گردیده است.ساختمان مسکونی ملک 
دارای اعیانی به مســاحت حدود 180 متر مربع در 1 طبقه شامل سالن، 5 اتاق، 
آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشــتی و با سقف طاق ضربی و دیوارهای باربر با 
پوشــش گچ و رنگ، کف ها موزائیک، آشپزخانه و ســرویس با پوشش کاشی، 
کابینت ها فلزی، درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی و درب های خارجی 
از پروفیل آهنی و دارای حیاط و ایوان و با سیستم سرمایشی کولرآبی و سیستم 
گرمایشی بخاری و آبگرمکن گازی و با اشتراکات آب و برق و گاز می باشد. قدمت 
تقریبی بنا در حدود 35 سال تخمین زده می شود. الزم به ذکر است طبق شواهد 
محلی و با توجه به بر مجاورین نوساز گذر شرقی و عرض گذر شرقی، ملک مذکور 
دارای عقب نشینی می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب فوق و بررسی 
جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیــه اوضاع و احوال و مولفه های موثر در 
قضیه منجمله وضعیت ثبتی، موقعیت محلی ودسترسی به شبکه شوارع و معابر، 
قدمت و وضعیت ســاخت و نوع مصالح مصرفی، کاربری و متراژ عرصه و اعیان 
و انشعابات دایر، ارزش کل ملک مورد بازدید به مبلغ 10/800/000/000 ریال 
معادل یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد.   م الف:29650 

اجرای احکام شعبه 5 حقوقی دادگستری اصفهان )578 کلمه، 6 کادر(

مزایده اموال غیر منقول
10/16  اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962049 ج/ اول له 1- رسول 2- محمدرضا 3- 
سهیال 4- مرتضی 5- قاسم 6- مجتبی شهرت همگی مرکبیان و علیه علیرضا 
مرکبیان مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی 102 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان 
در تاریخ 96/11/8 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیال درج شــده اســت ملکی آقای احمد علی مرکبیان و اکنون در تصرف 
مالکانه ورثه آن مرحوم می باشد توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابی پالک ثبتی 102 اصلی 
بخش 18 ثبت اصفهان واقع در دهســتان قهاب اینجانبان کارشناسان منتخب 
پس از بازدید از ملک مورد معرفی به آدرس اتوبان فرودگاه روستای دینان خیابان 
امام خمینی به اتفاق آقای محمدرضا مرکبیان احدی از خواهان ها و بررســی و 

معاینه محل چگونگی را ذیال به استحضار می رساند: زمین مورد نظر از بر کانال 
زهکش 4965 متر مربع می باشد که با کســر حریم کانال و کسر سهمیه پدر و 
مادر متوفی معادل 1520 متر مربع، باقیمانده 3041 متر مربع می باشد که از این 
مقدار 416 متر محصور و 2625 متر مربــع اراضی بدون دیوار که در حال حاضر 
فاقد کشت می باشد ساختمان موجود دارای دیوار آجری و سقف تیرآهن می باشد 
و دارای یک حلقه چاه که در حال حاضر بدون آب و غیر قابل استفاده می باشد. 
ارزش ملک فوق با توجه به موقعیت، مساحت، نوع کاربری وکلیه عوامل موثر و 
دخیل در قضیه: 1- ارزش ملک فاقد دیــوار از قرار هر متر مربع 400/000 ریال 
)چهارصد هزار ریال( می باشد که ارزش 2625 متر مربع معادل 1/050/000/000 
ریال) معادل یک میلیارد و پنجاه میلیــون ریال( 2- قیمت زمین محصور از قرار 
هر متر مربع 1/700/000 ریال )یک میلیون و هفت صد هزار ریال( می باشــد 
که ارش 416 متر مربع معادل 707/200/000 میلیــون ریال) هفتصد و هفت 
میلیون و دویست هزار ریال( برآورد واعالم می گردد. کل مبلغ فوق الذکر معادل 
1/757/200/000 ریال )معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون و 
دویست هزار ریال( برآورد می گردد.   م الف:29648 اجرای احکام شعبه اول 

حقوقی دادگستری اصفهان )453 کلمه، 5 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/252 شــماره: 450817-96/10/6 نظــر به اینکه خانــم فاطمه جعفری 
اســفیدواجانی فرزند بهرام با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی که هویت شهود 
رسمًا گواهی شــده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه 
شماره 725 فرعی از 182 اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که سند مالکیت 
آن در دفتر 166 صفحه 542 ذیل شــماره 28791 ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای شماره 547673 صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده است و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند 
مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.
410 اداره ثبــت اســناد و امــالک تیــران وکــرون   م الــف: 

)175 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/116شــماره: ابالغنامــه:9610100350210753 شــماره پرونــده: 
9609980350200954 شــماره بایگانی:961128 خواهــان ایمان محمدی 
فرزند محمدخالد دادخواســتی به طرفیــت خوانده امیر صدرایی به خواســته 
استرداد الشــه چک و اعســار تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت ســاختمان دادگســتری کل استان 
اصفهان طبقه 3 شماره 304 ارجاع و به کالسه 961128 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 96/11/23 ساعت10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده73 قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جرائد کثیر االنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دو م 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف :30845  شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 اجرای طرح ملی جنگالنه 
در استان اصفهان

همزمان باسراســر کشــور، جنگل کاری بیش از 
150هکتار از اراضی منابع طبیعی استان اصفهان 
آغاز شد. رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت:  این 
طرح با همت بیش از هفت  ســازمان مردم نهاد 
در اراضی منابع طبیعی شهرستان های خوانسار، 

لنجان، کاشان و گلپایگان آغاز شد.
 مرتضی برزو با اشاره به اینکه بیش از 100کیلوگرم 
بادام کوهی  برای کشت در اراضی منابع طبیعی این 
شهرستان به طور رایگان در اختیار سازمان های 
مردم نهاد قرار گرفته است، افزود: این طرح مردمی 
با توجه به خشکیدگی وسیع رویشگاه  های جنگلی 
و مرتعی کشــور به دلیل اقدامات مخرب انسانی، 
صنعتی، چرای دام، سرشاخه زنی، تغییر اقلیم و 

خشکسالی اجرا می شود. 
وی گفت: اصالح و احیای مراتع تخریب شــده، 
جلوگیری از فرســایش خاک و هــدر رفت آب، 
نگهداری و ذخیره نزوالت آسمانی، تلطیف هوا و 
ایجاد محیط تفرجگاهی، ایجاد اشتغال، جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان به شهرها و کمک به توسعه 
پایدار، از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است. 
برزو افزود: کاشــت بذر در اراضی منابع طبیعی 

استان تا اواسط دی ماه  ادامه دارد.

چگونه هوای داخل خانه را 
تمیز نگه داریم؟

وقتی هوای بیرون آلوده است، قطعا آلودگی آن از 
داخل خانه نیز به چشم می خورد. حتی مشاهده 
شده که در بعضي از مناطق آلوده شهر، هواي داخل 

منزل آلوده تر از بیرون بوده است.
مقدار هوایی که در فضــای باز و هنگام راه رفتن و 
انجام حرکات فیزیکی وارد ریه می شــود، ممکن 
است بیشتر از هواي آلوده اي باشد که در منزل و با 
تحرک کم تنفس می کنیم. البته با کنار گذاشتن 
بنزین نامرغوب، آلودگی هوای شهرها کاهش یافته 
اســت؛ ولی به هر حال موادی در هوای شهرهای 
بزرگ و آلوده وجود دارد که براي بیماران قلبي- 

ریوي حتي وقتي در خانه هستند، مضر است.
به همین دلیل پزشکان به بعضی از بیماران توصیه 
می کنند برای بهبود حالشان به نقاط خوش آب و 

هوای کشور نقل مکان کنند.
هرچه منزل مسکونی در نقطه آلوده تری از شهر 
قرار داشته باشــد، قطعا فضای داخل منزل هم از 

این هوای آلوده بی نصیب نخواهد ماند.
عوامل دیگری هم هستند که می توانند هوای داخل 
خانه را آلوده کنند، مانند اســتفاده از آبگرمکن یا 
بخاری های غیراســتاندارد که توصیه مي شــود 
خانواده ها در اولین فرصت نوع استاندارد و مطمئن 

آن را خریداري کنند.
گردگیری در خانه نیز باعث آلودگی محیط و ورود 
گرد و خاک به ریه ها می شود؛ بنابراین حتما باید 

هنگام گردگیري در و پنجره ها را بازگذاشت.
استفاده از حشره کش ها برای حیوانات و حشرات 
نیز می تواند تاثیر بدی بر ریه ها داشته باشد. توصیه 
مي شود بعد از سمپاشي منزل، از آن خارج شوید 
تا درمعرض مستقیم مواد شیمیایي قرار نگیرید. 
بعضی از مــواد که به عنوان شــوینده اســتفاده 
می شــوند نیز حاوی مواد شــیمیایي هستند که 
باید با احتیاط مصرف شــوند. یکي از اشتباهات 
خانواده ها براي تمیز کردن بهتر سطوح و ظروف، 
ترکیب مواد شیمیایي اســت که بسیار خطرناک 

است و حتي گاهي باعث خفگي مي شود.
یکی دیگر از عواملی که هوای خانه را آلوده می کند، 
اســتعمال مواد دودزا مانند قلیان و سیگار است. 
توصیه اصلــي، ترک این مواد اســت ولي افرادي 
که قادر به ترک سیگار نیستند حتما باید هنگام 
مصرف سیگار از خانه خارج شوند.حتما روزانه چند 
بار در و پنجره ها را بــاز کنید تا هواي منزل تهویه 
شود. در فصول سرد سال که خانواده ها از شومینه 
یا بخاری اســتفاده می کنند نیز باید توجه داشته 
باشند که سوخت حاصل از مواد گرمایشی حتما 
باید از راه دودکش خارج شود و گرنه باعث مرگ 
ساکنان خانه خواهد شد. در این شرایط نگه داشتن 
گیاهان آپارتمانی تا حدودی باعث می شود هوای 
خانه تمیزتر شود زیرا گیاهان دي اکسیدکربن را به 
اکسیژن تبدیل مي کنند.همچنین رطوبت هوا را 

در حد مطلوبي نگه مي دارند. 
نگهداری گل هایی مانند نخل مرداب، شیپوری، 
خانواده ســرخس ها، پیچک هــا و... در منزل کار 
آسانی است.البته باید به سمپاشي گیاهان و وجود 
قارچ ها، کپک ها و الروها نیز توجه داشت. بعضي 
افراد به کپک ها و... حساســند و دچار حساسیت 
مي شوند. طبیعتا این افراد نباید در خانه از گیاهان 

نگهداري کنند.

خودکشی یک »فریاد« است که به ما نشان می دهد افراد راه دیگری برای 
بیان حرفشان ندارند و در اوج استیصال دست به این کار می زنند تا فریادشان 
را به گوش همه برســانند؛ اما در این بین خودســوزی فجیع ترین شکل 
خودکشی است. کســی که به مرحله  پذیرش این نوع خودکشی می رسد 

درصدد رساندن پیامی به دیگران است؛ این پیام برای افراد جامعه قابل درک 
است که چرا این فرد دست به خودکشی آن هم از نوع خودسوزی می زند.

طبق آمار اعالم شده بیشترین میزان خودسوزی متعلق به منطقه ایالم است 
و این موضوع زمانی چهره خشــن خود را به نمایش می گذارد که افزایش 

خشن ترین نوع خودکشی در میان زنان بیشتر از مردهاست و این نکته را 
یادآوری می کند که شاید زنان این روزها بیش از سایرین هدف فشارهای 
روحی و روانی قرار گرفته اند و این دست از فشــارها آنها را تا جایی پیش 

خواهد برد که دست به چنین اعمال جنون آمیزی بزنند.
مرتضی پدریان جامعه شــناس در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی روزنامه 
زاینده رود با بیان اینکه خودکشی نوعی ناهنجاری است که باید دید تحت 
تاثیر چه رخدادهایی اتفاق افتاده اســت عنوان می کند: اگر خودکشی به 
دودسته خودخواهانه و آنومیک تقسیم شــود، در دسته اول ساختارهای 
فردی و شکست های شخصی تاثیرگذار است و در دسته دوم ساختارهای 
اجتماعی و فشارهایی که از ســوی جامعه بر افراد تحمیل می شود؛ این 
درحالی است که ما شاهد رشد فشــارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی بر 
بدنه خانواده هســتیم و به تبع آن افزایش خودکشی هایی که برگرفته از 

احساسات زودگذر و تصمیمات آنی است.
 وی بیان کرد: فجیع ترین نوع خودکشــی درحالی در میان جامعه بانوان 
روبه افزایش است که شاید بتوان گفت توزیع نابرابر فرصت های اجتماعی 
سهم غیرقابل بدیعی در این امر داشته است و از سوی دیگر وقتی فرد درگیر 
تنهایی شــدید و ناامیدی به آینده است و کســی هم به دادش نمی رسد، 
درنهایت دست به خودکشی خواهد زد؛ چون خودکشی یک »فریاد« است؛ 

یعنی افراد راه دیگری برای بیان حرفشان 
ندارند و دست به این کار می زنند و در اوج 

استیصال فریاد می زنند.
 به هر حال رســیدگی به ایــن روند رو 
به رشــد اگر چه توجه همه مســئوالن 
را می طلبد اما در مرحلــه بعد از رخداد 
چنیــن فاجعــه ای بایــد مدیریتــی 
بر درمــان این قربانیان صــورت گیرد؛ 
این در حالی اســت که به گفته رییس 
مرکز تحقیقات ســوختگی دانشــگاه 
علوم پزشــکی ایــران ســالی ۳0 هزار 
بیمار بر اثر سوختگی بستری می شوند 
و دراین شــرایط تنهــا هــزار و ۳50 
 تخت ســوختگی در کل کشــور وجود 

دارد.

