
آقای استاندار! صدای خردشدن استخوان رسانه ها را بشنوید؛

یک استان با 70 استاندار! 

ادامه از صفحه اول

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده
استاندار محترم و معزز اصفهان

باالخره ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم 
دادند تا بعد از چند ماه کــه از انتصابتان می گذرد، امروز 
رودرروی خبرنگاران رسانه های اصفهان به سواالت آنها 
پاسخ دهید. از این می گذریم که چرا بعد از این همه مدت، 
لطف شما شامل حال چندرسانه ای شد که بدشان نمی آید 
سواالت پر شمار مخاطبانشان را مستقیما از شما بپرسند 
و پاسخ هایتان را هم بدون پیچیده شدن در پوسته انواع 
و اقسام القاب و عناوین رایج در سخنرانی های رسمی، به 
نظر همان مردم برسانند. از این هم می گذریم که اصوال 
جایگاه رسانه ها برای هیچ کدام از مدیران ما تعریف شده 
نیست وبرای جناب عالی هم که در رأس این مدیران قرار 
دارید، البد هکذا. شاهد هم اگر می خواهید، همین غریبه 
پنداشتن اصحاب رسانه توسط شماست که باالخره بعد از 
چند ماه پذیرفتید اینها هم هستند و بد نیست به حضور 

طلبیدشان!
اما جناب آقای اســتاندار! کســانی که امــروز به عنوان 
خبرنگار دور میزی نشسته اند که جناب عالی در صدر آن 
جلوس کرده اید، نه فقط خودشــان بلکه رسانه هایی که 
آنها نمایندگی شــان را بر عهده دارند، به لحاظ شغلی از 
ضعیف ترین اقشار جامعه هستند؛ نه امنیت شغلی دارند 
و نه اصال برایشان جایگاه و مرتبه ای تعریف شده است. از 
لفاظی ها و بازی های کالمی و به به و چه چه های معمول 
درباره »شغل رفیع خبرنگاری و رسانه داری« هم بگذرید 
که هر چه شما توجه به این قشر دیده اید، ما هم دیده ایم!

جناب آقای دکتر مهرعلیزاده!
واقعیت ها درباره اوضاع و احوال خبرنگاری  و رسانه داری 
در استان اصفهان به غایت نامناسب است. کمرها خم شده 
و درد به استخوان رسیده است. بدن نحیف شده رسانه ها، 
اوضاع را به آنجا رسانده که مشــکالتی که برای مشاغل 
دیگر حکم نسیم را دارد، برای رسانه ها به طوفان می ماند.

جناب آقای استاندار!
آیا می دانید رسانه ها از پرداخت به موقع حقوق اهل قلم 

حتی به رغم اندک بودنش بازمانده اند؟ آیا می دانید یکی 
از دالیلی که پرداخت همین مبلغ جزئی را بعضا برای سه 
چهار ماه به عقب می اندازد، بلوکه شــدن مطالبات چند 
میلیاردی مطبوعات در دستگاه ها و جزء دیون محاسبه 
کردن آن است؟ آیا به نظر شــما این اقدام دستگاه های 
ذی ربط، قانونی است؟ قطعا شما بهتر از هر کسی می دانید 
که با افزایش100درصدی هزینه هــای چاپ و کاغذ در 
ماه های اخیر، فشار ســنگینی به رســانه ها وارد آمده؛ 
به طوری که آنهــا حقیقتا از عهده هزینــه های خود و از 
جمله پرداخت حق و حقوق کارمندانشان بر نمی آیند؛ پس 
چرا نه تنها برای حل این مشکل کاری صورت نمی گیرد، 
بلکه اندک روزنه هایی که این بدن هــای نحیف را برای 
چند صباحی سرپا نگاه می دارد نیز مسدود می شود؟ آیا 
می دانید هزینه های سرسام آور بیکار شدن ده ها نفر که از 
جبر روزگار در رسانه ها به کار مشغول اند، نهایتا از طریق 
پرداخت بیمه بیکاری، بر عهده همین دولت خواهد بود؟ 
پس چرا پیش از این هزینه تراشی غیرالزم، فکر موثری 

نمی کنید؟
جناب آقای دکتر مهرعلیزاده!

شاید بخشی از  مشــکالت به این بر می گردد که اصوال 
جایگاه رسانه ها در سبد دســتگاه های اجرایی مشخص 
نیست. استاندار سابق، چهارســال قبل دستور داده بود 
ادارات و ارگان هــای اســتان، موظف انــد روزنامه های 
محلی را در ســبد فرهنگی خود قرار دهند. مثل بسیاری 
از دستورات دیگر استاندارسابق، این اولتیماتوم هم روی 
زمین ماند و تمامی مخاطبان این دستور، در جواب گفتند: 
»نفس اســتاندار از جای گرم بلند می شود!« هیچ مدیر و 
روابط عمومی ای به آن وقعی ننهاد و اهمیتی به این دستور 
نداد تا باورمان شود کار به جایی رسیده که قدرت برخی 
روابط عمومی ها و مدیران کل، گویا از عالی ترین مقامات 

