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مجری و سرمایه گذار شهرک سالمت اصفهان از سنگ اندازی ها  در راه بهره برداری ازمراکز این شهرک خبر داد:

کارشکنی می کنند
11

بازار کـساد؛ میوه مـوجود!
رییس اتاق اصناف استان می گوید امسال شاهد برگزاری نمایشگاه در شب عید نخواهیم بود؛

3

اتوبوس هایی که در پارکینگ خاک می خورند
معضل تعطیلی جایگاه سوخت برای سیستم حمل و نقل عمومی اصفهان؛

11

تنها هیئتی هستیم که 6 تیم در لیگ داریم
رییس هیئت کاراته اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

10

فروش محصوالت از مرز هفت میلیون تن می گذرد
معاون بازاریابی شرکت فوالد مبارکه: 

شهردار اصفهان: 3

11
 اجرای امور فرهنگی را

 باید به اهل فن سپرد

کارتن خواب های اصفهان 
جمع آوری می شوند

8

 ذوب آهن به دنبال 
ثبت رکورد خارق العاده

10

مصرف ساالنه ۲۱ میلیارد 
مترمکعب گاز در اصفهان

3

11

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان خبرد اد:

  اجرای طرح  ضربتی مبارزه با سرقت
 در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان، با اشاره به اجرای طرح 
ضربتی مبارزه با سرقت در شهرســتان اصفهان، اظهار کرد: 
ماموران واحدهای گشت انتظامی فرماندهی انتظامی پلیس مرکز استان، 

موفق شدند 13 دستگاه خودروی مسروقه ... 

بنیاد کرامت امام رضــا)ع( با هدف خدمت بــه محرومان و 
مستضعفان و با مدیریت حاج حسین یکتا  فعالیت می کند.  قرار امام 
رضایی ها در این قرارگاه خدمت رسانی و کمک به نیازمندان است. در 
همین راستا و به تازگی، کمپینی با نظارت و حمایت مستقیم »میثم مطیعی« 
با هدف ساخت دو خانه در مناطق زلزله زده کوهبنان کرمان تحت نظر بنیاد 
کرامت آغاز به کار کرده است. این مداح اهل بیت عهده دار این کار خیر در شبکه 
آهو شده است و با کمک شما عزیزان قرار اســت خانه ای برای دو خانواده در 

کوهبنان از این طریق ساخته شود.
1.تامین مسکن برای خانوار نیازمندی که از پدر و 

مادر مریضشان نیز نگهداری می کنند.
2.ساخت مسکن برای همسری که با وجود نابینا بودن، 

از همسر مریض خود نیز نگهداری می کند. 
)برای ساخت هر خانه، حداقل 60 میلیون تومان نیاز است.(

روش های كمک رسانی از طریق بنياد كرامت:

شماره كارت: 2249-5917-3376-6104    )به نام بنياد كرامت(شماره حساب:   7688088033

www.ahu.ir  :سایت

با توجه به آمار بیکاری در ایران  تمام مسئولین، اشتغال دانش آموختگان و جویندگان کار را یک دغدغه  ملی می دانند و همچنین خود کفایی 
را از واجبات اقتدار ملی اعالم می کنند . به نظر کارشناسان با توجه به فراگیری معضل بیکاری و لزوم ارتقای سطح معیشت افراد الزم است همه 
دستگاه ها و متولیان در این زمینه همکاری و حمایت الزم را صورت دهند. همچنین  یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخل و 

تالش برای خوداتکایی است و این مهم انجام نمی شود مگر با تکیه بر نیروی انسانی با کفایت ایرانی. 
صنعت در خدمت کشور باشد نه کشور در خدمت صنعت!

برای رفع برخی از مشکالت اقتصادی جامعه الزم است به تولید ملی توجه بیشتری شود تا اشتغال و خودکفایی نیز افزایش یابد . توجه به تولید 
ملی یعنی کمک به کارخانجاتی همچون ذوب آهن اصفهان تا بتوانند روی پا بایستند و تولید ملی را افزایش دهند. در این باره مدیرکل دفتر فنی و 
بررسی طرح های راه آهن شرکت ساخت با تاکید بر اینکه  ریل را با نرخ گران تر هم از ذوب آهن می خریم، اما همکاری نمی کنند، گفت: واردات ریل 
به کشور به دلیل خروج ارز از کشور و همچنین پروسه طوالنی خرید از خارج از کشور دارای اشکال است. از سوی دیگر خرید از تولید کننده داخلی 
مزایایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی به همراه خواهد داشت و برای کشور اشتغال ایجاد می کند و زمانی که بحث تولید ریل توسط شرکت 
ذوب آهن اصفهان مطرح شد بسیار امیدوار شــدیم. نوروزی با بیان اینکه رقم مورد معامله و تفاهم ریل بین شرکت ساخت و کارخانه ذوب آهن 
معادل  ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر تن بود که البته این قیمت  از رقم فهرست بهای سال ۹۶  مقداری بیشتر بود، افزود: در فهرست بها 
رقم ذکر شده ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است که به این عدد یک ضریب باالسری ۱.۱۴ ضرب می شود و نتیجه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
رقم می خورد که بازهم از رقم پیشنهادی ذوب آهن کمتر اســت؛ با وجود این اختالف در قیمت، ما رقم پیشنهادی ذوب آهن را پذیرفتیم و در 
شرکت ساخت و توسعه برای خرید ۲۵ هزار تن ریل درخواست ترک تشریفات مناقصه صادر کردیم و این درخواست برای سازمان برنامه و بودجه 
ارسال شد؛ اما تا کنون میسر نشده است. مدیرکل دفتر فنی و بررسی طرح های راه آهن شرکت ساخت تاکید کرد: اگر قرار باشد تمام کشور برای 
تولید ریل ملی بسیج شوند همانطور که همه نیروهای کشور برای تولید دو خودروساز به صورت انحصاری خودرو متمرکز شدند، در این شرایط 
به قول رییس سازمان محیط زیست، باید گفت که صنعت در خدمت کشور باشد نه کشور در خدمت صنعت!وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط 
ذوب آهن توانایی تولید ریل دارد؛ اما انحصار وجود ندارد، اظهار کرد: به عنوان مثال فوالد خوزستان نیز  می تواند در این بحث ورود و خط تولید 

راه اندازی کند که در مقایسه با اصفهان و نزدیک کویر بسیار هم به صرفه تر هم خواهد بود.
چرا به خود کفایی کمک نمی کنید؟

در تعریف از شرکت ذوب آهن آمده است: پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدي در خاورمیانه با سرآمدي در کیفیت و سودآوري و  برند معتبر 
در بازارهاي داخلي و خارجي  و تولید محصوالت فوالدی با کیفیت مورد نیاز مشــتریان در راستای توســعه صنعتی و اقتصادی کشور .با توجه 
 به ظرفیت های نامبرده برای شرکت ذوب آهن چرا نباید این شــرکت گسترش بیشتر یابد و با افزایش تولید به اشــتغالزایی و خود کفایی نیز

 کمک کند؟

اشتغالزایی در اصفهان منتظر افزایش تولید ذوب آهن

 فرزانه مستاجران
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بعد از گذشت چند روز  از اغتشاشات اخیر و بازگشت آرامش به میان مردم  
با دستور رییس جمهور ابتدا اینســتاگرام و پس از آن تلگرام  رفع فیلتر 
شد. حدود یک هفته  از رفع فیلترینگ این دو پیام رسان می گذرد؛ اما 
حاشیه ها همچنان ادامه دارد و با داغ شدن این حواشی بحث فیلتر شدن 
دوباره تلگرام به میان آمده اســت. پای  تلگرام به بهارستان هم باز شد و    
170 نماینده مجلس با امضای نامه ای از رؤسای قوای سه گانه درخواست 
کردند که از پیام رسان های داخلی حمایت و فیلترشکن ها را ساماندهی 
کنند. در این نامه آمده است: »همانطور که مستحضر هستید در چند ماه 
گذشته بدخواهان و دشــمنان ملت ایران با سوءاستفاده از برخی زمینه 
های داخلی حداکثر بهره را از پیام رسان های خارجی برای ایجاد ناامنی، 

فساد و آشوب در شهرهای ایران را برده اند.ما نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به منظور حفظ و اســتقالل سیاسی کشور به پیشگیری ناامنی 
و تجاوز به حریم خصوصی آحاد جامعه از شــما رؤسای قوا خواستاریم 
ضمن حمایت از پیام رسان های داخلی دستور فرمایید این پیام رسان ها 
جایگزین پیام رسان های خارجی شود و نسبت به ساماندهی فیلترشکن 

ها اقدام عاجل به عمل آید«. 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در خصوص حواشی به وجود آمده در 
خصوص اینکه آیا مدیر تلگرام شروط ایران را برای رفع فیلتر قبول کرده  
یا  نه گفت: قبل از رفع فیلترینگ پیام رســان تلگرام،وزیر ارتباطات به 
مدیر این نرم افزار گفته بود به شرط حذف موارد تروریستی و غیراخالقی 

 این پیام رسان رفع فیلتر شود. سید ابوالحســن فیروزآبادی ادامه داد: 
 قبول داریــم که ایــن مــوارد هنــوز وجــود دارد و حذف نشــده و 
برای ما قانع کننده نیست، اما آنها به نظر خود به این تعهد عمل کرده اند 
و در این  باره اختالف نظر داریم و  در حال مذاکره هســتیم  که ان شاءا... 

حل شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشــت: شرکت های آمریکایی 
صاحب پلتفورم و سرویس های ابری تا پشــت دروازه های ما می آیند و 
پلتفورم داخل سیستم )سیستم عامل( نیز آمریکایی است. با این حساب 
دیگر حاکمیتی نمی ماند و با ادامه این روند لوله کش دیگران می شویم که 

در سیستم آنها حرکت می کنیم.
 انتقاد و اعتراض  شدید برخی از مســئولین و همچنین مراجع تقلید  از

 بی توجهی  دولــت در برابر تلگــرام همچنان ادامــه دارد.عبدالصمد 
خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور با انتقاد از فعالیت های مجرمانه 
تلگرام و اینستاگرام، بی تفاوتی دولت نسبت به این موضوع را بی سابقه 

و تاسف بار دانست.
همچنین آیت ا... مکارم شــیرازی با تاکید بر در دسترس قرار دادن یک 
فضای مجازی سالم برای مردم گفت: اگر یک بار دیگر این فضای مجازی 

سبب اغتشاش شود، مردم شما را نمی بخشند.
پس از این واکنش ها از ســوی نمایندگان مجلس و  مراجع تقلید، روز 
گذشته رییس جمهور در جلسه هیئت دولت  با بیان اینکه فهم دقیق از 
تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب و 
کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و آینده این تاثیرگذاری بسیار حائز 
اهمیت است، اظهار داشت: این فضا با سرعت فوق العاده زندگی فردی، 
خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد و مفاهیم اشتغال را به 

ویژه در حوزه خدمات به شدت تغییر می دهد.

حاشــیه های رفع فیلترینگ تلگــرام هنوز ادامه دارد و بــه گفته پاول 
دوروف، مدیر پیام رسان تلگرام سرعت این فضا  نسبت به قبل در ایران 
بسیارکاهش یافته است. با وجود پیام رسان های داخلی مانند سروش، آی 
گپ و ویسپی در نظرسنجی های مختلف بیش از 90 درصد مردم تلگرام را 
به کلیه این پیام رسان ها ترجیح دادند اما باید منتظر تصمیم دولت برای 

ادامه کار این پیام رسان پرطرفدار باشیم.

آمریکا کمک  به پناهجویان 
فلسطینی را تعلیق کرد

یک مســئول در وزارت امورخارجه آمریکا اعالم 
کرد: واشــنگتن 65 میلیــون دالر کمک های 
خود به آژانس امداد و اقدام ســازمان ملل متحد 
 بــرای آوارگان فلســطینی در خاورمیانه اونروا 
)UNRWA( را تعلیق کرد.این مســئول که به 
نامش اشاره ای نشده اســت، در این باره گفت: 
شیوه کاری اونروا و سرمایه گذاری در آن نیازمند 

بازنگری جدی است.

 نارضایتی بیشتر آمریکایی ها 
از عملکرد ترامپ

موسســه تحقیقاتی »پیو« نتایج نظرســنجی 
اخیر خود را درباره دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا منتشــر کرد.در این نظرسنجی از مردم 
آمریکا پرسیده شــده بود که عملکرد ترامپ را 
چگونه ارزیابی می کنند. شــصت و ســه درصد 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم کردند 
از عملکرد ترامپ ناراضی هســتند. فقط سی و 
دو درصــد از آمریکایی های شــرکت کننده در 
این نظرســنجی اعالم کردند عملکرد ترامپ را 

می پسندند.

 درخواست رهبر النصره
 برای اتحاد شورشیان سوری

رهبر هیئت تحریرالشام )جبهه النصره سابق( در 
پیامی صوتی گروه های شورشی سوری را به آشتی 
جمعی فراخواند و خواهان متحد شدن شورشیان 

در مقابل حمالت نیروهای دولتی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، محمد الجوالنی، 
رهبر هیئت تحریرالشــام، یکی از برجسته ترین 
ائتالف های شورشــیان در ســوریه که از اتحاد 
نیروهای جبهه النصــره و برخی گروه های تندرو 
دیگر تشکیل شده، اعالم کرد: 100 روز است که 
ما وارد شــدیدترین جنگ با دشمنانمان شده ایم 
و باید با هم متحد باشیم.بخش اعظم استان ادلب، 
در شمال غرب سوریه توســط شورشیان هیئت 

تحریرالشام اشغال شده است.

حاشیه های رفع فیلترینگ پیام رسان محبوب همچنان ادامه دارد؛

سرگردانی یک پیام رسان!

فایننشال تایمز:
فشار اروپایی ها به ایران 

افزایش یافت
نشریه »فایننشال تایمز« در گزارشی با موضوع 
ضرب االجل »دونالد ترامــپ« رییس جمهور 
آمریکایی ها برای تغییر مفاد توافق هسته ای با 
ایران، نوشته است که این هشدار، اروپایی ها را 
به تشدید فشار به ایران واداشته است. این نشریه 
نوشته است: »کشورهای اروپایی در تالش برای 
پاســخ به تهدید رییس جمهور دونالد ترامپ 
برای بر هم زدن توافق مهم هسته ای با ایران، 
فشــارها به برنامه موشک های بالستیک ایران 

و درگیری های منطقه ای را افزایش داده اند.«

طرح جدید نمایندگان 
مجلس برای دوتابعیتی ها

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای 
اسالمی از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت 
در حوزه مدیران ارشــد کشوری با بیان اینکه 
برای رفع خأل  قانونــی در این حوزه، طرحی 
7 ماده ای از ســوی نمایندگان تدوین شــده 
اســت، گفت: در یکی از مواد این طرح، امور 
استخدامی افراد دو تابعیتی در دستگاه های 
دولتی تعیین تکلیف شده است. وی ادامه داد: 
در این طرح درباره افرادی که تابعیت کشــور 
دیگری به آنها تحمیل می شــود و در داخل 
هم تابعیت ندارند مواردی مطرح شده است. 
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: در 
این طرح مشخص شــده که رییس جمهور، 
رییس قــوه قضائیه، معاونان آنها، مشــاوران 
رییس جمهور، دادســتان کل کشــور، وزرا و 
معاونان آنها، اســتانداران و فرمانداران اگر در 
کشور دیگری به دنیا آمده باشند و تابعیت اولیه 
آنها در آن کشور ثبت شده باشد، نمی توانند در 

این مناصب قرار گیرند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 
در زمینه اصالح برجام 

پیشرفت داشته ایم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که 
کنگره و کاخ سفید به پیشرفت های خوبی در 
زمینه اصالح برجام رســیده اند. هیثر نوئرت، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ سوالی 
درباره اینکه دونالد ترامپ در بیانیه روز جمعه 
خود دقیقا مشــخص نکرد که آیا دوباره عدم 
پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعالم خواهد 
کرد یا خیر گفت: ترامــپ تعلیق تحریم های 
ایران را به مــدت 120 روز دیگر تمدید کرد. 
این تمدید به خاطر این بــود که زمان کافی 
برای همکاری بیشتر دولت با اعضای کنگره 
برای تدوین قانون جدید درباره توافق هسته ای 
وجود داشته باشد تا به این مسئله کمک کند 
که بتواند ایران را به صــورت بهتری با توافق 
سازگار کند و همچنین سختگیری علیه ایران 
بیشتر شــود، این چیزی است که کاخ سفید 
تصمیم گرفته اســت.وی همچنین گفت که 
تمدید تعلیق تحریم ها و تایید پایبندی ایران 

به توافق 2 مسئله جداگانه هستند.

کافه سیاست

عکس  روز 

یک کودک یمنی در حال جمع آوری 
کتاب های یک مدرسه تخریب شده 
در اثر حمله جنگنده های عربستان

علمای اهل سنت نور چشم ما هستند

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

سخنگوی دستگاه قضا  اظهار کرد: امنیت و آرامش در دین جامع و 
کامل ما جایگاه رفیعی دارد و اگر کسی در جامعه ناامنی ایجاد کند،  
سر گردنه مردم را بگیرد، شهر و روستا و محیط کسب و کار را ناامن 
کند و در صورتی که این ناامنی با ترس و وحشــت مردم توأم باشد و 
افراد همراه با سالح سرد و گرم قدرت نمایی کنند، مجازات سختی 

پیش رو خواهند داشت.
اژه ای با اشاره به مجازات این افراد بر مبنای دین گفت: یک پا و یک 

دست او را می توانید قطع کنید، یکی از مجارات هایی هم که برای نا امن 
کنندگان جامعه در نظر گرفته شده، یا اعدام آنهاست یا اینکه برای ابد 
آنها را از مردم جدا کنید که حق بازگشت به زندگی و به سمت مردم را 

نداشته باشند، این اهمیت نظم و امنیت در جامعه است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت:  باید قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دولت 
در تراز جمهوری اسالمی باشند اگر می خواهند الگو باشند؛ اگر چه 

مردم و مسئولین راضی هستند اما خودمان نباید راضی شویم.

وی تصریح کرد: باید به جایی برسیم که اگر در بیابان و خیابانی مردم 
ماشین پلیس را دیدند آرامش بگیرند، اگر پلیس وارد خانه ای شد و 
خواســت خانم یا دختر خانه را با خود ببرد خیالمان راحت باشد که 
با پلیس می رود.ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:  اگر این آرامش 
پیدا شــود و این اطمینان خاطر فراهم شود ما می توانیم الگو باشیم 
و ســرمان را باال کنیم و بگوییم خدا آنچه که تو می خواستی محقق 

شد و اتفاق افتاد.

سخنگوی دستگاه قضا هشدار داد:
 قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دولت در تراز جمهوری اسالمی باشند

 ســعودی ها در حال 
خیانت به امت اســام 

هستند
 100 مدیــر تابعیتــی 

شناسایی شدند

شاخص های اقتصادی 
دو سال بعد از اجرای برجام

 بازدید از اوین

رهبر معظــم انقاب: 
قدس باشــک پایتخت 

فلسطین است

توطئه سکوت

بدینوســیله به اطاع اعضــای کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول این کانون در تاریخ 96/11/1 در محل 
اداره کار اردســتان برگزار می گردد. 
خواهشمند است اعضای محترم کانون 
با همراه داشتن دفترچه بیمه در ساعت 

ده صبح حضور بهم رسانند. 
دســتور جلســه: 1- تغییر و اصاح 

اساسنامه 

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
اردستان

تولیت آستان قدس رضوی گفت: نتیجه باقی ماندن برخی 
افراد در حال و هوای انتخابات و طرح مســائل انحرافی، 

قفل شدن چرخ پیشرفت کشور و زندگی مردم است.
حجت االسالم والمسلمین ســید ابراهیم رییسی اظهار 
داشــت: هر کســی برای امیدبخشــی به مردم و رفع 

دغدغه های معیشتی و گره گشایی از مشکالت آنان حرکت کند، قطعا در جهت تفکر انقالبی و مجاهدانه گام 
برداشته است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کسی که به جای تمرکز بر حل مشکالت، مسائل 
حاشیه ای را برجسته می کند و آدرس غلط می دهد، خالف خواست و مطالبات اصلی مردم رفتار می کند.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات تمام شده است و باید با انسجام اجتماعی گره های کشور را گشود، تصریح کرد: 
نتیجه باقی ماندن برخی افراد در حال و هوای انتخابات و طرح مســائل انحرافی، قفل شدن چرخ پیشرفت 

کشور و زندگی مردم است.

غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اعالم 
این مطلب که آمار دقیقی از دانشجویان در بازداشت نداریم، 
اظهار کرد: بسیاری از دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد 
شدند؛ اگر چه آمار دقیقی از تعدادآنها نداریم؛ اما یقینا تعداد 
این دانشجویان محدود است و در تالش هستیم به زودی آزاد 

شوند. متاسفانه آزادی این تعداد دانشجویان بازداشتی تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم محقق نشد و برنامه امتحانی 
بسیاری از دانشگاه ها یا تمام شــده و یا در روزهای پایانی قرار دارد. غفاری به آزادی بیش از 90 درصد دانشجویان 
بازداشتی تجمعات اخیر اشاره کرد و گفت: ما پیگیر آزادی سایر دانشجویان نیز هستیم، اما زمان و پروسه آزادی این 
دانشجویان بر عهده نهادهای دیگر است و ما فقط پیگیر به نتیجه رسیدن مقدمات آزادی این افراد هستیم. وی در 
پایان خاطر نشان کرد: بیشتر دانشجویان بازداشتی اتفاقات اخیر از دانشگاه تهران بودند که خوشبختانه اکثر آنها 

آزاد شده اند.

قفل شدن چرخ 
 زندگی مردم با ماندن 
در هوای انتخابات

بیشتر دانشجویان 
بازداشتی از دانشگاه 
تهران بودند

رییس سازمان بسیج مستضعفین در   سیستان و بلوچستان اظهار کرد: غربی ها، لیبرال ها و اردوگاه کمونیسم اعتقاد 
داشتند دین از سیاست جداست، شرق و غرب عالم در بی توجهی به دین به اجماع رسیده بودند. آنهایی که دین را 
می شناختند علیه این تفکر قیام کردند، امام راحل این تفکر را قبول نداشتند، تبعید شدند و بسیار در راه دین سختی 
کشیدند.سردار غالمحسین غیب پرور خاطرنشان کرد: اختالف افکنی شیوه جدید دشمنان در ضربه زدن به نظام 
اسالمی است، علمای اهل سنت نور چشم ما هستند، پای حفظ اسالم که برسد شیعه و سنی نداریم مکتب پیامبر 

اسالم باید بماند که می ماند.

علمای اهل سنت 
نور چشم ما هستند

رییس سازمان بسیج 
مستضعفین:

لح
س

ی م
ها

رو
نی

عباس عراقچی در خصوص دالیل مخالفت ترامپ با برجام 
گفت: یکی از دالیل اصلی ایــن مخالفت ها افزایش قدرت 

ایران پس از برجام است.
وی افزود:آمریکایی ها معتقدند ایران پس از برجام قوی تر 
شــده اســت و هیچ گاه پس از پیروزی انقالب اســالمی 
چنین اقتدار منطقه ای نداشــته است. وی با اشاره به دیگر 
دســتاوردهای ایران از برجام گفت: امــروز ایران نفتش را 
می فروشــد، پتروشــیمی اش را صادر می کند، دنیا دارد با 
ما کار می کند، تحریم های اصلی بانکی برداشــته شــده، 
هواپیمایمان را می خریم و آن چنان ثبات سیاسی داریم که 
بیش از 70 درصد از مردم در انتخابات شرکت می کنند. این 
چیزهاست که آمریکایی ها را عصبانی کرده می خواهند به 

هر قیمتی جلوی برجام را بگیرند.

آمریکا می خواهد به هر قیمتی 
جلوی برجام را بگیرد

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه :

 سیاست خارجی
آیت ا... مکارم شیرازی: 

یکی از مراجــع عظام تقلید گفت: صــرف نظر از اینکه 
محتوای کالم یکی از مســئوالن درباره معصومان )ع( 
چه بوده ؛ می گوییم معصومین خط قرمز ما هستند، چرا 
هنگامی که می خواهید مسئله نقد را به همه عمومیت 
دهید به ســراغ زمان معصومــان )ع( می روید. آیت ا... 
مکارم شــیرازی ادامه داد: تماس های فراوانی به دفتر 
حاصل شد که چرا حریم معصومان)ع( شکسته شده و 
شما سکوت کرده اید، به آنها بیان شد که سکوت نخواهیم 
کرد. در این هنگام که نیاز شدید به وحدت داریم نباید 
سخنانی گفته شود که جامعه را ملتهب کند. شما بگویید 
که مسئوالن قابل نقد هستند؛ چه کار به زمان معصومان 

دارید که دردسر درست می کنید.

در برابر شکسته شدن حریم 
معصومان)ع( سکوت نمی کنیم

واکنش

ص

سیاست در هفته ای که گذشت

  فاجعه کشتی سانچی

16  دی ماه، کشــتی نفتکش ســانچی ایران که 
حامل میعانات گازی بود در راه کشور کره جنوبی 
با کشتی دیگری برخورد کرد و دچار آتش سوزی 
شد؛ پس از گذشــت بیش از یک هفته سرانجام 
یکشــنبه 24 دی ماه این کشــتی غرق و مرگ 
 32 نفر دریانــورد ایرانی حاضر در این کشــتی

 تایید شد.

  آیت ا...شاهرودی در آلمان
آیت ا...شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای درمان بیماری اش به آلمان 
سفر کرد. این سفر حواشی زیادی به همراه داشت که چرا شاهرودی در ایران مراحل درمان را 
طی نکرده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه من حتی عمل جراحی 
خود را در بیمارستان ساسان انجام دادم گفت: برخی بستگان اصرار داشتند درمان در اینجا 
غیر ممکن است، مدارک پزشکی من را به خارج کشور ارسال شد. بعد از آن با اصرار عزیزان 

سفر مختصری به آلمان داشتم.

 تکذیب اظهارات پر حاشیه روحانی

 حسن روحانی طی یک سخنرانی اظهار کرده بود:
» اگر وقتی امام زمان)عج( ظهور کــرد امام را هم 
می توان نقد کرد، پیغمبر هم اجازه نقد می داد دیگر 
باالتر از پیغمبر که در تاریخ نداریم.« صحبت های 
رییس جمهور، حاشیه هایی را در پی داشت که باعث 
واکنش شدید برخی از  مراجع و علما شد و سرانجام 
25 دی مــاه، دفتر رییس جمهــور ضمن تکذیب 
انتساب این جمله به رییس جمهور تاکید کرد که 
 باور و اعتقاد به عصمت انبیاء و ائمه معصومین )ع(

 از مسلمات قطعی تشیع است.

  عیدی کارمندان و بازنشستگان 

هر ســاله عیدی کارکنان دولت بر اساس 
مصوبه دولت تعیین می شود و مبلغ قطعی 
آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد. به 
گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه؛ 
با توجه به رشــد 10 درصــدی حقوق ها 
در ســال 1397، عیدی کارمندان دولت 
930 هزار تومان پیش بینی می شود. سال 
گذشــته هیئت دولت، پاداش پایان سال 
کارکنان را 770 هزار و 500 تومان تعیین 
کرده بود. رقم عیدی سال 1396 هم حدود 

۸47 هزار و 500 تومان بود.

  اختالس میلیاردی در وزارت نفت

 چند هفته پیش اخباری مبنی بر یک اختالس 
در شرکت نفت منتشر شد. هدایت ا... خادمی، 
نایب رییس اول کمیســیون انرژی مجلس، با 
اشــاره به تخلف و سوء اســتفاده مالی یکی از 
کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت با 
بیان جزئیات  آن، گفت: مشــخص شد که 15 
میلیون دالر به عالوه 60 میلیارد تومان در حساب 
اکتشاف وجود ندارد؛ فرد اختالس کننده پس از 
مشخص شدن تخلف و سوء اســتفاده مالی به 
 یکی از کشور های همسایه و از آنجا به کانادا رفته

 است.
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قیمت »کاسکو« اگر با عشوه حرف بزند، 
۷میلیون!

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

تقدیر وزیر راه وشهرسازی 
از مدیرکل راه وشهرسازی 

استان اصفهان 
عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی با ارسال 
تقدیرنامه، از حجت ا... غالمــی، مدیرکل راه 
وشهرسازی استان اصفهان به منظور تالش های 
انجام شده در راستای تحویل بخش عمده ای از 
پروژه های مسکن مهر به شهرداری های استان 

اصفهان تقدیر کرد.