محمدجواد فاطمی، رییس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، از افزایش آمارخودسوزی در ایران خبر داد. خودسوزی به گفته 
کارشناسان بدترین نوع و شاید خشن ترین روش خودکشی است.

سالی ۳۰هزار 
بیمار بر اثر 

سوختگی بستری 
می شوند و دراین 
شرایط تنها هزار 

و ۳۵۰ تخت 
سوختگی در کل 

 کشور وجود 
دارد

عکس  روز 

کاریابی برای ۷۵۸ مددجوی اصفهانی 
در۹ماهه امسال

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: ماهانه 
22 میلیارد تومان خدمات بیمه ای تا پیش از طرح 
سالمت پرداخت می شد که بعد از اجرایی شدن این 
طرح با افزایش تعهدات بیمه و تعرفه ها در سال 96 

به 64 میلیارد تومان رسیده است.
حسین بانک اظهار داشت: یک میلیون و 680هزار 

نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند که 670هزار 
روستایی و مابقی اقشار مختلف را دربر می گیرد.

وی با بیان اینکه 500 هزار نفر از سال 9۳ به صورت 
همگانی و رایگان بیمه شــدند، افزود: موسساتی 
که ارائه خدمــات می دهند بیــش از 4 هزار مورد 
هســتند که از این جهت بعد از تهــران رتبه دوم 

کشور را داریم.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان ادامه داد: 
تا پیش از طرح ســالمت ماهانه 22میلیارد تومان 
پرداخت می شد؛ اما بعد از اجرایی شدن این طرح 
با افزایش تعهدات بیمه و تعرفه ها در سال 96 این 

میزان به 64میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: با ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات 
بیمه گری از 21 مرکز به بیش از 100 مرکز افزایش 
یافته و روزانه 4هــزار و 150 عملیات بیمه ای در 

ســطح اســتان اصفهان انجام می گیرد؛ میانگین 
مراجعه کننده در ماه یک میلیون و 125 هزار نفر 

است که در سال به 1۳ میلیون نفر می رسد.
بانک با بیان اینکــه 4 هزار نفر به عنــوان دارنده 
بیماری خاص بیمه شــده اند، گفــت: 100درصد 
فرانشیز داروهای بیماران خاص، شیمی درمانی و 
رادیوتراپی را متقبل شده ایم. محدودیتی در اوایل 
آبان ماه ایجاد شــد که فقط می توانستند به مراکز 

دولتی مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:
پرداخت 64 میلیارد تومان خدمات بیمه ای در طرح سالمت اصفهان

مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان گفت: تعداد 
مددجویان فعلی در زندان های استان اصفهان چهار 
برابر ظرفیت فیزیکی زندان هاست و این درحالی است 
که ساختمان اکثر زندان های استان نیز فرسوده اند. 
اسدا... گرجی زاده اظهار داشت: باید توجه داشت که 
جمعیت فعلی موجود در زندان های استان اصفهان 
مازاد بر ظرفیت فیزیکی زندان هاست و باید برای آن 
چاره ای اساسی اندیشیده شود.وی با تاکید بر اینکه 
آمــار ورودی روزانه به زندان های اســتان اصفهان 
باالست، تصریح کرد: قانون فعلی در خصوص زندانی 
کردن افراد مشکلی ندارد اما اجرای یکسری احکام 
قدیمی منجر بــه افزایش روز افــزون آمار زندانیان 
می شود.گرجی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 
82 درصد از زندانیان استان اصفهان بومی هستند، 
افزود: از این میزان چهار درصد اتباع بیگانه و مابقی 
نیز شــهروندان دیگر استان های کشــور هستند.

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
49درصد از زندانیان اســتان اصفهان به جرم مواد 
مخدر در زندان به سر می برند، تصریح کرد: 70 درصد 
از زندانیان بین 24 تا 45 سال سن دارند و 58 درصد از 
آنها نیز متاهل هستند.گرجی زاده در خصوص آخرین 
وضعیت زندان جدید اصفهان نیز اضافه کرد: برای این 
پروژه، زمینی به مساحت 80 هکتار پیش بینی شده و 

قرار است 10 هزار زندانی را در خود جای دهد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

زندان های اصفهان فرسوده است
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: طی 
9ماهه سال جاری برای 758 مددجوی تحت حمایت 
کمیته امداد استان اصفهان با بهره مندی از بسته های 
تشویقی، کاریابی شده اســت. حمیدرضا شیران با 
اشاره به همکاری متقابل کمیته امداد و سازمان فنی 
و حرفه ای در خصوص آمــوزش و مهارت آموزی به 
مددجویان تحت حمایت اظهار کرد: توانمندسازی 
نیروهای تحصیل کرده با آمــوزش و مهارت آموزی، 
باعث کاهش آمار بیکاران در این قشر نسبت به سایر 
اقشار جامعه می شود. وی با اشاره به اینکه فقرزدایی 
با ایجاد فرصت های شغلی و توسعه کسب وکار محقق 
می شــود، افزود: کمیته امداد به منظور افزایش شأن 
و منزلت خانوار تحت حمایت، کاهش نرخ بیکاری، 
کمک به اقشار نیازمند و افزایش مناعت طبع افراد، 
برنامه های وسیع و دقیقی برای اشتغال جامعه هدف 
تحت حمایت و اقشــار نیازمند کار و فاقد ســرمایه، 

تدوین کرده اســت. مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهان بیان کرد: انجام مشــاوره تخصصی شغلی 
به منظور شناخت استعدادها و کشف خالقیت های 
نهفته مددجویان، برگزاری دوره های آموزشی فنی و 
حرفه ای، کارآفرینی و ترویجی به صورت رایگان برای 
افراد مستعد، باعث ایجاد زمینه مناسب برای حضور 
مددجویان در فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال 

پایدار و درآمدزا می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان خبرداد:
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 تجمع هیئت های مذهبی 
 در محکومیت هتک حرمت 

به حسینیه سادات
حســینیه قدیمی »سادات« توســط دو فرد 
موتورســوار آتش زده شد. هیئت های مذهبی 
تهران در محکومیت به آتش کشیدن حسینیه 

در محله درکه تهران تجمع کردند.

 اعزام سومین تیم »سحر« 
از اصفهان به کرمانشاه

معاون هــالل احمر اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکه اعزام تیم ســحر به کرمانشاه تا 20 اسفند 
ادامه دارد، گفت: ســومین تیم اعزامی ســحر 
متشکل از ۳0 نفر با 7 دســتگاه خودرو به مدت 
 یک هفته بــه منطقه زلزله زده کرمانشــاه اعزام 
شدند.حیدرعلی خانبازی با اشاره به اعزام مجدد 
گروه ســحر به مناطق زلزله زده کرمانشاه اظهار 
داشت: حضور تیم حمایت های روانی و اجتماعی 
در منطقه زلزله زده با هدف پیشگیری از پیشرفت 
و تشدید عوارض روانی ناشی از زلزله، بسیار مفید 
بود و به همین دلیــل 8 دی، تیم دیگری به این 

منطقه اعزام شد.

 به دلیل شدت یافتن آالینده ها 
اعالم شد:

ورزش صبحگاهی در فضاهای 
باز اصفهان ممنوع!

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خطاب 
به مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی شش 
گانه شهر اصفهان و مناطق همجوار درخصوص 
فعالیت دانش آموزان در فضای باز هشــدار داد.

شــاخص کیفیت هوای اصفهان برای چندمین 
روز پیاپی با قرار گرفتــن در محدوده قرمز برای 
عموم شهروندان ناســالم است؛ کارگروه شرایط 
ویژه آلودگی هوا جمعه شــب تشــکیل جلسه 
داد اما تعطیلی مــدارس برای روز گذشــته به 
تصویب نرسید. در این اطالعیه بر »عدم برگزاری 
ورزش صبحگاهــی در مدارس طــی چند روز 
آینده«، »عدم انجام هر نوع فعالیت ورزشــی در 
فضاهای باز« و  اینکــه »در صورت امکان حضور 
دانش آموزان در فضاهای باز کاهش یابد« تاکید 

شده است.

سخنگوی اورژانس اصفهان خبرداد:
  ۸ مصدوم درحادثه محور 

فوالدشهر - نجف آباد 
ســخنگوی اورژانس اصفهان گفت: بامداد روز 
گذشــته واژگونی یــک دســتگاه مینی بوس 
در محــور فوالدشــهر - نجــف آبــاد  منجر به 
مصدومیت 8  سرنشــین این خودرو شــد. این 
حادثه رانندگــی در محور فوالد شــهر به نجف 
 آباد اتفاق افتاد و به اورژانس 115 اعالم گزارش 
شــد. عباس عابدی با بیــان اینکه بــه منظور 
امدادرسانی در این حادثه دو دستگاه آمبوالنس 
اورژانــس  و یــک کد هــالل احمر بــه همراه 
نیروهــای امدادی اورژانس پیش بیمارســتانی  
به محل ایــن حادثــه رانندگی اعزام شــدند، 
افزود: نیروهای امدادی بعــد از حضور در محل 
ســانحه، با مصدومیت   8  نفر  از آسیب دیدگان 
 ایــن حادثه روبــه رو شــدند که همگــی مرد 

بودند.

رییس پلیس راهور از تردد 6۰ درصدی 
خودروهای شخصی در شهر خبر داد؛
امپراتوری تک سرنشین ها

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از 60 درصد ترددهای 
سطح شهر به خودروهای تک سرنشین تعلق دارد 
گفت: در زمینه فرهنگ سازی در سطح شهر باید 
تالش بیشتری صورت گیرد.سرهنگ رضا رضایی 
تردد خودروهای تک سرنشین را در آلوده کردن 
هوا موثر دانست و اظهار داشت: با توجه به سهم 
ترددهای شهری در آلودگی هوا تصمیم گیری در 
مورد محدودیت هوای ترافیکی کاهنده آلودگی 
هوا در جلسه روز گذشــته استانداری مشخص 
شد. وی پیرامون تاثیر خودروهای تک سرنشین 
در آلودگی هــوا گفت: با توجه بــه اینکه حدود 
60درصد از ترددهای سطح شهر اصفهان مربوط 
به ترددهای بی مورد و تک سرنشــین است، به 

همین میزان ترددها در آلودگی هوا نقش دارد.

اخبار

کمیته امدادبامسئوالن

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری 
اصفهان گفت: در مانور مقابله با زلزله که با هدف ارزیابی 
توان امدادی دستگاه ها برگزار شد، به 50 دستگاه اجرایی 
و امدادی بدون اطالع قبلی  اســتان، اعالم آماده باش و 

حضور داده شد.
منصور شیشــه فروش افزود: بیش از ســه هزار نفر از عوامل امدادی در کو تاه ترین زمان به طور مستقیم و 

غیرمستقیم در نیروگاه برق شهید عباسپور حاضر شده و توان تیم های خود را آزمایش کردند.
معاون عمرانی استاندار اصفهان نیز در بازدید از این مانور گفت: امکانات استان برای مقابله با حوادث احتمالی 
مطلوب است؛ ولی درصورتی که بخواهد وظیفه معین استان های دیگر را انجام دهد، امکانات بیشتری مورد 

نیاز است.
علی مقدس زاده افزود: میزان آمادگی دستگاه ها در این مانور مثبت ارزیابی شد.