اجرایی این استان هم بیشتر است!
واقعا چرا با وجود اختصاص بودجه های هنگفت فرهنگی 
در این دستگاه ها، گوشــه ای از آن به رسانه ها اختصاص 
نمی یابد؟ مگر جز این اســت که مدیران محترم در ایام 
خاصی که تمایل دارند مقابل چشم ها باشند، رسانه ها را 
به حضور می طلبند و استفاده های خودشان را از آنها می 

برند؟ پس چرا بعد همین رسانه ها را به امان خدا رها می 
کنند تا در مشکالتشان غوطه بخورند؟ استفاده ابزاری از 
رسانه به جایی رسیده که نه تنها حق آنها را از بودجه های 
فرهنگی نمی دهند بلکه حتی با گروکشــی آگهی ها در 
ازای تیتر کردن هــر اقدامی که مدیــران اجرایی انجام 
می دهند، رسانه ها را به ابزارهایی خنثی تبدیل کرده اند؛ 
بدون آنکه متوجه باشــند ضعیف کردن وســایل ارتباط 

جمعی، بر سر شاخه نشستن و بن درخت بریدن است.
آقای استاندار! ما در این استان، دستگاهی را می شناسیم 
که مطالبات میلیاردریالی ســنوات گذشــته را پرداخت 
نمی کند؛ با ادعــای اینکه جزء دیون محاســبه گردیده 
اســت. آیا حقوق و مزایای مدیر ذی ربط در سال گذشته 
جزء دیون محاسبه گردیده است که از پرداخت مطالبات 

جراید به بهانه نداشتن بودجه الزم خودداری می کند؟ 
یا مدیری که بــا ادعای خصوصی بودن دســتگاه تحت 
مدیریتش)آن هم در حالی کــه به بهانه بخش خصوصی 
وارد شــده و اکثر پروژه های دولتی اســتان را در دست 
گرفته و اعتبــارات دولتی به پروژه ها بــه صورت کامل 
تخصیص داده می شود، ادعای خصوصی بودن هم دارد( 
عمال رسانه های استان را به بولتن خبری خودش تبدیل 
کرده و با یک جست و جوی ساده می توانید متوجه شوید 
این مدیر محترم که چندســالی هم می شود که بر مسند 
قدرت در اداره ثروتمند و متنعم)!( اســتان تکیه زده، از 
تمام مقامات استان نیز بیشتر دیده می شود! می نشیند، 
بلند می شود، آب می خورد، عطسه می کند، باید عده ای 
خبرنگار گوش بــه فرمان و حاضر به یراق، پشــت درب 
اتاقش باشند که ایشان را پوشش خبری و تصویری بدهند! 

در غیر این صورت از آگهی خبری نیست.
جالب است که در این استان برخی مدیران دستگاه های 
اداری که بایــد تحت فرمان و تابع قوانین باشــند، تصور 
می کنند فقط خودشــان همــه چیز را  به نحو احســن 
تشخیص می دهند و از اجرای قوانین خبری نیست؛ گویا 
هر مدیر دســتگاه برای خودش استانداری است و به نظر 

می رسد یک استان هستیم با 70 استاندار! 
جناب آقای استاندار!

آیا خبر دارید مطبوعات در ادارات استان هیچ جایگاهی 

ندارند و به کرات مشاهده شــده که به منظور بی اعتبار 
کردن مطبوعات،  اســناد مالی آنها چندین مرتبه صادر 
می گردد و اگر جزء دیون قرار نگیرد و مدیران تغییر نکنند، 
با تخفیفات پنجاه، شصت درصدی خود سرانه مدیران و 
مسئوالن روابط عمومی در سال بعد و شاید سال های بعد 

)!( به هزاران منت پرداخت می شود! 
 آقای دکتر مهرعلیزاده!

برای کسی که چهارماه است حقوق نگرفته، فرقی نمی کند 
در رأس اســتان، یک مدیر اصالح طلب بر مسند قدرت 
تکیه زده باشــد یا یک مدیر اصولگرا. مردم از بازی های 
سیاسی خسته اند. ما هم خسته ایم؛ خسته از شعارهایی 
که رنگ واقعیت به خود نمی گیرند؛ خسته از نگاه هایی 
که »تحقیــر« و گاه حتی »تهدید« بــه پرداخت نکردن 
مطالبات، چاشنی آنها می شــود و دستمان را می بندد و 
به ســکوت وادارمان می کند. حیات و ممات یک رسانه، 
به همین درآمدهایی است که شهردار اصفهان در نشست 
با مدیران رســانه ها، به درســتی تاکید کرد که در برابر 
ســایر مخارج و هزینه هایی که دســتگاه های عریض و 
طویلی همچون شــهرداری دارند، تقریبا »هیچ« است؛ 
اما همین »هیچ« هم پرداخت نمی شــود و ما باید دنبال 
»هیچ« بدویم! طلب صدمیلیونی یــک روزنامه از فالن 
 دستگاه، حداقل هزینه کاغذ چاپ یکسال روزنامه را تامین 

می کند. 
جناب آقای استاندار!