آخوندی در این لوح خطاب به حجت ا... غالمی 
مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان آورده 
است:پیشرفت، توسعه و آبادانی میهن اسالمی 
مرهون تالش های انسان های متعهد و مدیران 
مدبری اســت که در مسیر ســازندگی و ارائه 
خدمات بهینه به ملت شــریف ایــران، عزمی 
راسخ دارند و از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. 
بدینوسیله از اهتمام و تالش بی دریغ جنابعالی 
درخصوص تحویل بخش عمده ای از پروژه های 
مسکن مهر به شهرداری های استان اصفهان 
که موجبات تسریع در تامین خدمات شهری 
آن پروژه هــا را فراهم آورده اســت صمیمانه 
تشکر و قدردانی می کنم.امیدوارم در خصوص 
تحویل سایر پروژه های باقی مانده نیز کماکان 

اقدام الزم و عاجل معمول گردد.
امید است در سایه توجهات الهی و در راستای 
تحقق عدالت اجتماعی ، حقوق شــهروندی، 
تکریــم و منزلت اجتماعی شــهروندان موفق 

باشید.

بازار

کیف دوربین

قیمت »کاسکو« اگر با عشوه 
حرف بزند، ۷میلیون!

ایلنا : نایب رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و 
ماهی گفت: در بخش پرندگان خانواده، طوطی 
بیشترین متقاضی را دارد که نژاد کاسکو در صدر 

تقاضاها قرار گرفته است.
وی گفت: اگر پرنده ای الفاظ رکیک به کار ببرد 
قیمــت آن پایین تر خواهد بــود. در حال حاضر 
کاسکو که صحبت نکند قیمت آن یک میلیون و 
۲۰۰ و جوجه آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
است و گران ترین کاســکو  حیوانی است که به 
صورت زنانه و با عشــوه و نــاز صحبت می کند و 

قیمت آن تا ۷ میلیون تومان می رسد.
مرتضی استاد حسن بنا ادامه داد: قیمت گذاری 
کاســکوها متفاوت اســت و بر مبنای اینکه چه 
حرکاتی انجــام می دهد و چقــدر حرف می زند 
قیمت آنها تغییر می یابــد؛ حتی اینکه صحبت 

کردن آن زنانه یا مردانه باشد نیز تاثیر دارد.
وی ادامه داد: مرغ مینا نیز طرفداران خاص خود 
را دارد با توجه به اینکه دایره کلمات آن محدود 
است؛ اما به سبب پررو و گستاخ بودن طرفداران 
زیادی دارد. قیمت مرغ عشق با حداقل سود، جزو 
ارزان ترین پرنده هاست و نهایتا ۳۰ هزار تومان به 

فروش می رسد.

 تولید کاغذ کنگره ای مقاوم
 با مواد اولیه و آب بازیافتی

یک شرکت تولیدی در مبارکه با استفاده از کاغذ 
بازیافتــی 1۰ درصد مواداولیه مقوای ســه الیه 

کشور را تولید می کند.
این مواد اولیه که به کاغذ فلوتینگ)کنگره ای( 
و تست الینر شــناخته می شــود از کاغذهای 
بازیافتی تولید می شــود  و این واحد صنعتی در 
شهرستان مبارکه ساالنه ۲4هزار تن از این نوع 
کاغذ که ماده اولیه مقوای سه الیه است را تولید 

و عرضه می کند.
ویکتوریا شــیدایی، مدیر عامل این شــرکت با 
بیان اینکه برای تولید ایــن نوع کاغذ آب زیادی 
نیاز دارد گفت:در این شــرکت از بازیاب  پساب 
در تولید اســتفاده می شــود.این واحد تولیدی 
زمینه اشتغال ۷5 نفر را فراهم کرده است. گفتنی 
اســت؛در شــهرک صنعتی مبارکه 4۲۰ واحد 

صنعتی مشغول به کار هستند.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان 
اعالم کرد:

زیان ساالنه ۱۰۳ هزار میلیارد 
ریالی کمبود آب در کشور

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان با بیان 
اینکه زیان کمبود آب در کشور 1۰۳ هزار میلیارد 
ریال در سال است، گفت: آب در تمام بخش های 
کشاورزی، صنعتی، خدماتی و گردشگری نقش 
بسزایی دارد. مجید امیریوسفی رویکرد غالب در 
مدیریت آب شهری را مهندسی شامل فرماندهی 
و کنترل با تمرکزگرایی و بهینه یابی برشــمرد و 
گفت: سیستم مدیریت فعلی جوابگوی نیازها و 

شرایط پیش رو نیست.
وی خواستار تغییرات اساسی در مدیریت بخش 
آب شامل قانون گذاری، سیاست گذاری و اجرایی 
شــد و اظهار کرد: حکمرانی متــداول مبتنی بر 
نســخه پیچی و اصل ایســتایی دیگر نمی تواند 

پاسخگوی نیازها باشد.
یوســفی شــهر آب پایه را شهر ســازگار با آب 
تعریف کرد و گفت: شهر آب پایه رویکرد جدید 
در مدیریت آب شــهر است و شــهری است که 
عرضه کننــده آب مورد نیاز بــوده و دربردارنده 
زیرســاخت ها، نهادها و جامعه سازگار با شرایط 

آبی است.
وی نیاز به تحول اجتماعی برای ایجاد و پشتیبانی 
شهر آب پایه را شــامل تغییر نگرش افراد، تغییر 

رفتار و تغییر حکمرانی دانست.

رییس اتحادیــه صنف خدمات فنی ماشــین آالت 
سنگین استان اصفهان گفت: نوسازی ماشین آالت 
صنایع کارگاهی در این استان ضروری است ولی برای 
اجرای امر باید بانک ها تســهیالتی با سود اندک به 

تولیدکنندگان پرداخت کنند.
اکبر عشــوریون اظهارکرد: نیاز بخش های مخلتف 
صنعت، خدمات، کشاورزی و... به استفاده از ابزار و 
قطعات جدید و گوناگون به نسبت گذشته افزایش 
بیشــتری یافته؛ بنابراین برای تولیــد این قطعات 
بهره گیری از دســتگاه های صنعتی جدید و به روز 
الزامی است.وی تصریح کرد:کارگاه های تولیدی در 
ساخت قطعات بزرگ و کوچک صنعتی نقش مهمی 
دارند و با دستگاه های فرســوده رایج در کشور و نیز 
اســتان اصفهان توان کار بهتر و مناسب شرایط روز 
وجود ندارد و حتما باید در این زمینه نوسازی انجام 
دهیم.این مقام صنفی با اشاره به رکود اقتصادی در 
کشــور تاکید کرد: یکی از دالیل ناتوانی در نوسازی 
ماشین های صنعتی در واحدهای کارگاهی، کاهش 
درآمد صنعتگران است و معتقدم دولت در این راستا 

باید تسهیالتی با بهره اندک به این قشر زحمتکش 
ارائه دهد.وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 
البته ماشین آالت جدید مانند تراش، فرز و … با وجود 
سرعت و کیفیت باال در تولید قطعات، به تعداد نیروی 
کار کمتری نیاز دارند، اما نباید دچار هراس از افزایش 
بیکاری شویم، زیرا وجود این ابزارهای مدرن مشاغل 

جانبی دیگری نیز ایجاد می کند.
عشوریون از برگزاری نمایشگاه ماشین آالت صنعتی 
در اردیبهشــت ســال آینده در اصفهان خبرداد و 
گفت: شــرکت های اروپایی در این نمایشگاه انواع 
دستگاه های جدید خود را برای فروش به صنعتگران 

عرضه می کنند.

رییس اتحادیه صنف خدمات فنی ماشین آالت سنگین استان:

نوسازی صنایع کارگاهی اصفهان ضروری است
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان از فروش این شرکت تا پایان سال جاری و 
ثبت رکورد بیش از ۷ میلیون تن برای فوالد مبارکه 

خبر داد.
محمود اکبری گفت: میزان فروش این شــرکت در 
ســال 95، حدود ۶ میلیون و ۲۷۲ هزار تن برآورد 
شده اســت. از کل فروش یاد شــده، یک میلیون و 
554 هزار تن آن صادراتی بود و  مابقی نیز در داخل 

به فروش رفت.
وی اضافه کرد: انتظار می رود تا پایان ســال جاری، 
رکورد فروش بیش از ۷ میلیون تن در این واحد ثبت 
شود. گفتنی است؛ از رقم یاد شده، حدود 5 میلیون 
و ۷۰۰ تا 8۰۰ هزار تن آن، در بازار داخلی به فروش 
برســد و برای تامین نیاز واحدهای داخلی مصرف 
شــود و مابقی آن نیز که معادل یک میلیون و ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ هزار تن است، صادر خواهد شد. وی مقاصد 
اصلی صادراتی این شرکت را کشورهای شرق آسیا، 
کشــورهای اروپایی، منطقه خاورمیانه، تعدادی از 

کشورهای CIS و آفریقا دانست. 

معاون فروش و بازاریابی فــوالد مبارکه تاکید کرد: 
فوالد مبارکه یک شــرکت صادراتی است و فروش 
در بــازار خارجی به عنوان اســتراتژی در این واحد 
محسوب می شود، اما این موضوع بدین معنا نیست 
که تولید ما صرفا برای بازار خارجی است بلکه باید 
خاطرنشان کرد که توزیع و فروش محصول در بازار 
داخلی و همچنین توجه به صنایع پایین دستی، در 

اولویت ما قرار دارد. 
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فــوالد مبارکه 
اصفهان با بیان اینکه نگاه ما صرفا صادراتی نیست، 
اضافه کرد: صادرات به عنوان استراتژی ما شناخته 

می شود، اما توجه به بازار داخل، اصلی است. 

معاون بازاریابی شرکت فوالد مبارکه: 

فروش محصوالت از مرز هفت میلیون تن می گذرد

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 1۳۶ میلیون 
متر مکعب است، گفت: با توجه به ذخیره اندک آب پشت سد زاینده رود، الزم است تا همه مردم برای مقابله با بحران 
خشکسالی، صرفه جویی های الزم را انجام دهند.علی بصیرپوراظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 1۳۶ 

میلیون متر مکعب است در حالی که سال گذشته حجم سد در همین زمان ۲۶۰ میلیون متر مکعب بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه حجم بارش ها در حوضه زاینده رود بین ۷5 تا 1۰۰ درصد نسبت به بلندمدت و همچنین 

سال گذشته کاهش یافته که این امر وضعیت سد را بحرانی تر کرده است.

ذخیره سد زاینده رود 
به ۱۳۶ میلیون مترمکعب  

رسید

آب، تنها برای تامین شرب؛

دار
ش
ه

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،453،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

417،000ربع سکه
تومان

283،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

140،334
تومان

      قیمت سکه و طال

 کيف دوربين فوجی فيلم 
 »مناسب براي دوربين هاي

»Instax mini9 و Instax mini8 

 45,000
تومان

C100 کيف دوربين کيس فایر مدل

 109,000
تومان

Z20 کيف دوربين بنرو مدل رنجر

 170,000
تومان

طرحی با محتوای زخم را 
درمان کنیم

عکس روز

صنعتاصناف

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایــان آذرماه ۳۲۲ واحد 
کوچک، متوســط و بزرگ صنعتی در اســتان اصفهان با 
اعتباری بالغ بر 15۶ میلیارد ریال وارد چرخه تولید استان 
شد.اسرافیل احمدیه اظهار داشــت: در پی بهره برداری 

از این واحدها، امسال پنج هزار و 8۶۰ نفر به صورت مستقیم مشــغول به کار شدند.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان اعالم کرد: به دنبال بازدید از وضعیت صنایع معدنی در سه شهرستان آران و بیدگل، 
 نطنز و کاشان تالش کردیم مشکالت این صنایع را با همفکری و اســتفاده از نظرات کارشناسی حل و فصل

 کنیم.
وی با اشاره به اینکه فرمانداران هر شهرستان الزم است امور مربوط به معادن را پیگیری کنند، ادامه داد: جهت 

تفویض اختیار کامل تا امضای نهایی به ادارات صنعت، معدن و تجارت هر شهرستان هستیم.

سرمایه گذاری ۱۵۶ 
میلیارد ریالی در حوزه 
معادن اصفهان 

بیش از سه و نیم هکتار از اراضی گلخانه ای استان بازسازی شدند.
معاون مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
گفت: برای نخستین بار در کشور این میزان اراضی گلخانه ای از 
۷5۰هکتار اراضی گلخانه ای سنتی استان با استفاده از تجهیزات 
فلزی و چوبی،تبدیل سوخت گلخانه ها از گازوییل به گاز و ارتقای 
فناوری نوسازی شدند. محمدمهدی حداد افزود: برای نوسازی 
هر هزار متر از گلخانه های سنتی استان بیش از ۳5۰میلیون ریال 

تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
وی گفت:امسال بر اساس تقاضای بهره برداران، بازسازی حدود 
۶9هکتار از اراضی گلخانه ای سنتی استان در دست بررسی است 
که پیش بینی می شود، بازســازی این اراضی تا پایان امسال به 

پایان برسد. 
معاون مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی اســتان، شهرستان های 
مبارکه، فالورجان ، شاهین شــهر و میمه را در نوسازی فضاهای 

گلخانه ای در استان پیشتاز دانست و گفت: افزایش ارتقای فضای 
فیزیکی به منظور باال بردن حجم هوا و تهویه بهتر گیاه،رطوبت 
کمتر،کاهش استفاده از سموم و مبارزه با آفات گیاهی از مزایای 

اجرای این طرح است.
استان اصفهان با داشتن هزار و 545هکتار فضای گلخانه ای رتبه 
سوم کشور را در این زمینه دارد و بیش از ۷۰درصد گلخانه های 

کشور قابلیت تبدیل به گلخانه های مدرن را دارند.

برای نخستین بار در کشورصورت گرفت؛
پیشتازی اصفهان در بازسازی گلخانه های سنتی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه ساالنه 
۲1 میلیــارد مترمکعب گاز در اســتان اصفهان مصرف 
می شود، گفت: حدود ۷۰ درصد این گاز در بخش صنایع 
و نیروگاه های استان مصرف می شود.سیدمصطفی علوی 
با اشاره به وضعیت پوشش شــبکه گازرسانی در استان 

اصفهان، اظهار کرد: تمام بخش های استان اصفهان چه خانگی و چه صنعتی از گاز بهره مند هستند.وی با بیان 
اینکه در بخش خانگی، شهری و روستایی بیش از 99 درصد مردم از گاز استفاده می کنند، افزود: فقط 4 شهر 
  CNG در شرق استان از جمله خوروبیابانک، انارک، جندق و فرخی فاقد گاز است و امیدواریم امسال در قالب
بخش عمده ای از گاز این شهرستان ها را تامین کنیم و بخشی را هم ابتدای سال 9۷ به بهره برداری خواهیم 
رساند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: تعداد یک هزار و ۳۳8 روستا از گاز استفاده می کنند 

و تعداد اندکی از روستاها باقی مانده که یا فاصله آنها از خطوط انتقال زیاد یا تعداد خانوار آنها کم است.

مصرف ساالنه ۲۱ 
میلیارد مترمکعب گاز 
در اصفهان

سال گذشته به دلیل ســرمازدگی،  بازار میوه در آســتانه شب عید دچار 
نوســانات عجیب و غریب شــد و مردم در مقابل فوجی از میوه های بدون 
کیفیت با قیمت های سرسام آور قرار گرفتند. این در شرایطی بود که در آغاز 
فصل سرما سال جاری مسئوالن مرتبط تنها راه حل مواجه شدن احتمالی با 
تکرار این وضعیت را »توکل« عنوان کردن و این توکل جواب داد و در فصل 
سرد امسال شاهد سرمای شدید که بتواند آسیبی به محصوالت باغداران 
وارد کند، نبودیم.به هر حال باید پذیرفت آشفتگی ونوسانات پیاپی در بازار 
کاالی اساسی از ابتدای سال تا کنون به بهانه های مختلف اتفاق می افتد که 
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، افزایش قیمت ها شیب تندتری به خود 

می گیرند خصوصا در مورد کاالهای ویژه برای آغاز سال نو که البته زیاد هم 
غیر منتظره به نظر نمی رسد.موضوع افزایش قیمت کاالها از یک سو به ایام 
پیک مرتبط است و از سوی دیگر به وضعیت جوی و در این میان بازار دالالن 
و دست های واسطه هم بدون شک بی تاثیر نیستند؛ این درحالی است که 
مسئوالن تنظیم بازار در طول سال از ثبات قیمت ها خبر می دهند و مردم 
انتظار دارند که با این وعده وعیدها آب از آب تکان نخورد؛ اما انگار دالالن و 
گران فروشان چند وقتی است که به بازار بدون متولی عادت کرده اند و در ایام 

مختلف می توانند بیشترین سود را از این بازار به دست آورند.
ناصر اطرج ، رییــس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان در گفت وگو با 

زاینده رود در این باره گفت: خوشبختانه در سال جاری سیاست های اعمال 
شده توسط دولت تا این لحظه سبب شده تا شاهد افزایش قیمت در بازار میوه 
و تره بار نسبت به سال های گذشته در مدت مشابه نباشیم و دلیل این ادعا 
ثبات قیمت میوه ها از اوایل پاییز تا کنون اســت؛ چرا که سال های قبل به 
دلیل ذخیره یکباره میوه های مورد نیاز به بازار، شوک وارد می شد و اگر اتفاق 
خاصی صورت نگیرد از جمله سرمازدگی و صادرات بی رویه، دولت به میزان 

الزم سیب و پرتقال برای شب عید خریداری کرده است.
اما رسول جهانگیری، رییس اتاق اصناف استان اصفهان در خصوص تنظیم 
بازار شــب عید شــهروندان اصفهانی می گوید: »هر ماه و در برخی مواقع 
ضرورت ایجاد می کند که هر 15 روز یک بار جلسه ای در کمیسیون تنظیم 
بازار با حضور استاندار، تمهیدات الزم را برای ایجاد تعادل در بازار برگزار کنند.  
این در حالی است که با توجه به نزدیک شدن شب عید برای استان اصفهان 
۲5۰۰ تن پرتقال و ۲5۰۰ تن سیب که جزو میوه های اساسی و پرطرفدار 
است خریداری و در سردخانه ها ذخیره می شــود و اتحادیه ها و بازرسی و 
نظارت اصناف همچون گذشته بر بازار برای پیشگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی نظارت خواهند داشت.وی با بیان اینکه خوشبختانه امسال تا این 
لحظه بحث سرما زدگی را نداشــته ایم، اضافه  کرد:مردم می توانند از بابت 
تامین میوه شب عید اطمینان داشته باشــند، اما در خصوص سایر اصناف 
مرتبط با شب عید همچون پوشاک با توجه به کسادی موجود در بازار، اتفاق 
مثبتی که شاهد آن هســتیم اینکه با کمبودی مواجه نیستیم و برای رونق 

کسب و کار آنها برگزاری نمایشگاه ها در شب عید نخواهیم داشت«.
این حرکت اتاق اصناف استان اصفهان برای رونق کسب و کار اصناف گوناگون 
که این روزها حال و روز خوشی ندارند تا قسمتی شبیه روندی است که دولت 
کره جنوبی برای حمایت از دست فروشان در نظر گرفته است.در کره جنوبی 
فضای کسب و کار و نگاه مسئولین به این پدیده نگاهی منفی نیست . دولت 
در این کشور به جای پرداخت پول نقد به این طبقه در قالب تسهیالت رایگان 
و یا با پرداخت مبلغی ناچیز، مکانی رابه صــورت موقت را به آنان می دهد. 
جالب اینجاست که مسئولین کره ای در روزهای تعطیل مکان های ویژه و پر 
رفت و آمد را نیز برای کسب درآمد در اختیار این قشر می گذارند؛ همچنین 
فروشگاه های بزرگ برای کمک به خرده فروشان و دستفروشان یک روز را 

تعطیل می کنند .

رییس اتاق اصناف استان می گوید امسال شاهد برگزاری نمایشگاه در شب عید نخواهیم بود؛

بازار کـساد؛ میوه مـوجود!

فاطمه کاویانی
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داستان انسان ها از زبان سنجاق ها

پیشنهاد سردبیر:

به بهانه برپایی نمایشگاهی
 

 از آثار دست ساخت هنرمند اصفهانی؛

داستان انسان ها از زبان سنجاق ها

ایده شما در برپایی این نمایشگاه چه بود؟
در تهیه سنجاق های این نمایشگاه دو ایده وجود داشت: یکی 
اینکه مادر بزرگ های قدیمی، همیشه در چارقد خود سنجاق 
قفلی داشتند و بر این اعتقادند که این وسیله، باعث دور شدن 
شــیطان ها می شود و از ســنجاق قفلی به جای دکمه برای 
مواقع اضطراری یا درصورت ایجاد شکاف در لباس استفاده 
می کردند. از طرف دیگر، من مجبور به زندگی در مزرعه ای 
شدم و با توجه به شغل من که در زمینه صنعت است، به فکر 
افتادم عواطف و احساسات انسان ها را به شکل سنجاق قفلی 
در آوردم و به این ترتیب ایده آن را طراحی کردم که نتیجه 
آن بعد از سه سال اشیای ارائه شــده در این نمایشگاه در دو 

بخش سنجاق و دکوراتیو شد.
چرا سنجاق قفلی؟

سنجاق قفلی شیئی اســت که درطول 180سال هیچ گونه 
تغییری نکرده و هر چقدر هــم تغییر کند همان حالت خود 
را حفظ می کند.کار من با ساختن یک سنجاق قفلی شروع 
شد و بعد از آن یک سنجاق قفلی بزرگ تر و بزرگ تر درست 
کردم.حین ساخت این ســنجاق ها، تصمیم گرفتم به آنها 
احساس بدهم و به صورت ها و حالت های مختلف متناسب با 

موضوعات روز درآوردم. 
چیدمان این سنجاق ها نیز از تولد در سمت چپ نمایشگاه 
شروع شده و تا مرحله مرگ که سمت راست نمایشگاه است 

خاتمه می یابد.
تحصیالت شما در چه رشته ای است؟

من در رشــته ماشــین افزار، ذوب فلزات تحصیل کردم و 
از کودکی به کارهای هنری عالقه داشــتم و ســفال کاری 

می کردم.
به نظر شما موضوعات روز چه تاثیری بر مخاطب دارد؟
تاثیر بسیار زیادی دارد؛ چرا که معموال مردم درگیر موضوعات 

روزمره مختلفی هســتند. در کنار ساخت ســنجاق قفلی، 
اشیایی در قالب دکوراتیو نیز ساخته و سعی کردم مفهومی 
باشــد تا به این صورت حرفی برای گفتن به مخاطب داشته 
باشم و به این صورت رسالت خودم را ارائه دهم. به طور مثال 
یکی از کارهای من در این نمایشــگاه »عینک« اســت که 
نشــان دهنده موضوعات واقع بینــی، بدبینی و خوش بینی 
اســت.تاس نیز نمایانگر قمار و در انتها رســیدن به پوچی و 

ازهم گسیختگی است.
شخص دیگری ایده سنجاق را در دنیا اجرا کرده است؟
این ایده برای اولین بار اجرا شــده و هیچ کدام کپی نیست. 
طبق تحقیقات من بجز دو ســه مورد که سنجاق قفلی را در 
اندازه های مختلف ساخته و به دیوار نصب کردند، کسی به 

این گستردگی کاری انجام نداده است.
از چه موادی برای ساخت سنجاق ها استفاده کردید؟

مواد تشکیل دهنده سنجاق ها همه از یک جنس است؛ ولی 
در بخش دکوراتیو که شــامل گیتار و تار و چند مورد دیگر 
می شود، اشیا را طی عملیات بیشــتری تغییر رنگ دادم تا 
حس بهتری را به مخاطب القا کند. همچنین کوله پشــتی و 

کفش های بوت به شکل چرم طراحی و ساخته شده است.
این نمایشگاه را برای چندمین بار برپا کردید؟

یک ماه پیش در مجموعه تجاری تفریحی ســیتی سنتر، در 
بخشی از این نمایشگاه که شامل اشیای دکوراتیو بود، چهار 
عدد از سنجاق ها را در معرض دید شهروندان قرار دادم؛ ولی 
این اولین بار است که سنجاق ها به صورت کلکسیون نمایش 

داده شده است.
آیا از طرف بازدیدکنندگان سفارش هم داشتید؟

بله، ســفارش هایی از طرف بازدیدکنندگان گرفتم که بعد 
از اتمام کار این نمایشــگاه متناسب با ســفارش و خواست 

متقاضیان ساخته و ارائه می شود.

اولین سنجاق قفلی مربوط به سیصد سال پیش بود؛ 

ولی ساخت این شیء چندین سال متوقف و  مجددا 

ساخت آن از 180 سال قبل از سر گرفته شد. ایده ساخت 

سنجاق توسط والتر هانت انگلیسی، وقتی با یک قطعه 

فلزی کار می کرد به ذهنش رسد و آن را به شکل امروزی 

سنجاق در آورد. بعد ا زآن تاجری این سنجاق را به قیمت 

400دالر خرید و این ایده را به تجارت تبدیل کرد و در حال 

حاضر، بزرگ ترین میلیاردر در این زمینه شده است.

و اکنون در ایران، مهدی بدری، یکی از شهروندان اصفهانی، 

به برپایی نمایشگاهی از کارهای ساخت دست خود با 

سنجاق اقدام کرده که بهانه ای شد برای مصاحبه با وی.

اعظم حاجی رضازاده

کارگردان 
اصفهانی تئاتر:

خروجی دانشگاه ها 
با امکانات موجود 
همخوانی ندارد

مرتضی ریحانی،کارگردان اصفهانی 
تئاتر، با اشاره به وضعیت تئاتر اصفهان 
اظهار داشت:  هنوز هم با کمبود سالن 
و بدتر از آن نبود مــکان برای تمرین 
مواجه هستیم که در واقع دو مشکل 

بزرگ تئاتر اصفهان هستند.
مرتضی ریحانی بیان کرد: مصیبتی که 
در حال حاضر در تئاتر اصفهان وجود 
دارد، خروجی هنرجو از دانشــگاه ها 
و آموزشــگاه های هنری اســت که 
جویای کار و به دنبال اجرا هســتند؛ 
این خروجی ها بــا امکاناتی که داریم 
همخوانی ندارد و در ایــن مورد باید 

چاره جدی اندیشیده شود.
وی گفت: اکنون گروه های تئاتر محل 
مناســبی برای تمریــن ندارند و این 
درحالی اســت که مــکان و پالتویی 
کــه در مجموعه فرهنگــی و هنری 
فرشچیان است، به ســالن بدنسازی 
تبدیل شــده که با ایــن وضعیت آن 
پالتوی دیگر هم باید برای درآمدزایی 

به فروش برسد!
کارگردان تئاتر اصفهان بیان کرد: من 
با کلیت خصوصی شدن مشکلی ندارم 
اما باید هدف مشخص شود. اینکه قرار 
است خدمت کنند یا موضوع دیگری 
در میان اســت؟ االن در پالتویی که 
قرار است کار فرهنگی و هنری صورت 
بگیرد، ورزش می کنند و درحقیقت 

هیچ چیزی سر جای خودش نیست.
ریحانی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر 
این است که در سطح شهر سالن هایی 
وجود دارد که شناســایی نشده و یا 
برای نمایش اســتفاده نمی شود که 
از آنها برای اجــرای نمایش می توان 

استفاده کرد.
تئاتــر وی افــزود: برای  رونــق 

اصفهان باید خواســت جمعی وجود 
داشته باشد که در حال حاضر وجود 
ندارد. بازیگر جوان، پیشکســوت را 
نمی شناسد یااینکه پیشکسوت جوان 
را نمی پذیرد؛ درنتیجــه باید به یک 

اجماع رسید.
ریحانی اظهار داشــت: در این میان 
همت بعضی از مسئوالن سبب شده 
اتفاق های خوبــی در اصفهان بیفتد 
که این به صورت جرقه ای و لحظه ای 
بوده و این درحالی است که برخی از 
مسئوالن از زاویه دید خود نمایش را 
می بینند و نظر شخصی خود را اعمال 
می کنند؛ یا اینکه انتظار دارند ســایر 
گروه ها نیز به ســبک مورد عالقه او 

کار بسازند.

 معضل ما کم آبی نیست
بی آبی است!

کارگردان پولساز ســینما با گذاشتن پستی در صفحه 

اینستاگرام، عکســی تلخ از نماز باران در بیرجند را به 

اشتراک گذاشت. مسعود ده نمکی نوشت: بسیار نگرانیم 

از شرایط بحرانی که با این اوضاع بارندگی در سال های 

آینده دچارش خواهیم شــد. دیگر معضل ما کم آبی 
نیست، بی آبی است!

فیلم »رگ خواب« ساخته حمید نعمت ا... 
به نویسندگی معصومه بیات است که 
در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
توانســت توجه منتقدان بسیاری را به 

خود جلب کرده و جایــزه بهترین بازیگر 
نقش اول زن را نصیب »لیال حاتمی«کند.

جوایــز بهترین جلوه های ویــژه میدانی و 
بهترین عکس نیز به این فیلم تعلق گرفته 
اســت. این فیلم همچنین در یازدهمین 
دوره جشن منتقدان و نویسندگان ایران، 
جوایز بهترین فیلم، کارگردانی، فیلم نامه، 
موسیقی متن، بازیگر نقش اول زن و بازیگر 
نقش اول مرد را به خود اختصاص داد و در 
رشته های بهترین طراحی صحنه و لباس، 
فیلم برداری، تدوین و چهره پردازی، نامزد 

دریافت جایزه شد.
همچنیــن فیلــم »رگ خــواب« در 
نوزدهمین دوره جشــن خانه ســینما، 
موفق به کســب جایزه بهترین بازیگر 
نقــش اول زن، فیلم برداری، جلوه های 
ویژه بصری، صداگذاری و صدابرداری و 
در زمینه های بهترین فیلم، کارگردانی، 

فیلم نامه و بازیگر نقــش اول مرد، نامزد 
دریافت جایزه شد.