نمایش توان امدادی 
۵0 دستگاه اجرایی 
اصفهان در زلزله

مدیر کل دفتــر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی گفت: در شــرایط آلودگی 
هوا نوشیدن روزانه دو لیوان شــیر کم چرب، به کاهش 
عوارض آالینده ها کمک می کند؛ زیرا کلسیم شیر مانع 
جذب فلزات سنگین در بدن می شــود. زهرا عبداللهی 

اضافه کرد: در شرایط آلودگی هوا، همه گروه های ســنی آسیب پذیر هستند و رعایت توصیه های تغذیه 
ای در این شرایط به ســالمت مردم و کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می کند.وی با بیان اینکه برخی 
گروه ها مانند کودکان، افراد مسن، مادران باردار و بیماران قلبی و ریوی در شرایط آلودگی هوا، بیشتر در 
معرض خطر قرار دارند، افزود: در این شرایط مردم و به ویژه گروه های حساس باید شیر و لبنیات کم چرب 
مصرف کنند. مصرف روزانه دو لیوان شیر کم چرب به کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا کمک می کند؛ 

زیرا کلسیم موجود در شیر، مانع از جذب آالینده هایی مانند فلزات سنگین می شود.

وزارت بهداشت: 

در آلودگی هوا روزی 
2 لیوان شیر بخورید

حوادث در 
طول تاریخ

تصاویری جالب از تصادفات 
خودرو در 1۰۰ سال پیش!

فاطمه کاویانی

افزایش روند خودسوزی در ایران؛

فـریادی از جنس آتش!
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شلیک مرگبار  پدر شوهر به عروس دخترزا
پیشنهاد سردبیر:

نوجوانی که »ستایش« دختر افغانستانی را به قتل رسانده در مصاحبه ای با یکی 
از رسانه ها، ادعاهای جالبی مطرح کرده است. 

این مصاحبه را می خوانید:
امیرحسین! فکر می کنی چرا آن اتفاق افتاد؟ اصال قصد قبلی داشتی؟

نه، به خدا اصال نفهمیدم چه شــد و چه چیزی توی مشروبم مخلوط کرده بودند؛ 
اصال نمی دانم چرا این طوری شد.

تو قبلش چیزی استفاده کرده بودی؟
فقط مشروب.

قبل از این اتفاق وضعیت چطور بود؟ دوستان صمیمی  داشتی؟
بچه که بودم  بعدازظهرها با توپ پالســتیکی ام بازی می کــردم. بعضی  وقت ها 
می رفتیم قهوه خانه، با گوشــی موبایل هم بازی می کردم. به خدا اصال توی محل 

سرم را باال نمی کردم، به خدا اصال این طوری که می گویند، نبود...
دوست صمیمی  داشتی؟  اسمشان یادت می آید؟

یکی محمد بود و آن یکی امین که فامیلی اش یادم رفته هم کالســی نبودیم، اما 
توی یک محل بودیم. محمد کوچک تر بود و امین ســه سال بزرگ تر، من متولد 

٧٨ هستم و او ٧٥ بود.
آنها فهمیدند تو این کار را کردی؟

بله، فهمیدند. اصال از آن زمانی که این اتفاق افتاده نه زنگ زدم و نه تماس گرفتم؛  
رویم نمی شود.

دلت برایشان تنگ نشده؟ 
چرا ولی رویم نمی شود زنگ بزنم. دلم می خواهد زنگ بزنم بپرسم موزیک جدید 
چه آمده. کاش با یکی که حرف می زنم، با من حرف های عادی بزند، نگوید چرا چرا 

چرا... انگار من از تلفن عمومی  زنگ زده ام حالشان را بپرسم... .
آن روزی که این اتفاق افتاد، ستایش را طبقه باال بردی چیزی نگفت؟

 نه، چیزی یادم نیست. آن قدر الکل مصرف کرده بودم که گیج گیج بودم و نفهمیدم 
چه کار کردم.

ستایش را چقدر می شناختی؟
می آمد خانه ما و با بچه خواهرم بازی می کرد. آن قدر کوچک بود که حد نداشت و 

به خدا، به قرآن من اصال هیچ فکری درباره اش نمی کردم.
دلت برای مدرسه رفتن تنگ نشده؟

چرا خیلی دلم می خواهد به مدرسه بروم و فقط یک  ساعت بشوم آدم عادی. گاهی 
به مدیر مدرسه مان زنگ می زنم و با او حرف می زنم.

واکنش او چگونه است؟

هــم  او 
می گوید تو که آن قدر بچه خوبی بودی، چطور این اتفاق 

برایت افتاده است.
فکر می کنی آخرش چه می شود امیرحسین؟

 نمی دانم به خدا...
از مردن می ترسی؟

بله
رفتار زندانیان چگونه است؟

در ظاهــر خوب  هســتند ولی پشت ســرم خیلی حرف 
می زنند.

مثال چه می گویند؟
 چندبار قصد آزار داشتند که وکیل بند 

نگذاشت.
امیرحسین، روزهای اول زندان 

واکنش ها چطور بود؟
 من تا پنج، شــش مــاه اول به زور 
حرف مــی زدم، اصال شــوکه بودم 
و نمی دانســتم چه می گویم. یک 
دیوانه روانی کامل شــده بودم. هر 

شب کابوس می دیدم.
واکنش زندانی ها چطور بود؟

پنج ماه قرنطینه بودم و کسی من 
را نمی شناخت.

متلک می گویند؟
اســمم را صــدا نمی زننــد. 
می خواهنــد اعصابم خرد کنند 
»ســتایش« صدایم مــی زنند. 
ستایش بیا، ستایش برو، ستایش 

 ، ب ا بخــو
ستایش غذا بخور،  ستایش بمیر.

برای چه کارهایی دلت تنگ شده؟
دلم می خواهد بروم سر زندگی ام، با بچه خواهرم بازی کنم، االن 

نزدیک یک سال است که او را ندیده ام؛ دلم می خواهد ببینمش.
دایی خوبی هستی؟

من خیلی دوستش داشتم )می خندد(.
فکر می کنی آینده خواهرزاده ات در خیرآباد چگونه باشد؟

خدا بخواهد و آزاد شوم، همه را از آن محل جمع می کنم 
و می روم.

چقدر طول کشــید تا فهمیدی چه 
کرده ای؟

آن قدر مســت بــودم که یــک روز 
گذشت تا بفهمم چه کرده ام.

گریه می کردی؟
 بله.

به چه کسی گفتی؟ 
به دامادمان و امام جمعه خیرآباد و 

بعد رفتیم کالنتری.
چــرا ســتایش را 
ب  نتخــا ا

کردی؟
 به خدا اصال انتخاب نبود، من اصال تمایل جنسی نداشتم. ستایش بچه بود به خدا. 

هیچ چیزی یادم نمی آید.
دلت برای خانه تنگ نشده؟

برای باندهای اکو دلم تنگ شده. دیدی باندهایم را؟ وای خدا چقدر سونی  بازی 
می کردیم. جان من باندهایم را ندیدی رفتی خانه ما؟

دیدم، با باندها چی گوش می کردی؟ 
آهنگ علی بابا گوش می کردم. دیس الو گوش می کردم، عاشــق علی بابا هستم... 

آهنگ جدید نخوانده؟ حتما خوانده.
دلت می خواهد علی بابا را ببینی؟ 

زیاااااد. خیلی دلم می خواهد. هیچ آدرسی ازش پیدا نکردم... .
یکی از شعرهای علی بابا را می خوانی برای من؟

یه میز گرد دوباره منو تو یه کیک
خوش اومدی غریبه قدمت روی چشم

به آینده فکر می کنی؟ 
شب ها خیلی فکر می کنم. دلم می خواهد خانواده ستایش گذشت کنند. در حق 
من ظلم شــد. همان روزی که خودم را معرفی کردم، بایــد از من آزمایش خون 
می گرفتند ولی نگرفتند و گفتند توی حالت عادی بوده.تو الکل من نمی دانم چه 

بود. از باالی خیرآباد گرفته بودم.
از خانواده ات دلگیری امیرحسین؟

دلم برای بابام می سوزد، اما آنها را مقصر می دانم. بابام نمی گذاشت خواهرهایم قبل 
از ازدواج از خانه بیرون بروند. تا وقتی ازدواج کردند گوشی نداشتند، اما در اختیار 

من همه چیز گذاشت و پیگیر کارم نبود.
تو فکر می کنی کار درستی می کرد؟ 

بله دیگر. آنها سروسامان گرفتند و بچه دارند، اما من گوشه زندان افتادم. راستی 
یک چیزی بگویم؟خیلی دوست داشتم یک بار با خانواده ستایش حرف بزنم، اما 

رویم نمی شود.
چه دوست داری بگویی؟  بگو من به آنها می گویم.

بگو من بچه بودم،  امیرحسین را می شناختید. بگو برایتان پتویتان را که می شستید 
آویزان می کرد، در محل همه قبولش داشتند.

یک بار شــیطان گولش زد و این جرم را انجام داد. بگو امیرحسین همان بود که 
ســرش را باال نمی کرد. بگو حیاط خانه تان کوچک بود پتو را می شســتید صدا 

می کردید ببرد در خانه شان روی بند پهنش کند...، بگو من همانم.

قاتل ستایش:  نمی دانم در مشروب چه ریخته بودند!

دادســتان عمومــی 
و انقالب شهرســتان 
گفــت:  خرمشــهر 
دختربچــه ای کــه ۶ 

سال پیش از جلوی در منزل ربوده شده 
بود، دوباره به آغوش خانواده برگشت.

علیرضا باوی در خصوص این خبر اظهار 
کرد: این اتفاق در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ 
وقتی دو دختربچه با حدود دو سال و نیم 
و هشت سال و نیم سن، جلوی در منزل 
خود در خرمشــهر در حال بازی بودند، 
رخ داد و در جریــان آن یک خودروی 
۴۰٥ تیره رنگ کنار آنهــا توقف و زن و 
مردی که در خــودرو بودند، دختربچه 

کوچک تر را ربودند.
وی افــزود: با وجود تحقیقــات پلیس، 
اثــری از کودک یافت نشــد تــا اینکه 
خانواده وی پس از چند سال با استفاده 
از فضای مجــازی و قــرار دادن عکس 
کودک، ماجرای حادثه و شماره تماس 
در شــبکه های اجتماعــی، اقــدام به 
جست وجو کردند.دادســتان عمومی و 
انقالب خرمشــهر گفت: ایــن در حالی 
بود که کــودک خرمشــهری به هویت 
»ی« در خانواده جدید خود در شهر ری 
تهران زندگی می کرد و اقوام او با دیدن 
تصویر کودک، از خانواده اش خواستند تا 
حقیقت را بگویند و کودک را به خانواده 

اصلی شان برگردانند.
وی افزود: بنابراین خانــواده دختر که 
اکنون نام او را به رقیه تغییر داده بودند، 
وی را به خرمشــهر و نــزد خانواده اش 
برگرداندند و مدعی شدند که کودک را 
از زن و مرد معتادی در اهواز خریداری 
 DNA کرده اند.باوی گفــت: با آزمایش
از کودک و خانواده خرمشهری، هویت 
اصلی وی مشــخص و رقیه به خانواده 

اصلی اش سپرده شد.

زن میانسالی که میانجی دعوای زن و شوهر جوان شده بود 
به طرز مشکوکی در میان این درگیری جان سپرد.

 ماجرای این پرونده که اکنــون رنگ جنایی به خود گرفته 
است از وقتی آغاز شد که زوج جوان افغانی به دلیل برخی 
مسائل خاص خانوادگی و سوء ظن ها با یکدیگر به مشاجره 

پرداختند.
دامنه اختالفات این زوج که شش سال قبل با یکدیگر ازدواج 
کرده بودند، گسترش یافت تا این که صبح روز بعد زن جوان 
با حالت قهر منزلش را ترک کرد و بــه خانه مادرش رفت. 
عصر آن روز وقتی همسر او از سر کار به منزل بازگشت و با 
همســرش تماس گرفت متوجه شد که وی به همراه دختر 
کوچکش قهر کرده و به منزل مادرش رفته است. این گونه 
بود که مرد خشــمگین به ســوی منزل مادرزنش در بلوار 

طبرسی شمالی به راه افتاد.
اما وقتــی او به خانه مادرزنش رســید ناگهان مشــاجره و 
درگیری بین زوج جوان شــدت گرفت. در این میان مادر 
دختر که دوست نداشت همسایگان فریادهای آنها را بشنوند 
وارد ماجرا شد تا بین دو نفر میانجی گری کند ولی در یک 
لحظه نقش بر زمین شد و با صورتی خون آلود، نفس های 

آخر زندگی را کشید.
دقایقی بعــد نیروهای اورژانس بــه محل حادثه 
آمدنــد و زن ٥۰ ســاله را به 
کــز  مر

درمانــی رســاندند، امــا او دیگــر نفس 
نمی کشــید و جان خود را از دست 

داده بود.
بــا توجه بــه مشــکوک بودن 
ماجرای مرگ زن ٥۰ ســاله که 
»سکینه ر« نام داشت، کارکنان 
بیمارســتان مراتب را به پلیس 
گزارش کردنــد و بدین ترتیب 
با حضور نیروهــای انتظامی در 
مرکز درمانی، تحقیقات در این 

باره آغاز شد.
ماجرای مرگ زن میانسال 
رنگ جنایی به خود گرفت 
چرا که آثار باقی مانده روی 
چهره زن میانسال حاکی از 

آن بود که ضربه ای به صورت 
وی وارد آمده است.