سال گذشته در مطلبی نوشته بودیم این استان مدیرانی 
همچون »حسین خرازی« می خواهد. به آقایان برخورد و 
پیغام و پسغام فرستادند و استاندار سابق تذکر داد که دیگر 
از این درافشانی ها نکنید! و ما مانده بودیم که مگر آوردن 
نام فرمانده قهرمان این شــهر جرم است؟ نکند »حسین 
خرازی« هم ممنوع التصویر و ممنوع الخبر شــده و خبر 
نداریم؟! و چرا نباید از مدیران استانمان، همت جهادی و 

مدیریت خرازی گونه طلب کنیم؟ 
ما از شما و تمام مدیران، نه فقط همت و جهاد خرازی وار، 
که رفتار خرازی وار هم می خواهیم. فرمانده ای که در اوج 
قدرت و شهرت و محبوبیت و در دل جنگ و زیر آتش توپ 
و خمپاره، به سربازی فکر می کرد که شاید سر گرسنه بر 

زمین گذاشته است و نمی دانم شما تا چه اندازه از تواضع و 
اخالص و محبت و توجه وصف ناشدنی فرمانده دالور شهر 

ما نسبت به سربازانش خوانده و شنیده اید؟! 
ما از نگاه های تفرعن آمیز خسته ایم! از اینکه برای وصول 
یک فاکتور چندصدهزارتومانی، مجبور باشــیم ماه ها به 
دنبال فالن روابط عمومی بدویــم؛ از فکر کردن به آینده 
همکارانمان که از ترس بیکاری، مجبورند با حقوق ناچیزی 
سر کنند و مدام هراس داشته باشند که نکند هرلحظه از 
شبانه روز با یک تماس به آنها اعالم شود به دلیل شرایط 
بد اقتصادی کــه دامان مطبوعات و به ویژه رســانه های 
مکتوب را گرفته، دیگر امکان همکاری با شما وجود ندارد.
جناب آقای دکتر مهرعلیزاده، اســتاندار محترم 

اصفهان!
حسب دستور خود جناب عالی که فرمودید اگر مشکالت 
مردم بعد از 15 روزحل نشد، مستقیما با خود شما مطرح 
کنند، به عرض عالی می رسانیم 15روز که هیچ، ماه هاست 
این مسائل را که از فرط تکرار، مالل آور هم شده است، با 
هر کس که فکر می کنید در میان گذاشته ایم؛ اما دریغ 
از ذره ای نور که در این تاریکی به چشممان بتابد. حاال و 
به حکم وظیفه و البته درخواست خود شما، ناچار شدیم 
مواردی را مســتقیما با جناب عالی کــه نماینده محترم 
دولت در اصفهان هستید در میان بگذاریم. امید ما برای 
رسیدن به پاسخی مشخص و روشن، به تدبیر شماست. 
چشم انتظار توضیحاتتان هستیم. پایان سال است و یادآور 
می شویم که حداقل چندین رسانه در این استان هستند 
که چند ماه است حقوق نیروهای خود را پرداخت نکرده اند 
و بد نیســت با توجه به این موضــوع، پرداخت مطالبات 
سنوات گذاشته که حق مسلم رسانه هاست، از سوی دوایر 
دولتی موردتوجه قرارگیرد که این امر جز با تاکید و دستور 
جناب عالی میسر نیســت و البته مطمئنیم پس از انتشار 
این مطلب، سیل تهدیدهاست که از سوی برخی مدیران 
و روابط عمومی ها روانه دفتر روزنامه خواهد شد. ما شما را 
»وکیل« خودمان کردیم تا از حقمان دفاع کنید . ما کمی 
همراهی می خواهیم و اندکی توجه و مهر. درخواســت 

زیادی نیست؛ هست؟!
با احترام فراوان

آقای استاندار!  صدای خردشدن استخوان رسانه ها را بشنوید؛

یک استان با 70 استاندار! 

امروز قرار است اولین 
نشست خبری استاندار 
اصفهان با خبرنگاران برگزارشود. هرچند 
اکثر رسانه های اســتان در این نشست، 
نماینده ای خواهند داشــت، اما حضور 
پرشمار خبرنگاران و فرصت کم گفت و گو، 
مــا را بــرآن داشــت تــا واگویــه ها، 
درخواست ها و مطالبات خود از استاندار 
محترم را به صــورت کتبی مطرح کنیم. 
خواندن این متن حدود 2000 کلمه ای 
شــاید برای آقــای اســتاندار کمتر از 
15دقیقه زمــان بطلبد، ولــی ما برای 
نوشتنش وقت گذاشتیم تا چیزی از قلم 
نیفتد. اینها دردنامه ای است که با »امید« 
نوشــته شــده اســت؛ امید به »تدبیر« 
نماینده دولت تدبیر و امید در اصفهان و 
امید به اینکه ســخنان استاندار »شعار« 
نباشد و همان طور که گفته بود، »وکیل« 
مردمی باشد که نه دوندگی هایشان در 
این اداره و آن اداره به جایی می رسد و نه 
صدایشان به گوش کسی. ما جزء همین 