 فیلم 
 »رگ خواب« 

را در شبکه 
خانگی ببینید

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
بازسازی خانه تاریخی نائل شروع شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اصفهان گفــت: خانــه تاریخی نائــل اصفهان حصارکشــی و 
 پی کنی شــده و در کل بازســازی این خانه تاریخی شروع شده

 است.
فریــدون الهیاری با اشــاره بــه خانــه تاریخی نائــل اصفهان 
اظهار داشــت: در حال حاضــر پی ها را به پایه اصلی رســانده و 
استحکام بخشی در حال انجام است و قرار شده دیوارهای پیرامون 
باال آورده و محصور شود.پس از آن با طرح مرمتی و تامین منابع، 

بازسازی ادامه می یابد.
وی افزود: خانه تاریخی نائل اصفهان حصارکشــی و پی گردی 
شــده و در کل بازســازی این خانه تاریخی که تخریب شده بود 

شروع شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اصفهان 
گفت: اولویت ما برای خانه های تاریخی این اســت که کاربری و 
بهره بردار برای آن را مشــخص کنیم، اگر برای خانه ها بهره بردار 

تعریف نشود به مرور زمان دچار مشکل می شوند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
205 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، از ارسال 205 اثر از ناشران و نویسندگان اصفهانی به 
هشتمین دوره جایزه ادبی اصفهان خبر داد.

پرویز طاهری  پیرامون جشنواره جایزه ادبی اصفهان اظهار کرد: آخرین دوره این جشنواره سال 88 برگزار شد و امسال 
بعد از 8 سال مجددا هشتمین دوره این جشنواره احیا شده است و در حوزه شعر )کالسیک، آزاد و ترانه(، داستان) رمان و 

داستان کوتاه(، ترجمه، ادبیات کودک و نوجوان، پژوهش های ادبی و ادبیات خالق برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه جشنواره جایزه ادبی اصفهان شامل آثار به چاپ رسیده در سال 95 و 96 است، افزود: تا 15 دی ماه 
205 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که در داوری اولیه قریب به 100 اثر به مرحله دوم راه پیدا کردند و برگزیدگان 

مرحله نهایی در اختتامیه این جشنواره معرفی خواهند شد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: در هر بخش سه برگزیده خواهیم داشت 
که اسفندماه در اختتامیه این جشنواره معرفی می شوند. شــرکت کنندگان در هشتمین جشنواره جایزه ادبی اصفهان 
یا از کسانی بودند که کتابشان در اصفهان منتشر شده اســت و یا نویسندگان اهل اصفهان هستند که با ناشران کشوری 

همکاری کرده اند.
طاهری با بیان اینکه استقبال از این دوره جشنواره با توجه به وقفه هشت ساله آن بسیار مناسب بوده است، خاطرنشان 
کرد: با وجود اینکه آثار به چاپ رسیده در دو سال گذشته مطلوب بود، پیش بینی چنین استقبالی را نداشتیم، نویسندگان 

اصفهانی که ناشران غیربومی آثارشان را به چاپ رسانده بودند، در این جشنواره شرکت کردند.

مســئول حوزه بازاریابــی معاونت گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهــان گفــت: در یازدهمین نمایشــگاه 
ملــی گردشــگری ایــران خدمــات گردشــگری اصفهــان 
در 25 حوزه به فعاالن گردشــگری کشــور ارائه می شــود که 
از آن جمله می تــوان به رونمایی از ســامانه جدید هوشــمند 
خدمات مســافریار، معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری 
24 شهرستان اســتان، ارائه محصوالت تبلیغی اســتان اعم از 
نرم افزارهای گردشــگری، بروشــور و کارت پســتال و معرفی 
 مســیرهای گردشــگری طبیعی، فرهنگی و مذهبی اســتان

اشــاره کرد. کوروش وکیلی تصریــح کرد: رونمایــی و معرفی 
طرح اطلس غذاهای ســنتی اســتان اصفهــان، معرفی آداب و 
رسوم گردشگری عشــایری اســتان، معرفی برندهای گیاهی و 
محصوالت مرکبات اســتان در حوزه گردشــگری روســتایی و 
 معرفی ســوغات اصفهان، از دیگر فعالیت هــای غرفه اصفهان

 خواهد بود.

مسئول حوزه بازاریابی معاونت گردشگری استان:
رونمایی طرح اطلس غذاهای سنتی

جشــنواره »بازی های کــودکان« 
ویژه کودکان 1 تا 6 ســال، به همراه 
رونمایی از بازی های آموزشــی ویژه 
این رده ســنی، فردا در جزیره بازی 

برگزار می شود.
مدیر خانــه بازی اظهار کــرد: بازی 
اساسی ترین فعالیت کودک و راهی 
بــرای بیان احساســات و عواطف 
اوست. کودکان، نقاط قوت و ضعف، 

به  تمایل 

فرمان برداری یا فرمان دادن، تهاجم، 
تســلیم، انزوا، افســردگی، شادی، 
احساسات دوستانه یا خصمانه خود را 
از طریق بازی نشان می دهند.جاللی 
افزود: خانه بازی به عنــوان یکی از 
مراکز فعال در زمینه ایجاد بازی برای 
کودکان در رده های سنی مختلف، 

برنامه هایی را با 
رویکرد ایجاد 

فرصت برای کودکان و آموزش نحوه 
بازی کردن کودکان بــرای والدین 
برگزار می کند. از جمله این برنامه ها، 
آموزش به همراه بازی برای کودکان 
یک تا شش سال اســت که در قالب 
16ماکــت بازی طراحی شــده و در 
این برنامه رونمایــی و آموزش داده 

می شود.
گفتنی است این جشنواره، 
فــردا در خانــه بازی 

برگزار می شود.

مدیر خانه بازی خبرداد:
برگزاری جشنواره »بازی های کودکان« در جزیره بازی
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دنیای مجــازی و اینترنت شــاید هر روز شــکل تازه و 
عجیب تری به خود بگیرد. با افزایش کاربران شبکه های 
اجتماعی، عالوه بر آنکه مســیر اســتفاده از اینترنت تا 
حد زیادی دســتخوش تغییر شــد، نقش آنها در زندگی 
 مردم نیز افزایش بســیار بیشــتری نســبت به گذشته

یافت.
 در ایــن بیــن بایســتی تلگــرام را پرکاربردتریــن، 
پرطرفدارتریــن، پرمخاطب تریــن و خالصــه پرترین 
اپلیکیشن اینترنتی دانســت که با اختالف زیاد توانسته 
در صدر توجه کاربران قرار گیرد تــا هرگونه اختالل در 
کارکرد آن، بازتاب بســیار گســترده ای در میان مردم 

داشته باشد.
فیلتر شــدن چند روزه تلگرام به دلیل مســائل امنیتی، 
به خوبی نشــان داد که چگونه یک اپلیکیشن قادر است 
تاثیرات گســترده ای نه تنها بر نحــوه ارتباطات، که بر 
مشــاغل و زندگی بســیاری از افراد بگذارد. بــا آنکه از 
همان ابتدای امــر بر موقت بودن ایــن فیلترینگ تاکید 
شــد، کمی طوالنی تر شــدن موضوع باعث شــد برخی 
 از گمانه زنی هــا بــر فیلترینــگ دائمی تلگــرام مطرح 

شود.
 پیش از این در ارتباط با برخی از سایت های مشابه چون 
فیس بوک، توییتــر و حتی اپلیکیشــنی چون وی چت، 
دائمی شدن فیلترینگ اتفاق افتاده بود؛ اما نه با این سطح 
از هجمه انتقادات و پیگیری کاربران روبه رو شــده بود و 
نه چنین رفتار متفاوتی دیده شد؛ رفتارهایی که به خوبی 
نشان داد کاربران قصد جدایی از تلگرام را نداشته و به هر 
طریقی که شــده، قصد دارند از این اپلیکیشن که درصد 

رضایت مندی باالیی دارد، استفاده کنند.
در ادامه به سه مسئله اشاره می شــود که در زمان فیلتر 
تلگرام در میان مردم بســیار شایع شد و نشان داد تلگرام 

در میان ایرانی ها چه جایگاه مهمی دارد.
آماربسیارزیاداستفادهازفیلترشکنها

با توجه به وابســتگی بســیار زیاد ایرانیان به تلگرام، از 

همان ساعات ابتدایی فیلترینگ، هجوم کاربران به سمت 
فیلترشکن ها و VPNها بسیار مشــهود بود؛ به طوری که 
طبق برخی خبرها این رشــد اســتفاده از فیلتر شکن به 
عدد باورنکردنی ۱۶۵۰درصد رسید تا نشان دهد که اراده 

اصلی کاربران بر تداوم استفاده از تلگرام است.
به طور مثال آمار روزانه دانلود ســایفون، از ۳۵ هزار عدد 
به ۷۰۰ هزار افزایش یافــت، با علم بر ایــن موضوع که 
درصد زیادی از کاربران به واسطه کار و فعالیت خودشان، 
پیش از این مجهز به فیلتر شــکن یا VPN بوده اند )برای 
دسترســی به خدماتی که برای ایرانیان از ســوی طرف 

خارجی محدود شده است(.
رفوزگیاپلیکیشنهایمشابهایرانی

با اینکه همه گیر شدن برنامه هایی چون وایبر، واتس اپ، 
وی چت و همین تلگرام ســبب شــد تا نمونه های بسیار 
زیادی از اپلیکیشن های ایرانی طراحی و عرضه شوند، اما 
استقبال کم ایرانیان در طول مدت زمان باز بودن تلگرام 
و حتی پس از فیلتر شدن، به خوبی نشان داد که کاربران 

به این اپ ها روی خوشی نشان نمی دهند.
تنها نگاهی به آمار دانلودهای این اپلیکیشــن ها که طی 
اعالم برخــی خبرگزاری هــا حتی به ۵درصــد کاربران 
اینترنت هم نرسید، به درستی نشان از این عدم استقبال 
دارد و حتی با اینکــه آمار دانلودها در ایــن مدت زمان 
افزایش یافت، بروز اختالالت و کندی برای همین تعداد 
اندک هم نشــان داد که نیاز زیادی به بهبود و توســعه 
کارشان وجود دارد. جالب اینجاست که حتی نمونه های 
خارجی چــون واتس اپ یا وی چت )که رفع فیلتر شــده 
بود!( نیز نتوانســت توجه چندان زیادی را به سمت خود 

جلب کند.
کسیدوستنداردازتلگرامجداشود!

نگاهی به میزان محتوای تولیدشــده پــس از فیلترینگ 
تلگرام، به خوبی نشــان می دهد کــه اکثریت فعاالن این 
حوزه، هیچ میلی به ترک آن نداشته و فعالیت خودشان 
را حفظ کرده اند. شــاید تنها در روزهای نخست بود که 
محتوای قرار گرفته روی تلگرام کاهش زیادی یافت اما به 

تدریج، به همان روال سابق نزدیک شد.
حتی کانال های رسمی که به ارگان هایی چون صدا و سیما 
وابسته هستند )مانند فوتبال برتر( با آنکه دیگر تبلیغش 
از تریبون صدا و ســیما انجام نمی شد؛ اما محتوا گذاری و 
نظرســنجی هایش همچون گذشــته برقرار بود و نگاهی 
به آمار کاربران نشــان می داد که استقبال و شرکت افراد 
دچار افت محسوسی نشده اســت. حتی این امر در بین 
گروه های تلگرامی سایت چرخان )شامل ۲۷ سوپر گروه 
خودرو( و بررسی تعداد اعضا نشــان داد که اکثریت این 
گروه ها نه تنها دچــار ریزش کاربر نشــدند، بلکه تعداد 
اعضای آنها همچون گذشــته رشد نیز داشــت )شاید با 

روندی آهسته تر(.
سرنوشتتلگرامچهمیشود؟

جواب به این سوال ساده نیســت؛ اما تجربه این سری از 
فیلترینگ نشان داد که میزان نفوذ تلگرام در بین کاربران 
نه فقط به ارتباطات، بلکه به مشــاغل زیادی گره خورده 
که پس از ۲ سال حضور فعاالنه در بازار، کالف های آن را 
پر پیچ و خم تر کرده و نمی توان با قیچی فیلترینگ، این 

کالف را از نو بافت!
اصرار و اجبار بــرای بهره گیــری از نمونه های بومی هم 
چندان موثــر نبوده و چه بســا اثر معکوس نیز داشــته 
باشــد؛ زیرا عده بســیاری در این مواقع شــک و تردید 
بیشتری به اپلیکیشن هایی که بیشــتر تبلیغ می شوند، 
 پیــدا کــرده و در مقابل آنهــا موضع سرســختانه تری 

می گیرند.
اما هرچه هست تلگرام دوباره فعالیت خود را از سر گرفت 
و خوشــبختانه دولت نیز در برگرداندن این حق طبیعی 
و منطقی شهروندان، به آنها کمک کرد تا شاهد به وجود 
آمدن یک وضعیت دو ســر باخت نباشــیم؛ وضعیتی که 
شاید بجز عده ای بســیار محدود، باقی افراد از آن متضرر 
می شــدند و در نهایت به استفاده گســترده کاربران از 
روش های دور زدن فیلترینگ و گسســتگی و نارضایتی 

عمومی منجرمی شد.

بهبهانهرفعفیلترتلگرام؛

پیام رسان دوست داشتنی

 تالش مهاجمان سایبری
برای شلیک سالح های هسته ای

ســاحهایهســتهایپیشازتوســعهفناوریهای
رایانهایرویکارآمدندوهمینمســئله،نگرانیبرای
آسیبپذیریهایسایبریآنهارابیشازپیشنمایان
میکند.مطالعهجدیداتاقفکرمرکزارتباطاتبینالملل
ChathamHouse نشاندادمهاجمانسایبریبیشاز
هرزماندیگررویساحهایهستهایمتمرکزشدهاند
وبهصورتویژهساحهایهستهایرادرتیررسنگاه
خودقراردادهاند.گفتهمیشودکهدرکنارپیشرفتهای
سریعفناوریهایهســتهای،نبودکارشناسانماهر
امنیتسایبریوتغییراتنهادینهبراینگهداریازاین
سیستمهاموجبشدهاســتخطراتبیشتریدراین

زمینهاحساسشود.
اینمرکزدرگزارشجدیدخودتوضیحداد:»ساحهای
هستهایپیشازتوسعهفناوریهایرایانهایرویکار
آمدندوهمینمســئلهنگرانیبرایآسیبپذیریهای
ســایبریآنهارابیشازپیشنمایانمیکند.درنتیجه
ایناتفاق،استراتژیهایکنونیهســتهایمعموالبا
توسعهفناوریهایدیجیتالیمرتبطباامنیتسایبری
همسانیندارد.«درادامهاینگزارشگفتهشدهاست:
»شایدگفتناینمسئلهچندانخوشایندنباشد،ولی
تاشمهاجمانسایبریبرایدسترسیبهسیستمهای
نگهداریازساحهایهستهای،بهبیشترینحدخود
رسیدهاســتودرمقابل،سیســتمهایامنیتیبرای
پشــتیبانیونگهداریازاینسیستمهاتوانچندانی

ندارند.«

کیفتان را هر جای دنیا که هست، ردیابی کنید
لوییویتونشرکتمعروفمحصوالتچرمیلوکسمانندکیفهایدستی،کیفپول،کمربندوغیره،محصوالتخودرابهردیابمجهزکردهاست.این

شرکتبااستفادهازبرنامهگوشیهوشمند،ردیابچمدانخودرافعالمیکند،البتههنوزمجوزرسمیدریافتنکردهاست.ایندستگاهبایکبارشارژ
تا6ماهقابلاستفادهدرهرنقطهازجهاناستوبهراحتیازطریقUSBنیزشارژمیشود.ردیابازطریقیکمحفظهمخصوصداخلچمدانقرارگرفتهوبا

برنامهگوشیهمراهعملکردخودراآغازمیکند.اینردیابتوسطاستارتآپفرانسویAxibleساختهشدهاست.

مشخصات 
 گوشی سامسونگ 

گلکسی J7 پرایم لو رفت
گوشی های خانواده گلکسی On از سری میان رده های سامسونگ بوده که 

در تمام نقاط جهان قابل خریداری هستند. قرار است به زودی عضوی جدید به این 
خانواده وارد شود؛ زیرا نسخه جدیدی از گلکسی On7 با نام گلکسی On7 پرایم )۲۰۱۸( در 

بنچمارک GFXBench رویت شده و بخش اعظم مشخصات این هندست پیش از رونمایی رسمی نمایان شده 
است. بر اساس اطالعات موجود در دیتابیس این بنچمارک، کامال مشخص است که گوشی گلکسی On7 پرایم 

)۲۰۱۸( تنها در بعضی بخش ها، آن هم به مقدار کمی نسبت به گلکسی On7 پرایم )که در برخی 
بازارها با نام گلکسی J7 پرایم شناخته می شود( ارتقا یافته است. به نظر 
می رسد که این اسمارت فون به تراشه هشت هسته ای اگزینوس ۷۸۷۰ 

مجهز باشد که فرکانس ۱.۵ گیگاهرتزی دارد. البته فرکانس این پردازنده 
در گوشی هایی مانند J7 پرایم و J7 پرو به ۱.۶ گیگاهرتز می رسد. مقدار 

رم و حافظه داخلی نیز به ترتیب ۳ و ۳۲ گیگابایت گزارش شده است. 
نمایشگر این دیوایس ۵.۵ اینچی و با کیفیت فول  اچ دی بوده و هر دو 

دوربین سلفی و اصلی آن ۱۳مگاپیکسلی است. تنها تفاوت این 
گوشی با نسل قبلی آن در همین دوربین سلفی است که در 

On7 پرایم ۸ مگاپیکسلی بوده است.

فهرست برترین های اندروید فصل اول ۲۰۱۸ منتشر شد
گوگلتعداد۲۲اپلیکیشنو۱6بازیرابهفهرستبرترینهایسهماههاول۲۰۱۸اضافهکرد.

گوگلهرفصلمنتخبیازاپلیکیشنهاوبازیهاراتحتعنوانAndroidExellenceمنتشرمیکند.اینمجموعه،اپلیکیشنهاوبازیهایی
رادربرمیگیردکهبهترینتجربهاندرویدراارائهمیکنند.معیارانتخاباینبرنامهها،مواردیازقبیلاستفادهازقابلیتهایمتمایزپلتفورم
اندروید،طراحیویژه،عملکردفنی،بومیسازیوسازگاریبادستگاههایمختلفراشــاملمیشود.نکتهقابلتوجهایناستکهیک
اپلیکیشنیابازیبرایقرارگرفتندراینفهرستنیازینداردکهمحبوبیاپرفروشباشد؛بلکهکافیاستکیفیتالزموشرایطیادشده
راداشتهباشد.۲۲اپلیکیشنو۱6بازیبهفهرستبرترینهایاندرویدفصلاول۲۰۱۸اضافهشــدهاندوبسیاریازآنهاارزشامتحان
Futurama:WorldsofوLuminoCityوازبازیهامیتوانبهLinkedInوAirbnbکردنرادارند.ازجملهایناپلیکیشنهامیتوانبه

Tomorrowاشارهکرد.

دوربین 
پرچمدار سامسونگ 

شگفتی ساز خواهد شد
دوربین سامسونگ گلکســی S9 به نظر تبدیل 
به یکــی از اصلی تریــن نقاط قوت پرچمــدار جدید 

سامسونگ خواهد شد. دوربین گلکسی اس 9 سامسونگ 
)Samsung Galaxy S9( قــادر به فیلم برداری ســوپر 
اسلوموشــن با نرخ هزار فریم بر ثانیه بوده و گشودگی دریچه 
دیافراگم متغیری خواهد داشت. همان روالی که سال قبل برای 

گلکسی اس ۸ و گلکسی اس ۸ پالس پدید آمد، امسال برای گلکسی 
اس 9 و برادر بزرگ تر آن در حال رخ دادن است. بعد از اینکه مشخصات فنی گلکسی اس 9 سامسونگ با 
انتشار عکس جعبه آن لو رفت، اطالعات بسیار جالبی از ویژگی های سخت افزاری، مخصوصا دوربین 
این گوشی موبایل، به دست آمد. مد ت ها قبل شایعاتی پیرامون توانایی دوربین سامسونگ گلکسی 

 Motion Eye پالس برای ضبط ویدئوهای سوپراسلوموشن همانند دوربین S9 و گلکسی S9
پرچمداران سونی شنیده بودیم، اما بر اساس عکس جعبه گوشی، دوربین گلکسی اس 9 

واقعا دارای قابلیت فیلم برداری با نرخ هزار فریم بر ثانیه است. این نرخ حتی در 
مقایسه با حداکثر نرخ 9۶۰ فریم بر ثانیه ای سونی اکسپریا ایکس 

زد پریمیوم کمی بیشتر است. سامسونگ این قابلیت را 
»Super Slow-mo«می نامد.

شرایط سخت کار در کمپانی های تامین کننده اپل 
حدود یک دهه قبل نخستین گزارش ها از شــرایط نامطلوب کارگران کمپانی های تامین کننده اپل در 

چین منتشر شد؛ با این حال به نظر می رسد این شرایط هنوز تغییر چندانی نکرده است. به گزارش 
Catcher Tech�« یکی از شعبه های کمپانی »China Labor Watch »موسسه غیردولتی 

nology« در شــرق چین که قاب های آیفون و برخی قطعات مک بوک را تولید می کند، 
شرایط کاری بسیار نامطلوبی را برای پرسنل خود ایجاد کرده است. بر این اساس کارگران 

کمپانی مذکور در یک روز عادی تا ۱۰ ساعت سرپا هســتند و بدون در اختیار داشتن 
عینک یا دســتکش مخصوص، با مواد شیمیایی ســر و کار دارند که با وجود استفاده 
کارگران از ماسک، ممکن است باعث ایجاد لکه خونی در چشم آنها شود. برخی از این 
کارگران نیز از دستکش های کتانی استفاده می کنند که در صورت برخورد با مایعات 
حل شونده، به سادگی سوراخ شده و در نهایت به وارد شدن صدمات جدی  به پوست منجر می شوند. باوجود اینکه این پرسنل به صورت مداوم در معرض اصوات 
با شدت بیش از ۸۰ دسیبل قرار دارند، از گوشی اســتفاده نمی کنند و همین مسئله می تواند صدماتی را به شــنوایی آنها وارد کند. شرایط بهداشتی کارخانه 
Catcher Technology نیز چندان مطلوب نیست و غذاهایی که به پرسنل داده می شــود اغلب آنها را دچار مشکالت گوارشی می سازد. اپل در واکنش به 
این گزارش مدعی شده که تیمی را برای تحقیقات به کارخانه مذکور فرستاده؛ اما به شواهدی که نشان دهنده نقض حقوق کارگران باشد، دست نیافته است.

باتری قلمی که هیچ گاه خالی نمی شود
یک شرکت آمریکایی قصد دارد با عرضه یک باتری بی ســیم که نیازی به تعویض ندارد، از دور ریختن 

ساالنه باتری ها جلوگیری کند. شرکت آمریکایی »اوسیا« )Ossia( روی اختراعی به نام »باتری همیشگی 
کوتا« کار کرده است. برای توجه بیشتر به این محصول، نیاز به توضیح بیشــتری است. باتری همیشگی و فناوری 

مرتبط با آن که »کوتا« نام گرفته، در نمایشــگاه CES، توجه زیادی را به خود جلب کرد. این باتری، نیروی خود را از »کاشی 
کوتا« می گیرد. این شرکت، کاشــی کوتا را یک فرستنده قدرت بی ســیم در قالب یک کاشی ســقف کاذب تعریف می کند. این فرستنده در خانه 
 مورد استفاده قرار می گیرد و شــاید روی یک دیوار نصب شــود؛ همچنین نیروی برق را روی طیف ۲/4گیگاهرتز، به یک گیرنده کوچک در باتری 

می رساند.

آغاز 
تولید انبوه گوشی 

انعطاف پذیر از نوامبر ۲۰۱۸
گزارش ها به شروع تولید انبوه گوشی انعطاف پذیر سامسونگ در ماه نوامبر اشاره 

دارند. نمایشگاه ها فرصتی مناســب برای ارائه جدیدترین محصوالت تولیدکنندگان 
محسوب می شود. بر اســاس گزارشی که توســط یک منبع صنعتی ناشناس منتشر شده، 

 CES سامسونگ پیشــرفت خود در زمینه تولید گوشی هوشــمند انعطاف پذیر را در نمایشگاه
2018 در اختیار شرکای خود قرار داده است. تا امروز شــایعات زیادی در رابطه با گوشی انعطاف 

پذیر سامسونگ منتشر شده و انتظار می رود که شاهد عرضه آن در ســال ۲۰۱9 باشیم. به نظر می 
پشــت درهای بسته، رسد سامسونگ در نمایشــگاه CES 2018 در 

برای شــرکای یک دمو از محصوالت انعطــاف پذیرش را 
این دستگاه ها خود به نمایش گذاشته است. یکی از 

۷ که ظاهرا گلکســی X نام دارد،  از نمایشگر ۳/
این صفحــه نمایش اینچــی بهــره می برد. 

تصویر ۲۱:9 است، از که دارای نسبت 
مــی وســط خــم 

با شــود. این  اطالعات 
شده در گذشته تطابق دارد. شــایعات منتشر 

کیفتان را هر جای دنیا که هست، ردیابی کنید

پیشنهاد سردبیر:
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مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:
تصویب حریم تاریخی محوطه 

باستانی سیلک کاشان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  کاشان
دستی و گردشگری اســتان اصفهان با اشاره به 
اهمیت تعیین حریم محوطه باســتانی سیلک 
کاشان تصریح کرد: در طول بیش از 80 سال که 
از کشف این محوطه تاریخی می گذرد، به دلیل 
ناآگاهی از اهمیت این مجموعه، تحوالت مختلفی 
در پیرامون آن اعم از ساخت و ساز و ایجاد باغ و 
زمین های کشــاورزی رخ داده بود و همین نکته 
باعث شد تا کارشناسان ارشــد میراث فرهنگی 
برای حفاظت از این محوطه ارزشــمند باستانی 
طرح تعیین حریم آن را تهیه کردند و با تصویب 
عرصه و حریم این اثر تاریخی، ضوابط حفاظت از 

آن نیز تدوین شد.
فریــدون اللهیــاری در ادامه، به ثبــت عرصه و 
حریم روســتای تاریخی ابیانه نیز اشاره و اذعان 
کرد: در نشســت کمیته تخصصــی حریم آثار 
ملی غیرمنقول سازمان میراث فرهنگی کشور، 
پرونده تعیین عرصه و حریم روســتای تاریخی 
ابیانه که دارای قدمتی بیش از چهار هزار ســال 
و همچنین بافت و بناهای ارزشــمندی است و 
یکی از منحصر به فردترین روســتاهای تاریخی 
و هدف گردشگری فالت مرکزی ایران به شمار 
 می رود نیز مطرح شد و با اکثریت آرا به تصویب 

رسید.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان در همین راستا تاکید 
کرد: طرح مصوب این روستا در مرحله اول شامل 
تعیین عرصه و حریم کل روســتا و حتی بناهای 
پیرامون آن بوده و در مرحله بعد این طرح شامل 
تعیین عرصه و حریم 27 اثــر تاریخی در داخل 
روستاست که پیش از این به ثبت ملی رسیده اند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گلپایگان:

فضای باز فرهنگی در چارچوب 
قانون سازنده است

رییس جدیــد اداره فرهنگ و  گلپایگان
ارشاد اسالمی شهرســتان گلپایگان اظهار کرد: 
فضای باز فرهنگی با ولنگاری فرهنگی متفاوت 
بوده و به هیچ عنوان ولنگاری و حاشــیه در این 

فضا پذیرفته نیست.
ســعید ضابطی با تاکید بر اینکــه کار فرهنگی 
و هنــری باید در چارچــوب قانون و بــا رعایت 
خط قرمزها انجام شــود، گفت: فعالیت رســانه 
ها و اهالی فرهنگ و هنــر در صورتی که در این 
 چارچوب ها باشــد، مورد حمایت قــرار خواهد 

گرفت.
 رییس جدید اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: ما به دنبال تعامل 
سازنده با همه دستگاه ها و اصحاب فرهنگ و هنر 
شهرســتان هســتیم تا بتوانیم با این همدلی و 
صمیمیت، باعث رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر 

گلپایگان شویم. 
وی بیان کــرد: کتابت اســامی و القاب حضرت 
فاطمه زهــرا)س(، برگــزاری نمایشــگاه آثار 
خوشنویسی این کتابت، ...از جمله برنامه هایی 

است که در این دهه برگزار خواهد شد.