زن جــوان که مــادرش را در این 
حادثه از دســت داده بود، گریه کنان 

به قاضی شعبه 2۱۱ دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد گفت: بر ســر موضوعات خاصی با همسرم اختالف 
داشتیم ولی دیگر نمی توانستم کتک کاری های او راتحمل 
کنم به همین خاطر وقتی همسرم سر کارش رفت من هم 
به منزل مادرم رفتم. بعدازظهر که همســرم بازگشت 
و با من تماس گرفــت به او گفتم 
خانــه  کــه 

مادرم هستم، اما او به زور وارد خانه مادرم 
شد و با من به مشــاجره پرداخت در 
همین هنگام مــادرم بــرای آنکه 
دعوا باال نگیرد بــه عنوان میانجی 
بین من و همســرم قرار گرفت که 
ناگهان شــوهرم با عصبانیت او 
را به طرف دیــوار هل داد مادرم 
اضافه وزن داشــت و نتوانســت 
خودش را کنترل کنــد به همین 
خاطر صورتش بــه دیوار خورد 

و خون آلود نقش بر زمین شد.
  در همیــن حال مــرد جوان 
بخشی از اظهارات همسرش 
را رد کرد و گفت: وقتی به در 
منزل مادرزنم رفتم، همسرم 
مرا به خانه دعوت کرد و گفت: 
بیا باال تا با هم صحبت کنیم! ولی 
در همین حال مادرزنم نیز با من دعوا 
می کرد که ناگهان لب هایش کبود شد و به 
زمین خورد!من که ترسیده بودم هراسان با اورژانس 

تماس گرفتم ولی او در مرکز درمانی جان سپرد.
با توجه به اظهارات ضد و نقیض زوج جوان، قاضی میرزایی 
دستور انجام بررسی های بیشتر را در این باره صادر کرد و 
از سوی دیگر نیز جسد زن ٥۰ ساله برای تعیین دقیق علت 
مرگ، به پزشــکی قانونی انتقال یافت تا پزشــکان با انجام 
 معاینات و آزمایش هــای الزم، راز مرگ ایــن زن را فاش

 کنند.

د  مر
رامسری با شلیک 

به همســرش و مردی که بــا او رابطه 
داشت، آنها را روانه بیمارستان کرد.

ساعت ۱۹ پنجشنبه ٧ دی صدای شــلیک گلوله هایی در 
چند متری میدان مرکزی شهرســتان رامسر و در 

کوچه بانک ملی، مغــازه داران و عابران را 
وحشت زده به سمت صدای گلوله ها 
کشاند. ساکنان محلی پس از رسیدن 

به محل، پژو پرشیای سفید رنگی 
را دیدند که با دو سرنشین غرق 
در خون پس از برخــورد با یک 

پراید متوقف شده بود.
با اعــالم این گزارش بــه پلیس، 

ماموران بالفاصله بــه محل اعزام 
شــدند و تحقیقات آغاز شد. همزمان 

مرد و زن جوان مجروح که خون زیادی از 
و دست داده بودند به دستور بازپرس دادسرای عمومی 
انقالب شهرستان رامسر به بیمارستان انتقال یافتند.

 بررسی های مقدماتی پلیس نشان داد راننده مجروح مرد 
جوانی به نام »علی«  اســت و زن جوان نیز »شهرزاد« نام 
دارد.یکی از شاهدان حادثه به  ماموران گفت: صدای شلیک 
را که شنیدم متوجه خودروی سفید رنگ پژو پارسی شدم 
که با دو سرنشین چند باری به چپ و راست منحرف شد و 

سرانجام با پرایدی برخورد کرد و در گوشه خیابان ایستاد.
فرد دیگری کــه لحظاتی قبل از تصــادف در محل حضور 
داشت، در حالی که جزئیات بیشتری از این واقعه هولناک 
دیده بود، گفت: مرد جوانی در فاصله چند متری خودرو در 

قسمت 
عقــب آن ایســتاده 

بود و در حالی که لوله اســلحه 
شکاری اش را به سمت راننده و زن جوان 
نشانه رفته بود، شلیک کرد.پس از 
این تیراندازی شیشه عقب خودرو 
خــرد شــد و روی زمین ریخت 
و زن و مرد نیــز هدف اصابت 

گلوله قرار گرفتند.
با این اظهــارات در تحقیقات 

بیشــتر مشــخص شد 
ضارب مرد جوانی 

به نام »فریبرز« 
و همســر زن 
مجروح اســت. کارآگاهان 

همچنین در تحقیقات 
تکمیلی دریافتند که 
حادثــه تیرانــدازی 
داده  رخ  هنگامــی 
که جــوان راننــده به 
نزدیکــی خانــه محل 

ســکونت زن جوان رفته 
و او را ســوار خودرو کرده 

است.
در حالی که تجســس های پلیس 

ی  ا بر
به دست آوردن ردی 

از ضارب فراری ادامه دارد، با تشــخیص 
تیمی از پزشکان پس از بررسی وضعیت دو مصدوم حادثه، 
زن جوان به دلیل آســیب مغزی و خونریزی شدیدی برای 
عمل جراحی به بیمارســتان تنکابن اعزام شد، اما جراحی 
روی مرد مجروح کــه از ناحیه گردن آســیب دیده بود با 

موفقیت انجام شد.
محمد آزاد، فرماندار رامســر گفت: هویت 
عامل تیراندازی شناسایی شده است 
و براســاس اطالعات به دســت 
آمده او با یک اســلحه شکاری 
به همســرش  و راننده خودرو 
شــلیک کرده اســت. انگیزه 
ایــن تیراندازی مســائل 
خانوادگی بــوده و ضارب 
فــراری در عملیات پلیس 
دستگیر شــد. زن مجروح با 
اصابت چهار گلولــه به ناحیه 
صورت دچار خونریزی مغزی شده و 
 در بیمارستان تنکابن تحت مداوا قرار

 دارد.

زن و شوهر دعوا 
کردند، مادرزن مرد!

 انتقام مرد رامسری
 از زن خیانتکارش

شلیک مرگبار
                پدر شوهر به عروس دخترزا

پدربزرگ خانواده که در انتظار به دنیا آمدن نوه پسر بود 
وقتی دید عروسش برای سومین بار دختر به دنیا آورده 

دست به قتل عروس خانواده زد.
»سایما بی بی« که ۱٥ ســال عروس خانواده قاتل بود، در 
طول این سال ها بارها به خاطر نداشتن پســر، مورد سرزنش پدرشوهر و خانواده 
همســرش قرار گرفته بود اما در حالی که همه انتظار داشــتند این زن در سومین 

زایمان پسردار شود، با تولد نوزاد دختر، او را مجبور به ترک خانه کردند.
او که چند روز قبل با پادرمیانی بزرگ ترها به خانه برگشته بود، در حمله ناگهانی پدرشوهرش با 
شلیک گلوله از پا درآمد. با گزارش این جنایت »انور«، پدر شوهر این زن دستگیر شد و تحقیقات 

در این باره آغاز شده است.

دختر ربوده شده
 بعد از ۶ سال 
پیدا شد

زنده شدن زن نجف آبادی!

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهــان اعالم کرد: 

ساعت 2۳:۱۶ روز جمعه ٨ دی ماه طی تماسی با مرکز اورژانس ۱۱٥ 

شهرستان نجف آباد، عدم هوشیاری زن ٨٥ ساله در محدوده پایگاه 

ویالشــهر گزارش شــد.پس از دریافت این گزارش بالفاصله مرکز 

فرماندهی سازمان اورژانس ۱۱٥ تکنسین های پایگاه ۳۳٨۳ را به 

محل حادثه اعزام کرد که در کمتریــن مدت زمان اولیه در محل 

حادثه حاضر شدند. پس از معاینات اولیه متوجه شدند که بیمار 

فاقد عالئم حیاتی است و بالفاصله اقدامات پزشکی اولیه و پس 

ازحدود ۴۰ دقیقه CPR، موفق به بازگشت زندگی زن ٨٥ ساله 

شدند و سپس بیمار را به بیمارستان شهید محمد منتظری 

نجف آباد انتقال دادند.

وضعیت جسمی »یسنا« رو به بهبودی است
»یسنا« کودک دوساله حاجی آبادی که توسط پدرش مجروح شده 

بود، اکنون وضعیت جسمی اش رو به بهبودی است.
مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم  پزشــکی 
هرمزگان افــزود: با تالش هــای صــورت گرفته و اســتفاده از 
 متخصصین مجرب، خوشــبختانه وضعیت یســنا رو به بهبودی 

است.
وی با اشــاره به اینکه یسنا دچار تب شده اســت، اضافه کرد: به 
همین دلیل اجازه مرخص شدن صادر نشده و تا زمانی که وضعیت 
تب یســنا به حالت پایدار و عادی بازگردد او در بیمارستان تحت 
نظر قرار دارد. نوروزیان گفت: یسنای دوساله بعد از جراحی های 
ســنگین داخلی در ناحیه شــکم و روده باید تحت نظر باشد، اما 

مشکل خاصی متوجه او نیست.
2۶ آذرماه بود که مادر برای رساندن فرزندش به مدرسه، »یسنا« 
دوســاله  را تحویل همســرش داد و در زمان بازگشــت به خانه 
دختربچه اش را غــرق در خون  روی زمیــن می بیند. این کودک 
دوساله بعد از معاینه پزشــکی به مرکز استان اعزام و پدر او نیز به 

مراجع قانونی تحویل داده شد.
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 هوای ذوب آهن 
آفتابی می شود

بعد از نمایش نه چندان مطلــوب ذوب آهن در 
این فصل و کسب نتایج 
سینوسی وار توسط 
این تیم، قلعه نوعی 
موفق شده تیمش 
را به ریــل موفقیت 
بازگردانــد. ذوبی ها با 
برتری مقابل نفــت تهران و 
گسترش فوالد و کسب تساوی برابر سیاه جامگان 
موفق به کســب ۷ امتیاز از ۳ بــازی اخیر خود 
شده اند. آنها با ثبت سه کلین شیت متوالی آمار 

قابل قبولی را در فاز دفاعی خود ثبت کرده اند.

دروازه بان سوری زرد پوشان در اولین بازی 
برای این تیم موفق شد که اولین کلین شیت 
خود با پیراهن سپاهان را ثبت کند. ابراهیم 
عالمه که چهارمیــن دروازه بان خارجی این 
تیم در طول عمر باشگاه به حساب می آید در حالی مقابل تیم پدیده به 
بازی گرفته شد که کرانچار تصمیمی برای قرارگیری او در درون دروازه 
نداشت و در نشست خبری پیش از این بازی از این تصمیم پرده برداشت 
ولی این اظهار نظر با واکنش تند هواداران ســپاهان درشــبکه های 
اجتماعی همراه شد به طوری که کرانچار در تصمیم خود تجدید نظر 
کرد و عالمه به بازی گرفته شد . دراین بازی که دروازه بان سوری روز 
خوبی را پشت سر گذاشت تعدادی از هواداران سوری در وزشگاه حاضر 

شدند و به تشویق گلر هموطن خود پرداختند.

دیدار ســپاهان با پدیده بــرای مهدی 
شــریفی خوش یمن بود و این بازیکن 
پایش بــه گلزنی دراین دیدار بازشــد.

شریفی که نیم فصل اول به عنوان سرباز 
با تیم تراکتورسازی در رقابت های لیگ حضوریافته بود با پایان دوره 

سربازی اش به سپاهان باز گشــت تا از جمله بازیکنان تازه واردی 
باشد که زرد پوشان روی او حساب ویژه ای کرده بودند، شریفی در 
دیداربا پدیده دردقیقــه 51 گل خود را با یک ضربه ســر زیبا به 

ثمررساند تا نشان بدهد سپاهان تیم کامال خطرناکی است. مهاجم تازه 
وارد سپاهان که در نیم فصل اول نتوانست در تراکتور بازی های خوبی 
را به نمایش بگذارد حاال در سپاهان روحیه گرفته و می خواهد با این تیم 
 راهــی بــه بــازی هــای جــام جهانــی 2018 روســیه پیــدا 

کند.     