مردم هستیم آقای استاندار...
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اخیرا دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، تحریم های هســته ای علیه 
ایران را تعلیق کرد؛ با این وجود اکثر کشورهای اروپایی در نظر دارند تا 
توافق هسته ای برجام حفظ شود. ترامپ ادعا کرد که  ممکن است این 
آخرین بار باشد که تحریم های هسته ای علیه ایران را به حالت تعلیق 

در می آورد. 
در جلســات متعــددی ماننــد نشســت چنــد هفتــه پیــش در 
 بروکســل، دیپلمات هــای اروپایی تاکیــد کردند که هــدف از این
  نشست میان وزیران امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام

 تاکید بر ادامه پایبندی این کشورها به برجام است.
پنجشنبه هفته گذشــته هم جامعه جهانی در نشست شورای امنیت 

سازمان ملل از برجام دفاع تمام قد کردند. »نورسلطان نظربایف« رییس 
دوره ای شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه توافق هسته ای با ایران 
دستاوردی بوده که باید حفظ شود، گفت با رییس جمهور آمریکا در این 

مورد صحبت کرده است. 
با گذشــت چند هفته موضع ترامــپ در برابر توافق هســته ای برجام 
مشخص نشــده و هنوز حفظ یا پایبندی به آن از ســوی آمریکایی ها 

مورد بحث است. 
 حجت االســام احمد ســالک، نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســامی در این باره به زاینده رود گفت:ما از اول و حتی قبل از 
انقاب به عنوان یک اصل قبول کردیم که اســراییل و آمریکا دشــمن 

سرسخت جمهوری اسامی هســتند و بیش از 40 ســال است که با 
 دشــمنی آمریکا و اســرائیل دســت و پنجه نرم می کنیم. وی افزود: 
 در حــال حاضر بــا توجه به برجــام کــه انتقاداتی هم بــه آن داریم؛

 ترامپ با برجام بازی می کند اما هیچ شــکی نیست که همان دشمنی 
گذشته آمریکا با ایران است که اکنون فقط در قابل یک فرمول در حال 

اجراست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی تاکید کرد: بنده 
معتقدم الوی سنگین صهیونیســت، ترامپ را اداره می کند که دالیلی 
 هم بــرای اثبات آن داریــم. طبق موادی کــه در برجام وجــود دارد،

  آمریکا می خواهــد هر 4 ماه یک بــار، با هدف تعلیــق، چند هدف را 
دنبال کند.

وی ادامه داد: اولین هدف آمریکایی ها در مســئله 4 مــاه تعلیق این 
 است که فرصت را در دست خود بگیرند و این مســئله چماق را باالی 
 ســر جمهوری اســامی نگه می دارد؛ دوم اینکه برخی از کشورهای

 دیگر که قصد دارند روی ایران ســرمایه گذاری کنند، از این مســئله 
واهمه داشته باشــند و وارد ایران نشوند، ســوم ایجاد یک بی ثباتی در 
کشور ایجاد شود و در آخر اینکه به دشمنی خود  با کشورهای اسامی 
منطقه خاورمیانه ادامه دهد و  جنگ هــای نیابی راه بیندازد و خودش 

راحت باشد.
 سالک خاطرنشان کرد: در حال حاضر ترامپ با برجام بازی می کند، اما 
مطمعنا به جایی نخواهد رسید و در نهایت آن جمله ای که مقام معظم 
 رهبری فرمودند:»اگر آمریکایی ها برجــام را پاره کردند، ما آن را آتش 

می زنیم« اتفاق خواهد افتاد. 
وی در پایان با اشاره به صحبت رییس جمهور که اخیرا گفته بود:»برجام 
الی یوم القیامه باقی اســت« گفت: به نظر بنده الــی یوم القیامه ای که 
رییس جمهور گفته تا پایان دوره ریاست جمهوری خودش است؛ چرا 

که اوضاع بعد از ریاست جمهوری وی معلوم نیست.

 هند، مذاکرات خرید موشک
 از اسراییل را از سر می گیرد

رژیم صهیونیســتی اعام کرد، هنــد به زودی 
 گفت وگوهــای مربــوط به خرید موشــک  های

 ضد زره اسراییلی را از سرمی گیرد.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســراییل 
با صدور بیانیه ای ضمن اشــاره بــه این مطلب، 
افــزود: دولت هنــد در ســال 2014 تصمیم به 
خرید موشک های »ســبایک« گرفت که ارزش 
 مالی این قرارداد به 500 میلیون دالر می رســید. 
شرکت تســلیحاتی »رافائل« اســراییل در ماه 
 ژانویه اعام کــرد که هنــد این قــرارداد را لغو 

کرده است.