رییس اداره آب و فاضالب نطنز:
ساکنان مسکن مهر برای خرید 

انشعاب فاضالب اقدام کنند
رییــس اداره آب و فاضالب نطنز  نطنز
گفت: با توجه به اطالع رسانی که برای واگذاری 
انشعابات فاضالب به عمل آمده است، متقاضیان 
خرید انشــعاب فاضالب هرچه ســریع تر برای 
تکمیل پرونده، پیگیری هــای مربوطه را انجام 
دهند تا با هماهنگی های الزم و تا پایان ســال 
جاری، کلیه انشعابات نصب شده و پکیج عمال در 

مدار بهره برداری قرار گیرد.
شاهرخ شریفی اظهارکرد: برنامه ابتدایی و اصلی 
ما تکمیل تصفیه خانه فاضالب برای کل شــهر 
بود و احداث پکیج نیز مدنظــر نبود؛ اما به دلیل 
مشــکالت عدیده دفع فاضالب مســکن مهر و 
درخواســت های مکرر ســاکنان آن و موافقت 
مسئوالن شهرستان و استان، قرار شد که شرکت 
آب و فاضالب به صورت موقت برای حل مشکالت 
موجود، پکیج مسکن مهر را برای تصفیه فاضالب 

احداث کند.
وی افــزود: در یکــی دو ســال اخیــر درگیر 
مشــکالت بســیاری بودیم؛ ازجمله جانمایی و 
تامین اعتبارات و انعقاد قرارداد و مطالبات قبلی 

پیمانکار طرح و غیره.

مدیر مرکز نهضت سواد آموزی دهاقان 
خبرداد:

 سرانه 200 هزار تومانی 
برای هر سوادآموز

نهضــت  مرکــز  مدیــر  دهاقان  
سواد آموزی شهرستان دهاقان،  از کمبود منابع 
مالی خبر داد و افزود: ما از حمایت ویژه بخشدار 
شهرستان دهاقان بهره مند بوده ایم اما هنوز با 

کمبود منابع مالی مواجه هستیم.

اکرم ذوالفقاری، سرانه هر سوادآموز را 200هزار 
تومان دانست و اذعان کرد: سرانه هر سوادآموز 
در سال 200 هزار تومان بوده که با واریز بخشی 
از آن، فقط بازســازی و ترمیم یکــی از مراکز 

صورت گرفت.
وی اعالم کــرد: در دوره هــای مهارت آموزی، 
کالس های خیاطی، پــرورش قارچ، کامپیوتر، 
خوشنویســی و احــکام برگزار می شــود تا 
بی ســوادان و همه روســتاییان از آن استفاده 
 کنند و ایــن آموزش ها منجر بــه درآمدزایی 

شود.

فرماندار اردستان:
هزینه پنج میلیارد ریالی در 
بخش مشاغل خانگی اردستان

فرماندار اردستان در  علی دهقانان زواره
جلســه کارگــروه 
اشــتغال در فرمانداری این شهرستان، اظهار 
کرد: سهمیه و تعهد اشتغال اردستان در سال 
۹۶ یکهزار و ۵00نفر بوده که تاکنون یکهزار و 
۱۶۳ نفر آن توسط دستگاهای مختلف محقق 

شده است.
علیرضــا غیور افزود: ســهمیه اشــتغال بین 
دســتگاه ها و ادارات مختلف  تقســیم شده و 
باید طبق ســهمیه آن را تا آخر ســال محقق 
کنند که به همین منظور بیــش از 7۳ درصد 
اشتغال شهرستان اردستان محقق شده است. 
وی گفت: پنج میلیارد و 200 میلیون ریال وام 
مشاغل خانگی در سال۹۶ تخصیص داده شده 

بود که همگی هزینه شده است.
غیور با بیان اینکه طرحی بــرای افراد جویای 
کار با نام »تکاپو« ابالغ شــده اســت، تصریح 
کرد: دســتگاه های متولی الزم است در اسرع 
وقت و در فرصت باقی مانده از سال۹۶ نسبت 
به اطالع رســانی آن اقدام الزم را انجام دهند. 
وی تاکیــد کرد: مبلــغ ۱۹ میلیــارد و ۴00 
میلیون تومان به طــرح تکاپو اختصاص یافته 
که درصورت جذب آن می توان هزینه بیشتری 

را درخواست کرد.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: اداره های 
منابع طبیعی و بســیج، فراتر از تعهد اشتغال 
خود عمل کرده و ۱0 اداره دیگر تاکنون اشتغال 

خود را محقق نکرده اند.

فرماندار فریدن خبرداد:
 معرفی400 طرح اشتغال زایی 

به بانک های عامل
فرماندار فریــدن برنامه ریزی  فریدن
برای توسعه شهرستان را الزم و ضروری دانست 
و گفت: متاســفانه برنامه ریــزی خوبی برای 

اجرای کارها در سطح شهرستان نداریم.

کمــال رضایــت اشــتغال را مســئله اول 
شهرستان دانســت و افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون بیــش از ۴00 طرح اشــتغال زایی در 
بخش های مختلف به بانک های عامل معرفی 
شــده اســت که با دریافت ۱۳0 میلیارد ریال 
 تسهیالت، زمینه اشتغال ۵00 نفر فراهم شده 

است.
وی اضافه کرد: عالوه براین، مبلغ ۳00 میلیارد 
ریال تسهیالت به طرح های توسعه کشاورزی 
و مکانیزاسیون تعلق گرفته و ۱۵ میلیارد ریال 
جرایم دیرکرد وام های بخش کشــاورزی نیز 

بخشیده شده است.
علی ناظمی، مدیر آب و فاضالب شهری فریدن 
در ادامه، به افت ســطح ایســتایی منابع آب 
تا ۴0 متر اشــاره کرد و گفت: ســاالنه بیش 
از دو میلیــون و ۴00هــزار مترمکعــب آب 
 آشــامیدنی برای ساکنان شــهر داران تولید

می شود.

درهای باغات تیران، نمونه ای از آثار تاریخی این دیار هفت هزار ساله 
بوده که از قابلیت های خاصی برخوردار است. اغلب این درها به دلیل 
تغییر دیوار باغ ها، فرونشســتن زمین یا بی توجهی به این اثر تاریخی، 
دیگر بر پاشــنه خود نچرخیده و تبدیل به یک دیوار یا پل سنگی شده 
اســت که با تداوم چنین وضعیتی، این اثر تاریخی از مدار آثار فرهنگی 

خارج می شود.
درهای سنگی از قابلیت خاصی برخوردار هستند که با وجود سنگینی 

درها، به راحتی بــر مدار یک چارچوب ســنگی یا چوبی باز و بســته 
می شوند؛ تاحدی که کودکان هم قادر به باز و بسته کردن آن هستند. 
ارتفاع  بعضی از این درهای سنگی به حدود دو متر، ضخامت ۴۵ سانتی 
متر و عرض نزدیک به ۱80سانتی متر می رسد. راحتی باز و بسته شدن 
درهای ســنگی، کتیبه ها و ویژگی های جانبی از جمله قفل درها که 
 معروف به کلن بوده، موجب جذابیت و انحصاری شدن این درها شده 

است.

درهای ســنگی با طرح هایی از گل ســرخ، نشــانه ای از 
شهرستان است

حسین صابری، نویسنده کتاب تیران، درخصوص گذشته این درهای 
سنگی چنین نوشته اســت: »درهای سنگی در دوره هخامنشی دارای 
گل هایی با ۱2 طــرح بود که نمادی از ۱2 ماه ســال اســت.« وی در 
تحقیقات خود پیرامون این اثر تاریخی آورده اســت: »بعضی از درها با 
طرح هایی از گل سرخ به نشان از شهرســتان تیران و کرون است، زیرا 
نخستین منطقه گل سرخ، در این شهرستان بود.« این نویسنده با بیان 
اینکه درهای سنگی دارای کتیبه بوده اند، اما در حال حاضر کتیبه ها 
قابل خواندن نیست، یادآورشد: »یکی از این درهای کتیبه دار مربوط 
به یکصد سال پیش و دیگر کتیبه آن با خطوط عصر پهلوی بوده است.«

درهای سنگی ثبت ملی می شود
محسن مظاهری، سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه درهای سنگی باغات تیران از آثار 
تاریخی این شهرســتان اســت، گفت: قدمت این درها به قبل از ورود 
آریایی ها به ایران می رسد و با وجود ویژگی های خاص خود، در لیست 

ثبت آثار ملی قرار گرفته است.
وی افزود: حفظ و نگهداری این آثار ملی برای شهرستان ضروری است 
که در این راستا این درها پالک کوبی و شناسنامه دار می شود تا مراحل 

ثبت ملی آن طی شود.
درهای سنگی هزاران سال دیگر بر پاشنه می چرخند

ایــن آثار کــه در نوبت ثبت آثــار تاریخی قــرار گرفتــه و از هویت و 
شــاخصه های مهم میراث فرهنگی این دیار است، نباید تبدیل به پل و 
دیوار سنگی شود؛ بلکه باید مالکان باغ های این منطقه نسبت به حفظ و 

حراست آن تالش کنند و نگذارند این اثر تاریخی از بین برود.
درهای سنگی اگر حفظ شوند، هزار سال دیگر بر پاشنه خود می چرخند 
و در کنار دیوارهای گلی، جلوه ای زیبا برای طبیعت گردی و گردش در 

کنار دیگر آثار مناطق گردشگری تیران خواهد بود.
حفظ درهای ســنگی به عنوان یک اثر تاریخی با قدمت چند صد ساله 
و نماد هویتی  شهرســتان تیران و کرون، یک ضرورت همگانی است 
که مردم باید نســبت به این موضوع همت ویژه ای داشته باشند تا این 

ظرفیت های تاریخی، حفظ و به دنیا معرفی شود.

بی توجهی به هویت تاریخی 400 ساله؛

درهای سنگی که دیوار شده است!

وجود درهای سنگی با قدمت بیش از 400 سال در تیران و کرون، بخشی از هویت تاریخی این شهر محسوب می شود که  تیران
متاسفانه با گذر زمان و در اثر بی توجهی تبدیل به دیوار یا پل سنگی شده است.

اخبار

درهای سنگی که دیوار شده است!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم مبارکه در مجلس، با  مبارکه
بیان اینکه باید برای مشــکالت اقتصادی کشــور 
تدابیر ویژه ای اندیشیده شــود و دولت از نخبگان 
بیشــتری اســتفاده کند، گفت: اولویت اول امروز 
کشور بیکاری است و باید تمام منابع و مصارف را با 

حفظ اهمیت صــرف ایجاد اشــتغال کنیم. زهرا 
سعیدی با اشاره به اینکه وحدت و همبستگی ملی، 
نیاز کشور است، تصریح کرد: باید برای مشکالت 
اقتصادی کشور تدابیر ویژه ای اتخاذ شود و دولت 
تیم اقتصادی خود را از افراد قوی انتخاب کرده و از 

نخبگان، بیشــتر اســتفاده کند. نماینــده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس دهم، بابیان اینکه صبر 
مردم حدی دارد، گفت: اعتراض های اخیر نشان 
داد که بیکاری، بیشتر از گرانی بر مردم اثر گذاشته 
است و امروزه برخی از ابتدایی ترین نیازهای زندگی 

یک نفر فراهم نمی شود.
ســعیدی با اشــاره به اینکــه در اتفاقــات اخیر 
دشمنان ایران اســالمی اعتراض های به حق مردم 

را به درگیری و اغتشاش کشــاندند، بیان کرد: ما 
نمایندگان در بودجه ۹7 به اندازه سهم خودمان به 

اقشار ضعیف جامعه کمک می کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید 
شرایطی فراهم شــود که افراد درباره موضوعات 
کلی کشور در قالب تشــکل های مردمی به دور از 
تخریب و هنجارشکنی صحبت کرده و نظراتشان 

را بیان کنند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم:

عمده منابع باید صرف ایجاد شغل شود

رییــس آمــوزش و پــرورش   اردستان
اردســتان با اشــاره به انجمن علوم پایه در این 
شهرستان اظهار داشت: با توجه به نیاز شهرستان 
اردستان، انجمن علوم پایه به زودی در اردستان 

راه اندازی خواهد شد.
عیســی شــفیعی با اشــاره به وجــود 2 مرکز 
غیرانتفاعی در اردستان، افزود: با راه اندازی انجمن 
علوم پایه، بســتری فراهم می شود که خانواده ها 
فرزندان خود را به منظور شــرکت در این انجمن 

تشویق کنند.
وی بــا بیان اینکه برای نخســتین بــار به دنبال 
تشکیل ادبســتان ســپهر کویر، باوجود دبیرانی 
هستیم که شوق و ذوق شــاعری دارند، تصریح 
کرد: این تشــکل با هــدف جمــع آوری و نقد و 
 بررسی شــعر دانش آموزی و مشــاعره  تشکیل 

خواهد شد.
رییس آموزش و پرورش اردســتان با بیان اینکه 
از تمام دانش آموزان رتبه اول تا ســوم نوبت اول 
و رتبه های برتر آزمون های پیشــرفته تحصیلی 

برای نخســتین بار در اردســتان تجلیل خواهد 
شد، گفت: دانش آموزان اردســتانی در موضوع 
پیشــرفت تحصیلی و همچنین نخبــه ریاضی و 
بیشتر رشته های درســی، رتبه های اول استان را 

در اختیار دارند.
شــفیعی با بیان اینکه تنها مشــکل اردستان در 
زمینه کنکور نیســت، ادامه داد: مشکل ما در این 

شهرستان، کمبود متخصص است.    

رییس آموزش و پرورش اردستان:

دانش آموزان آزمون پیشرفت تحصیلی، تجلیل می شوند
فرماندار آران و بیدگل اظهار  آران و بیدگل
داشت: مشکل اتصال در ابتدا و انتهای جاده کنارگذر 
شهرستان که ســال ها مانع تکمیل این جاده مهم 
می شد، امسال با مساعدت شورای شهر کاشان و آران 
و بیــدگل و همچنین همکاری نماینــده مردم در 
مجلس شورای اسالمی حل شد و مشکل اصلی در 
راه تکمیل این جاده مهم، تخصیص نیافتن اعتبارات 

الزم است.
 ابوالفضل معینی نژاد تصریح کرد: هم اکنون اولویت 
مســئوالن شهرســتان در حوزه راه، تکمیل جاده 
کنارگذر است؛ زیرا با تکمیل این جاده، بخش زیادی 
از مشکالت آران و بیدگل و کاشان برطرف می شود.

وی گفت: محورهای بخش مرکزی و جاده سفیدشهر 
به کاشان، در حال حاضر شاهد حضور کامیون های 
مربوط به صنایع شهرســتان کاشــان است که در 
صورت تکمیــل جاده کنار گذر، عــالوه بر حل این 
مشکل، آران و بیدگل از بن بست جغرافیایی تا حد 

زیادی خارج می شود.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آسفالت کنارگذر 

را بیــش از ۱0 میلیارد تومان عنــوان کرد و گفت: 
به غیر از ایــن مبلغ، هزینه احــداث دو پل در ابتدا 
 و انتهای جاده نیز به بیش از شــش میلیارد تومان

 می رسد.
معینی نژاد اضافه کرد: از مجموع ۴۵ کیلومتر طول 
جاده کنارگذر، عملیات آسفالت حدود 2۵ کیلومتر 
جاده به پایان رسیده و تنها دو قطعه ۱0 کیلومتری 

در ابتدا و انتهای آن باقی مانده است.

فرماندار آران و بیدگل خبرداد:

تکمیل آسفالت کنارگذر؛ نیازمند اعتباری بیش از ۱0میلیارد 

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد گفت: تیم ۱۴نفره نجف آباد، موفق به کسب ۱7 نشان  نجف آباد
در بخش انفرادی و تیمی مســابقات در رده های سنتی مختلف شده است. ســیدمحمد طباطبایی از نایب 
قهرمانی تیم فوتسال مرکز آموزش علمی و کاربردی نجف آباد در رقابت های قهرمانی استان خبر داد و اظهار 
کرد: طی این دوره که با حضور ۱۶ تیم و انجام ۳2 بازی همراه بود، تیم های انتخاب و مبارکه، عناوین اول و 
سوم را به دست آوردند و از تیم آب و برق نیز به عنوان تیم اخالق تجلیل شد. وی ادامه داد: عالوه بر این، مسعود 

مسعودی نیز در جایگاه مربی تیم، به عنوان بازیکن اخالق مسابقات انتخاب شد.

نایب قهرمانی تیم 
فوتسال مرکز آموزش 

علمی و کاربردی

ش
رز
و

فرمانداریآموزش و پرورش

سرپرست فرمانداری شهرضا، از تولید ۱۵  شهرضا
داروی جدید در یک شــرکت دارویی تازه تاسیس در این 
شهرســتان خبرداد که یکی از این داروها منحصر به  فرد 
بوده و ثبت اختراع شده است. محمد حسین داراب با اشاره 
به اینکه سهمیه اشتغال شهرســتان مانند سال گذشته 

است، اظهار کرد: اگر اشتغالی در شهرستان ایجاد شود، نشان می دهد که مجموعه شهرستان برای رفع معضل 
بیکاری در شهرضا اقدام کرده است. وی با تاکید بر اهمیت ورود سرمایه گذاران به شهرستان و حمایت از آنها، 

گفت: نباید سرمایه گذاران را در شهرستان با بوروکراسی اداری از دست بدهیم.
سرپرست فرمانداری شهرضا با بیان اینکه شرایط را باید برای سرمایه گذاران در شهرستان تسهیل کنیم، بیان 
داشت: در هفته گذشته یک شرکت دارویی با ۱۵0 نفر اشتغال در شهرک رازی شهرضا به بهره برداری رسید 
که این شرکت ۱۵ داروی جدید تولید می کند و یکی از این داروها منحصر به  فرد بوده و ثبت اختراع شده است.

تولید ۱5 داروی 
جدید در شرکت 
دارویی شهرضا

کاشان فرماندار کاشان گفت: طرح تدوین اسناد 
توسعه شهرســتان کاشــان با الگوی اقتصاد مقاومتی، 
توسط ســازمان مدیریت با همکاری دانشگاه اصفهان 
درحال انجام است.حمیدرضا مومنیان افزود: با قرار دادن 
نسخه الکترونیک طرح تدوین اسناد توسعه شهرستان 

در سایت فرمانداری کاشان، آماده دریافت نظرات و پیشنهادات اصالحی مدیران و کارشناسان هستیم.
وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام شهرســتان گفت: با پیگیری های به عمل آمده و با تخصیص اعتبار 
۳0میلیارد ریالی، به زودی خانه های بهداشت و درمان شهرستان تکمیل می شود و برای رفع مشکل بلوار 

حادثه خیز امام خمینی)ره(  شهر مشکات، اعتبار ۱0 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
مومنیان افزود: پروژه احداث ســاختمان مرکز خدمات حوزه های علمیه شهرستان کاشان نیز از محل 

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۶ تامین اعتبار شده  است.

تدوین سند توسعه 
کاشان با الگوی اقتصاد 
مقاومتی
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مفاد آراء
10/280 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
شماره: 139660302016000313-1396/10/06 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 

13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000261 مورخ 96/07/30 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضی خانم بصيرت آگاهی نجف 
آبادی فرزند هدایت اله به شماره شناسنامه 703 صادره از حوزه یك نجف آباد در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 1261/15 متر مربع مجزی شده از پالک 20 
الی 30 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری 
از مالكين رسمی با واسطه آقایان عباســعلی اقترافی، فضل اله فردوسيان و غيره محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
 در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 412 مصطفوی فروشانی رئيس ثبت اسناد و امالک تيران و كرون

مفاد آراء
10/281 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
شماره: 139660302016000311-1396/10/03 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 

13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000262 مورخ 96/07/30 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضی آقــای جهانگير روحانی 
نجف آبادی فرزند عزیزاله به شــماره شناســنامه 383 صادره از حوزه یك نجف  آباد در 
ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 394/32 متر مربع مجزی شده از پالک 10 فرعی 
از 136 اصلی واقع در روســتای هالب بخش دوازده ثبت اصفهــان خریداری از مالكين 
رسمی با واسطه از ناصر روحانی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
 در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 414 مصطفوی فروشانی رئيس ثبت اسناد و امالک تيران و كرون

مفاد آراء
10/282 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
شــماره: 139660302016000313-1396/10/06 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و 
 ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد

 سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000260 مورخ 96/07/30 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون فردوســيان 
فرزند بهمن  به شماره شناسنامه 2 صادره از حوزه یك تيران در دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یك باب خانه به مساحت ششدانگ 1261/15 متر مربع مجزی شده از پالک 20 الی 30 
فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالكين 
رسمی با واسطه از عباســقلی افتراقی، فضل اله فردوسيان و غيره محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 413 مصطفوی فروشانی رئيس ثبت اسناد و امالک تيران و كرون

مفاد آراء
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات   10/300

فاقد سند رسمي
و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   139660302016000128-1396/05/18 شماره: 
ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000051  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
فرزند  روحانی  عباس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  تيران  ملك  ثبت 
علی به شماره شناسنامه 9291 صادره از حوزه 6 تهران در ششدانگ یك باب خانه 
واقع  اصلی  از 2  فرعی  از پالک 355  مربع مجزی شده  متر  به مساحت 139/20 
در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالك رسمی آقای عباسعلی 
روحانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
م الف: 200 مصطفوی فروشانی رئيس ثبت اسناد و امالک تيران و كرون

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9610100370305064 ابالغنامــه:  شــماره   10 /360
9309983642400891 شماره بایگاني شعبه: 950077  محاكم كيفري یك دادگستري 
 شهرســتان اصفهان به موجب كيفرخواست در پرونده كالســه 950077 براي متهمين

 1- حمزه رحيمي 2- كيوان قنبري 3- رضا عسگري زاد فرزند علي داد به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدي با سالح سرد و شكاری و مشاركت در نزاع دسته جمعي منجر به ضرب و جرح 
عمدی و تخریب عمدی باشگاه نظر به متواري بودن متهم تقاضاي كيفرخواست نموده كه 
رسيدگي موضوع به این شعبه) اصفهان - خ چهار باغ باال- خ شهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگستري كل اســتان اصفهان- طبقه 4 اتاق 460( ارجاع و وقت رسيدگي براي مورخه 
1396/12/02 ساعت 9 صبح تعيين گردیده اســت. با عنایت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسي به متهمين و در اجراي مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمين جهت دفاع از اتهام 
انتسابي در وقت مقرر در دادگاه  حاضر گردند. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. م الف:20657 شعبه 5 دادگاه كيفري یك 

)ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )184 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9610100370304963 ابالغنامــه:  شــماره   10 /396
9609983720700053 شماره بایگاني شعبه: 960211  محاكم كيفري یك دادگستري 

شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواســت در پرونده كالسه 960211 براي 1 - فرهاد 
بياتي فرزند حشمت ا... و 2- حسين بياتي فرزند محمد به اتهام مشاركت در آدم ربایي با 
وسيله نقليه )موتور سيكلت و مباشرت در ایراد و ضرب عمدي(  نظر به متواري بودن متهم 
تقاضاي كيفرخواست نموده كه رسيدگي موضوع به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 ( ارجاع و 
وقت رسيدگي براي مورخه 1396/11/30 ســاعت 9 صبح تعيين گردیده است با عنایت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به متهمين و در اجراي مقررات ماده 344 قانون 
آئين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب دو نوبت منتشــر تا 
متهمين جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهي است در 
صورت عدم  حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. م الف:32651  
 شــعبه 5 دادگاه كيفري یك ) ویــژه اطفال و نوجوان( اســتان اصفهــان)156 كلمه، 

2 كادر(
احضار متهم

10/565 شماره نامه: 1396009000999097 شماره پرونده: 9309983743803195 
شماره بایگاني شعبه: 950716 نظر به اینكه در پرونده كالسه 950716 این شعبه آقایان 
حسن غره داغي و حميد اسماعيلي )فاقد مشخصات دیگر( به اتهام كالهبرداري حسب 
شكایت حسنعلي شه دوست و تحقيقات دادسرا تحت تعقيب قرار گرفته است و با عنایت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترسي به وي در اجراي مقررات ماده 174 قانون آیين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف 
یكماه از تاریخ صدور آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در این شعبه حاضر گردد در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رســيدگي به عمل خواهد آمد. م الف:560 شعبه بازپرسي 

دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نطنز )116 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

10/587 خانم مهري روحي قصبه داراي شــماره شناســنامه 45 به شرح دادخواست به 
كالسه 506/96/ش1 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان علي عين الهي بشناسنامه 27 درتاریخ 1396/7/24 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهري روحي قصبه 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 45 همسر متوفي 2- فاطمه عين الهي فرزند عباس به 
شماره شناسنامه 8 خواهر متوفي 3- ربابه عين الهي فرزند عباس به شماره شناسنامه 80 
خواهر متوفي 4- بتول عين اللهي فرزند عباس به شماره شناسنامه 3247 خواهر متوفي 
و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگري ندارد. اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر كســي اعتراضي دارد و یا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد 
شد. م الف: 558 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یك( )162 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ راي

10/585 مرجع رسيدگي كننده: شعبه اول شوراي حل اختالف نطنز، خواهان: آقاي علي 
پورشفيع اناركي فرزند ناصر خوانده: آقاي محمود سنچولي فرزند ميرعلي خواسته: مطالبه 
وجه. گردشكار: قاضي شوراي حل اختالف پس از بررسي محتویات پرونده، ختم دادرسي را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شورا: 
در خصوص دادخواست آقاي علي پورشــفيع اناركي فرزند ناصر به طرفيت آقاي محمود 
سنچولي فرزند ميرعلي به خواسته مطالبه وجه به مبلغ بيست وپنج ميليون ریال با خسارت 
تاخير تادیه و هزینه دادرسي، با عنایت به مفاد دادخواســت خواهان و رسيد عادي كه به 
امضاي خوانده رسيده است و خوانده عليرغم انتشار آگهي در جلسه شورا حاضر نگردیده 
و دفاعي به عمل نياورده اســت لذا دعوي خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1257 قانون مدني حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراي حكم و پرداخت 377/500 ریال بابت 
هزینه دادرسي صادر مينماید. راي صادره غيابي است و ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهي در این شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاكم عمومي 
شهرستان نطنز مي باشد. م الف: 559 شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یك( )227 كلمه، 3 كادر(

تحديد حدود اختصاصي
10/586 شــماره صادره: 1396/04/456871 تاریخ ثبت صادره: 1396/10/24 چون 
تمامي ششــدانگ یك قطعه زمين تقریبًا یازده قفيزي معروف باغ بوســتانه پالک ثبتي 
1711 فرعي از 25- اصلي واقع در چيمه بخش 10 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده 
ثبتي به نام سيد محمدباقر هاشمي نظري فرد فرزند سيد محمدعلي در جریان ثبت است 
و عمليات تحدید حدود قانوني آن به عمل نيامده اســت. اینك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه 
مورخ 1396/11/19 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبه عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهي به كليه مجاورین اخطار مي گردد كه در روز و ســاعت مقرر در این آگهي در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالكين یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم 
صورتمجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 557 اداره  ثبت اسناد و 

امالک نطنز )152 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايي

10/603 مشخصات محكوم عليه : داوود كارگر ، نام پدر : نصراهلل ،  نشاني محل اقامت: 
مجهول المكان، مشخصات محكوم له: علي آقا نساجي بيدگلي ، نام پدر : احمد ، نشاني 
محل اقامت : آران و بيدگل خيابان سلمان فارسي نبش كوچه 7 علي آقا نساجي، محكوم 
به : به موجب راي شماره 191 تاریخ 96/02/31 حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان 
آران و بيدگل كه قطعيت یافته است محكوم عليه محكوم است به : پرداخت هفتاد ميليون 
ریال به عنوان اصل خواســته با احتســاب خســارات تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چك 
)93/04/31( لغایت یوم الوصول آن و نيز خسارات دادرسي آن )دو ميليون و هفتصد و سي 
هزار ریال( ضمنا نيم عشر اجرائيه محاسبه و وصول گردد .راي صادره غيابي است. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرایيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 5/2/96/722 

قاضي شعبه 3 شوراي حل اختالف آران و بيدگل)217 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610106797201261 ابالغنامــه: شــماره   10 /618
9609986797200881 شماره بایگانی شــعبه:960882 ابالغ شونده حقيقی: عباس 
گردانی فر به نشانی مجهول المكان، تاریخ حضور:1396/11/30 دوشنبه ساعت: 15/30 
،محل حضور: اصفهان- خيابان ســجاد- خيابان آیت اله ارباب- روبروی مدرســه نيلی 
پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی امين اخوان شریف به طرفيت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغيه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
كاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغيه و ابالغيه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایيد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حســاب كاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یكی از دفاتر خدمات الكترونيك قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد 
 قضائی مراجعه نمایيد. م الف:33598 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره یك( ) 154 كلمه، 2 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/564 شــماره صادره : 1396/42/456885- 1396/10/24  نظــر به اینكه تحدید 
حدود ششدانگ یكباب خانه  پالک شماره 4370/4 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر اقاجان دستجردی فرزند حسن 
در جریان ثبت اســت و عمليات تحدید حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اینك بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 96/11/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به كليه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالكين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 33416 قویدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 كلمه، 2 كادر(