رسول نوید کیا در بازی روز جمعه سپاهان با 
تیم پدیده مشهد، میدان دار تیم اصفهانی 
بود و با نمایش خــوب خود، نقش پررنگ و 
 قابل توجهی  در برد پر گل سپاهان داشت.
 نوید کیا در این دیدار بیش از 10 موقعیت گل خلق کرد تا 

سپاهان بتواند پر گل ترین برد فصل خود را برابرتیمی جشن 
بگیرد که درنیم فصل اول سنگین ترین شکست را برابر آنها متحمل شده بود، 
بازی خوب برادرکوچک تر محرم سبب شــد در روزی که کاپیتان سپاهان 

ژنــرال خط میانــی تیم 
کرانچار بود او در فهرست 
برترین بازیکنــان هفته 
هفدهم لیگ برتــر قرار 

بگیرد.

سپاهان که درنیم فصل دوم لیگ برترتوانسته بود شروع 
بهتری داشــته و به روزهای خوبش نزدیک شود در بازی 
با پدیده پس از اینکه درنیمه اول موقعیت های زیادی را 
از دست داد و 45  دقیقه طول کشید تا به گل اول دست 
یابد نیمه دوم را هجومی آغاز کرد به طوری که در شروعی طوفانی، این 
تیم در نیمه دوم توانست در 9 دقیقه سه گل بزند و شاگردان مهاجری 

را با 4 گل بدرقه کند.

طالیی پوشان نصف جهان با برتری در این 
بازی توانســتند  ۳ امتیاز این دیدار را به 
حســاب خود واریز کنند و 19 امتیازی 
شوند ولی با وجود اینکه این پیروزی رتبه 
سپاهان را درجدول عوض نکرد، برتری 4 گل مقابل تیم پدیده که 
بیش از هزار روز سپاهان موفق به برد این تیم نشده بود سبب شد تا 
هواداران این تیم برای ادامه لیگ امیدوار شوند. هواداران سپاهان 
که حسابی از نتیجه بازی تیمشــان مقابل پدیده خوشحال شده 
بودند شعارهایی که در بازی رفت ضد سپاهان و اصفهان سرداده 
 شد، بر ضد پدیده مشــهد ســر دادند تا انتقام ســختی  گرفته

باشند.

   مـرور نکته به نکته دیدار سپاهان و پدیده؛

هـواداران راضـی هسـتند

بهداد سلیمی به تیم ملی برمی گردد

پیشنهاد سردبیر:
اتفاق روز

 رکورد کی روش
 پس از 23 سال تکرار شد

رکورد سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران پس از 
2۳ سال تکرار شد.تیم 
فوتبال اسپورتینگ 
لیسبون سال 201۷ 
را بدون شکســت 
رقابت هــای  در 
داخلــی پرتغــال به 
پایان برد تا ایــن تیم و ژرژ 
ژسوس، سرمربی 6۳ ساله اش پس از 2۳ سال 
رکورد بدون شکســت اســپورتینگ لیسبوِن 
تحت هدایت کارلوس کی روش را تکرار کنند.

اسپورتینگ لیسبون با سرمربیگری کارلوس 
کی روش در سال 1994 در رقابت های داخلی 
متحمل شکستی نشــد و اولین شکست فصل 
95-1994 را در ماه فوریه 1995 برابر استرال 
آمادورا متحمل شد.شــاگردان ژرژ ژسوس در 
سال 201۷ در رقابت های لیگ برتر پرتغال و 
جام حذفی این کشور در 21 بازی، 16 پیروزی 
و 5 تساوی کسب کردند و تنها در رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا مغلوب بارسلونا و یوونتوس 

شدند.

رکورد روز

درسی که برانکو به خیابانی داد
حتمــا در جریــان مصاحبــه جنجالــی جواد 
خیابانی بــا برانکو هســتید؛ جایی کــه اصرار 
خیابانی درباره ســوال پرســیدن از ســرمربی 
 پرسپولیس درباره اســتقالل با واکنش پرفسور 

مواجه شد. 
نکته جالب اینکه باشــگاه خبرنگاران جوان به 
عنوان سایت نزدیک به جام جم از برانکو در این 
اتفاق دفاع کرده و نوشــته:» این مورد اخالقی 
را برانکو از این باب متذکر شــد که او یک مربی 
حرفه ای اســت و باید در هر بازی در مورد خود 
آن بازی صحبت کرد و اظهار نظر در مورد رقیب 
پرســپولیس و نوع بازی آنها در حیطه وظایف 
 او نیســت.کاش بیشــتر مربیان وطنی هم یاد
 می گرفتند در مصاحبه های قبل و بعد از بازی 
فقط در مورد همان بازی باید حرف زد و نشست 
 های خبری جای مطرح کردن برخی مســائل 

غیر مرتبط نیست.«

در حاشیه

پیشخوان

هادی ساعی:
  با حرف زدن چیزی درست

 نمی شود
پرافتخارترین ورزشــکار المپیکی ایــران گفت: از 
فدراســیون اخبار زیادی مبنی بر تغییر، منتشــر 
می شود ولی این موضوع باید در عمل ثابت شود و با 

حرف زدن چیزی درست نمی شود.
هادی ســاعی گفت: بعد از برگزاری مجمع که با آن 
شــرایط برگزار شــد، همه از تغییر و تحول و برنامه 
های متنوع صحبت می کنند؛ البته که ایجاد تغییر 
در تکواندوی کشور ضروری است ولی باید دید طرح 
این موضوع یک شعار است و یا اینکه چقدر به واقعیت 

نزدیک می شود.

آذری: 
 ذوب آهن در چند جبهه 

در حال جنگیدن است
 ســعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان 
با اشاره به تالش باشگاه ذوب آهن برای آماده سازی 
زمین فوالدشــهر گفت: باشــگاه ذوب آهن در چند 
جبهه در حال جنگیدن اســت. مــا می خواهیم این 
زمین تا قبل از 10 بهمن برای بازی آماده شود. چند 
روز پیش هم مهدی تاج، رییس محترم فدراســیون 
برای بازدید از فوالدشــهر آمد. این کار سختی است 
که ما باید در چند جبهه بجنگیم در حالی که بودجه 
باشگاه ذوب آهن کاهش پیدا کرده و امیدواریم این 

بودجه ترمیم شود.

 رضوانی، رییس فدراسیون شنا 
باقی ماند

مجمع انتخاباتی ریاست فدراســیون شنا، شیرجه 
و واترپلو صبــح دیروز برگزار شــد.در این مجمع ۷ 
کاندیدا به نام های محســن رضوانــی، رضا حبیبی، 
مجید مشتاق عشق، کاوه احمدی، حامدرضاخانی، 
مهرزاد خلیلیان و رضا فاطمی مقدم حضور داشتند.
پیش از آغاز رای گیری، سه کاندیدا انصراف دادند و 
خلیلیان هم در مجمع حضور نیافت تا را ی گیری با 
حضور 4 نامزد انجام شود.در پایان رای گیری محسن 
رضوانی با کســب ۳9 از 42 رای ماخــوذه به عنوان 
رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو انتخاب شد. 

بهداد سلیمی به تیم ملی 
برمی گردد

وزنه بردار فوق سنگین ایران به تیم ملی برمی گردد.
بهداد سلیمی پس از مسابقات جهانی آمریکا اعالم 
کرد که احتماال برای همیشــه از دنیــای قهرمانی 

خداحافظی خواهد کرد.
این اظهارنظر باعث شــد نگرانی هایی در بین اهالی 
وزنه برداری ایجاد شــود، اما به تازگی بهداد سلیمی 
از تصمیم خود منصرف شــده و از ســال آینده در 
 اردوی تیم ملــی وزنه برداری حضــور پیدا خواهد 

کرد.
علی مــرادی، رییس فدراســیون وزنه بــرداری در 

گفت وگو با میزان این خبر را تایید کرد.

جشن چهلم
کرانچار با ما شــوخی 

داری؟

قطار برانکو دوباره روی 
ریل

برانکو: اجازه نمی دهیم 
تیمی به ما نزدیک شود

برق انداختن به جام!
زلزله 3 ریشــتری در 

اهواز

 تیم سپاهان که در هفته اول نیم فصل دوم هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 

مقابل تیم سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشته بود، توانست در هفته دوم مقابل 

تیم پدیده روند خوبش را با پیروزی پر گل تکمیل کند تا هواداران سپاهان به ادامه 

بازی های این تیم در لیگ برتر خوش بین بوده و امیدوار باشند که زرد پوشان به 

جایگاهی که مستحق آن هستند در پایان این رقابت ها دست یابند.در گزارش 

پیش رو فراز و نشیب این دیدار را  مرور می کنیم:

پســر شــفر این روزها به عنوان آنالیزور استقالل مرِد پشت پرده موفقیت های استقالل
موفقیت های استقالل دارد.به پــدرش کمک مــی کنــد و نقــش مهمی در 

هواداران رئال »هری کین« را 

به نیمار ترجیح دادند  

ل مادرید در 
ن رئــا

ــوادارا
ش از ۳4 درصد ه

بیــ

نظرسنجی نشــریه مارکا به خرید»هری کین« 

 و او را خرید 
اتنهــام رای مثبت دادنــد

مهاجم ت

مناسب تری نسبت به نیمار دانستند.

بانوان مردنما در استادیوم های ورزشی

در دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی هم یک دختر با 

تغییر چهره وارد استادیوم شد.حضور مخفیانه بانوان 

در ورزشگاه ها با چهره مبدل در هفته های اخیر سر و 

صدای زیادی به پا کرده و همین موضوع به سوژه طنز 

کاریکاتوریست ها تبدیل شده است.

 مسعود شجاعی به تیم ملی
 باز می گردد؟

مسعود شــجاعی در اولین اظهار نظرش بعد از 
پیوســتن به آ.ا.ک ابراز 
امیدواری کرده که 
همش  تفا ء ســو
فدراســیون  بــا 
فوتبــال برطــرف 
شود و به جام جهانی 
برود. مســعود در شرایطی 
این صحبت ها را مطرح کرده که مشــکل او، با 
فدراسیون نیســت و باید رضایت سرمربی تیم 
ملی را جلب کند. گویا سرمربی تیم ملی از اینکه 
شــجاعی به توصیه او بعد از بازی پانیونیوس با 
نماینده رژیم صهیونیستی در لیگ اروپا گوش 
نکرده و جواب تماسش را نداده، شدیدا ناراحت 
شــده و به همین دلیل روی نــام کاپیتان تیم 
ملی خط قرمز کشــیده اســت. حاال باید دید 
صحبت های جدید شجاعی درباره اینکه می داند 
کی روش بهترین ها را انتخاب خواهد کرد تاثیری 

در تغییر نظر مربی پرتغالی خواهد داشت یا نه.

سوال روز

سمیه مصور

مدیر باشگاه اتلتیکو:
 عذاب زیادی کشیدم

 تا »کوکه« به رئال نرود
مدیر باشــگاه اتلتیکو فاش کــرد که رئال 1۳ 
سال پیش تالش زیادی 
داشــت تا کوکه را 
به خدمــت بگیرد. 
کوکه، ستاره خط 
تلتیکــو  میانــی ا
محسوب می شود و 
از محصــوالت همین 
باشگاه اســت. بازیکنی که در جام جهانی نیز 
برای اسپانیا به میدان خواهد رفت. خیل مارین، 
مدیر عمومی اتلتیکو در مصاحبه با اوندا سرو 
فاش کرد که »کوکه« ممکن بود االن پیراهن 
رئال را به تن داشته باشــد. او در همین رابطه 
گفت:» در طول دوران مدیریتم سختی های 
زیادی را متحمل شــده ام ولی حفظ کوکه و 
ممانعت از انتقال او بــه رئال، بی نهایت عذاب 
آور بود. از کانال هــای زیادی و پس از صحبت 
با خیلی از افراد توانســتم کوکه را در اتلتیکو 

نگه دارم.«

نقل قول روز

 دخترانی بــه ریش 
مصنوعی 
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به این بهانه و به منظور ارائه گزارشی از وضعیت بارش در پاییز سال جاری 
و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، همچنین پیش بینی این وضعیت 
برای زمستان پیش رو، گفت و گویی داشتیم با  رییس اداره پیش بینی اداره 

کل هواشناسی استان اصفهان. 
حسن خدابخش، با اشاره به اینکه وضعیت بارندگی امسال استان اصفهان، 

جزو سال های بی سابقه بوده است، اظهارداشت: این وضعیت در پاییز به 
گونه ای بود که میزان بارش در بسیاری از نقاط استان به صفر رسید. وی 
تصریح کرد: بارندگی سطح استان نســبت به مدت مشابه سال گذشته، 

حدود 93 درصد کاهش داشت. 
به گفته خدابخش، این کاهش محســوس در میزان بارندگی نسبت به 

میانگین بلندمدت حدود 94 درصد بود. 
وی میزان بارش شــهر اصفهان در پاییز ســال جاری را حدود یک میلی 
متر عنوان کرد و بیان داشت: این موضوع درحالی است که ما پیش بینی 
می کردیم این میزان 33 میلی متر باشد. رییس اداره پیش بینی هواشناسی 
استان اصفهان افزود: میزان بارش پاییز سال گذشته شهر اصفهان، 13 میلی 
متر، سال94، حدود 11 میلی متر و سال 93 نزدیک به 30 میلی متر بود. 
خدابخش تصریح کرد: فریدون شهر که یکی از  سرچشمه های دیگر زاینده 
رود محسوب می شود، در پاییز سال جاری 42میلی متر بارندگی داشته 
است که این رقم برای میانگین درازمدت می بایست 170 میلی متر باشد. 
خدابخش، بارش فریدون شهر در سال گذشته را  165میلی متر، سال 94، 
200میلی متر و سال 93 را حدود 252 میلی متر عنوان کرد. وی ادامه داد: 
بارش در بسیاری از نقاط استان ازجمله اردستان، شهرضا، نطنز و نجف آباد 
صفر و در خور وبیابانک با حدود 2 دهم میلی متر بوده است. مورچه خورت، 
مبارکه و حتی ایستگاه چادگان که روی سد زاینده رود است و انتظار بارش 

بیشتری را داشتیم، در پاییز حتی یک میلی متر بارش نداشت.
 بارش پاییز و زمستان کل استان زیر حد نرمال است

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان، وضعیت بارندگی سال 
جاری را بسیار اسف بار، توصیف کرد و گفت: پیش بینی ما این است که 
بارش های زمستان استان بهتر از پاییز باشد اما همچنان چشم انداز خوبی 

برای میانگین دراز مدت وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول وضعیت بارش در زمستان کمتر از حد نرمال است 
و اگر در مناطقی هم میزان بارش به حد نرمال نزدیک شود، کاهش بارش در 

سه ماهه پاییز سال جاری را جبران نمی کند. 
خدابخش خاطرنشان ساخت: به طور کلی بارش در پاییز و زمستان در کل 

استان کمتر از حد  نرمال است.