۴ نظامی سعودی با حمله 
تک تیراندازان یمن کشته شدند

 نیرو های تــک تیرانــداز ارتش یمــن و انصارا...
موفق شدند 4 نظامی ارتش عربستان را در مناطق 

مرزی دو کشور از پای دربیاورند.
به گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم؛ 4 نظامی 
ســعودی به دنبال حمله تک تیرانــدازان ارتش 
یمن و انصارا...به جازان واقع در جنوب عربستان 

کشته شدند.
پایگاه اطاع رسانی نظامی ارتش یمن و انصارا... 
اعام کرد، دو نفر از نظامیان سعودی در تپه خالد 
و دو نفر دیگر در جنوب حامضه و تپه خزان کشته 
شدند. پنج نظامی ســعودی نیز روز چهارشنبه 
در عملیات مختلف تــک تیراندازان ارتش یمن و 

انصارا... در جازان از پای درآمدند.

کشته شدن رهبر مخالفان 
زیمبابوه در آمریکا

 رهبر مخالفان زیمبابــوه بر اثر ســقوط بالگرد، 
در شمال ایالت نیومکزیکوی آمریکا کشته شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز؛ مقامات و یک حزب 
سیاســی زیمبابوه روز پنجشــنبه اعام کردند 
»روی بنت«، رهبر مخالفان زیمبابوه که در خارج 
از این کشــور به ســر می برد و چهار نفر دیگر در 
 ســانحه ســقوط بالگرد در منطقه ای دوردست 
 در شــمال ایالــت نیومکزیکــوی آمریــکا

 کشته شدند.
پلیس نیومکزیکو اعام کرد، ســقوط بالگرد در 
منطقه ای نزدیک راتون در نیومکزیکو چهارشنبه 

شب روی داده است.

 طرح بودجه موقت دولت 
به تصویب مجلس آمریکا رسید

به دنبال تاش کنگره برای جلوگیری از تعطیلی 
دولت، مجلس نمایندگان آمریکا به طرح تصویب 

بودجه موقت دولت رای مثبت داد.
به گزارش سی ان ان؛ در راستای تاش کنگره برای 
جلوگیری از تعطیلــی دولت، مجلس نمایندگان 
آمریکا با موافقت 230 نماینــده و مخالفت 197 
نماینده طرح بودجه موقت دولــت را به تصویب 

رساندند.
در صورتی که این طرح در ســنا تصویب نشــود، 
دولت آمریکا باالجبار تعطیل خواهد شد؛ همچنین 
در آستانه رای گیری سنا درباره اختصاص بودجه 
موقت برای دولــت ترامپ، »پــل رایان« رییس 
مجلس نمایندگان در حســاب توئیتری خطاب 
به رهبر اقلیــت دموکرات ها در ســنا نوشــت: 
سناتور چاک شــومر دولت فدرال را به تعطیلی 
نکشــانید، تامین بودجه ارتش و امنیت ملی را به 
خطر نیندازید، تامین مالی برنامه بیمه ســامت 

کودکانمان را به خطر نیندازید.

نماینده مردم اصفهان:

ترامپ با برجام بازی می کند، اما به جایی نخواهد رسید  بدهی ۴۲ میلیونی سریالنکا 
به ایران تسویه می شود

صندوق بین المللی پول اعام کرد، ســریانکا 
فوریه امســال بدهی نفتی 42 میلیون دالری 

خود به ایران را تسویه خواهد کرد.
در گزارشــی که صندوق بین المللــی پول از 
اقتصاد سریانکا منتشر کرده آمده است: »بعد 
از برقراری یک مکانیــزم پرداخت، بدهی های 
خارجی از طریق بانک توســعه صادرات ایران 
و بر اســاس یک برنامه زمان بندی شــده که 
 در اختیار مقامــات ایران نیز قرار داده شــده 
در حال پرداخت است و تا فوریه 2018 تسویه 
خواهد شد.« بر اســاس این گزارش؛ سریانکا 
تا اواســط ســال 2017 میادی 42 میلیون 
دالر بدهی نفتی معوق به ایران داشــته که 13 
میلیون دالر آن مربوط به سال 2016 بوده است. 
مشکات در برقراری یک چارچوب پرداخت، 

موجب عدم پرداخت این بدهی ها شده بود.

تیلرسون برای گفت وگو درباره 
ایران و سوریه به اروپا می رود

به گزارش رویترز؛ »هیدر نائورت« سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریــکا، از ســفر »رکــس 
 تیلرســون« وزیر خارجه این کشــور به اروپا
 خبــر داد. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تصریح کرد:تیلرســون ابتدا به لندن و پاریس 
 برای مذاکــره درباره ایران و ســوریه  به اروپا
سفر خواهد کرد و سپس برای شرکت در مجمع 
جهانی اقتصاد در »داووس«، عازم ســوئیس 
خواهد شــد. براین اساس، تیلرســون،فردا با 
همتای بریتانیایی خود »بوریس جانســون« 
دیدار خواهد کرد و ســپس در روز سه شنبه 
با مقام های فرانسه دیدار و درباره پرونده های 
ایران، ســوریه، لیبی، کره شــمالی و اوکراین 

رایزنی خواهد کرد.
 در حالی قرار اســت رکس تیلرسون در اروپا 
با مقام های فرانســه و بریتانیا در مورد ایران 
و ســوریه مذاکره کند که او طــی اظهاراتی 
بی اساس، حضور ایران در سوریه را یک تهدید 

دانست.