فقدان سند مالکيت
10/611  خانم زهرا شاطرباشی مسعودی فرزند سيد علی  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی 
مدعی می باشد سند مالكيت ششدانگ آپارتمان پالک 12377/16 و پاركينگ قطعه دو 
و  انباری قطعه یك  واقع در بخش 5 اصفهان كه در صفحه 494 دفتر امالک 561 و سند 
تك برگی 404284    93/ د بنام نامبرده سابقه ثبت دارد كه بعلت جابجایی سند مالكيت 
اوليه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده اند  لذا طبق تبصره یك اصالحی 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير 
از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
اسناد مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نگردد المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 33624 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان )185 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکيت

10/610 چون آقای نصراله وحدت پور فرزند حسين نسبت به  ششدانگ آپارتمان با تسليم 
2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رســما طی شماره 96/10/11-12504  
گواهی شده و به تایيد دفتر 412  اصفهان رسيده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ 
یكدســتگاه آپارتمان )قطعه 3 تفكيكی واقع در طبقه اول( تحت شــماره 15076 فرعی 
مفروز و مجزا شــده از 15191/5003 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 
179380 الف/ 91  كه در صفحه 53 دفتر 485 به نام نامبرده فوق ســابقه  ثبت و صادر و 
تسليم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی 
باشد. به علت سهل انگاری سند مالكيت مفقود گردیده است طبق تبصره یك اصالحی 
 ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی انجام معامله

 ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نســبت به آن یا سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نگردد المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 33613 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )229 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکيت

10/609 چون آقای نصراله وحدت پور فرزند حسين نسبت به  ششدانگ آپارتمان با تسليم 
2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رســما طی شماره 96/10/11-12505  
گواهی شده و به تایيد دفتر 412  اصفهان رسيده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ 
یكدســتگاه آپارتمان )قطعه 1 تفكيكی واقع در زیرزمين منهای شــصت( تحت شماره 
15074 فرعی مفروز و مجزا شــده از 15191/5003 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
شــماره چاپی 179386 الف/ 91  كه در صفحه 455 دفتر 485 به نام نامبرده فوق سابقه  
ثبت و صادر و تسليم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در 
رهن وثيقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالكيت مفقود گردیده است طبق تبصره 
یك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی 
انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالكيت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 33612 شبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان  )230 كلمه، 

3 كادر(
مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000269 آگهــی:  شــماره   10 /560
139304002004000371 آگهی مزایده پرونده اجرایی كالسه: 9301342  آگهی مزایده 
پرونده اجرایی كالسه 9301342 همگی و تمامی شش دانگ یك واحد آپارتمان پالک 
پانزده فرعی واقع در طبقه دوم سمت غرب با قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات 
و با قيد به این نكات كه مساحت نورگير مشاعی و نورگير مشاعی ميانی و داكتهای مشاعی 
به مساحت های ده متر و هشتاد و سه صدم متر مربع و شش متر مربع و سه متر و چهل و 
هفت صدم متر مربع و دومتر و چهارده صدم متر مربع جز مساحت مفيد آپارتمان محاسبه 

نشده اند ولی مساحت تراس مسقف جنوبی و پيشــرفتگی و بالكن در حد غرب آپارتمان 
مورد ثبت به مساحت های هشت متر و نود و هشــت صدم متر مربع و سی و هفت متر و 
چهل صدم متر مربع جز مســاحت مفيد آپارتمان مورد ثبت محاسبه شده اند به مساحت 
های دویست و نه متر و بيســت و یك صدم متر مربع به انضمام هشت متر و نود و هشت 
صدم متر مربع تراس مسقف جنوبی و سی و هفت متر و چهل صدم متر مربع پيشرفتگی و 
بالكن در حد غرب و جمعا به مساحت دویست و پنجاه و پنج متر و پنجاه و نه صدم متر مربع 
به انضمام ششدانگ یكباب انباری قطعه پنجم واقع در طبقه زیرزمين به مساحت سه متر و 
هفتاد و دو صدم متر مربع به انضمام ششدانگ پاركينگ مسقف قطعه چهارم واقع در طبقه 
زیرزمين به مســاحت یازده و نيم متر مربع كال احداثی و مجزی شده از پالک دو هزار و 
پانصد و شصت اصلی باقيمانده واقع در بخش یك ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خيابان 
مطهری نبش خيابان آذر ســاختمان ) 11 واحدی( ایليا، طبقه دوم واحد غربی و كدپستی 
محل 8133713111 كه سند مالكيت آن در صفحه 109 دفتر 226 امالک با شماره ثبت 
91625 و با شماره چاپی 265331 ثبت و صادر شده است با جميع توابع و ضمائم شرعيه و 
عرفيه با حدود: شمااًل: اول به طول یك متر و بيست و پنج صدم متر دیواری است به فضای 
پياده رو خيابان دوم بطول هشت متر و سه صدم متر دیواری به فضای دو هزار و پانصد و 
شصت )یك( سوم در دو قسمت اول شرقی به طول دو متر و سه صدم متر و یك متر و سی 
وهفت صدم متر دیواری است به نورگير مشاعی شــرقًا: اول به طول هفت متر و بيست و 
هفت صدم متر دیوار اشتراكی با چهارده فرعی دوم در سه قسمت اول جنوبی سوم شمالی 
به طول یك متر و پنج صدم متر و ســه متر و نود و هشت صدم متر پنجره و دیواری است 
به نورگير مشاعی سوم به طول ســه متر و هفتاد وپنج صدم متر دیوار اشتراكی با چهارده 
فرعی چهارم در دو قسمت اول جنوبی به طول نود و نه صدم متر و دومتر و هشت صدم متر 
دیواری است به داكت مشاعی پنجم در چهار قسمت اول قوسی شكل و دوم و سوم پخی 
به طول سه متر و هفتاد و پنج صدم متر و یك متر و هفتاد صدم متر و یك متر و هشتاد و سه 
صدم متر و سه متر و شصت و نه صدم متر درب و دیواری است به راهرو و راه پله و آسانسور 
مشاعی جنوبًا: در چهار قسمت اول قوسی شكل ســوم غربی به طول یك متر و هشتاد و 
یك صدم متر و هفتاد و سه صدم متر و بيست صدم متر و چهار و هشتاد صدم متر و دیواری 
است بفضای حياط مشاعی غربًا: اول در بيست و نه قسمت كه قسمت اول قوسی شكل و 
قسمت های دوم و ششم و هجدهم و بيست و دوم و بيست و ششم جنوبی اند و قسمت های 
چهارم و هشتم و بيستم و بيست وچهارم و بيست و هشتم شمالی اند و قسمت های دهم 
و یازدهم و دوازدهم و ســيزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم و هفدهم پخی شكل 
اند به طول های 2/26 متر و 0/22 متر و 0/58 متر و 0/24 متر و 1/29 متر و 0/63 متر و 
0/85 متر و 0/63 متر و 8/18 متر و 0/77 متر و 1/09 متر و 1/06 متر و 1/06 متر و 1/04 
متر و 0/43 متر و 1/10 متر و 0/89 متر و 0/20 متر و 0/75 متر و 0/36 متر و 2/63 متر و 
0/46 متر و 1/46 متر و 0/34 متر و 1/80 متر و0/21 متر و 0/75 متر و 0/26 متر و 3/28 
متر پنجره و دیواریست بفضای خيابان حدود انباری قطعه پنجم: شمااًل: بطور اریب بطول 
1/55 متر درب و دیواریست به محوطه مشــاعی جنب پاركينگها شرقًا: بطول 2/40 متر 
دیواریست اشتراكی با انباری قطعه چهار جنوبًا: بطول 1/55 متر دیواریست به فضای پياده 
رو خيابان غربًا: بطول 2/40 متر دیواریست اشتراكی با انباری قطعه شش حدود پاركينگ 
مسقف قطعه چهارم: شــمااًل: بطور اریب بطول 2/30 متر خط مستقيم مفروض است به 
محوطه مشاعی جنب پاركينگها شرقًا: بطول 5 متر خط مستقيم مفروض است به محوطه 
مشــاعی جنب پاركينگها جنوبًا: بطول 2/30 متر خط مستقيم مفروض است به محوطه 
مشاعی جنب پاركينگها غربًا: بطول 5 متر خط مستقيم مفروض است به پاركينگ قطعه 
پنج كه طبق نظر كارشناس رسمی پالک فوق شش دانگ یك واحد آپارتمان مسكونی 
با قدمت حدود ده سال می باشد كه مســاحت مفيد آپارتمان دویست و پنجاه و پنج متر و 
پنجاه و نه صدم متر مربع بانضمام انباری قطعه پنج به مساحت سه متر و هفتاد و دو صدم 
متر مربع و پاركينگ مسقف قطعه چهار به مساحت یازده متر و پنجاه صدم متر مربع می 
باشد مشخصات آپارتمان اسكلت بتون آرمه، سيستم گرمایش و سرمایش، آسانسور، نما 
سنگی، كف سراميك، پنجره ها آلومينيومی دو جداره، دربها چوبی، بدنه ها سفيد كاری با 
رنگ روغنی، اپن و كابينت ها ام دی اف، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی كاشيكاری 
شده و دارای انشعابات برق مجزا و انشعابات آب وگاز مشترک ملكی آقای محمود فضيلی 
نژاد طبق سند رسمی شماره 119863 مورخ 88/11/7 تنظيمی دفترخانه 99 اصفهان در 
قبال بدهی شركت توسعه تجارت ســپاهان مهر در رهن بانك ملی ایران شعبه اصفهان 
واقع می باشد و طبق اعالم بانك تا تاریخ 1396/11/20 بيمه گردیده و در سررسيد مجددا 
تمدید می گردد. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/11/17 در اداره اجرای اسناد 

رســمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شــرقی- چهار راه اول خيابان الهور به 
مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه بيست و پنج ميليارد و دویست ميليون ریال ) 
25/200/000/000 ریال( شروع و به هر كس خریدار باشد به باالترین قيمت پيشنهادی 
نقدا فروخته می شود.  الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینك رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنكه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/10/28 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزایده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا 
جهت شركت در جلسه مزایده چك تضمينی شده بانك ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در 
وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید كل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:33344 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1255 كلمه، 13 كادر(
ابالغ اجرائيه

10/562 شــماره پرونــده: 139604002003000910/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9601891/1 شماره آگهی ابالغيه: 139603802003000278 بدینوسيله به آقای محمد 
حسين الوانی سفتجانی فرزند صفر شناسنامه شماره 3098 كدملی 1287198635 ساكن 
اصفهان خ زینبيه كوی قدس پ 137 كدپستی 8198869485 ابالغ می شود كه صندوق 
كار آفرینی اميد جهت وصول مبلغ 150/000/000 ریال به استناد چك شماره 282271 
ط / 40 مورخ 1392/10/22 عهده بانك سپه شعبه خيابان شيخ طوسی اصفهان عليه شما 
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائی به كالسه فوق در این اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مامور مربوطه، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار 
و طبق ماده 18 آئين نامه اجرا، مفاد اجرائيــه فقط یك مرتبه در روزنامه زاینده رود  آگهی 
 و منتشر می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی كه روز ابالغ محسوب 
می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایيد، عمليات اجرائی عليه شما جریان 

خواهد یافت. م الف: 33304 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)161 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352208669 ابالغنامــه:  شــماره   10 /598
9609980352200704 شماره بایگانی شــعبه: 960733  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای حسين كاردان پور و غيره، خواهان  خانم الهام مهماندوست و 
غيره  دادخواستی به طرفيت  خوانده آقایان سيد مهدی طاهرزاده، فرهاد شاهزمانی و حسين 
كاردان پور  به خواسته الزام به تنظيم ســند  مطرح كه به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980352200704 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/01/19 و ساعت 9/30 تعيين كه 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك نوبت در یكی ازجراید كثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:32245 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)176 كلمه، 2 كادر(
تبصره يک ماده 105- اصالحی آيين نامه قانون ثبت

10/632 نظر به اینكه آقای مهدی ترابی متقاضی پرونده كالســه 91/697 هيات اول 
قانون تعيين تكليف مالك ششــدانگ یكباب خانه به مساحت 252/76 مترمربع قسمتی 
ازپالک 7949/58 واقع در اصفهان بخش 5- ثبت اصفهان تقاضای حذف عبارت ثمنيه 
اعيانی از سند مالكيت خود را نموده است لذا مراتب برابر تبصره یك ماده 105- اصالحی 
آیين نامه قانون ثبت به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع كه بهای عادله ثمنيه اعيانی 
را به مبلغ 34/807/500 ریال )سی و چهار ميليون و هشتصد و هفت هزار و پانصد ریال( 
ارزیابی و مالك نامبرده طی درخواست وارده به شماره 96/21570295 مورخ 96/10/9 
اعالم نموده است مالك بهای ثمنيه سه حبه و سه هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
طبق گواهی حصر وراثت شماره 4568-89/10/19 شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان 
متعلق به خانم صدیقه ميرزائی خيادانی فرزند رضا می باشــد لــذا برابر تبصره فوق یك 

مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود كه ذینفع جهت اخذ سپرده مذكور به این اداره 
 مراجعه نماید و در صورتيكه مدعی تضييع حق باشد ظرف مدت یكماه پس از انتشار آگهی 
می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت اســناد و امالک 
شــرق اصفهان ارائه نماید و برابر تبصره 2 همين ماده چنانچه ظرف مدت مرقوم گواهی 
طرح دعوی تسليم نشود اداره ثبت ســند مالكيت ملك را بدون استثناء بها اعيانی صادر 
 خواهد نمود. م الف:33765  اداره ثبت اسناد وامالک منطقه شرق اصفهان )230 كلمه،

 3 كادر(

اعالم مفقودی 
برگه کمپانی خودرو و کارت ماشین

برگ سبز خودروی  ســواری پژو پارس مدل 1384 به 
رنگ نقره ای به شــماره پالک ایــران 81-544 د 17 و 
شماره موتور 12483188163 شماره شاسی 19301116 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 

برگ ســبز خــودروی لــوگان L -90 مــدل 1390 به 
 رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــالک 994-53 
ب 69  و شــماره موتور W 083924 و شــماره شاسی 
NAPLSRALDO1131606 به نام شــهرزاد امینی دهقی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اعالم مفقودی 
برگ سبز موتور ســیکلت سیستم بهرو مدل 1391 به 
رنگ قرمز آلبالوئی به شــماره پــالک 626/31119   و 
شــماره موتــور CG125NBJA-  3769804 و شــماره 
تنه  NBJ  1254 – 9127949  به نام زهرا شــاطر باشی 
 مســعودی  مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد

اعالم مفقودی 

برگ ســبز خودروی سواری ســایپا تیپ 132SE مدل 
1396  به رنگ نوک مــدادی متالیک به شــماره پالک 
  M13 / 5800990 ایران 67 – 444 ب 62  و شماره موتور
و شماره شاســی NAS421100H  1210695  به نام زهرا 
شاطرباشی مسعودی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
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2 تن علوفه، نذر وحوش 
پناهگاه کاله قاضی اصفهان شد

مقدار 2 تن علوفه توسط یک خیر محیط زیست، 
نذر وحوش پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 

کاله قاضی اصفهان شد.
سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
کاله قاضی اصفهان، روز ســه شــنبه در گفت و 

گو با ایرنا اظهار کرد: یک خیر محیط زیســت و 
عالقه مند به طبیعت حــدود 2 تن علوفه را برای 
تغذیه حیات وحش پارک ملی و پناهگاه حیات 

وحش کاله قاضی اصفهان اهدا کرد.
علی اکبر نوروزی نیا افزود: نذر طبیعت، اقدامی 
است خداپسندانه که در ســال های اخیر برای 
حمایت و حفاظت از طبیعت از طرف دوستداران 

محیط زیست انجام می شود.
پیش از این نیــز به دلیل خشکســالی حاکم بر 
منطقه، خیران و دوستداران طبیعت برای تعلیف 
وحــوش مناطق تحت مدیریت محیط زیســت 
اصفهان بخصوص پارک ملــی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی، علوفه هایی را اهدا کرده بودند.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با 
مساحت حدود 50 هزار هکتار، در منطقه جنوب 

شرقی اصفهان واقع شده است.

 مرگ ساالنه ۹ هزار نفر 
بر اثر آلودگی هوا

سرپرست گروه ســالمت هوای وزارت بهداشت 
گفت: آلودگی هوا، بار اقتصادی بسیاری بر وزارت 

بهداشت و دولت تحمیل می کند.
شاهســونی، نماینده وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، در نشســت تخصصی نحوه 
اجرایی کردن قانون هوای پاک که برگزار شد، در 
پنل گزارش عملکرد وزارتخانه ها در زمینه کاهش 
آلودگی هوا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرده که ۸۷ درصد از مردم دنیا در مناطقی 
زندگی می کنند که ذرات معلق در آنجا باالتر از 

حد استاندارد است.
 وی با بیان اینکه یکی از مشکالت مهم در کشور 
ما آلودگی هواست، گفت : طبق برآوردهای سال 
20۱۷ ذرات معلق، پنجمین علت مرگ در دنیا 

شناخته شد.
شاهســونی با بیان اینکه طبیعتا با بهبود کیفی 
هــوا، تعــداد مرگ های منتســب بــه آلودگی 
هوا کاهش می یابــد،   گفت: در ســال ۹2 طی 
بررسی هایی که در ۱0 کالنشهر صورت گرفته، 
در آلودگی با غلظت ۳۹ میکروگرم، ۹هزار و ۷00 
مرگ، منتسب به آلودگی هوا بوده است. در سال 
۹۳ با غلظــت ۳۴ میکروگرم تعــداد مرگ های 
منتســب به آلودگی هوا به ۹هزار و ۱00 مرگ 
کاهش پیدا کرد. همچنین در سال ۹۴ با غلظت 
۳2 میکروگرم، آمار مرگ منتسب به آلودگی هوا 

به ۹هزار رسید.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
 قانون هوای پاک را 

به هر قیمتی اجرا می کنیم
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با انتقاد از 
عدم اجرای قوانین به دلیل رفتارهای رانت گونه، 
اظهار کرد: در صورت تصویب آیین نامه های قانون 
هوای پاک در هیئت وزیــران، به هر قیمتی این 

قانون را در کشور اجرایی می کنیم.
عیسی کالنتری در نشست تخصصی نحوه اجرایی 
کردن قانون هوای پاک که در ســازمان حفاظت 
محیط زیست برگزار شد، با تاکید بر اینکه برای 
اجرای قانون هــوای پاک و دســتیابی به هوای 
پاک به عنوان یک حق شــهروندی به اراده ملی 
نیاز داریم ، اظهــار کرد: هوای پــاک قطعا حق 
مردم است و من معتقدم حق هوای پاک، بر حق 

هسته ای مقدم است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
اینکه محیط زیست کشور از لحاظ آلودگی هوا، 
آلودگی آب و آلودگی خاک وضعیت مناســبی 
ندارد، گفت: دلیل اصلی این وضعیت آن است که 
به جای اینکه بیشتر با جامعه کار کنیم و مردم را 
آموزش بدهیم و آنان را با حقوق خود آشنا کنیم، 
بیشتر وقت و عمر خود را به تبلیغات گذرانده ایم؛ 
تبلیغات کــم حاصلی که امروز دشــواری های 
زیست محیطی بســیاری را برای مردم ایران به 

ارمغان آورده است.

تردیدی نیست که فعالیت و تحرک، در روند یادگیری دانش آموزان تاثیر 
مثبتی دارد؛ اما بر اساس بررسی ها در مدارس کشور به این موضوع اهمیت 
چندانی داده نمی شــود. از آنجا که دروســی مثل ریاضی و علوم جایگاه 
ویژه ای نزد متولیان آموزشی ما دارد، زنگ ورزش در بیشتر مدارس به این 
دروس اختصاص داده می شود و معلمان به گمان اینکه خدمتی مضاعف 
به دانش آموزان ارائه می دهند، آنها را از طبیعی ترین حق خود، یعنی لذت 
بردن از ورزش و بازی محروم می کنند. این موضوع را اضافه کنیم به اینکه 
در حال حاضر مدت زمان کالس ورزش در مــدارس ایران حدودا ۱/5تا2 

ساعت در هفته است؛ یعنی دو زنگ ۴0 دقیقه ای در هفته که این مدت زمان 
در نظر گرفته شده، متناسب با نیاز درونی دانش  آموزان نیست و کالفگی و 
خستگی آنها را در طول هفته در پی دارد. کم اهمیت دانستن زنگ ورزش، 
بر برنامه ریزی مسئوالن نیز تاثیر گذاشته و امکانات ورزشی که برای مدارس 
تدارک دیده شــده، در حد ابتدایی ترین وسایل از قبیل چند توپ و طناب 
و خط کشــی های رنگ و رو رفته اطراف حیاط مدرسه است و اگر وسایل 
دیگری در مدرسه وجود داشته باشــد، دانش آموز روش استفاده اصولی از 
آن را یاد نمی گیرد. کمبود امکانات ورزشی از یک سو و کم اهمیت دانستن 

ورزش در کشور ما بر ســطح تحرک دانش آموزان و در نتیجه سالمت آنها 
تاثیرات سوئی دارد؛ به طوری که چاقی و اضافه وزن، ثمره اولیه این مسئله 
است. مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت، چندی پیش در این خصوص 
هشدار داد و با بیان اینکه متاسفانه 20 درصد از دانش آموزان کشور دچار 
چاقی و اضافه وزن هستند، آن را یک هشــدار جدی برای مسئوالن حوزه 
بهداشت و درمان کشور دانست. عبدالهی افزایش دور شکم دانش آموزان را 
نیز معضلی عنوان کرد که به توجه بیشتر مسئوالن سالمت و ورزش کشور 
نیاز دارد. امروزه به دلیل اینکه آپارتمان نشینی رواج یافته و دانش آموزان از 
بازی در حیاط خانه و کوچه ها محروم شده اند و همچنین هزینه باشگاه های 
ورزشی آنقدر زیاد است که خانواده ها نمی توانند از پس آن بربیایند، ضرورت 
توجه به ورزش در مدارس بیش از پیش آشکار می شود. در دنیا نظام تعلیم 
و تربیت از همان ابتدای دوره دبستان، دانش آموزان را به سمت باشگاه های 
ورزشی و پیگیری جدی ورزش هدایت می کنند؛ اما در کشور ما بسیاری از 
برنامه های مدارس در ساعت ورزش برگزار می شود؛ از جمله جلسات اولیا 
و مربیان که همواره طی آنها،  بر تشــویق دانش آموزان به ورزش و تحرک 
تاکید می شود! در فصول سرد سال نیز به دلیل آلودگی و سردی هوا، زنگ 
ورزش در بسیاری از مدارس تعطیل است و هرچند به گفته معاون تربیت 

بدنی و ســالمت آموزش و پرورش کل 
استان اصفهان »باتوجه به  اینکه تعدادی 
از مدارس دارای فضای سرپوشــیده ای 
مثل نمازخانه بوده کــه گاهی از کالس 
 درس بزرگ تر اســت، دانــش آموزان

می توانند از این فضای سرپوشیده برای 
انجام فعالیت های ورزشــی اســتفاده 
کنند«، عمال شــاهدیم که این موضوع 
اجرا نمی شود و تمام هفته دانش آموزان 
درحال یادگیری دروس نظری هستند و 
حتی زنگ تفریح نیز از کالس درس خارج 
نمی شــوند. امروزه به دلیــل تحقیقات 
گســترده درخصوص نقــش ورزش در 
سالمت جسم و روان و نیز پیشگیری از 
ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، الزم 

است که ورزش در اولویت برنامه های مدارس قرار گیرد؛ آنچنان که در پایان 
سال تحصیلی هر دانش آموز بتواند رشته ورزشی را دنبال کند که در مدرسه 

اصول اولیه آن را فراگرفته است.  

20درصد دانش آموزان کشور چاق هستند؛ 

تنبلی زنگ ورزش مدارس!

طبق استاندارد جهانی، برای زنگ ورزش چهار ساعت در هفته در نظر گرفته شده است که بیشتر در اول و میانه هفته گنجانده می شود؛ 
زیرا دانش آموزان برای فراگیری درس ها به انرژی بیشتری نیاز دارند و فعالیت بدنی که در قالب بازی به آنها ارائه می شود، در ترغیب آنها 

برای آمدن به مدرسه در طول هفته موثر است.

در حال حاضر 
مدت زمان کالس 
ورزش در مدارس 

ایران حدود 1/5تا2 
ساعت در هفته 

است که متناسب 
با نیاز درونی 

دانش  آموزان 
نیست

عکس  روز 

کارتن خواب های اصفهان جمع آوری می شوند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان گفت: از روز 
گذشــته طرح ویژه جمــع آوری کارتن خواب های 
اصفهان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. سرهنگ حسن 
یاردوستی با بیان اینکه طی ماه های اخیر گزارشات 

مردمی در خصوص حضور کارتن خواب ها در محالت 
و به ویژه در خرابه ها افزایش داشته است، اظهار کرد: 
به همین دلیل طرح ویژه جمع آوری کارتن خواب ها در 
دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار 

گرفت.وی با بیان اینکه به منظور اجرای این طرح همه 
کالنتری های شهر اصفهان در 200 محله این شهر، 
مناطقی که کارتن خوابی در آنها رایج بوده را شناسایی 
و برای ورود نیروی انتظامی برنامه ریزی کردند، افزود:  
پیش بینی می شود با اجرای این طرح وی ژه، ۶0 درصد 
از کارتن خواب های اصفهان جمع آوری شوند. معتادان 

متجاهری که بی خانمان هســتند بر اساس ماده ۱۶ 
به کمپ دولتی قلعه شــور و دیگر معتادان نیز برای 
درمان به مراکزدرمانی ترک اعتیاد سطح شهر منتقل 
می شوند.سرهنگ یاردوســتی افزود: آمار دقیقی از 
تعــداد کارتن خواب های اصفهان نداریم اما ســعی 

می کنیم به پاکسازی محالت اقدام کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
 کارتن خواب های اصفهان جمع آوری می شوند

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
با بیان اینکه تیم های حمایت روانی هالل احمر در 
مناطق زلزله زده مســتقر هستند،  گفت: حضور این 
تیم ها تاثیر مثبتی در کنترل مشکالت روحی و روانی 
مردم داشته اســت. حیدرعلی خانبازی اظهار کرد: 
تیم حمایت های روانی »سحر« شامل یک مددکار، 
روان شناس و پزشــک عمومی در مناطق شهری و 
روستایی سر پل ذهاب، برای بررسی و رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی و انجام حمایت روانی مستقر 
شده و هر هفته یک تیم به صورت چرخشی به منطقه 
اعزام می شود. وی با بیان اینکه در برنامه ریزی های 
صورت گرفته، تیم های حمایتی »سحر« تا 20 اسفند 
در منطقه سرپل ذهاب مستقر هستند، اضافه کرد: 
این تیم، در کنار دیگر تیم های اعزامی از هالل احمر 
استان اصفهان در منطقه فعالیت دارد. معاون جوانان 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه مردم 
سرپل ذهاب در حوزه مشــکالت روانی به دو دسته 

تقسیم می شوند، تصریح کرد: مشکالت روانی برخی 
از حادثه دیدگان در زلزله کرمانشاه، ریشه دار و متعلق 
به گذشته است و برخی دیگر نیز با توجه به شرایط 
موجود دچار مشکالت روانی، یأس و ناامیدی شده اند. 
درخصوص آمــاری که از خودکشــی ها در مناطق 
زلزله زده ارائه می شــود،  موردی به تیم ما گزارش 
نشده و تنها مواردی مثل افســردگی،  انزوا و... مورد 

بررسی قرار گرفته است.

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

خودکشی در مناطق زلزله زده به تیم »سحر« گزارش نشده
رییس پلیس راهور استان اصفهان با تشریح هزینه های 
قانونی که شــهروندان برای گرفتــن گواهی نامه باید 
پرداخــت کنند از صــدور 2۶0 هــزار گواهی نامه در 
۹ماهه ابتدایی ســال ۹۶ خبر داد. رضا رضایی با بیان 
اینکه مجوز آموزشگاه رانندگی با توجه به جمعیت هر 
شهر اعطا می شود، اظهار کرد: در سطح استان اصفهان 
۱۴۶ آموزشگاه پایه ســه، ۱2 پایه دو، ۶ پایه یک، ۱۴ 
موتورسیکلت و یک آموزشگاه ویژه وجود دارد. وی ادامه 
داد: تمامی آموزشگاه ها به سیستم دوربین مداربسته 
مجهز بوده و حضور متقاضیان گواهی نامه در جلسات 
آموزشی به وسیله انگشت نگاری ثبت می شود؛ همچنین 
گشت های نامحسوس بازرسی نیز برای نظارت بیشتر 
وجود دارد.وی گفت: تعداد گواهی نامه های صادر شده 
در ۹ ماهه سال گذشته بیش از 25۳ هزار عدد بود که 
این میزان در سال ۹۶ به 2۶0 هزار گواهی نامه افزایش 
پیدا کرده است.رضایی تاکید کرد: برابر دستورالعمل 
صادره از پلیس راهور ناجا، دوره های آموزشی عملی و 

تئوری که مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی و نحوه 
رانندگی صحیح اســت، الزامی بوده و کاهش جلسات 
ازسوی متقاضی یا آموزشگاه تخلف محسوب می شود.