همزمان با آغاز پاییز و شروع بارش در این فصل و چشم امید شهروندان به آسمان، بجز تعطیلی مدارس و ادارات به دلیل غلظت آالینده های 
جوی، شاهد بارش چشمگیری نه تنها در شهر اصفهان بلکه در سراسر استان نبودیم؛ در حالی که تا چند سال گذشته تعطیلی مدارس 

و ادارات به دلیل بارش برف بود.

چشم انداز خوبی برای میانگین دراز مدت 
بارش وجود ندارد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 رژه موتورسواران اصفهانی 
به مناسبت حماسه ۹ دی

همایش بزرگ 9 دی هیئت موتورســواری و 
اتومبیل رانی استان اصفهان برگزار شد.

احمد بازوبندی رییس هیئت موتورســواری 
و اتومبیل رانــی اســتان اصفهــان گفت: این 
همایش با 30 دستگاه موتورسیکلت سنگین 
و 150 دستگاه موتورسیکلت سبک و 20 عدد 
خودروی کالســیک، صبح جمعه ۸ دی ماه از 
اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان آغاز 
شــد و پس از رژه ای منظم و منسجم و گذر از 
کنار چند پــل تاریخی اصفهان، در گلســتان 

شهدا پایان یافت.
بازوبندی اضافه کرد: این حرکت در ســالروز 
حماسه 9 دی و با هدف پشــتیبانی از والیت 
و همچنین نشان دادن نظم و اقتدار انجام شد 
و امید اســت بتوانیم در این مسیر حق، مثمر 

ثمر باشیم.
وی در ادامه گفت: متولی این همایش، سازمان 
بسیج ورزشکاران سپاه بود که با همکاری هیئت 
موتورســواری و اتومبیل رانی استان اصفهان و 
همدلی، سرهنگ یاردوستی فرمانده انتظامی 
شهرستان، ســرهنگ چلمقانی رییس پلیس 
شهرســتان اصفهان، ســرهنگ پاپی مسئول 
یگان امداد، امینازاده معاون اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان و سروان رجبی رییس 
سازمان بسیج ورزشکاران سپاه به بهترین شکل 

ممکن انجام شد.

آموزش  »فن بیان و آئین 
سخنوری«  در موسسه بقیه ا...)عج(

موسســه قرآنی بقیه ا...)عج( اصفهان، سلسله 
کارگاه های آموزش فن بیان و آئین سخنوری 
را برگزار می کند.موسســه فرهنگــی قرآن و 
عترت بقیه  ا...)عج( اصفهان، با کســب مجوز از 
ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به طور 
رســمی از ســال 137۸ کار قرآنی خود را در 
 زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی 

آغاز کرد.
همچنین این موسســه در کنــار کالس های 
آموزش قرآن، روخوانی، روان خوانی، تفسیر و 
مفاهیم قرآن کریم، دوره های آموزش فن بیان 
و آئین سخنرانی را برای اعضای موسسه و مراکز 

فرهنگی برگزار می کند. 
این دوره های آموزشی روزهای جمعه از ساعت 
۸:30 تا 13 با حضــور جمعی از آقایان و بانوان 
در حال برگزاری است و همچنین طول دوره به 
مدت 5 هفته و شامل 30 ساعت آموزشی است.
دروس مربوط به این دوره توسط رسول یزدیان 
در مکان موسسه به نشــانی اصفهان، خیابان 
کاوه، خیابــان باهنر، ابتدای خیابــان آیت ا... 

خادمی ارائه می شود.
گفتنی است شرکت کنندگان پس از پایان دوره 
گواهی نامه معتبر از ســوی موسســه دریافت 

خواهند کرد.

 وضعیت هوای اصفهان 
»قرمز« شد

مرکز پایــش کیفی هــوای اداره   کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان وضعیت کیفی 
هوای شهر اصفهان را برای عموم مردم ناسالم 

اعالم کرد.
براســاس اعالم این مرکز، میانگین شــاخص 
کیفی هوا در ایســتگاه های میدان احمد آباد 
اصفهان 165، بلــوار دانشــگاه 163، خیابان 
پرویــن 151، خیابان رودکــی 154، میدان 
امام حسین)ع( 173، چهارباغ خواجو 165 و 

بزرگراه خرازی 156 ثبت شده است.
براساس این گزارش میانگین شاخص کیفیت 
هوا در شهر اصفهان 161 است و به این ترتیب 
 اصفهان بــرای عموم مــردم هوایی ناســالم 

دارد. 
همچنین براساس گزارش ایستگاه های مراقبت 
 ،)AQI( دائم بر حســب شــاخص کیفی هوا
شهرستان خمینی شهر با شاخص 166، مبارکه 
117 و ســگزی با 122 آلوده ترین شــهرهای 

استان اصفهان هستند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

 دهه فجر به عنوان دهه ایثار 
در تاریخ انقالب اسالمی است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در جلسه ستاد دهه فجر اســتان اظهار کرد: دهه 
فجر به عنوان دهه ایثار و فداکاری در تاریخ انقالب 
اسالمی محسوب می شــود؛ به طوری که یکی از 
نتایج دهه فجر، ایجاد شادی، امید و بالندگی برای 

نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
محمد جواد احمدی افزود: یکی از موضوعات مهمی 
که باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که باید به 
ابعاد دهه فجر حکیمانه و عاقالنه پرداخته شود چرا 
که دهه فجر در ایجاد استقالل و آزادی مستتر است.

محمد جواد احمدی ادامــه داد: دهه فجر، تجدید 
عهد با امام)ره( و شهدا و رهبری است که در آن بر 
توحید، نماز، امر به معروف و پیروی ازوالیت فقیه و 
همچنین توجه به امور مردم تاکید شده است و باید 
ســرلوحه همه کارها قرار گیرد.سرپرست اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه اظهاراتش 
بیان کرد: اهــداف و مبانی عالیه دهــه فجر باید به 
صورت شایسته و مطلوب به نسل های بعدی منتقل 
شــود و این از طریق انجام مراســم ها، محتواهای 
آموزشــی و وســایل ارتباطی بخصوص فضاهای 

مجازی سریع تر، بهتر و مطلوب تر انجام می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان:

 انتشار اخبار ناب در حوزه ایثار 
و شهادت ضروری است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در کارگاه آموزشی-توجیهی رابطین خبری مناطق 
و شهرستان های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان اظهار کرد: خبررســانی و اطالع رســانی 
دقیق در حوزه ایثار و شــهادت اهمیت زیادی دارد 
و ترویج فرهنگ ایثار و ایثارگری یکی از مهم ترین 
رســالت های بنیاد شــهید و امور ایثارگران است.

داریوش وکیلی با اشــاره به جایگاه و منزلت شهدا 
گفت: شــهدا از طرف خداوند اجازه دارند تا 72 نفر 
از افرادی که فکر شــهدا را به نســل جوان منتقل 
می کنند، مورد شفاعت قرار دهند.وی تصریح کرد: 
خبرنگاران حوزه ایثار و شــهادت بایــد به گونه ای 
شهدا را توصیف کنند که اخبار تولیدی آنان به دل 
مخاطبان بنشــیند؛ 14 هزار وصیت نامه شهدا در 
استان اصفهان بررسی شده و حفظ وحدت، رعایت 
تقوا و اخالق اسالمی در محیط کاری، امر به معروف، 
نماز اول وقــت و دفاع از والیت فقیــه و ... از جمله 
وصایای شهدای استان اصفهان است.مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان عنوان داشت: 
در حوزه ایثار و شهادت به اخبار ناب، خبر دست اول 
و خبری که پردازش صحیح شده باشد، نیاز داریم.

وکیلی با اشاره به نقش خبرنگاران در ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت اذعان داشت: زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهدا کمتر از شــهادت نیست و خبرنگاران 
حوزه ایثار و شــهادت در این راستا می توانند نقش 

مهمی را ایفا کنند.

شهردار اصفهان در دومین نشست 
شهرداران کالنشهرهای کشور :

از ظرفیت شورای عالی استان ها 
بیشتر استفاده شود

شــهردار اصفهان گفت: شــورای عالی اســتان ها 
ظرفیت زیادی دارد و می تــوان از این ظرفیت در 
راستای درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه شهری 

استفاده کرد.
نوروزی در دومین نشست شهرداران کالنشهرهای 
کشــور که در شــهرداری تهران برگزار شد، اظهار 
داشت: شورای عالی استان ها ظرفیت بزرگی دارد 

که نباید نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: شورای عالی استان ها می تواند با ارائه 
الیحه از مدیریت شــهری حمایت و دفاع بیشتری 

داشته باشد.

معــاون حفاظت و امــور اراضــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، از اختصاص 
1300 هکتار  از منابع طبیعی استان اصفهان برای 

احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.
داریوش سعیدی هدف از اجرای این طرح را تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی، بســتر سازی برای انجام 
فعالیت های اقتصادی، اشتغال زایی و سرمایه گذاری 

در استان بیان کرد.
وی ادامه داد: تقاضای 55 شــرکت سرمایه گذار 
در این زمینه مورد بررســی و موافقت قرار گرفت 
که بیشترین موارد اختصاص یافته در شهرستان 
اصفهان با 16مورد و 40 هکتــار وکمترین موارد 
تخصیص در شهرســتان برخوار با یک مورد بوده 

است.
سعیدی خاطرنشــان کرد: برای تولید هرمگا وات 

برق ازانرژی خورشیدی 2 هکتار زمین نیاز است.
معــاون حفاظت و امــور اراضــی اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: 
اســتان اصفهان به دلیل قرارگرفتن در مدارهای 

25 تا 40 درجه عرض شــمالی در ناحیه پر تابش 
و با توجه به اینکه ســاالنه حدود 270 تا 300 روز 
و 2هزار و 700 ســاعت آفتابی درسال دارد، جزو 
بهترین مناطق دنیــا در زمینه پتانســیل انرژی 

خورشیدی محسوب می شود.
انرژی خورشــیدی منبع اصلی تمامی انرژی های 
موجود در زمین است و می تواند به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم به اشکال دیگر انرژی تبدیل شود.
یکی از شاخص ترین انواع انرژی هایی که با انرژی 
خورشیدی تولید می شــود، الکتریسیته یا همان 
برق اســت؛ انرژی که قابلیت تبدیل به انواع دیگر 
انرژی هــا را داشــته و می توان گفت بیشــترین 

کارکرد را در جوامع بشری دارد.
کشــور چهار فصل ایران با موقعیــت جغرافیایی 
منحصــر به فرد، زمینــه تولید انــواع انرژی های 