ان بی سی نیوز بررسی کرد: 
 احتمال نزدیک شدن 
ترکیه  به ایران و روسیه

ان بی ســی نیوز در مطلبی، تنش ها در روابط 
 ترکیــه و آمریــکا و احتمال نزدیک شــدن 

این کشور به ایران و روسیه را بررسی کرد.
به گزارش ان بی سی نیوز؛ روابط میان ترکیه و 
آمریکا به سبب حمایت واشنگتن از گروه های 
کرد دچار تنش های تازه ای شده است. دولت 
ترکیه، این گروه ها را تروریست خطاب می کند. 
تحلیلگران هشدار می دهند این بحران در حال 
دور کردن ترکیه، متحد دیرینه آمریکا و دومین 
نیروی نظامی بزرگ در ناتو، از غرب و نزدیک 

کردن آن به ایران و روسیه است.

درخواست کمیته آمریکاییان یهودی 
از آلمان:

 سفیر ایران را از آلمان
 اخراج کنید

کمیتــه آمریکاییان یهــودی از دولت آلمان 
خواست تا بنابر ادعای آنها مبنی بر جاسوسی 
عوامل ایران از ســفارت رژیم صهیونیســتی 
و یک مهد کودک یهودی ، ســفیر ایران را از 

آلمان اخراج کند.
 به گزارش اورشلیم پست؛»دیدره برگر« مدیر 
دفتر این کمیته اظهار کرد: ما انتظار داریم تا 
دولت آلمان گام های سیاسی روشنی را در این 
باره بردارد و نبایــد به گفت وگوی دیپلماتیک 
راضی بود. باید یک اقدام علنــی مثل اخراج 
ســفیر ایران در آلمان انجام شــود. پیش تر 
 نیز نشــریه فوکوس گزارش داد کــه در پی

  این اتهامــات مقام هــای آلمان بــه اماکن 
متعلــق به ایــران در مناطقــی از برلین وارد 

شده اند.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور 
با اشــاره به اینکه باید گزارش تهیه شده از اعتراضات 
اخیر بر اســاس اطاعات، توصیف و تبیین واقعیات 
باشد،گفت: اینکه عوامل بیرونی سر عناد با ما دارند و 
در این اعتراضات دخالت می کنند؛ امری بدیهی است 
و ما نباید صرفا به این بدیهیات بسنده کنیم بلکه باید 
ببینیم چه آســیب هایی موجب می شــود تهدیدات 

خارجی از آن بهره ببرند.
تاکنون گزارش های متعددی هم توسط دستگاه های 
اطاعاتی،  امنیتی و انتظامی تهیه و ارائه شده است، اما 
ضرورت دارد یک گزارش کامل و نهایی نیز تهیه شود.

وی افزود:  این گزارش براســاس اطاعات، توصیف و 
تبیین واقعیات خواهد بود، زیرا باید زمینه ها و شرایطی 
که منجر به این اتفاقات شــد به صورت دقیق بررسی 
شــود. باید عواملی شتاب دهنده شناســایی شده و 
وضعیت موجود هم دقیق تحلیل شود؛ یعنی عاوه بر 
زمینه ها و ریشه های این اعتراضات باید توصیف دقیقی 
از وضعیت و اینکه ماهیت قضیــه و انگیزه های افراد 

حاضر در تجمعات چه بوده است، بررسی شود.

  باید ریشه  اعتراضات
 تحلیل شود

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور:

امنیت

کافه سیاست

عکس  روز 

  کالس آبگوشتی
 برای سفیر آلمان در ایران

اینکه مقصد سانچی کره شمالی بوده، دروغ شاخدار است

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
تغییر نفوس، ســرآغاز نصرت هــای بزرگ و 
پیشرفت های عظیمی در ایران مانند پیروزی 
انقاب اسامی و پیروزی در دفاع مقدس بود، 
اما امروز دشمنان از مشکات اقتصادی ایران 
 برای ضربــه زدن به نظام جمهوری اســامی

 ســوء اســتفاده می کنند به همین دلیل باید 
مردمی کردن اقتصاد در کشور انجام شود.

وی افزود: اگر ایمــان و ارزش های ملت ایران 
تغییر کند حتی اگر اسم جمهوری اسامی را 
داشته باشــیم اوضاع جامعه به هم می ریزد و 
 فقر، بیکاری، گرانی و فساد در کشور رواج پیدا 
می کند. به همین دلیل ارزش های انقاب را 
باید حفظ کرد و رابطه مدیران و مسئوالن باید 

با مردم افزایش پیدا کند.

رابطه مدیران و مسئوالن
با مردم افزایش یابد

بیژن زنگنه
وزیر نفت:

کابینه

ســردار محمدرضا نقدی اظهــار کرد:حوادثی که 
در گذشــته در دو دهه رخ می داد در شرایط فعلی 
 به جایی رســیده که ظرف دو ماه رخ داده اســت.