وی با اشــاره به هزینه های آموزش عملــی و تئوری 
گواهی نامه ها خاطرنشــان کرد: قیمــت مصوب برای 
گواهی نامه پایه سه ۴52 هزار تومان، پایه دو ۶۳2 هزار 
تومان، پایه یک ۸۷2 هزار تومان، موتورسیکلت ۱۴5 

هزار تومان و گواهی نامه ویژه ۷50 هزار تومان است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبرداد:

صدور 260 هزار گواهی نامه در سال ۹6

رییس اداره محیط زیست شاهرود:
عامل شکار خرس قهوه ای در شاهرود، به تحمل دو سال حبس محکوم شد

برگزاری کالس موسیقی 
برای کودکان زلزله زده

رییس اداره محیط زیست شاهرود گفت: عامل شکار خرس قهوه ای در شاهرود برای تحمل دو سال حبس روانه زندان شد.
علی اکبر قربانلو بابیان اینکه طبق تماس یکی از اهالی ساکن در پناهگاه خوش ییالق با اداره محیط زیست مبنی بر شکار خرس قهوه ای، این 

یگان بالفاصله در محل حاضر شدند، ابراز داشت: شکارچی متخلف پس از آنکه با حضور مردم بومی و اعتراض آنها مواجه شده بود، محل را ترک کرده و متواری 
می شود که با شهادت مردم محلی، هویت متهم شناسایی و با شکایت اداره محیط زیست، پرونده ای در این رابطه در مراجع قضائی تشکیل شد.

قربانلو در ادامه تصریح کرد: دادگاه، متهم را به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده، به تحمل دو سال حبس و به جرم حمل سالح غیرمجاز، به 
پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حادثه

اجرای ۱۷0طرح داوطلبی 
هالل احمر

داوطلبان جمعیت هالل احمر استان، بیش از 
۱۷0طرح خیرخواهانه اجرا کرده اند.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: این طرح ها از ابتدای امســال 
تاکنون با مشــارکت ۷۴۸داوطلــب در قالب 
کمک های حمایتی و معیشتی به منظور رفع 
مشــکالت اقشار محروم در اســتان اجرا شده 
است.  علیرضا ســلیمی  افزود: داوطلبان این 
جمعیت، پنــج میلیارد ریــال در قالب اهدای 
هزینه دارو و درمان و تحصیل، جهیزیه، معاینه 
رایگان توسط پزشکان داوطلب، تجهیز بانک 
امانات، اعزام مددجویان به ســفرهای زیارتی 
و انجام طرح هــای کارآفرینی و اشــتغال به 

نیازمندان استان کمک کردند.
وی گفت: بیش از  ۱۱هزار و 200مددجو از این 

کمک ها بهره مند شدند. 

صدور بیش از ۳6 میلیون نسخه 
الکترونیک در مراکز درمانی

 با اجرای برنامه حذف دفترچه در مراکز درمانی 
ملکــی تامین اجتماعی، بیــش از ۳۶ میلیون 

نسخه الکترونیک تولید شده است.
 بیمه شــدگان در هنــگام مراجعه بــه مراکز 
درمانی ملکی این ســازمان، نیــازی به ارائه 
دفترچــه درمانی ندارنــد و با ارائــه کد ملی، 

خدمات موردنیاز را دریافت می کنند.
نسخه الکترونیک در همه مراکز درمان بستری 
و ســرپایی تامین اجتماعی تولید می شود و 
بعد از مراجعه بیمار به مراکــز درمانی تامین 
اجتماعی و تایید استحقاق درمان، بقیه مراحل 

به صورت الکترونیک انجام می شود.
برنامه نســخه الکترونیک، گامی اساســی در 
اســتقرار دولت الکترونیک در حوزه سالمت 
است. تولید نســخه الکترونیک اولین گام در 
ایجاد پرونده الکترونیک است و پس از فراهم 
شدن امکان تولید نسخه الکترونیک ، اطالعات 
بیماران ذخیره می شود و به راحتی در دسترس 
پزشــک معالج و سایر پزشــکانی که در آینده 
خدماتی را به بیمار ارائه مــی دهند، قرار می 

گیرد.

 رییس اداره مدارس استثنایی 
آموزش و پرورش استان اصفهان:
مدارس دانش آموزان 
استثنایی فرسوده است

رییس اداره مدارس استثنایی آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: مدارس و سیستم حمل 
و نقل دانش آموزان در اســتان اصفهان سال 
هاست که نوسازی و بهسازی نشده و مشکالتی 
را برای تحصیل و تردد این دانش آموزان در این 

استان به وجود آورده است.
محسن الماسی درباره جایگاه آموزش و پرورش 
اســتثنایی اســتان اصفهان و روند پذیرش و 
ثبت نام در مدارس اســتثنایی اظهار کرد: در 
مدارس استثنایی، سنجش و پایش بچه ها برای 
ورود به مدرســه کار عمده ای است، کودکانی 
که به سن قانونی 5/5 سال برسند، می توانند 
وارد عرصه آموزش شــوند و از فیلتر سنجش 
عبور کنند؛ آن دسته از کودکانی که  مشکالت 
هوشی، جسمی،  حرکتی،  شــنوایی و بینایی 
دارند، شناسایی شده و سپس موارد مشکوک 

به مراجع تخصصی ارجاع داده می شود.
 در مرحله بعد چنانچــه دانش آموزی بتواند از 
خدمات آموزش عادی استفاده کند، به مرحله 
عادی ارجاع داده شــده و مشــکل او برطرف 
می شود و درصورتی که مشــکل او حل نشد، 
از آموزش خاص بچه های با نیاز ویژه استفاده 

می کند.

اخبار

ناجاهالل احمر

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفــت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان در بازرسی از انباری در شهر اصفهان 
یک محموله پتوی خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 

۱00 میلیون ریال را کشف کردند.
سرهنگ ستار خســروی با اعالم این خبر اظهار داشت: 

کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس از دپوی یک محموله پتوی قاچاق در انباری مطلع شدند 
و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. وی ادامه داد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضائی از انبار 
مذکور بازرسی کردند که در این بازرسی ۴0 گونی پتو با مارک های مختلف بدون مدارک گمرکی کشف شد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کاالی کشف شده توسط کارشناسان یک میلیارد و 
۱00 میلیون ریال اعالم شده است، گفت: در این مورد 2 نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.

کشف  یک میلیارد 
کاالی قاچاق توسط 
پلیس آگاهی اصفهان 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی  در 
رابطه با بیکاری اظهار کرد: یکی از مهم ترین سرفصل های 
بیکاری که در حال حاضر گریبان گیر کشور شده، بیکاری 
فارغ التحصیالن اســت. حیدرعلی عابدی در ادامه افزود: 
بر اساس آمار رسمی، ســاالنه ۸00 هزار نفر از دانشگاه ها 

فارغ التحصیل می شوند و طبیعتا با توجه به رتبه باالی اصفهان در تعداد دانشگاه ها و مراکز علمی، این عدد برای 
اصفهان نیز عدد قابل توجهی است. وی تاکید کرد: حفظ اشتغال موجود نیز معضل دیگری است که بر ایجاد 
اشتغال اولویت دارد و در حال حاضر به دلیل ظرفیت پایین تولید در صنایع استان، اشتغال فعلی نیز به خطر 
افتاده و ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن جدید را هم بسیار سخت کرده است.مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری در 
استان 5میلیونی اصفهان را ۱۴درصد اعالم کرده اما جزئیات این نرخ نشان می دهد که بیکاری برای گروه جوانان 

شدیدتر بوده و در حال حاضر ۳2۸ هزار نفر از دانشجویان کشور در اصفهان زندگی می کنند.

اشتغال اشباع شده 
از فارغ التحصیالن 
میلیونی

سمیه حفیظی
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در این گزارش با بررسی وضعیت سرطان در ایران در صدد آگاهی بخشی 
به افرادی هستیم که ممکن است خود و یا هریک از اعضای خانواده شان به 
سرطان مبتال و یا در معرض ابتال به سرطان باشند. بر کسی پوشیده نیست که 
همواره آموزش و اطالع رسانی به عنوان یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه 
مطرح است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت 
اســتان چهارمحال و بختیاری طی  گفت و گویی با اشاره به اجرای برنامه 

ملی مبارزه با سرطان  در سطح شبکه های بهداشتی درمانی کشور به بیان 
وضعیت سرطان در ایران پرداخته است.

دکتر عبدالمجید فدایــی در ابتدا با یادآوری این نکتــه که در حال حاضر 
بیماری های غیر واگیر، علت 68درصد از مرگ و میرها در جهان شناخته 
شده اند، افزود: این درحالی است که 80 درصد مرگ ناشی از این بیماری ها 

در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ می دهد.

وی، از سرطان،  بیماری های تنفسی، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی 
به عنوان شایع ترین بیماری های غیر واگیر نام برد و افزود: نداشتن فعالیت 
بدنی و رژیم غذایی سالم، مصرف دخانیات و الکل از اصلی ترین عوامل بروز 
بیماری های غیر واگیر به شــمار می رود.دکتر فدایی ادامه داد: در مردان 
ایرانی به ترتیب سرطان های پوست، معده، پروستات، مثانه و کولورکتال و 
در زنان این کشور به ترتیب سرطان های پستان، پوست، کولورکتال، معده 
و لوکمی بیشــترین فراوانی را دارند.وی با بیان اینکــه بیش از 70 درصد 
افزایش بروز مرگ و میر در کشــورهای در حال توسعه رخ می دهد، افزود: 
مقایسه وضعیت سرطان در ایران و جهان نشان می دهد میزان بروز سالیانه 
سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی اســت. معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اظهار داشــت: نکته قابل توجه دیگر در خصوص سرطان 
وجود ارتباط مستقیم میزان شیوع سرطان با افزایش سن جمعیت است. 
رییس مرکز بهداشت استان  امید به زندگی در جهان را 71 سال اعالم کرد 
و افزود: در ایران امید به زندگی از 58 ســال در سال 1979 ،به 74 سال در 
سال 2012 رسیده است.وی از علل افزایش بروز سرطان، به شیوه زندگی 
و عوامل محیطی اشاره کرد و افزود: عدم مصرف 5 وعده میوه در روز تا 90 
درصد، عدم فعالیت بدنی مناسب تا 40 درصد و افزایش وزن و کلسترول باال 
هر یک تا 50 درصد می تواند احتمال بروز سرطان را در افراد افزایش دهد.

دکتر فدایی گفت: عوامل محیطی همچون میزان مصرف انرژی، سرانه تولید 
گاز CO2 و ذرات معلق نیز در افزایش بروز ســرطان موثر است.وی اظهار 
داشت: ساالنه 92 هزار مورد جدید ابتال به ســرطان در کشور گزارش می 
شود و این درحالی است که تعداد بهبود یافتگان طی 5 سال به 300 هزار نفر 
می رسد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه به اثرات 
اقتصادی سرطان اشاره داشت و گفت: هزینه های مستقیم در جهان و ایران 
به ترتیب 290 میلیارد دالر و 3هزار میلیارد تومان و هزینه های مستقیم و 
غیر مستقیم آن در جهان و کشور به ترتیب با 1160 میلیارد دالر )2درصد 
تولید ناخالص جهانی( و 10هزار میلیارد تومان می رسد.دکتر فدایی افزود: 
هزینه های سرطان در مقایسه با هزینه های اقتصادی بیماری های قلبی و 
عروقی 19 درصد بیشتر است و در هر سال 450 هزار سال عمر به دلیل ابتال 

به سرطان از دست می رود.
وی ادامه داد: این در حالی است که اثر بخشی مداخالت در ایران در خصوص 
سرطان پستان تا 71 درصد و در خصوص سرطان روده بزرگ تا 41 درصد 

گزارش شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

 ساالنه 92 هزار مورد به سرطان مبتال می شوند

سرطان، به مجموعه بیماری هایی اطالق می شود که ازتکثیرمهارنشده سلول هاپدیدمی آیند، سلول های سرطانی ازسازوکارهای 
عادی ورشد سلول هاجدا می افتند. اگر چه علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال داردعوامل ژنتیکی یامواردی که موجب اختالل 
درفعالیت سلول هامی شوند درهسته سلول اشکال واردکنند. ازجمله این مواردمی توان ازموادرادیواکتیو،موادشیمیایی وسمی یاتابش بیش 

ازحد اشعه هایی مانندنورآفتاب نام برد.

آسیبی به گونه های گیاهی و جانوری گندمان 
وارد نشده است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

5 مصدوم در واژگونی 
خودروی سمند

مسئول روابط عمومی اورژانس 115 چهارمحال 
 و بختیــاری گفــت: واژگونی خودروی ســمند

 5 مصدوم برجای گذاشت.محســن ابراهیمی، 
اظهــار کــرد: واژگونی خــودروی ســمند در 
محور شــهرکرد بــه اصفهــان حوالــی تونل، 
پنج مصــدوم برجای گذاشــت.وی افــزود: این 
 حادثه رانندگــی حوالی ســاعت 21:13 دقیقه 
از طریق تماس تلفنی به مرکز پیام اورژانس 115 

اطالع داده شد.

ورود سامانه بارشی از اواخر 
روز جمعه به چهارمحال 

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
چهارمحال و بختیاری گفت: از بعدازظهر  فردا 
اســتان در دامنه فعالیت ســامانه بارشی قرار 
خواهد گرفت. مهرداد قطره ، با اشــاره به اینکه 
روز گذشته، شهرکرد با دمای منفی 13 درجه 
سانتی گراد، ســردترین مرکز استان ها گزارش 
شده است، اظهار کرد: بیشینه دما در شهرکرد، 
 9 درجه ســانتی گراد باالی صفــر و در لردگان

 13 درجه سانتی گراد باالی صفر بوده است.
وی با بیان اینکه وضعیــت دمای چهارمحال و 
بختیاری طی چند روز آینده تغییر محسوسی 
نخواهد داشت، افزود: دمای شهرکرد امروز صبح 

به منفی 10 درجه سانتی گراد رسید.

اجرای طرح ضربتی كنترل 
ناوگان مسافربری و باری 

مدیــرکل راهــداری و حمــل ونقل جــاده ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ضربتی کنترل 

ناوگان مسافربری و باری در استان اجرا می شود.
احمد جمشیدی ، اظهار کرد: طرح ضربتی کنترل 
ناوگان مســافربری و باری با هدف شناســایی 
وضعیت موجود بخش های مختلف حمل و نقل در 
محورهای استان به زودی اجرا می شود. وی با اشاره 
به اینکه این طرح در مرحله نخست در پنج حوزه 
تمرکز خواهد داشــت، افزود: کنترل و نظارت بر 
تردد ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری، کنترل 
تکمیل بودن اسناد حمل، کنترل عدم بارگیری بار 
غیرمتعارف در قسمت بار اتوبوس ها، کنترل نصب 
بودن سامانه سپهتن و... از بخش های مختلف این 

طرح هستند.

مدیرکل حفاظت محیط  زیست چهارمحال:
آسیبی به گونه های گیاهی و 

جانوری گندمان وارد نشده است
مدیرکل حفاظــت محیط  زیســت چهارمحال و 
بختیاری گفت: خوشبختانه در پی آتش سوزی های 
تاالب گندمان در چند روز اخیر، هیچ گونه آسیبی 
به گونه های گیاهی و جانــوری در این تاالب وارد 
نشد. شهرام احمدی اظهار کرد: بیشتر سطح تاالب 
گندمان را آب فرا گرفته که در آتش سوزی نخست 
این تاالب قسمت بیرونی گیاهان بن در آب در آتش 
سوخته است که به محض بارش باران این گیاهان 

دوباره رشد می کنند. 

رییس سازمان صنعت و معدن استان:
مردم و كسبه از دانش فضای 

مجازی استفاده كنند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: امروزه باید فضای مجازی در اختیار 
مردم و کســبه قرار گیرد و به اندازه کافی از دانش 
آن استفاده کرد.ســید نعیم امامی با اشاره به اینکه 
واگذاری امور به بخش خصوصی می تواند مشــکل 
اشــتغال را برطرف کند، اظهار کرد: در صورتی که 
از استعدادهای وافر افراد استفاده شود با مشکل در 
حوزه های مختلف مواجــه نخواهیم بود. وی افزود: 
خوشبختانه در حال خروج از بازار سنتی هستیم و 
باید به گونه ای شود که بازار به ابزار مدرن مجهز شود.

فرماندار شهرکرد:
 نقاط امن 

 هنگام زلزله شناسایی می شوند
فرماندار شــهرکرد گفــت: نقاط امن شــهرکرد و 
محل هایی که می توان هنگام زلزله به صورت موثر 

خدمات رسانی انجام داد، شناسایی می شوند.
حمید ملک پور اظهار کرد: جلسه ای با حضور مدیران 
دستگاه های شهرستان تشــکیل و مصوب شد که 
مدیران امکانات و شیوه های اســتفاده از امکانات 
موجود و همچنین نقاط آســیب پذیر را در حیطه 

کاری خودشان به صورت مکتوب ارائه کنند.

جلسه بررســی مســایل مرتبط با وزارت نیرو با حضور استاندار 
چهارمحال و بختیاری، مجمــع نمایندگان اســتان، وزیر نیرو 
و معاونیــن و کارشناســان آن وزارتخانه )بــه میزبانی مجمع 

نمایندگان( برگزار شد.
اقبال عباسی در این نشســت با تاکید بر ضرورت رعایت حقابه 
استانی، خواســتار واگذاری مدیریت تاسیسات آبی و نیروگاهی 
به استان شد. استاندار چهارمحال و بختیاری با توجه به شرایط 

نامناســب کاهش بارندگی برف و باران در استان، نسبت به حاد 
بودن وضعیت آب شــرب در تابستان ســال آینده در کل استان 

هشدار داد.
تدبیر در تملک اراضی و پرداخت حق و حقوق مردم در طرح ها و 
پروژه های آبی استان و خرید و ثبت اراضی به نام دولت جمهوری 
اسالمی ایران - امور آب استان، از دیگر موارد مطرح شده توسط 

استاندار بود.

در این نشســت پس از بیان دیدگاه های نمایندگان، از وزیر نیرو 
برای سفر به اســتان و آشنایی بیشتر با مشــکالت کشاورزان و 
ساکنان اســتان و تالش برای حل مشکالت اســتان دعوت به 

عمل آمد.
وزیر نیرو نیز در این نشست، دســتورات الزم در خصوص موارد 
مطرح شده توسط اســتاندار و مجمع نمایندگان را به معاونین 

خود صادر کرد.

در نشست استاندار و مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو مطرح شد؛
 واگذاری مدیریت تاسیسات آبی و نیروگاهی به چهارمحال و بختیاری

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902004000270 آگهــی:  شــماره   10 /561
139304002004000373 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9301344 ششدانگ 
یک واحد آپارتمان پالک بیســت فرعی واقع در طبقه پنجم سمت شرق با قدرالحصه از 
عرصه مشاعی و مشاعات و با قید این نکات که مساحت داکت مشاعی و نورگیر مشاعی 
به مساحت های سه متر و چهل و هفت صدم متر مربع و شش متر مربع جز مساحت مفید 
آپارتمان مورد ثبت محاسبه نشده اند ولی تراس مسقف جنوبی به مساحت چهار متر و نود 
و پنج صدم متر مربع جز مساحت مفید آپارتمان مورد ثبت محاسبه شده است و همچنین 
در حد شمال دارای عقب نشینی می باشد به مســاحت یکصد و هشتاد و یک متر و نود و 
چهارصدم متر مربع به انضمام چهار متر و نود و پنج صدم متر مربع تراس مسقف جنوبی و 
جمعا به مساحت یکصد و هشتاد و شش متر و هشتاد و نه صدم متر مربع بانضمام ششدانگ 
یکباب انباری قطعه دهم واقع در طبقه زیرزمین به مساحت چهار متر و نود و یک صدم متر 
مربع کال احداثی و مجزی شده از پالک دو هزار و پانصد و شصت اصلی باقیمانده واقع در 
بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خ مطهری نبش آذر مجتمع مســکونی ایلیا 
طبقه پنجم سمت شرق که سند مالکیت  آن در صفحه 344 دفتر 167 امالک ذیل ثبت 
30448 با شماره چاپی 265327 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: به طول نه متر و 
سی و یک صدم متر دیواریست به پشت بام آپارتمان طبقه چهارم سمت شرق به شماره 
پالک هجده فرعی شرقًا: به طول نوزده متر و پنجاه و دو صدم متر دیواریست به فضای 
پالک دو هزار و پانصد و شصت و یک جنوبًا: در یازده قسمت که قسمت اول پخی شکل 
و قسمت های سوم و هفتم غربی اند و قسمتهای پنجم و نهم شرقی اند و قسمت یازدهم 
قوسی شکل می باشد به ترتیب به طول های یک متر و هفتاد و هشت صدم متر و هفتاد 
و یک صدم متر و دوازده صدم متر و سه متر و هشتاد صدم متر و شصت و پنج صدم متر و 
چهل صدم متر و بیست و یک صدم متر و یک متر و هشتاد و سه صدم متر و سی صدم متر 
و ده صدم متر و هشتاد و چهار صدم متر دیواریست به فضای حیاط مشاعی غربًا: اول در 
چهار قسمت که قسمتهای دوم و ســوم پخی شکل اند و قسمت چهارم قوسی شکل می 
باشد به ترتیب به طول های سه متر و هفتاد و دو صدم متر و یک متر و هفتاد صدم متر و 
یک متر و شصت و نه صدم و چهارمتر و نوزده صدم متر درب و دیواریست به راهرو  و راه 
پله و آسانسور مشاعی دوم در دو قسمت که قســمت دوم جنوبی است به طول های یک 
متر و نود و نه صدم متر و یک متر و پنج صدم متر دیواری اســت به داکت مشــاعی سوم 
به طول سه متر و هفتاد و پنج صدم متر دیواری اســت اشتراکی با  آپارتمان بیست و یک 
فرعی چهارم در سه قسمت که قسمت اول شــمالی و قسمت سوم جنوبی است به طول 
های یک متر و هفت صدم متر و سه متر و دو متر پنجره و دیواری است به نورگیر مشاعی 
پنجم که جنوبی است به طول هشت صدم متر دیواری است اشتراکی با آپارتمان بیست 
و یک فرعی ششم در سه قسمت که قسمت دوم شمالی اســت به طول های یک متر و 
شصت و هفت صدم متر و یک متر و چهل و دو صدم متر و یک متر و شصت و هشت صدم 
متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان بیست و یک فرعی، حدود انباری: شمااًل: اول به طول 
قوسی شکل به طول دو متر و بیست و هفت صدم متر دیواری است به راه پله مشاعی دوم 
به طور اریب به طول یک متر و یازده صدم متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی جنب 
پارکینگها شــرقًا: بطول دو متر و چهل صدم متر دیواریست اشتراکی با انباری قطعه نهم 
جنوبًا: به طول دو متر و هفتاد و دو صدم متر دیواریست به تحتانی پیاده رو خیابان غربًا: به 
طول یک متر و سیزده صدم متر دیواریست به اطاق نگهبانی مشاعی طبق نظر کارشناس 
رســمی پالک فوق آپارتمان پالک 20 فرعی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات 
به مساحت 181/94 مترمربع به انضمام 4/95 متر مربع تراس مسقف و ششدانگ یکباب 
انباری قطعه دهم واقع در زیرزمین به مساحت 4/91 متر مربع کال احداثی و مجزی شده 
از پالک 2560 اصلی باقیمانده، واقع در بخش یک ثبت اصفهان ســاختمان مذکور واقع 
در طبقه پنجم شرقی، مجتمع مسکونی یازده واحد مسکونی، که در طبقه همکف البی و 
یک واحد مسکونی و پنج طبقه فوقانی هر طبقه دو واحد، و در زیرزمین پارکینگ واقع شده 
است، دارای سقف های بتنی- کف سرامیک- کابینت ام دی اف- آشپزخانه و سرویسات 
کامل، دربهای داخلی چوبی، دربهای خارجی آلومینیومــی دو جداره، و تزئینات داخلی و 
دارای انشعابات آب مشترک، برق مجزا، گاز مشترک می باشد. ملکی خانم الهام پهلوانی 
نژاد که طبق سند رهنی شماره 119867 مورخ 88/11/7 تنظیمی دفترخانه 99 اصفهان 
در قبال بدهی شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر در رهن بانک ملی ایران شعبه اصفهان 
واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 96/11/20 دارای بیمه می باشد و در سررسید 

مجددا به مدت یکسال بیمه می شود از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
 خیابان الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 18/315/000/000 ریال
) هیجده میلیارد و سیصد و پانزده میلیون ریال( شروع و به هر کسی 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 اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
 مورخ 96/10/28 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه 
مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناســایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خریــد را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:33345  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1110 کلمه، 11 کادر(
احضار متهم 

9610460358100014 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /588
9609980358100601 شــماره بایگانی شــعبه: 960625 نظر به اینکه آقای مهدی 
پور سردار فرزند اسالم متهم به ترک انفاق فرزندان به شماره پرونده 960625 شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای اصفهان می باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتشــار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. )آدرس: اصفهان 
خیابان کاوه خیابان جابر انصاری مجتمع شــماره 3 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان( 
 م الف: 32227  شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )131 کلمه، 

2 کادر( 
احضار متهم 

10/589 شماره نامه: 1396009000889076 شماره پرونده: 9609980360000213 
شماره بایگانی شعبه: 960215 آقای محمد خانعلی به اتهام جعل و ارائه سند مجعول عادی 
موضوع شکایت سارا براتی در پرونده کالســه 960215 شعبه 21 بازپرسی تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 3 واقع در خیابان جابر بن عیداله انصاری جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف: 32199  شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره 3(  )129 کلمه، 2 کادر( 
احضار متهم 

9610460360400019 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /590
9609980360400334 شماره بایگانی شــعبه: 960516  در پرونده کالسه 960516 
ب 25 این بازپرسی، خانم ماندانا عوضیان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع 
گزارش حفاظت و اطالعات دادگســتری اصفهان تحت تعقیب می باشد. نظر به این که 
متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رســیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی 
تعیین گردیده است بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا در وقت مذکور ) یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام 
انتسابی در این بازپرسی حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. م الف: 32263  شعبه 25 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

)124 کلمه، 2 کادر( 
احضار متهم 

9610460360400018 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /591
9609980360400374 شماره بایگانی شعبه: 960595  در پرونده کالسه 960595 ب 

25 این بازپرسی، آقای سید حسین حبیبیان به اتهام کالهبرداری موضوع شکایت آقای 
جلیل ارشادی گنجه تحت تعقیب می باشد. نظر به این که متهم فوق مجهول المکان می 
باشد و وقت رسیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده است بدین وسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور 
) یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی حاضر 
شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 32264  

شعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )119 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351309875 ابالغنامــه:  شــماره   10 /592
9609980351300211 شــماره بایگانی شــعبه: 960248  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای سید ناصر موســوی مبارکه فرزند سید نعمت اله، خواهان  
آقای سعید بدیحی جوآبادی فرزند بهمن دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای سید ناصر 
موسوی مبارکه فرزند ســید نعمت ا...  به خواســته مطالبه وجه چک خسارت دادرسی و 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351300211 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  
وقت رســیدگی  مورخ  1396/12/14 و ســاعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:32260 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351309904 ابالغنامــه:  شــماره   10 /593
9609980351300718 شــماره بایگانی شــعبه: 960821  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای رحمت شــماعی زاده، خواهان  خانم کبری ایزدی خواه 
نجف آبادی فرزند غالمحسین با وکالت خانم فروغ فانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
1- رحمت شماعی زاده فرزند محمد باقر 2- عباس اســالمی فارسانی 3- محسن حق 
شناس آذر منابادی 4- محســن زارعی 5- احمد رضا نریمانی 6- بهروز طاهری فرزند 
علی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی میزان 92 سهم مشاع از 281/25 سهم مشاع 
شــماره 21 از پالک 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 206(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351300718 
شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1396/12/19 و ســاعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:32259 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)222 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352208726 ابالغنامــه:  شــماره   10 /594
9609980352201063 شماره بایگانی شــعبه: 961137  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به  علی رضا مشــتاقیان فرزند تقی، خواهان  آقای محمد قاسمی  
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای رضا مشــتاقیان فرزند تقی  به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهان طبقــه 3 اتاق شــماره 354(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980352201063 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/01/27 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 

یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:32244 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)165 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351309914 ابالغنامــه:  شــماره   10 /595
9609980351300661 شــماره بایگانی شــعبه: 960759  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  عالم عبد یزدان فرزند مهدی، خواهان  عالم عبد یزدان فرزند 
مهدی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- عالم عبد یزدان فرزند مهدی 2- سید علی 
حسینی فرزند علی اصغر 3- سید جالل ذکایی فرزند ســید مظاهر 4 علی سورانی فرزند 
اکبر  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شماره 64/70 از پالک ثبتی 99/592 
واقع در بخش 16 اصفهان و تسلیم مبیع و مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 206(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980351300661 
شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1397/12/20 و ســاعت 8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:32258 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)211 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351309908 ابالغنامــه:  شــماره   10 /596
9609980351300727 شــماره بایگانی شــعبه: 960834  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به  آقای اسماعیل شــریف زاده فرزند بهادر، خواهان  آقای فرزاد 
شیرانی بیدآبادی فرزند رضا با وکالت خانم فاطمه خوش بختی فرزند محمد  دادخواستی 
به طرفیت  خوانده آقای اسماعیل شــریف زاده فرزند بهادر  به خواسته مطالبه خسارت و 
مطالبه خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 206(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609980351300727 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/12/19 و ســاعت 10 تعیین که حســب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی
 می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:32257 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353103671 ابالغنامــه:  شــماره   10 /597
9609980358200824 شماره بایگانی شعبه: 960894  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 
آقای مصطفی طاووسی ، خواهان  شهرداری منطقه 15 اصفهان  دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای مصطفی طاووسی به اتهام تخلیه غیر مجاز پسماند در محیط  مطرح که به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 349(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980358200824 
شــعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 105 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1396/12/14 و ساعت 8/30  تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:32256 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 105 جزایی سابق( 

)171 کلمه، 2 کادر(
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ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
بی مهاجم ماند!