تجدیدپذیر از جمله بادی، آبی و خورشــیدی را 
دارد و می تواند انرژی های مورد نیاز را به پاک ترین 
روش ها )مناسب محیط زیست محیط( تولید کند.
در اســتان اصفهان بــا توجه به کاهــش نزوالت 
آسمانی، تغییرات اقلیمی و بحران خشکسالی، دو 
روش انرژی خورشــیدی و بادی به عنوان بهترین 
گزینه ها برای تولید انرژی ارزیابی شــده و وجود 
300 روز آفتابی با زاویه مناســب تابش خورشید، 
این نوع انرژی را مناســب ترین و اقتصادی ترین 
روش برای تولیــد برق و دیگر انــواع انرژی مورد 

تاکید قرار می دهد. 
در الیحه پنج ســاله برنامه ششــم توسعه کشور، 
ســاخت 26 هزار مگاوات نیــروگاه جدید برنامه 
ریزی شده اســت که 16هزار مگاوات آن با تبدیل 
نیروگاه هــای گازی موجود به ســیکل ترکیبی، 

سه هزار مگاوات آن با ساخت نیروگاه های تولید 
 CHP نیــروگاه تولید پراکنــده( و(DG پراکنده
)تولید همزمان برق و حرارت( و پنج هزار مگاوات 
دیگر آن با ساخت نیروگاه های تجدیدپذیربادی 
و فوتوولتائیک )خورشــیدی( تامین خواهد شد. 
به موازات این برنامه در سال های اخیر در استان 
اصفهان گام هایی برداشــته شــده که ادامه آن با 
سرعت و جدیت بیشــتر می تواند ما را در رسیدن 
به اهداف برنامه مذکور و استفاده از انرژی ها و بهره 
بردن از ظرفیت های طبیعی و خــدادادی یاری 
کند. اردیبهشت ماه امســال بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی کشــور با ظرفیت تولید 10 مگاوات 
برق با حضور وزیر نیرو در بخش جرقویه ســفلی 
)واقع در 65 کیلومتری جنوب شــرق اصفهان( به 

بهره برداری رسید.
این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری شرکت 
برق و انرژی غدیر و با مشارکت شرکت یونانی متکا 
)Metka ( با هزینه ای بیش از 55 میلیارد تومان 

در مدت هفت ماه احداث و بهره برداری شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
شرایط اقلیمی، پتانسیل انرژی خورشیدی  در اصفهان را افزایش داده 

است

مدیــر پــروژه شــهرک ســالمت، از راه اندازی 
کامل ترین مرکز گوارشــی کشور در این شهرک 
خبر داد و گفت: اولین مرکز جامع گوارش اصفهان 
با اعتباری افزون بر 17 میلیارد تومان راه اندازی 
شده و به شهروندان ســرویس دهی می کند.رضا 

هیبتی اظهارکرد: 30مردادماه سال جاری که شهرک سالمت با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد، ذهنیتی برای 
پزشکان ایجاد شده بود که با توجه به فاصله این شهرک از مرکز شهر، با کاهش مراجعه کنندگان مواجه می شوند 
اما رفته رفته به این باور رسیدند که این شهرک نه تنها برای پزشکان بلکه برای عموم مردم در دسترس است.وی 
با اشاره به اینکه اولین مرکز جامع گوارش اصفهان یکی از مراکز پیشرفته درمانی شهر و کشور به شمار می رود 
که در حال پذیرش بیماران است، گفت: این مرکز مجموعه ای کامل از تمامی خدمات مربوط به گوارش اعم از 

متخصصان تغذیه، روان شناسان، روان پزشکان و فوق تخصص های گوارش است.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی با بیان اینکه تفکیک زباله، 
از شاخص های توسعه یافتگی فرهنگی است، از برگزاری 
مانور »تفکیک زباله از مبدأ« در اصفهان خبر داد. سعید 
امامی گفت: مانور شــهری »تفکیک زبالــه از مبدأ« در 
چهارراه ها و مسیرهای پر تردد از فردا الی 14 دی برگزار 

می شود.
وی گفت: مانور شهری »تفکیک زباله از مبدأ« روزانه در سه نوبت صبح، ظهر و شب برگزار خواهد شد.امامی در 
ادامه اظهار داشت: پیام های فرهنگی آماده شده در این طرح، روی سازه هایی است که در اندازه و ابعاد مختلف 
حمل شده و موجب جلب نظر مخاطبان می شــوند.دبیر کمیته فرهنگ شهروندی با تاکید بر اینکه تفکیک 
زباله از مبدأ بسیار مهم است، گفت: عدم تفکیک زباله ها از مبدأ هزینه زیادی بر مردم و شهر وارد می کند که 

این موضوع بایستی با فرهنگ سازی حل شود.

مدیرپروژه شهرک سالمت خبرداد:

راه اندازی مرکز جامع 
گوارش در شهرک سالمت

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان:

مانور »تفکیک زباله از 
مبدأ« اجرا می شود

مسئول واحد محیط زیست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان اظهار 
کرد: بدترین نوع آلودگی هــوا، افزایش آلودگی هوا با ذرات کمتر از 
2/5میکرون است که حتی از کیسه های هوایی عبور کرده و در همه 
جای بدن پراکنده مي شوند.کتایون ربیعی افزود: این وضعیت آلودگی 
هوا موجب افزایش سکته های قلبی، سکته های مغزی و فشار خون 
می شود و همچنین انواع سرطان ها را تشدید و انواع علل مرگ و میر 
را افزایش می دهد.مســئول واحد محیط زیست پژوهشکده قلب و 

عروق اصفهان ادامه داد: البته موضوع آالیندگی با ذرات کمتر از 2/5
میکرون در ایران طبیعی است چراکه بیشترین میزان آالیندگی از 
مصرف سوخت های فسیلی و گرد و غبار ایجاد می شود.ربیعی تصریح 
کرد: افزایش ذرات 2/5میکرون نشان مي دهد وضعیت سوخت در 
کشور مناسب نیســت. بر اســاس پورتال اداره کل هواشناسی اگر 
شاخص ذرات کمتر از 2/5میکرون، 197 باشد، طبق دستور سازمان 
جهانی بهداشت همه افراد در معرض خطر هستند. در این زمینه هیچ 

آموزشی ارائه نشده و نهایت کاری که در این زمان ها صورت می گیرد 
تعطیلی مدارس است که همان هم در اصفهان روی نداده است.وی 
تاکید کرد: بر اساس دستور سازمان جهانی بهداشت، امروز در این 
شرایط کیفی هوا همه مردم در معرض خطر قرار دارند و اکیدا توصیه 
می شود که افراد از خانه خارج نشــوند؛ چراکه با وجود میزان باالي 
آلودگي هواي اصفهان حتی مي تواند خطر مرگ را برای برخی از افراد 

با شرایط خاص به دنبال داشته باشد.

مسئول واحد محیط زیست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان هشدار داد :
 جوالن بدترین نوع آلودگی در شهر

 معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: احداث نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در ضلع شمال غربی خیابان روشن دشــت، در دو فاز و با مساحت 
47هکتار از شهریور ماه 94 در دستور کار شهرداری قرار گرفت. ایرج مظفر 
عنوان کرد: برای احداث فاز اول نمایشگاه حدود 1500میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شــده که در صورت تحقق بودجه، اجرای آن در ابتدای سال 
آینده به پایان می رسد و فاز دوم آن به شرط تامین بودجه آغاز می شود. معاون 
عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز اول این پروژه 
در زمینی به مساحت 17 هکتار در دست اجراســت، اضافه کرد: در فاز اول 

نمایشگاه 13 پروژه شامل عملیات احداث ابنیه و فونداسیون های سالن عالمه 
مجلسی و تاسیســات مکانیکی و برقی، تهیه ساخت و نصب اسکلت فلزی و 
پوششی سقف سالن عالمه مجلسی، تونل های تاسیساتی، اجرای مخزن آب 
آشامیدنی و آب فضای سبز، ســاختمان پمپ خانه، سرویس های بهداشتی 
و دسترســی های ورودی و خروجی ســایت نمایشــگاه در حال اجراست. 
مظفر ادامــه داد: همچنین در فــاز اول این نمایشــگاه پروژه های دیگری 
همچون عملیات احداث جاده ها و محوطه ســازی داخلی سایت نمایشگاه، 
پل های اطراف سالن عالمه مجلسی، ساختمان اداری، خدماتی، ساختمان 

موتورخانه)مکانیکال( و ســاختمان اتاق برق )الکتریکال(، محل بارانداز و 
تخلیه بار و فضای سبز احداث می شــود.وی با بیان اینکه عملیات اجرایی 
ابنیه تونل تاسیساتی سالن عالمه مجلســی و مخزن آب آشامیدنی بیش از 
99درصد، ساخت ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی مربوط به ساختمان های 
برق موتورخانه و سرویس های بهداشتی بیش از 55 درصد پیشرفت داشته 
است، ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی زیرسازی و محوطه سازی خارجی 
سالن عالمه مجلسی بیش از ۸7 درصد و ابنیه و محوطه سازی داخل سایت 
نمایشــگاه و پارکینگ روباز بیش از 37 درصد و اسکلت فلزی سالن عالمه 

مجلســی بیش از 76 درصد، عملیات اجرایی ابنیه، فونداسیون های سالن 
عالمه مجلسی و ســاختمان رجیسترینگ و تاسیســات مکانیکی بیش از 
79 درصد و پروژه ساختمان اداری- پشتیبانی بیش از 25 درصد پیشرفت 

داشته است.
مظفر عنوان کرد: تمامی امکانات و زیرساخت های الزم نمایشگاه مطابق با 
استانداردهای روز دنیا و با سازه های مدرن و متفاوت احداث می شود، از این 
رو با اجرای این پروژه آهنگ رشد و توســعه در اصفهان طنین انداز شده و 

صنعت توریسم رونق می یابد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

نمایشگاه بین المللی مطابق با استانداردهای روز دنیا احداث می شود

اعظم حاجی رضازاده

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

چشم انداز خوبی برای میانگین دراز مدت بارش وجود ندارد
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پیامبر اکرم صلی ا...علیه و آله :
مردمی از مشرق قیام می کنند و زمینه حكومت مهدى را فراهم می آورند .
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

ماجرای عجیب رقم نجومی یک قبض برق
به دنبال تب و تاب برگزاری جشن کریسمس، یک زن آمریکایی 58 
ساله به نام »ماری هورو مانسکی« که در پنسیلوانیا زندگی می کند، با 
یک قبض برق به مبلغی هنگفت مواجه شد.ماری طبق رقمی که روی 
قبض درج شده بود موظف به پرداخت »284 میلیارد و 460 میلیون« 
شده که به او گفته شد تمام این هزینه تنها به خاطر روشن گذاشتن 
چراغ ها برای جشن کریسمس اســت.این زن هنگامی که چشمش 
به اعداد روی قبض افتاد در حالی که لبخندی عجیب به لب داشــت 
چرخی در جای خود زد. همین موضوع موجب نگرانی فرزندان او شد، 
زیرا به نظر آنها رفتار او با توجه به شرایط طبیعی نبود.آنها سریعا گرد 
این زن جمع شدند تا از سالمت وضعیت روحی و جسمانی وی یقین 
پیدا کنند.حقیقــت خنده داری که نزدیک بود زن بیچاره را ســکته 
بدهد!کمی بعد مشخص شد که اداره برق در صدور قبض دچار اشتباه 

شده و مبلغ حقیقی 284 دالر و 46 سنت بوده است.

طوالنی ترین پل کره زمین
  »پل میان گذر دریاچه پونچاترین« تماما از جنس بتن ساخته شده 
و در لوئیزیانای آمریکا روی دریاچه پونچاترین قرار دارد؛ این دریاچه 
در حومه نیو اورلئان اســت؛ البته درســت تر آن ا ست که پونچاترین 
تاالب نامیده شود، زیرا عمقش تنها در حدود سه تا چهار متر است و 
به دریا نیز راه دارد. بعضی کشورها برای حل موضوع ترافیک، ساخت 
اتوبان های چند طبقه و برخی تونل های زیر زمینی را راه حل مناسب 
می بینند؛ اما در آمریکا و در نیواورلئان راه حل چیزی دیگری بود، قدم 
گذاشتن به روی آب... این پل ابتدا در سال ۱۹56 به صورت دو بانده 
ساخته شــد که پاســخ گوی حجم ترافیکی نبود و در نتیجه در سال 
۱۹6۹ پلی عریض تر به موازات پل اولیه ساختند و هر کدام از پل ها به 
تردد یک سویه اختصاص داده شد. پل پونچاترین تا پیش از افتتاح پل 
Jiaozhou Bay Bridge در چین در سال 20۱۱، طوالنی ترین پل 

کره زمین به حساب می آمد.