به  طوری  که اســتکبار و صهیونیســم بین الملل و 
ایادی آنهــا در ظرف این دو ماه در عراق، ســوریه، 
لبنان، یمن، فلســطین، ایران و آفریقا و آمریکای 
التیــن شکســت خــورده اســت. ضمــن اینکه 
رییس جمهور آمریکا هــم با اظهــارات خود باید 
 به دلیــل بیماری هــای روانــی اش بــه درمانگاه 
برده شــود. وی بابیان اینکه شکست های مختلف 
استکبار جهانی منجر به پیروزی مستضعفین شده 
اســت و نویدبخش پیروزی های بزرگــی در آینده 
خواهد بود، خاطرنشــان کرد: باید امروز بدانیم که 
پیروزی های درخشــانی پیش روی ما قرار دارد که 
این پیروزی ها به دلیل صبر، بیــداری و در صحنه 
بودن ملت ایران بوده است.تمام تاش دشمن امروز 
برای معکوس نشان دادن شکســت های پی درپی 
خود است و می کوشد شیرینی پیروزی امت ایران 

را تلخ کند.

 ترامپ باید به درمانگاه
 برده شود

معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه پاسداران:

نیروهای مسلح

بیژن نامدار زنگنه گفت: نفتکش  سانچی  که 
قرارداد آن بر اساس فوب بوده برای مقصد کره 
جنوبی بار زده بود و اینکه گفته می شود مقصد 
این کشتی کره شــمالی بوده دروغی شاخدار 
است؛ چرا که مالک محموله، شرکت هانماتوتال 
کره جنوبی بوده که این محموله را برای یکی 
از پاالیشگاه های خود حمل می کرد. وی با بیان 
اینکه در بارنامه جزئیات محموله این کشــتی 
نفتکش مشخص است، افزود: ارزش محموله 
نفتکش حدود 60 میلیون دالر بوده و شرکت 
کره ای محموله خود را بیمه کرده البته ما بدون 
توجه به اینکه این کشتی بیمه بوده پولمان را 
وصول می کنیم، لذا پول وزارت نفت از فروش 
این محموله ســر جایش بوده و مــا پولمان را 

دریافت می کنیم.

اینکه مقصد سانچی کره شمالی 
بوده، دروغ شاخدار است

به نظر بنده الی 
یوم القیامه ای 

که رییس جمهور 
گفته تا پایان دوره 
ریاست جمهوری 

خودش است

پیشخوان

بین الملل

تعدادی از فعاالن شــبکه های اجتماعی، یک فایل صوتی منتسب به 
»نورالدین بوشیحه« مدیر دفتر »محمود جبریل« نخست وزیر سابق 
لیبی که از نزدیکان به امارات است را منتشــر کرده اند. در این فایل 
صوتی، بوشیحه در تماس تلفنی با یک فعال تونسی که گمان می رود 
او نیز از نزدیکان به امارات است، خواستار متشنج شدن اوضاع تونس 
می شــود و تاکید می کند که آنها از معترضان در تونس حمایت های 
مالی و رسانه ای از طریق ایجاد یک شبکه تلویزیونی در این کشور به 

عمل خواهند آورد.طبق گزارش شــبکه الجزیره، بوشیحه همچنین 
خواستار اعمال فشار بر ملت تونس برای شرکت در تظاهرات علیه حزب 
النهضه و دیگر شخصیت های برجسته تونس با هدف براندازی گروه 

اخوان المسلمین می شود.
وی اشاره می کند که آنها اکنون ســرگرم تظاهرات  در ایران هستند و 

فرصت برای پرداختن به تونس را ندارند.
تونس اخیرا شاهد تظاهرات  و آشوب هایی در اعتراض به گرانی و افزایش 

قیمت برخی کاالها بود که طی آن درگیری هایی با نیروهای امنیتی 
رخ داد و برخی افراد خسارت هایی به اماک عمومی و موسسات دولتی 
زدند و همچنین حدود 800 نفر نیز در این آشوب ها بازداشت شدند.

در اکتبر سال 2015 نیز فعاالن شبکه های اجتماعی فایل ضبط شده 
از مکالمه تلفنی بوشــیحه با »محمد دحان« از رهبران جدا شــده 
جنبش فتح فلسطین را منتشر کردند که نشان می داد دو طرف در حال 

هماهنگی برای متشنج کردن اوضاع طرابلس لیبی هستند.

تعدادی از فعاالن شبکه های اجتماعی یک فایل صوتی منتشر کردند؛
نقش امارات در اغتشاشات اخیر ایران

اروپــا  توطئــه   
علیه موشک های ایران

 تذکر شرعی به روحانی

 مذاکــرات برجــام
 قابل تکرار نیست

 اعتراف عراقچی؛ برجام 
تقریبا هیچ!

 اثــر ویرانگــر حقوق 
نجومی

 تروای نفوذ

امام جمعه مشهد طی نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت 
ملی درباره شایعات اخیر گفت: مدتی بعد از تجمع اعتراض 
آمیز تنی چند از مردم در مشــهد و  اغتشاشات در قالب آن 
از بعضی دهان ها که بعضا افراد مســئول در نظام هستند، 
اتهاماتی مبنی بر نقش اینجانب در این ماجرا اظهار شــد. 