دســت باشــگاه ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
بــرای جــذب مهاجم 
خالی ماند.مسئوالن 
باشگاه ذوب آهن با 
نظر امیر قلعه نویی 
در صدد بودند برای 
ادامه مســابقات لیگ 
برتــر و همچنیــن حضور 
پرقدرت در لیگ قهرمانان آسیا یک مهاجم را به 
جمع نفرات خود اضافه کنند.ذوب آهنی ها برای 
این منظور سجاد شهباززاده و عیسی آل کثیر 
را زیر نظر گرفتند امــا حضور این دو بازیکن در 
اصفهان منتفی شد. شهباززاده برای عقد قرارداد 
با القطر راهی دوحه شده و آل کثیر نیز در زمان 
قانونی نقل و انتقاالت قراردادش را نتوانست با 

نفت تهران فسخ کند. 

ذوبآهنبهدنبالثبترکوردخارقالعاده

پیشنهاد سردبیر:

سرپرست هیئت اسکیت اســتان گفت: از زمانی که 
سرپرستی هیئت را بر عهده گرفته ام کمتر از یک ماه 
زمان می گذرد و هنوز شرایط برگزاری انتخابات فراهم 
نشده است.احسان حبیب آبادی در مورد زمان برگزاری 
مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت استان اصفهان، اظهار 

کرد: کمتر از یک ماه است که سرپرستی هیئت اسکیت 
استان را بر عهده گرفته ام و تا کنون اقدامی برای فراهم 
کردن برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت انجام نداده ام.

سرپرست هیئت اسکیت استان اصفهان در پاسخ به 
اینکه آیا تمایلی برای شــرکت در انتخابات دارید یا 

خیر، تصریح کرد: هنوز در این مــورد فکر نکرده ام و 
به همین دلیل نمی توانم جواب قطعی به این ســوال 
بدهم.حبیب آبادی در مورد برنامه های هیئت اسکیت 
استان افزود: مســابقات آســیایی جاکارتا در رشته 
سرعت را پیش رو داریم که شــهریور ماه سال آینده 
برگزار می شود. از استان اصفهان ۱۷ اسکیت باز زن و 
مرد برای حضور در این رقابت ها به اردوی تیم ملی که 
نخستین دوره آن بهمن ماه در تهران برگزار می شود، 

دعوت شده اند که در مجموع ۴۰ درصد دعوت شدگان 
به اردوی تیم ملی، اســکیت بازان اســتان اصفهان 
هستند. حبیب آبادی گفت: در جلسه ای که با مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان داشتم راهکارهایی را 
برای  قدرتمندتر ظاهر شــدن دعوت شدگان استان 
اصفهان به اردوی تیم ملی برنامه ریــزی کرده ایم و 
پایگاه قهرمانی، سالن تمرین و زیرساخت های الزم را 

در اختیارشان قرار داده ایم.

سرپرست هیئت اسکیت استان اصفهان:

شرایط برگزاری انتخابات هیئت اسکیت فراهم نیست

اتفاق  روز

صعود به قله صفه برای 
گرامیداشت یاد شهدای سانچی

گروه کوهنوردی کرکس اصفهان در راســتای 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای حادثه غرق 
شدن کشتی سانچی فردا  برنامه صعود به قله کوه 
صفه را برگــزار می کند. 
سرپرست این گروه 
با بیان اینکه هدف 
ما از برگزاری این 
برنامه گرامیداشت 
یاد این شــهدا و ابراز 
همدردی با بازماندگان 
بوده اســت، گفت: ســاعت ۷:3۰ صبح فردا  از 
ورودی پیســت چمن حرکت  مــی کنیم و در 
مســیر پس از ادای احترام به شهدای گمنام و 
حضور بر مزار این شهدا، به سمت قله می رویم. 
عبدا... خلیفه ســلطانی افزود: پس از صعود به 
قله و در راه بازگشــت، بنری که جهت تسلیت 
به خانواده و بازماندگان آن عزیزان تهیه شده، 
در پناهگاه صفه نصب خواهد شد. گفتنی است 
شرکت در این برنامه برای عموم مردم آزاد است. 

خبر روز

طرح موزاییکی جدید پرسپولیس؛
 به یاد »سانچی«

باشــگاه پرســپولیس قصد دارد از یک طرح 
موزاییکی جدیــد برای 
بــازی با گســترش 
فــوالد رونمایــی 
کنــد. طرحی که 
مدیــران باشــگاه 
پرســپولیس برای 
بــازی با گســترش 
فوالد در نظر گرفته انــد، وداع با قربانیان آتش 
ســوزی نفتکش سانچی اســت که قرار شده 
توســط هواداران از روی ســکوهای ورزشگاه 
آزادی و هنــگام بازی با گســترش فوالد اجرا 
 شــود؛ البته قرار بود این بار، طرح موزاییکی 
 باشــگاه پرســپولیس، نام »برانکو« باشــد تا
  به ایــن شــکل، بابت تمدیــد قــرارداد این
  مربی کــروات بــا باشــگاه بــرای دو فصل

 دیگر تقدیر شود، اما موضوع انفجار در کشتی 
 ســانچی مردم ایران را تحت تاثیــر قرار داد

 و از این رو، قرار شــده در روز بازی با گسترش 
 فوالد، ایــن طــرح بــه صــورت موزاییکی 

از روی سکوها اجرا شود.

الیک روز

  اینستاگرام

خداحافظی اینستاگرامی جباری از هواداران استقالل
مجتبی جباری با ارسال پستی در صفحه اینستاگرامش از هواداران استقالل خداحافظی کرد. 
او با باشگاه استقالل به آخر خط رسیده است و دیگر هیچ امیدی برای بازگشتش به فوتبال 
وجود ندارد. جباری  روز ســه شــنبه هم اعالم کرده بود که در نیم فصل باقی مانده از لیگ 

هفدهم در هیچ تیمی بازی نخواهد کرد.

آنطور که ورزش سه نوشته، سجاد شــهباززاده راهی دوحه شد 
تا پای مذاکره با یکی از باشگاه های این کشور بنشیند.از باشگاه 
القطر به عنوان مشــتری جدید این بازیکن نام برده می شــود، 
باشــگاهی که به تازگی محمد طیبی، مدافع ایرانی خود را کنار 
گذاشته و قصد دارد با جذب بازیکنان خارجی جدید زمینه بقا در 

لیگ ستارگان قطر را فراهم کند.

شهباززاده در یک قدمی القطر!

10
داریوش شجاعیان در بازی با سایپا مصدوم شد و در اواسط بازی وینفرد 
شفر مجبور شد او را تعویض کند، تعویضی که در نهایت به نفع استقالل 
تمام نشد .شجاعیان در طول هفته شرایط حضور در تمرین گروهی 
را نداشت تا مشخص شود به بازی با پدیده در هفته بیستم لیگ برتر 
نخواهد رسید.وی یکی از بهترین بازیکنان این فصل استقالل است که 
حاال شفر برای بازی با پدیده باید برای او دنبال جانشین مناسب باشد.

شجاعیان؛ غایب بزرگ استقالل برابر پدیده
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خوش خبر مثل شیرینی!
سعید شیرینی را که خاطرتان هست؟ سرپرست 
پرسپولیس در دوران مدیریت رویانیان که چرت 
زدنش روی نیمکت حســابی ســوژه شــد. حاال 
شــیرینی تبدیل به یک چهره دوســت داشتنی 
برای قرمزها شــده؛ چرا که خبر خوبی برای آنها 
داشــته اســت. خبرآنالین درباره ایــن موضوع 
نوشته:»شیرینی با حضور در دفتر حمید گرشاسبی 
، اســنادی را به مدیریت جدید ارائه کرده است . 
اسنادی که نشــان می دهد کدام یک از بازیکنان 
آن دوران چه میزان دریافتی از تیم داشــته اند. 
پرسپولیســی ها ادعا دارند با این اسناد اقال یک 
میلیارد از بدهی های باشگاه تعیین تکلیف می شود 

و این خبر خوبی برای قرمزهاست.«

در حاشیه

 معاونت وزارت ورزش
 در انتظار کیومرث هاشمی

به نظر می رســد به زودی یکی از معاونت های 
وزارت ورزش بــه رییس پیشــین کمیته ملی 

المپیک برسد.
شاید برای خیلی از عالقه مندان به ورزش عجیب 
بود که کیومرث هاشــمی خیلی راحت و بدون 
اینکه با طرح ورود صالحی امیری به اتاق ریاست 
کمیته ملی المپیــک مبارزه کند، زیــر بار این 

اتفاق رفت. 
حتی بعــد از اینکه هاشــمی اعالم کــرد برای 
انتخابات کمیته ملی المپیک در دوره جدید ثبت 
نام نمی کند، بازهم شایعاتی پیرامون ورود او برای 
پست دبیرکلی یا نایب رییسی شنیده می شد. با 
این حال چنین اتفاقی رخ نداد و کیومرث هاشمی 
خیلی راحت با مسئله کنار رفتنش از کمیته ملی 

المپیک کنار آمد. 
اینکه کیومرث هاشمی در قبال هم راستا بودن 
بــا وزارت ورزش چه وعده ای از مســئوالن این 
وزارتخانه گرفته، بعد از پایان انتخابات کمیته ملی 
المپیک مشخص شد. جایی که وزیر ورزش اعالم 
کرد هاشــمی از اول بهمن ماه به وزارت ورزش 
می آید و یک پست کلیدی هم در اختیار خواهد 
داشــت.  از زمان اعالم این مطلب گمانه زنی ها 
پیرامون پست جدید کیومرث هاشمی آغاز شده 
و آنطور که مشخص اســت یکی از معاونت های 
وزارت ورزش به هاشــمی خواهد رسید. به نظر 
می رسد معاونت قهرمانی که هم اکنون با حضور 

غالمرضا شــعبانی بهار پر شده، به 
کیومرث هاشــمی 

خواهد رسید تا او 
بدین وســیله در 
بدنه ورزش کشور 

حفظ شود.

منهای فوتبال

خوش شانس مثل ربیع خواه
حتما در جریان هســتید که کمــال کامیابی 
نیا به خاطر مصدومیت عجیبــش، نزدیک به 
یک ماه نمی تواند برای 
پرســپولیس بازی 
کنــد. اتفاقــی که 
باعــث می شــود 
ربیــع  محســن 
خواه کمــاکان یکی 
از ۱۱ بازیکــن اصلی 
پرسپولیس باشد. منتقدان بازیکن مورد عالقه 
برانکو امیدوار بودند با بازگشت احمد نوراللهی 
به پرســپولیس، این بازیکــن در کنار کامیابی 
نیا دو هافبک دفاعی پرســپولیس باشند؛ اما با 
توجه به مصدومیت کامیابی نیا، ربیع خواه زوج 
نوراللهی در میانه میدان خواهد بود. خیلی ها این 
موضوع را ناشی از خوش شانسی عجیب ربیع 
خواه می دانند که در هر شــرایطی می تواند در 
ترکیب ثابت پرسپولیس حضور داشته باشند؛ 

البته برانکو قطعا با چنین نظری موافق نیست.

چهره روز 

پیشخوان

شــوک به دروازه بان 
رکورددار  استقالل؛ رحمتی 

مقابل پدیده بازی می کند

رفتــار  جبــاری: 
منصوریــان بــه عنوان 

سرمربی قابل قبول نبود

 را ه دنیزلــی از تبریز 
دورشد

ســتاره  برانکــو 
سرشناس پرسپولیس را 

نمی خواهد

ذوب آهن برای حفظ روند فــوق العاده خود در نیم فصل 
دوم به مصاف صنعت نفت می رود.

تیم ذوب آهن اصفهان بعد از ناکامی هایی که در نیم فصل 
اول لیگ برتر هفدهم تجربه کرد، چند هفته ای است روی 
دور موفقیت افتاده و نتایج فوق العاده ای را به دست آورده 

است.شاگردان امیر قلعه نویی در 5 مسابقه گذشــته خود در لیگ برتر موفق شدند ۴ برد و یک تساوی را به 
دست آورند و به عبارت بهتر از 5 بازی ۱3 امتیاز کسب کنند.

ذوب آهن در ۴ مسابقه ابتدایی نیم فصل دوم نیز تاکنون ۱۰ امتیاز کسب کرده و تا اینجای رقابت های لیگ 
برتر در جدول نیم فصل دوم صدرنشین مسابقات است. سبزپوشان فوتبال اصفهان حاال با برد روحیه بخشی 
که مقابل سپاهان در دربی به دست آوردند، امیدوار هستند تا در بازی با صنعت نفت نیز به روند خوبشان ادامه 

دهند و رکوردی بی نظیر در ابتدای نیم فصل دوم برای خود خلق کنند.

 ذوب آهن 
 به دنبال ثبت 
رکورد خارق العاده

شاگردان زالتکو کرانچار برای مطمئن تر کردن فاصله 
امتیازی خود با منطقه خطر باید انتقام باخت دیدار رفت 
به نفت تهران را از سرمربی جدید سپیدرود بگیرند!دیدار 
با ســپیدرود اگرچه یک فرصت ویژه برای سپاهان به 
حســاب می آید، اما در عین حال به دو دلیل ماموریتی 

دشوار و چالش برانگیز هم هست؛ نخســت آنکه مصاف با سپیدرود در خانه این تیم و در حضور هواداران 
گیالنی برگزار می شود. دوم اینکه، مربی جوانی که روی نیمکت تیم رشــتی نشسته است سابقه بردن 
سپاهان در لیگ جاری را دارد. در واقع، نخستین و تا به امروز تنها برد علی کریمی در قامت یک سرمربی 
لیگ برتری به پیروزی او برابر طالیی پوشان اصفهانی مربوط می شود. کاپیتان پیشین تیم ملی البته این 
دستاورد بزرگ را در کسوت سرمربی نفت تهران کسب کرد و پس از آن پیروزی که در هشتمین هفته از 

لیگ برتر رقم خورد او به شکل عجیبی از سمت خود کنار رفت.

رسیدن به ساحل 
 آرامش با انتقام
  از جادوگر

سمیه مصور

 با المپیکی شدن رشته کاراته، عالقه مندان زیادی به این رشته روی 
آوردند که این موضوع در شهرستان های اصفهان به وضوح دیده شد.

رییس هیئت کاراته اصفهان در  نشســت خبری با اصحاب رســانه 
که عصر سه شنبه به مناســبت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی کاراته در رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در دو 
بخش آقایان و بانوان به میزبانی اصفهان تشکیل شده بود با بیان این 
مطلب اظهار کرد: از خرداد سال گذشته که رشته کاراته به رشته های 
المپیکی اضافه شد، به دلیل استقبال زیاد عالقه مندان به این رشته 

فعالیت های هیئت کاراته اصفهان چندین برابر شد. 
علی دوانیان افزود: هیئت کاراته اصفهان تنها هیئتی است که  6 تیم 
در لیگ برتر دارد  و توانسته امسال 3۰ مدال در رقابت های کشوری 
و ۱۰ مدال در رقابت های آسیایی و بین المللی توسط کاراته کاهای 
استان در دو بخش آقایان و بانوان کســب کند و تالش می کند تا با 
ایجاد انگیزه  و خود باوری در ورزشــکاران  و با  برگزاری برنامه های 
ویژه نظیر میزبانی اردوهای تیم ملی و برپایی دوره های آموزشــی ، 

این آمار را افزایش دهد.
رییس هیئت کاراته تصریح کرد: افزایش دو تا 3 برابری مدال آوری 
ورزشکاران اصفهانی در مسابقات بین المللی از چشم انداز های این 
هیئت در سال آینده اســت که به طور جدی این مسئله راپیگیری 

می کنیم.
دوانیان با بیان اینکه برگزاری مسابقات و اردوها تاثیر زیادی بر باال 
بردن آمادگی کاراته کاهای اصفهانــی دارد ،گفت: از این رو تصمیم 
گرفتیم بدون توجه به مســائل مالی، مســابقات قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی را به میزبانی اصفهان برگزار کنیم تا ورزشکارانی که 
نتوانستند در این مسابقات حاضر شوند یا عالقه مندان به این رشته، از 
نزدیک شاهد مصاف بهترین های کشور باشند که خود این مسابقات 

به منزله دوره آموزشی تخصصی و حرفه ای است.
 دوانیان همچنین خاطرنشــان کرد:  در سال ۹۰ استان اصفهان دو  
داور آسیایی و جهانی داشت، اما هم اکنون ۹ داور مرد و پنج داور زن 

این استان در سطح آسیایی و جهانی فعالیت می کنند.
مدیر روابط عمومی هیئت کاراته اصفهان نیز در آغاز این نشســت 
از برگزاری مسابقات قهرمانی کشــور در اصفهان خبر داد و گفت: 
مســابقات بخش آقایان 2۷ تا 2۹ دی و رقابت های بانوان چهارم تا 
ششم بهمن ماه در بخش های کاتا، کومیته انفرادی و کاتای تیمی 

برگزار می شود.
مهدی افیونی زاده افزود: تاکنون بیش از یکهزار و 8۰۰ کاراته کا برای 

بخش آقایان در این رقابت ها ثبت نام کــرده اند و ثبت نام بانوان نیز 
همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: رقابت مردان در ســالن پیروزی و مسابقات بانوان در 
مجموعه ورزشــی امام علی)ع( واقع در خیابان میرزاطاهر اصفهان 

برگزار خواهد شد.
به گفته وی، نفرات اول تا سوم و همچنین اســتعدادهای برتر این 

مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت می شوند.
افیونی زاده خاطر نشان کرد: تیم ملی منتخب کشورمان، رقابت های 
کاراته قهرمانی آســیا به میزبانی ژاپن و اولین المپیک جوانان به 

میزبانی آرژانتین را در پیش رو دارد.

رییس هیئت کاراته اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

تنهاهیئتیهستیمکه6تیمدرلیگداریم

تکواندوکار خوش اخالق کشورمان که همیشه یکی از بهترین های جهان بوده است ،توانست در اولین دوره 
گراند اسلم، صاحب مدال شود. سجاد مردانی که بعد از المپیک ریو تقریبا به طور پیوسته در اردوهای تیم 
ملی بوده است، پس از چند دوره شرکت در مسابقات جهانی و جام های بین المللی در آخرین تالش خود 

در کشور چین پا به مسابقاتی گذاشت که سطح رقابتی آن در حد المپیک بود.
رقابت هایی تحت عنوان گراند اســلم که به تازگی فدراســیون جهانی تصمیم به برگزاری آن به مانند 
مسابقات تنیس گرفته بود. مسابقاتی که در هر وزن آن فقط بهترین های جهان می توانستند با کسب 
حد نصاب امتیازات جمع آوری شده در آن شرکت کنند. مردانی که در این مسابقات با انگشت شکسته پا 

شرکت کرده بود، توانست حریفانش را یکی پس از دیگری شکست دهد.
سجاد مردانی در این رقابت ها توانست ابتدا سئونگ هوآن لی، نایب قهرمان یونیورسیاد 2۰۱۷ را از کره 
شکست دهد. اوج کار مردانی اما مبارزه با رادیک ایسائف  آذربایجانی، قهرمان المپیک ریو2۰۱6  بود که 
توانست این حریف سرشناس خود را با نتیجه ۹-۱۱ شکست دهد. مردانی که انگشت دستش نیز در این 
رقابت ها دچار شکستگی شده بود و با این مصدومیت به کار خودش ادامه داد و در مقابل رمان کوزنتسوی 
روس، قهرمان گراندپری 2۰۱۷ و نایب قهرمان اروپا  بدون اینکه امتیازی بین آنها رد و بدل شود فقط با 
رای سیستم داوری بازنده شد و به دیدار رده بندی رفت. مردانی که از شکستگی انگشت دست و پا به شدت 
رنج می برد با غیرت مثال زدنی اش توانست در دیدار رده بندی مقابل حریف سرسختش ودارن گولس 
از کرواسی با نتیجه ۹-۴ به پیروزی برسد و مدال برنز این رقابت ها که برای اولین بار  برگزار می شد را به 
دست آورد. مردانی که به همراه علی نصرآزادانی، مربی تیم ملی تکواندو در این رقابت ها شرکت کرده بود 

با کسب این افتخار به کشورمان بازگشت.
اما نکته ای که در مبارزات مردانی دیده می شد تاثیر بسزای کادرفنی و در رأس آن مهدی بی باک  بود؛ 
مبارزاتی که با تکنیک های روز دنیا پیش می رفت و این تاثیر به روز بودن کادرفنی تکواندوی ایران است 

که از آن سبک سنتی خودش بیرون آمده و با علم روز دنیا پیش می رود.

راه سخت مردانی برای کسب مدال در گراند اسلم
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گســترش آلودگی هوا در کالن شهرها طی ســال های گذشته سبب 
شد دولت در راستای مباحث زیســت محیطی، حمل و نقل عمومی با 
سوخت پاکCNG را در دســتور کار قرار دهد و از آنجایی که سوخت 
CNG  به اندازه کافی در ایران وجود داشت، در سال 1386 مصوب شد 
  CNG که اتوبوس های دیزلی پالک گذاری نشوند و تنها اتوبوس های

پالک گذاری شده و درکالن شهرها تردد کنند.
با این حال نبود جایگاه های مناســب برای سوخت گیری و همچنین 

هزینه زیاد فرایند نگهداری و تعمیرات سیســتم گازســوز اتوبوس ها 
موجب شــد تا عمال اســتفاده از این اتوبوس ها در کالن شهر اصفهان 
با مشــکالت عدیده ای همراه شــود؛ به طوری که به گفته مدیر عامل 
 شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه، از 300 دستگاه اتوبوس

 گاز ســوزی که در  ناوگان اتوبوســرانی اصفهان فعال هستند، 150 
دســتگاه به علت ناتوانی در تامین جایگاه ســوخت مورد نیازشان در 

پارکینگ خاک می خورند.

 با ورود اتوبوس های گاز سوز به شــهر اصفهان، دو جایگاه قلعه شور و 
فرزانگان برای تامین ســوخت مورد نیاز ایــن اتوبوس ها درنظر گرفته 
شده بود؛ اما با واگذاری جایگاه قلعه شــور به پیمانکار خصوصی، تنها 
یک جایگاه برای ســوخت گیری اتوبوس های گاز سوز در سطح شهر 
اختصاص داده شــد که به دلیل نیاز این اتوبوس ها به دوبار گاز گیری 
 در روز و اینکه  جایگاه فرزانگان نمی توانســت جوابگوی این تعداد از 

اتوبوس ها باشد، عمال نیمی از این اتوبوس ها از مدار خارج شد.
در حالی که مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان معتقد است 
که اصفهان به ایستگاه های دیگری برای سوخت گیری نیاز دارد، مدیر 
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در گفت وگو با قدس 
 CNG آنالین مدعی شد که خود شهرداری تمایلی برای استفاده از گاز
نداشته و  این شرکت برای تامین سوخت گاز و تحویل با نرخ 40 تومان 
در هر متر مکعب و اســتفاده از جایگاه اختصاصی فرزانگان مشــکلی 
ندارد؛ ولی از آنجایی که قطعات اتوبوس های گاز ســوز گران اســت، 
زمانی که آنها به مشکل بر می خورند، دیگر ناوگان اتوبوسرانی آنها را در 
مسیر بهره برداری قرار نمی دهد. افتخاری در این گفت وگو مشکالت 
اتوبوس های گازسوز را فقط تامین ســوخت مورد نیاز نمی داند؛ بلکه 
مدعی اســت به دلیل اینکه موقعیت جایگاه گاز اتوبوسرانی در انتهای 
خط لوله گاز قرار گرفته، سوخت با کیفیت نیز در اختیار اتوبوسرانی  قرار 
نمی گیرد و این سوخت ها دارای براده آهن و روغن است که به تجهیزات 

اتوبوس های گازسوز آسیب وارد می کند.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان همچنین می گوید: با توجه 
به اینکه اتوبوس های گازســوز کارایی کمتری نسبت به اتوبوس های 
دیزلی دارنــد، بهترین راه حل این اســت که اتوبوس هــای یورو 6 را 
جایگزین اتوبوس های گاز سوز کنیم که  این مهم نیازمند کمک دولت 
 است؛ چرا که شــهرداری از پس هزینه های ســنگین این اتوبوس ها 

برنمی آید.
با وجود راهکاری که مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
پیشنهاد می دهد، به نظر می رسد باید مسئوالن امر مسیر نزدیک تری 
را در پیش بگیرند و آغاز به کار دوباره جایگاه قلعه شور یا تعیین جایگاه 
دیگری بدین منظور، می تواند به کمک سیســتم حمل و نقل شهری 

آمده و نیمی از اتوبوس های گاز سوز اصفهان را از بایگانی خارج کند.

معضل تعطیلی جایگاه سوخت برای سیستم حمل و نقل عمومی اصفهان؛

اتوبوس هایی که در پارکینگ خاک می خورند

پنج سال از تعطیلی جایگاه قلعه شور می گذرد؛ ولی هنوز مشکل کمبودجایگاه تامین سوخت برای اتوبوس های گاز سوز درسطح 
شهر اصفهان، به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت ناوگان اتوبوسرانی مطرح است و این موضوع موجب شده نیمی از اتوبوس های 

گاز سوز اصفهان در خواب زمستانی به سر ببرند.

کارشکنی می کنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

فراخوان مسابقه طراحی 
امنیت در سایه انقالب

فراخوان مسابقه طراحی امنیت در سایه انقالب 
در اصفهان منتشر شــد. مدیر اجرایی پورتال 
راسخون گفت: این مسابقه با موضوعات رسانه 
و امنیت، شهادت و امنیت، نفوذ، نفاق، امنیت 
ومثلث ناامنی: استکبار، نفاق، سعودی برگزار 
می شود.محمد دهقان، پوســتر، اینفوگرافی، 
تصویرسازی و کاریکاتور را بخش های مختلف 
این مسابقه عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان 
مجاز به ارسال پنج اثر هســتند. به گفته وی 
آثار بایــد متناســب و مرتبط بــا موضوعات 
مســابقه بوده و در آنها آرم، لوگــو، نام و اثری 
از هنرمنــد اســتفاده نشــود. عالقه مندان تا 
 ۲0بهمن فرصت دارند آثار خود را به نشــانی
  graphic@rasekhoon.net و یــا

 rasekhoon.net/e-conference/recall 
ارسال کنند.به نفرات برتر هر بخش، جوایزی 

همراه با لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

 سهم ۱۵درصدي اصفهان 
در مسابقات ملي حفظ قرآن

حجت االســالم رضا صادقي، مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه  استان اصفهان با اشاره به برگزاري 
مســابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم سازمان 
اوقاف و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي که 
امســال به صورت مشــترک برگزار مي شود، 
گفت: امسال برگزاري مشــترک مسابقات، به 
افزایش شرکت کنندگان و شکوه بیشتر برنامه 

منجر شده است.
 وي افزود: در کل کشور 89 هزار نفر در سایت 
مسابقات شرکت کرده اند که بیش از 15 درصد 

از شرکت کنندگان از استان اصفهان هستند و 
این استان در این حوزه پیشتاز بوده است. 