  قاب روز

معماری جالب در خانه های حبابی هلندی

توجه به تفاوت های فردی، پذیرش آنها و احترام 
به این تفاوت ها یکی از اصول پایه ای و مهم در 
برقراری روابط همدالنه با دیگران است. ذکر این 
نکته ضروری است که هدف از توجه به تفاوت 
های بین فردی، نادیده گرفتــن و کم اهمیت 
تلقی کردن نقش شباهت ها در برقراری روابط 
همدالنه نیست و مسلما هر چقدر شباهت های 
بین فردی بیشتر باشد، توان برقراری همدالنه 

بیشتر خواهدبود.
هــرگاه بتوانیم چارچــوب ذهنی دیگــران را 
بشناسیم و بدانیم چه چیزی برایشان اهمیت 
دارد، با بــرآوردن انتظاراتشــان به ســهولت 
می توانیم با آنها رابطه ای گرم و صمیمی ایجاد 

کرده و در آنها نفوذ کنیم.
 برای شــناخت چارچــوب های ذهنــی افراد 
مختلف، باید از سوابق زندگی و تجربیات گذشته 
آنهــا اطالعاتی به دســت آورد؛ از نقاط ضعف، 
حساســیت ها و گرایش های آنها آگاه شــد و 
سپس مسائل را از دریچه چشم آنها دید. درواقع 
باید حتی االمکان چارچــوب ذهنی خود را به 
چارچوب ذهنی فرد دیگــری نزدیک تر کرد تا 
زمینه ســخن گفتن فراهم آید و ارتباط برقرار 
شــود. خواه چارچوب های ذهنی مــا به طور 
طبیعی به هم نزدیک باشند و خواه به اختیار، آنها 
را به هم نزدیک کنیم. هر چه این تقارن بیشتر 
باشد، ارتباط ما با یکدیگر موفق تر و توان همدلی 

کردن ما با دیگران بیشتر است.
احساسات و هیجانات خود را کنترل 

کنید
دو نفر را تصور کنید که بر سر مسئله ای بسیار 
عصبانی هستند. این دو نفر یک احساس واحد 
دارند، اما احساس خود را به شکل های مختلف 
بروز می دهند. اولی به سرعت عکس العمل نشان 
می دهد، فحاشی می کند و دیگری احساسات 
خود را کنتــرل می کنــد. از عکس العمل آتی 
خودداری و قبل از بــروز هر عکس العملی فکر 
می کند. سهم خود را می بیند و سپس متناسب 
با موقعیت عکس العمل نشــان می دهد.میزان 
مهارت افراد در بیان احساسات، ویژگی اجتماعی 
مهمی است که به برقراری ارتباط هرچه بهتر با 
دیگران کمک می کند. مهارت بیان احســاس 
به شکل مناســب یکی از اجزای سازنده هوش 

هیجانی است. 

مهارت زندگی

 راه هایی برای یادگیری
 مهارت های همدلی)3(

 دنیا مانند صورتی است که سرش کبر و چشمش حرص و گوشش 
طمع و زبانش ریا و دستش شــهوت و پایش عجب و قلبش غفلت 
است.کســی که دنیا را دوســت بدارد، دنیا او را به کبر می رساند، 
هرکس از دنیا خوشش بیاید دنیا او را به خود حریص می کند و کسی 

که طلب دنیا کند دنیا اورا به طمع می کشاند. 
کســی که دنیا را مدح کرد لباس ریا به تنش می کند و هرکه اراده 
اش دنیا باشد عجب در دلش جای می گیرد و هرکه اعتماد به دنیا 

کرد غفلت او را می گیرد پس جایگاه اهل دنیا، جهنم خواهد بود. 
عزت و ذلت

 هارون الرشید، خلیفه عباسی برامکه را بسیار دوست می داشت و 
آنها نوعا درسمت وزرا و اصحاب خاص محبوب بودند. درمیان آنها به 

جعفربرمکی شدیدا عالقه داشت.
 تا اینکه بعد از ۱7 ســال و 7 ماه عزت در سال ۱8۹ ه ق به مسائلی 
چند، برامکه مورد غضب هارون الرشــید قــرار گرفتند وهمگی به 

بدبختی و نکبت روزگار افتادند و دنیا کامال برآنان برگشت.
 محمد بن عبدالرحمان هاشمی گوید: روز عید قربانی بود که وارد 
بر مادرم شدم، دیدم زنی با جامه های کهنه نزد اوست و با او صحبت 
می کند. مادرم گفت: این زن را می شناســی؟ گفتم: نه، فرمود: این 
عباده، مادر جعفر برمکی اســت. به جانب عباده رفتم و با او قدری 

تکلم نمودم و پیوسته از حال او تعجب می کردم.
 از او پرسیدم: ای مادر، از عجایب دنیا چه دیدی؟ گفت: ای پسر جان! 
روز عیدی مثل چنین روز) عید قربان( برمن گذشــت درحالی که 
چهارصد کنیز در خدمت من ایستاده بودند و من می گفتم: پسرم 
جعفر حق مرا ادا نکرده و باید کنیزان و خدمتکاران من بیشتر باشد. 
امروز یک عید اســت که بر من می گذرد که منتهی آرزوی من دو 
پوست گوسفند است که یکی را فرش خود و دیگری را لحاف خود 

کنم.
 من محمد هاشــمی پانصد درهم به او دادم و چنان خوشحال شد 
که نزدیک بود قالب تهی کند. گاه گاهی عباده به خانه ما می آمد تا 

اینکه از دنیا رحلت کرد.

باغ 
کاغذی

»من هنوز بیدارم« اثر مریم ایلخان را انتشارات مروارید               
چاپ کرده است. بخشی از داســتان قصه ها این طور 
تمام می شوند:»امروز می شود چهارسال و هشت ماه و 
شانزده؛ از روزی که مامان پرده را از روی همین پنجره 
کنار زد تا نور صبح بیفتد روی صورتم و افســردگی ام 
درمان شــود! گفته بود» آفتاب دوای افســردگیه« از 
آن روز تا همیــن چهل و پنج روز پیــش، هر صبح که 
آفتاب می افتاد این جا روی تخت، این جمله فراموش 

نشدنی اش توی سرم زنگ می زد. آفتاب دوای افسردگیه 
و من چشم ها را می بستم. آفتاب صورتم را گرم می کرد. 
یک دست را می گذاشــتم روی شکمم و دست دیگر را 
می کشــیدم روی تخت و هرصبح به هردو جای خالی 
صبح به خیر می گفتم. دوای افسردگی مامان برای من 
کاری نکرد تا روزی که برای اولین بار بعد از آن شــب 
سیاه با شنیدن یک جمله از کسی که همیشه کنارم بود 

و نبود، دلم تکان خورد«

من هنوز بیدارم  دنیا 

واروشا- قبرس
در دهه های ۱۹60 و ۱۹70، واروشا در قبرس اقامتگاه 
تفریحی پرطرفداری کنار دریا بود. سلبریتی هایی مثل 
الیزابت تیلور، بریژیت باردو و ریچارد برتون از ماه ها قبل 
اتاق های لوکس آن را رزرو می کردند تا بتوانند از تماشای 
مناظر رو به دریا لذت برند ولی همه چیز در جوالی ۱۹74 
با حمله ارتش ترکیه تغییر کــرد. 45 هزار نفر جمعیت 
واروشا فرار کردند و این شــهر تبدیل به شهر ارواح شد. 
ولی حمله درست بیرون شهر متوقف شد و آتش بسی نه 

چندان آسان، حاصل شد.
کولمانسکوپ- نامیبیا

این شــهر نامیبیایی توســط ســاکنین آلمانی در دهه 
۱۹00 تاسیس شد. آنها در جست وجوی الماس به این 
منطقه آمدند و بعد از یافتن ســنگ های ارزشــمند زیر 
شن و ماسه های نامیبیا به ثروت دست پیدا کردند. اولین 
ساکنین از ثروت تازه یافته خود به خوبی استفاده کردند 

و کازینو، خط تراموا، ســالن رقص، مدرسه و بیمارستان 
ســاختند. در زمان پایان جنگ جهانــی اول، موجودی 
الماس ها رو به کاهش بود و کولمانســکوپ سرانجام در 
سال ۱۹54 خالی از سکنه شد. امروز، این منطقه یکی از 
محبوب ترین نقاط توریستی نامیبیاست. هر سال هزاران 
بازدیدکننده با ماشــین جیپ از راه می رسند تا از میان 

شن های عمیق عبور و خانه های متروکه را تماشا کنند.
اقامتگاه پن هیلز- آمریکا

ایــن اقامتــگاه گســترده و روســتایی زمانــی یکی از 
محبوب ترین هتل های آمریکا برای عروس و دامادهایی 
بود کــه به ماه عســل می رفتنــد. این مــکان در ابتدا 
مسافرخانه ای کوچک بود ولی زمانی که آخرین مسافر 
آن در ســال 200۹ آنجا را ترک کرد بیش از ۱00 اتاق 
داشــت. این هتل از ســبک هنری کیچ برخوردار است. 
اتاق ها دارای فرش هایی از کف به سقف و تختخواب های 

گرد هستند و استخر شنا شبیه به ناقوس عروسی است.

ترسناک ترین اقامتگاه های تفریحی در جهان)3(
دانستنی ها

حرف حساب

می ارزه ناراحت باشــی تــا اونی که دلت 
می خواد بیاد و از دلت دربیاره

خیلی خوبه که آدم بتونه ناراحتی شو بگه! از اون 
بهتر اینه که کسی باشه ازت بپرسه چرا ناراحتی... 
از اونم بهتر اینه که اونی کــه دلت می خواد بیاد 
و از دلت دربیاره!از همه اینا بهتــر اینه که اصال 
اســباب ناراحتی نباشــه، من که میگم می ارزه 
ناراحت باشــی تا اونی که دلت می خواد بیاد و از 

دلت دربیاره...

»نمایشنامه ژاندارک«
 برنارد شاو

 افقی
۱- خرج بــراي رفع نیازمندي ها - از شــهرهاي 
توریستي تونس - میزبان بازي هاي المپیک 2008

2- فالني - پول سابق فنالند - پناهگاه
3- درخت انگور - از اعضاي دائمي شوراي امنیت 

- قیمت شکني
4- نفي مطلق - جوش ریز - منشي - جهنده

5- از وسایل بدنسازي - کاال و مال التجاره - زیرپا 
مانده

6- سد جنوبي کشورمان - تیزاب - من و تو
7- دستیار - عضو پرکار بدن - شکوه و عظمت - 

مروارید درشت
8- نام کتابــي از »تومــاس رابــرت مالتوس« 
اقتصاد دان انگلیسي متولد ۱770 که این کتاب 

را در سال ۱826 میالدي منتشر کرد
۹- کلــه و رأس - از حروف الفباي انگلیســي - 

گرداگرد مزار امامان و هرجاي مقدس - رنگ
۱0- پادگاني در تهران - کوشش - گل ته  جوي

۱۱- مادر تازي - نمایندگان - انس گرفته
۱2- گالبي - چاقو - پول فلزي - روشني بخش
۱3- بي نیازي - آماده و مهیا - صدمه و آسیب

۱4- آسودگي - کشوري در شمال شرقي آفریقا 
- تکیه کالم درویش

۱5- افسون کننده - ممارست - تابعي که نشانگر 
رابطه میان نهاده هاي تولیدي و نرخ ستاده است

عمودی
۱- هیزم - خارپشت بزرگ  تیرانداز - هدف نهایي 

فعالیت هاي اقتصادي
2- کنج و گوشه - »حسني مبارک« رییس جمهور 
این کشور اســت که ایران را کشــوري مهم در 
خاورمیانه دانسته و بر ضرورت حل مسالمت آمیز 
مســئله هســته  اي تهران تاکید کرده است - از 
مهم تریــن محصــوالت صادراتي کشــورهاي 

آفریقایي
3- مساوي - از غول هاي آلومینیومي جهان - جام 

جهان نما - درجه حرارت
4- روشنایي - آواز خواب کودکان - حرف آرزو

5- دورتر - طایفه - قوت الیموت
6- خط سیر - مردن از غصه - صنعتي که منبع 

درآمدزایي در کشور قبرس است
7- غیر و دیگــر - از افعال ربطــي - نوعي صمغ 

خوشبو - طرف
8- یار مشهدي - یاري خواستن - سرب ها

۹- نوعي زغال ســنگ - نوعي کبک - کمانگیر 
باستاني - بزرگان قوم

۱0- مراســمي که براي بزرگداشــت کسي برپا 
مي کنند - کنایه از حرف و سخن - محل

۱۱- درخت چهار مغز - صــداي پنچري - مرکز 
اداري و مراکز دولتي هلند

۱2- نهي از پریدن - از توابع اســتان کردستان - 
نیم صداي گربه

۱3- از نوشــیدني هاي داغ - وســط - تریاک - 
دودمان

۱4- خوراک چهارپایــان - پس غذا - باالتر از آن 
رنگي نیست

۱5- ناغافل - رییس بانک مرکزي اروپا - دوران 
بحران یک  چرخه اقتصادي
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