 انتشارفراخوان »خاطره نگاری 
تشکیالتی« در اصفهان

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان، از انتشــار فراخوان 
»خاطره نگاری تشــکیالتی« توسط دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
اصفهان خبر داد. حجت االســالم رمضانعلی 
معتمــدی گفت: امــروزه ضــرورت عملکرد 
ســازمانی و منظــم مجموعه هــای فرهنگی 
بر کسی پوشــیده نیســت و این مهم فقط و 
فقط با یادگیری اصول، فنــون و مهارت های 
کارگروهی و تشــکیالتی حاصل می شود. وی 
گفت: مســئله ای که در زمینه منابع انســانی 
دست به گریبان سازمان های فرهنگی مذهبی 
است، این اســت که با رفتن هر نیروی باتجربه 
از ســازمان، آن فرد همه تجربیات چندساله 
اش را با خود می برد و سازمان با نفرات جدید، 
گویی از صفر شــروع به کار می کند و این کار 
هزینه های بسیاری را به مجموعه تحمیل می 
کند. وی بااشــاره به اینکه راهگشای حل این 
مســئله چیزی جز انتقال تجربیــات از طریق 
»تجربه نگاری و ثبت خاطرات« نیست، اظهار 
داشت: این راهکاری اســت که امیرالمومنین 
علی)ع( قرن ها پیش، از آن یاد کرده و آن را رمز 

و کلید موفقیت عنوان کرده اند.
حجت االسالم معتمدی اظهار داشت: دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
اصفهان در تالش است با اســتفاده از تجارب 
مشابه در سایر نهادهای انقالبی کشور، با ثبت 
تجربیات ائمه جماعات، مدیران مسئول و سایر 
ارکان تشــکیالتی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور و انتقال آن به مسئوالن جدید، 
راه را برای مدیران و فعــاالن فرهنگی جدید 
هموارتر کند و این فراخوان تالشــی در همین 

زمینه است.

شهردار اصفهان:
 اجرای امور فرهنگی را 

باید به اهل فن سپرد
شهردار اصفهان روز سه شنبه در دیدار با مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: 
برای تحقق این امر بایــد فضایی باز برای فعالیت 

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه ایجاد شود.
قدرت ا... نوروزی،  با تاکید بر لزوم هنجارســازی 
در مباحث فرهنگی اظهار کرد: اگر این هنجار در 
ساختار درستی بنا نشــود، بدون شک رفتارهای 
اجتماعی نیز به درســتی انجام نمی شود و در آن 

صورت ما اسیر معضالت اجتماعی خواهیم شد.
نوروزی خاطرنشــان کــرد: تعامل بــا نهادهای 
فرهنگی به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان به عنوان متولی فرهنگ، جزو سیاست های 
شهرداری است. وی اضافه کرد: شهرداری معتقد 
اســت که سیاســت های کالن در حوزه فرهنگ 
و هنر باید در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت 
احیای زیرساخت های فرهنگی، هنری در اصفهان 
اظهار کرد: سیاست گذاری در حوزه فرهنگ باید 
در یک مجموعه متمرکز باشد؛ اما در زمینه اجرا، 
پراکندگی فعالیت ها سبب کیفیت بخشی خواهد 
شــد؛ زیرا این کار ســبب ارتقای رقابت و نشاط 
می شــود.حجت االســالم محمدعلی انصاری با 
بیان اینکه شهرداری در زیرساخت های فرهنگی، 
نقش محوری دارد، افزود: شــهرداری در زمینه 

فرهنگی هنری نیز نقش کمک کننده دارد.

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:
ادامه طرح سامانه هوشمند 

تاکسی؛ منتظر اختصاص بودجه
معاون حمــل  و  نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
درخصوص سامانه هوشــمند تاکسی های شهر 
اصفهان اظهار کرد: به دنبال تسهیالت حمایتی 
برای رانندگان هســتیم تا آنها را به خرید و نصب 

این سامانه تشویق کند.
علیرضا صلواتی با بیــان اینکه اگر یارانه و مطالبه 
مردمی وجود داشته باشد می توان استفاده از این 
ســامانه را نهادینه کرد، افزود: اجرا شدن سامانه 
هوشمند در تاکسی ها، عدالت در پرداخت کرایه 
را به دنبال داشته و از چالش پول خرد جلوگیری 
می کند؛ درنتیجــه حقوق هر دو طــرف رعایت 
می شــود. معاون حمل  و  نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: امسال هم بودجه ای را 
تصویب کردیم تا با پرداخت یارانه، هزینه خرید 
سامانه کمتر شود؛ اما به دلیل مشکل رکود، امکان 

اختصاص بودجه میسر نشد.

فرمانده انتظامي شهرستان خبرد اد:
  اجرای طرح  ضربتی 

مبارزه با سرقت در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان، با اشاره به 
اجرای طرح ضربتی مبارزه با سرقت در شهرستان 
اصفهان، اظهار کرد: ماموران واحدهای گشــت 
انتظامی فرماندهی انتظامی پلیس مرکز استان، 
موفق شدند 13 دستگاه خودروی مسروقه را در 
کمتر از ۲4 ساعت کشف کرده و به مال باختگان 
تحویل دهند. سرهنگ حسن یاردوستی با بیان 
اینکه پلیس اصفهــان با رصد جرایــم و حضور 
پررنگ گشت های محسوس و نامحسوس به طور 
شــبانه روزی، امنیت مطلوب را در جامعه برقرار 
می کند، عنوان کــرد: کلیه نیروهــای ضربتی و 
گشــتی های پلیس با اجرای طرح جامع مبارزه 
با سرقت که از اولویت های کاری پلیس به شمار 
می رود، خار چشم مخالن نظم و امنیت و مرهمی 
بر آالم آســیب دیدگان شــده اند. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: ســرعت باال و کاهش زمان در 
کشف اموال مسروقه، نشان دهنده موفقیت آمیز 

بودن عملکرد پلیس اصفهان است.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان، در 
چهاردهمین همایش سراسری ســتاد اقامه نماز 
صنعت هســته ای کشــور که در منطقه هسته ای 
اصفهان برگزار شــد، اظهــار داشــت: آمریکا از 

مردانگی و ایستادگی ملت ایران می هراسد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: ما نباید از 
اینکه دشمن داریم بترسیم؛ چرا که دشمن همواره 
بد نیست و سبب سازندگی و رشد انسان می شود. 
در عالم طبیعت نیز همین گونه اســت و سختی ها 

سبب سازندگی می  شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با بیان اینکه 
سربلندی و عزت ایران، غربی ها را پای میز مذاکره 
کشــاند، تصریح کرد: کفار و غرب اگر از ما بزرگی 
مشاهده نکنند، حاضر به گفت و گو با ما نمی شوند. 
اگر بگوییم برجام، طرح خوبی بود، نتیجه کار شما 
تالشــگران صنعت هسته ای کشــور است وگرنه 

غربی ها حاضر به گفت و گو و مذاکره نمی شدند.
وی با بیان اینکه اگر ســربلند نباشــیم دشمنان 

حاضر نیســتند جوابی بــه ما بدهنــد، گفت: از 
ابتدای آغاز جنگ تحمیلی، ایران به سازمان ملل 
شــکایت کرد اما به نامه های ایــران، جوابی داده 

نشد.آیت ا... طباطبایی نژاد 
ادامــه داد: هنگامــی کــه 
هزاران کیلومتر از زمین های 
کشــورمان تصــرف شــد، 
موضوع آتش بــس را مطرح 
کردند که امــام راحل)ره( 
قبول نکردنــد و فرمودند تا 
زمانی که یک وجب از خاک 
کشورمان دست دشمن باشد 
ما به ایســتادگی خود ادامه 

می دهیم.وی خاطرنشــان کرد: در موضوع انرژی 
هسته ای نیز می گفتند حتی یک سانتریفیوژ هم 

نداشته باشید. در این راستا اوباما می گفت من اگر 
بتوانم، تمام پیچ و مهره های تاسیســات هسته ای 
ایران را باز می کنم؛ اما زمانی که ۲0 درصد را ندادند 
و ما آن را به دســت آوردیم 
و حرف از مذاکــره به میدان 
آمد، حتی آنها شروع به ترور 
دانشمندان هسته ای کشور 
کردند.نماینــده ولی فقیه در 
اســتان اصفهان بیــان کرد: 
کفار به کسی که قدرت دارد و 
سربلند است، توجه می کنند 
و به انسانی که به آنها التماس 
کند اعتنایی ندارند؛ بنابراین 
برای سربلندی اســالم و ایران باید کارتان را ادامه 
دهید و در آموزش، قوی عمــل کنید تا هر زمانی 

نیاز بود استفاده شود.وی بیان کرد: تمام آنچه امام 
راحل)ره( و رهبر معظم انقالب در حوزه سیاست 
خارجی می فرمایند، در قرآن بدان اشــاره شده و 
اگر رهبر انقالب می فرمایند دشــمنان از ما راضی 
نخواهند شد، به این دلیل است که قرآن می فرماید 
ای پیامبر، یهــود و نصاری هیــچ گاه از تو راضی 
نمی شوند؛ مگر اینکه از آنان پیروی کنی؛ »لن« به 

معنای نفی ابد است.
آیت ا... طباطبایی نژاد با بیان اینکه اگر حتی انرژی 
هسته ای هم نداشته باشیم از ما راضی نمی شوند 
تا زمانی که دست از اسالم برداریم، اظهار داشت: 
عربستان ســعودی می داند ملت ایران، یک نظام 
شاهنشــاهی را از بین برده اســت، می ترسد که 
این روحیه به ملت عربســتان نفوذ کند و می داند 
که مردم عربســتان می فهمند و می دانند که یک 
خانواده مفســد نمی تواند سرپرســت مسلمانان 
باشد و با پول مسلمانان و به دستور کافران، سایر 

مسلمانان را بکشد.

آمریکا از مردانگی و ایستادگی ملت ایران می هراسد

بنابر اعالم اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري 
اصفهان، مدیریت طرح ساماندهي ناژوان، امروز 
در راستاي حفظ محیط زیست در ناژوان، چهار 
طرح  خدماتي و فرهنگي را در اختیار شهروندان 
قرار مي دهــد. احداث مخازن شــماره یک و ۲  

کلکتور آب فضاي ســبز  ناژوان با هزینه ۲1 میلیارد و 600 میلیون ریال در شــمال و جنوب ناژوان، از 
طرح هایي  است که به بهره برداري مي رسد. بنابر این گزارش، احداث جاده سالمت شماره ۲)مناسب سازي 
شده ویژه جانبازان و معلولین( از دیگر طرح هایي است که امروز به صورت رسمي در اختیار شهروندان 
قرار مي گیرد. باغ رویش واقع در شمال پل ســوم ناژوان به بهره برداري مي رسد و  همچنین همزمان با 
بهره برداري از این طرح ها، عملیات اجرایي طرح  باغ هزارتو درشمال پل نصر، با برآورد هزینه ۲6 میلیارد 

ریال شروع مي شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲ شهرداري 
اصفهان با اشــاره به اینکه مدیریت هوشــمند 
ترافیک از برنامه هاي مهم شهرداري به حساب 
مي آید، اذعان داشــت: بــا توجه بــه افزایش 
روزافزون تعــداد خودروها و بــه منظور کنترل 

ترافیک منطقه،  ۲ عدد دوربین ثبت تخلف سرعت در خیابان صمدیه لباف و یک عدد دوربین نظارت تصویری 
در ضلع شمالی میدان جمهوری )که از نیازهاي این منطقه به شمار مي آمد( نصب شده است.

مهدي انصاري فــرد، همچنین از نصــب 14 تابلوی راهنمای مســیر و اطالع رســانی در خیابان های امام 
خمینی)ره(، شهیدان و کندروی اتوبان خرازی خبر داد و خاطرنشان کرد: نصب  ۲ عدد دوربین ثبت تخلف 
سرعت در خیابان هاي شهید اشرفی اصفهانی و دوربین نظارت تصویری در خیابان شهیدان غربی، از طرح هاي 

در دستور کار این منطقه است که به زودي اجرایي مي شود.

اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اعالم 
کرد:

بهره برداری از  چهار طرح 
فرهنگي در ناژوان  

معاون حمل و نقل و ترافیك منطقه دو 
شهرداري خبرداد:

نصب ۱4 تابلوی راهنمای 
مسیر در منطقه 2 

رییس اداره نظارت معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: نظارت بر پروژه ها از طریق مهندسان مشاور و نیروهای 
نظارتی مناطق شهرداری انجام می شود؛ البته مهندسان مشاور 
با انتخاب ناظران مشاور، نظارت بر پروژه های عمرانی را پیگیری 
می کنند.مسعود توکلی پور افزود: بهترین نقشه ها و طرح ها اگر 
نظارت خوبی در اجرا نداشــته باشد، بی ارزش اســت؛ بنابراین 

نظارت، رکن اساسی پروژه های عمرانی محسوب می شود.
رییس اداره نظارت معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه مراحــل نظارتی از زمان تحویــل زمین پروژه آغاز 
می شود، گفت: برای انتخاب مشاور، مراحل متفاوت است و بعد از 
تحویل زمین به پیمانکار، نظارت پروژه آغاز می شود. در مباحث 
نظارتی طی سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم و 

در مجموع چشم انداز خوبی برای نظارت پروژه ها تعریف شده تا به 
اهداف مورد نظر دست یابیم.توکلی پور افزود: زمانی گفته می شود 
پروژه نظارت خوبی داشته است که طرح، نقشه و اجرا به درستی 
انجام شده باشد و پروژه بدون عیب در اختیار شهر و شهروندان 
قرار گیرد؛ در واقع یک پروژه اگر بدون عیب باشد، نشانه نظارت، 

اجرا، نقشه و طرح ایده آل است.

رییس اداره نظارت معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان:
نظارت، رکن اساسی پروژه های عمرانی است

سمیه مصور

مجری و سرمایه گذار شهرک ســالمت اصفهان گفت: از 36 درمانگاه موجود 
در شهرک سالمت، تنها 5 درمانگاه آماده بهره برداری است که تاکنون مجوز 
بهره برداری از آن را نگرفتند. مسعود صرامی با اشاره به تفاوت درمانگاه های 
دندان پزشکی شــهرک ســالمت با دیگر درمانگاه ها گفت: قرار است در این 
درمانگاه ها، هفتاد دندان پزشــک متخصــص در ۲1 مطب در تخصص های 

متفاوت، خدمات دندان پزشکی به بیماران ارائه کنند.
وی با بیان اینکه در بخش دندان پزشکی شهرک سالمت به روزترین امکانات 
پزشکی و دندان پزشکی وجود دارد گفت: این امکانات به نحوی است که محل 

مناسبی برای استراحت بیمار و همچنین محل دهان شویی مناسب و استاندارد 
با رعایت بهداشت و سالمت بیمار راه اندازی شده است. وی ادامه داد: متاسفانه 
با وجود این امکانات به روز، همچنــان زیر مجموعه های معاونت درمان مانع 
از شکل گیری این مرکزمی شوند. صرامی گفت: قرار است درشهرک سالمت 
8 داروخانه به صورت الکترونیک خدمات دارویی به شهروندان ارائه کند؛ اما 
برخی از مسئوالن داروخانه های سطح شهر با مراجعه به سازمان بیمه، مانع 
از این می شوند که نسخه های داروخانه های شهرک تحت پوشش بیمه قرار 
گیرد. مجری و سرمایه گذار شهرک سالمت اصفهان گفت :با وجود این، تنها 

دو واحد از درمانگاه های این شهرک که از قبل مجوز داشتند به بهره برداری 
رسیده اســت و شــهروندان دور از ترافیک و آلودگی مرکز شــهر، با داشتن 
پارکینگ مجزا، امکانات ویژه درمانی و طراحی مناسب فضا، روند درمان خود 

را پیگیری می کنند.
صرامی با اشــاره به اینکه تاکنون از بهره برداری ســایر درمانگاه ها به دالیل 
گوناگون جلوگیری شده است افزود: با راه اندازی این شهرک، امکانات درمانی 
با همان قیمت سایر مراکز درمانی ولی با کیفیت بســیار بهتر به شهروندان 
ارائه می شود و 700 پزشک در تخصص های متفاوت روند درمان بیماران را 

پیگیری می کنند.
وی با بیان اینکه وزیر بهداشت در جریان موانع و مشکالت پیش روی شهرک 
سالمت قرار گرفت افزود: وزیر برای بر طرف کردن این مشکالت قول مساعد 
دادند و قرار شد جلسه ای با مسئوالن علوم پزشــکی اصفهان در این زمینه 

برگزار کند.
مجری و سرمایه گذار شهرک سالمت اصفهان تصریح کرد: با وجود مشکالت و 
موانع ایجاد شده، روند بهره برداری و پیشرفت این طرح به کندی پیش می رود 

و این شرایط برای یک سرمایه گذارو کارآفرین مناسب نیست.

مجری و سرمایه گذار شهرک سالمت اصفهان، از سنگ اندازی ها  در راه بهره برداری ازمراکز این شهرک خبر داد: 
کارشکنی می کنند
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امام  علی  عليه  السالم :
هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده می گردد.
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۷- ورزش کردن
احساس سالمتی و نشاط، میزان اعتمادبه نفس را 
در طول روز افزایش خواهد داد. این اعتمادبه نفس 
میزان نگرانی و استرس را کاهش و انرژی ذهنی را 
افزایش می دهد. عالوه براین، ورزش کردن تمایل 
افراد به بیش فعالی را بیشتر می کند. درنتیجه فرد 
برای حل مشکالت موضوعات جدیدی را در ذهن 
خود مرور خواهد کرد که شاید پیش از این هرگز 

به آن فکر نکرده باشد.
۸- کارهایـی کـه دوسـت داریـد، انجام 

دهیـد
بین شادی و خالقیت رابطه  مستقیم وجود دارد. 
هرقدر روحیه فردی بهتر باشد، عملکرد بهتری 
در فعالیت های روزانه  خود خواهد داشت. زمانی 
که فردی کار مورد عالقه  خود را انجام می دهد، 
دوست دارد در شــرایط فعلی باقی بماند. برخی 
متخصصان به این حالــت »جریان« می گویند. 
همان طور که در موارد قبلی گفتیم، شــاد بودن 
و زندگی کردن در لحظه  حــال، دو عامل اصلی 
افزایش میزان خالقیت هستند؛ بنابراین اگر قصد 
دارید میزان خالقیت خود را افزایش دهید، هر 
روز کمی برای خودتان زمان بگذارید و کاری را 

که دوست دارید، انجام دهید.
۹- ریسک پذیر باشید

ریسک کردن، باعث شکل گیری اتفاقات جدیدی 
در زندگی می شــود و شــرایط را برای استفاده 
از راه های خالقانه باز می کنــد. هرقدر اتفاقات 
بیشتری در زندگی تجربه کرده باشید درس ها 
و نکات بیشتری یاد گرفته اید و می توانید از آنها 
برای شرایط فعلی بهره ببرید. زمانی که شخصی 
ترجیح می دهد ریســک نکنــد و زندگی عادی 
داشته باشد، همیشــه از امتحان کردن راه های 
جدید می ترسد و خالقیتش هیچ موقع تقویت 
نخواهد شــد، بنابراین از نقطه  راحتی و آسایش 
خود بیرون بیایید و کارهــای جدید را امتحان 
کنید. بکوشــید با انجام دادن ایــن کار تجربه 

کســب کنید و 
ســپس از این 
تجربیات برای 
مشکالت  حل 
جدید استفاده 

کنید.

مهارت زندگی

راه هایی برای تقویت تفکر 
خالقانه)3(

 جنبنده ای نیســت که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد و هیچ 
نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیر شده است را بخورد. 
باید درطلب روزی حالل قدم برداشت و از دیر رسیدن نباید به فکر طلب 

حرام افتاد و بهترین شیوه شکیبایی است. 
حکمت  الهی:حضرت موســی)ع( فقیری را دید که ازشــدت 
تهیدستی، برهنه روی ریگ بیابان خوابیده است. شخص تهیدست به 
حضرت موسی)ع( گفت: ای موســی ! دعا کن تا خداوند متعال معاش 
اندکی به من بدهد که از بی تابی جانم به لب رسیده است. موسی از همان 
مسیر باز می گشت، دید همان فقیررا دستگیر کرده اند و جمعیتی بسیار 
در گردش اجتماع نموده اند، پرســید : چه حادثه ای رخ داده اســت؟ 
حاضران گفتند: تا به حال پولی نداشــته تازگی مالی به دست آورده و 
شراب خورده و عربده و جنگجویی کرده و شخصی را کشته است. اکنون 
او را دستگیر کرده اند تا به عنوان قصاص اعدام کنند! خداوند در قرآن می 
فرماید: ) اگر خدا رزق را برای بندگان وسعت بخشد در زمین طغیان و 
ستم می کنند( پس موسی علیه الســالم به حکمت الهی اقرار کرد و از 

جسارت و خواهش خود استغفار و توبه نمود.
استنباط غلط از قرآن: عمر بن مسلم یکی از کسانی بود که با امام 
صادق علیه السالم دوست بود و رفت و آمد داشت. پس از مدتی  حضرت 
او را ندید، از علی بن عبدالعزیز جویای احوال دوســتش شد. او گفت: 
فدایت شوم! او دست از کسب و کار کشیده و روی به زهد و عبادت آورده 
است. فرمود: وای بر او! مگر نمی داند کسی که دست از کار بکشد، دعایش 
مستجاب نخواهد شد. در عصر پیامبر)ص( آیه هر کس متقی و خداترس 
شود خدا  راه بیرون شــدن از بالء را بر او می گشاید نال شد. گروهی از 
مسلمانان محل کسب و تجارت خود را رها نموده و به گوشه نشینی و 
عبادت پرداخته و می گفتند: خداوند خود روزی رسان است و نمی گذارد 
افراد دیندار درمانده شــوند، دیگر چه نیازی است به زحمت تحصیل 
معاش و کسب و کار داریم. چون این خبر به پیامبر رسید، آنها را فرا خواند 
و از روی اعتراض فرمود: چرا کار و کسب را تر ک کرده اید؟! آنها گفتند: 
خداوند متکلف روزی ما شــده اســت. پیامبر فرمود: چنین نیست که 
پنداشته اید، هر کس توان کار و کوشش داشته باشد و انجام وظیفه نکند 

خداوند دعایش را مستجاب نفرماید، شماها باید دنبال کار بروید.

باغ 
کاغذی

کتاب »حاالت آزاد عشــق« اثر »گونول و امراه شــاهان« با               
ترجمه »علیرضا سیف الدینی« است که عنوان پرفروش ترین 

کتاب ۲۰۱۷ ترکیه را به خود اختصاص داده است.
 پشت جلد این اثر آمده اســت:» خانواده شاهان یک خانواده 
اهل ترکیه هستند.آنها داستان زندگی عاشقانه خود را روایت 
می کنند. کتابی ساده اما پر از نکات شگفت آور که توجه به آنها 
می تواند باعث تحکیم پیوند زناشویی شود. دستور العمل هایی 
که آنها می دهند ، ســاده، کاربردی و قابل اجرا هستند.پس 

گرچه روایتی داســتان گونه دارد اما متنی تربیتی و اخالقی 
است. این کتاب در ترکیه جزو پرفروش ترین آثار ۲۰۱۷ بود 
که حاال ترجمه فارسی آن تقدیم عالقه مندان کشور همسایه 
می شود.« در آغاز کتاب حاالت آزاد عشق می خوانیم :»سالم، 
برای کسانی که کنجکاوند یا با بی میلی می پرسند: »خانواده 
شاهان دیگر کیست؟ این کتاب دیگر از کجا پیدایش شد؟ از 
چه چیز حرف می زند؟« به طور خالصه تعریف می کنم،ما جزو 

زوج هایی هستیم که با عشق با هم زندگی کرده ایم«.

حاالت آزاد عشق رزق

معموال بعـد از کوتاهی موهایمـان، آنها را جـارو می کنیم و 
در سـطل زباله می ریزیـم و دیگـر هرگز آنهـا را نمی بینیم، 
اما برخـی افراد روش هـای منحصر به فردی برای اسـتفاده 
از مـوی انسـان پیـدا کـرده انـد. در اینجـا بـه موردهـای 
عجیب اسـتفاده از موی انسان در گذشته اشـاره می کنیم.

صندلی مویی
مـوی انسـان از فایبـرگالس قوی تـر اسـت و »رونالـد 
تامپسـون«  راهـی بـرای اسـتفاده از ایـن ویژگـی مو ها در 
ایجاد یک محصـول کاربردی پیـدا کرده اسـت. او  که قبال 
آرایشـگر افراد مشـهور و سوپراسـتار ها بوده، یـک صندلی 
بـا اسـتفاده از مـوی انسـان ایجـاد کرده اسـت. تامپسـون 
موهایـی کـه در سـالنش در لنـدن دور ریختـه می شـد را 
جمع کرده تـا این صندلـی را بسـازد. نمونه اولیـه صندلی 
از ۱۲ کیلوگـرم مـو تشـکیل شـده اسـت. بـه گفتـه او مو 
تطبیق پذیـر، ضـد آب، نارسـانا، ضـد خوردگی، مقـاوم در 
برابـر آتش، سـخت و بادوام اسـت و می تواند بـا محصوالت 

دیگری مثل تختـه فیبر، فایبـرگالس، پلیمـر و آلومینیوم 
رقابت کنـد. نمونـه اولیه صندلـی او با برنز پوشـیده شـده 
و بـه قیمـت ۱۵ هـزار دالر بـرای فـروش گذاشـته شـد. 
تامپسـون امیـدوار اسـت در آینـده مدل هـای ارزان تـری 

تولیـد کند. 
کنترل آفات

مـوی انسـان قرن ها بـرای کنتـرل آفـات در آمریـکا، هند 
و چین اسـتفاده می شـده اسـت و نـه تنهـا به عنـوان کود 
عمل می کند بلکـه می توانـد حیوانـات را از باغ هـا و مزارع 
دور نگـه دارد. مـوی انسـان اغلب حلـزون ها، جونـدگان و 
گوزن ها را می ترسـاند.  می توانیـد از کیسـه های نایلونی یا 
پارچـه ای نازک پـر از موی نشسـته بـرای دور کـردن انواع 
حیوانـات از محصوالتتان اسـتفاده کنید. این مـو بعد از دو 
هفتـه بویـش را از دسـت می دهـد و بایـد بـا مـوی جدید 
جایگزیـن شـود.  می توانید مـوی انسـان را با مـوی گربه یا 

سـگ هم ترکیـب کنید. 

استفاده های عجیب از موی انسان
دانستنی ها

حرف حساب

اهمیت چشم در ارتباطات چیست؟
چند بار به شما گفتم که اشتباه اساسی شما کم 
بها دادن به اهمیت چشم است.زبان آدمی شاید 
بتواند حقیقت را کتمان کند ولی چشم ها، هرگز !

»مرشد و مارگاریتا«
میخائیل بولگاکف

فروش اشتباهی ماهی فوگو در ژاپن

مقامات ژاپنی با استفاده از بلندگوهایی که در مواقع اضطراری استفاده 
می شــود از خریداران ماهی فوگو خواســتند که آن را به فروشــگاه 
برگردانند. بعد از اینکه یکی از خریداران ماهی فوگو به خاطر کیفیت این 
ماهی به مرکز حمایت از مصرف کنندگان مراجعه کرد، بخش بهداشت 
ژاپن با اســتفاده از بلندگوهایی که برای زلزله و ســایر بالیای طبیعی 
استفاده می شود از ساکنانی که این محصول را خریداری کرده بودند 
خواست که آن را به فروشگاه برگردانند.در یکی از فروشگاه های شهر 
گاماگوری، ۵ بسته ماهی فوگو به همراه کبد به فروش رفت. الزم به ذکر 
است سمی که در کبد این ماهی وجود دارد از سم سیانور خطرناک تر 
و کشنده تر است. بدن این ماهی حاوی سم تترودوتوکسین است .بعد 
از اخطار مقامات از ۵ 
بســته فروخته شده 
تنها دو بسته به مغازه 
برگردانده شد. سم این 
ماهی ساالنه ۱0 نفر را 
در ژاپن به دلیل آماده 
ســازی نادرست این 

ماهی می کشد.
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بالیی که نگه داشتن عطسه، سر یک مرد آورد

مرد انگلیسی که هنگام عطسه شدید با گرفتن بینی و دهان خود قصد 
داشــت جلوی آن را بگیرد، دچار پارگی گلو شد.نگه داشتن عطسه در 
ظاهر اقدامی بی ضرر است؛ اما پزشکان انگلیسی با مراجعه یک بیمار 
به دلیل پارگی گلو بر اثر نگه داشــتن عطسه، نســبت به مضرات این 
کار هشدار دادند.متخصصان گوش، حلق و بینی در بیمارستان لستر 
انگلیس اظهار داشتند: تالش برای مهار کردن عطسه و نگه داشتن آن 
کار صحیحی نیست و می تواند مشکالت جدی به دنبال داشته باشد.

پزشکان با بیان اینکه این مرد انگلیسی 34 ساله به دلیل پارگی حلق و 
بروز مشکل در صحبت کردن و بلعیدن به بیمارستان مراجعه کرد، اظهار 
داشتند: ابتدا به نظر می رسید این شرایط ناشی از آسیب دیدن یا سرفه 
شدید و استفراغ باشد؛ 
اما به گفتــه بیمار، او 
پس از آنکــه جلوی 
عطسه خود را گرفته 
دچار احساس ورم در 
گلو شده  و پس از آن 
بــرای صحبت کردن 
و بلعیدن با مشــکل 

مواجه  شده  است.

  قاب روز

طبیعت بکر کشمیر؛ جواهری در شمال هند

سیره بزرگان
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