برخی شخصیت های سیاسی با سکنا در فضای رقابت های انتخاباتی تاش می کنند اینطور القا کنند که شروع 
این تحرکات از مشهد بوده است. در حالی که شواهد متعددی وجود دارد که این موج اعتراضات از تهران آغاز شد و 
اخیرا مقام عالی دادستان کل کشور نیز به آن اذعان کرد.اینجانب در روز تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض 
بازگشت با اسفصار از استاندار محترم خراسان رضوی گزارشاتی را دریافت کردم که کاما منطبق بر بیانات مقام 
معظم رهبری در 19 دی بود و برای همه فصل الخطاب قرار گرفت.الزم است نهاد عالی امنیتی به طور دقیق نسبت 

به ریشه های اغتشاشات در مشهد تحقیق و تفحص کند.

 سردار سرلشکر قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
ســپاه در واکنش به آتش زدن پرچم کشــورمان گفت: 
»کاش آن نادان به جای پرچــم ایران من را 10 بار آتش 
می زد.« مجتبی زارعی ، عضو هیئــت علمی گروه علوم 
سیاسی دانشــگاه تربیت مدرس در واکنش به این گفته 

سردار قاسمی طی نامه ای تاکید کرد: کاش به جای تو صد بار ســوزانده شوم تا تو و پرچم افراشته ات بر فرق 
عالم در اهتزاز باشید.در ادامه این نامه آمده است: سردار! آتش بر دل ما نزن! کاش به جای تو صد بار سوزانده 
شوم!حاج قاسم عزیز! وقتی صدایت را شنیدیم که برای هتک حرمت نشانه هویت ملی بغض کردی و گفتی 
که کاش به جای پرچم ایران ده بار می سوختی! به پاس مجاهدت های تو و برای خستگی هایت و برای مرهم 
بر تاول پاهایت در پیکار با دشمنان وطن از موضع یک معلم کوچک دانشگاه می گویم؛ کاش به جای تو صد بار 

سوزانده شوم تا تو و پرچم افراشته ات بر فرق عالم در اهتزاز باشید.

واکنش آیت ا...علم الهدی:

  موج اعتراضات 
از تهران آغاز شد

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛

سردار! آتش بر دل ما 
نزن!

حمید   وکیلی
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مهار تورم، در گرو حمایت از تولید داخل

پیشنهاد سردبیر:

پارلمان

خـبر

شرکت فرودگاه ها، مجاز به 
خرید اراضی نظامی اصفهان شد

بر اســاس مصوبه آخرین جلســه کمیسیون 
تلفیق، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
می توانــد برای اجرای پروژه های توســعه ای 
فرودگاه های مهرآبــاد و اصفهان، زمین های 

متعلق به ارگان های نظامی را خریداری کند.
در جلسه کمیسیون تلفیق ماده الحاقی تصویب 
شــد که خرید امالک مورد نیاز شــرکت در 
فرودگاه مهرآباد و اصفهان از نیروهای نظامی، 
پذیرفته شــده تلقی شــود. همچنین شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در این پروژه ها 
از پرداخت سود ســهام و نقل و انتقاالت معاف 

شده است.
پیش از این رحمت اله مهابــادی، مدیرعامل 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران، 
طی نشســت خبری خود در فرودگاه اصفهان 
درخصوص طرح توسعه این فرودگاه گفته بود 
که در فرودگاه اصفهان با مشکل شدید عرصه 

حتی برای عملیات جاری فرودگاه مواجهیم.
رحمت الــه مهابــادی تاکید کــرده بود که 
۱۲۰۰میلیارد ریــال برای توســعه فرودگاه 
اصفهان اختصــاص یافته؛ امــا در اصفهان با 

محدودیت عرصه مواجه هستیم.
همچنین دی مــاه ۹۴، مدیرعامل شــرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در جلســه 
مســئوالن صنعت هوانــوردی با وزیــر راه و 
شهرسازی عنوان کرده بود که تنها ۱۱ درصد 
فرودگاه مهرآباد در اختیار شرکت فرودگاه های 

کشور قرار دارد.

بازار

ساعت مچی

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
مسئوالن نگاهی خاص به منطقه 

شرق اصفهان داشته باشند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجه به مشــکالت اقتصادی مردم شرق 
اصفهان و در پی آن پایین آمدن درآمد دهیاری ها 
و شهرداری های منطقه، انتظار می رود مسئوالن، 

شرق اصفهان را با نگاهی خاص ببینند.
حسن کامران اظهار کرد: انگیزه دعوت از مسئوالن 
کشوری، بازدید و آشنایی با منطقه شرق اصفهان 

با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری در روستا و شهر است.
وی با اشــاره به قیمت هر لیتر آب، افزود: آبی برای 
کاشت در اختیار کشاورزان قرار داده نشده است و با 
این وجود انتظار می رود خسارت آنان پرداخت شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و مشکالت 
زیاد منطقه، کل شرق اصفهان امروز محروم بوده و 
نگاه منطقه محروم به کل شرق الزم و ضروری است.

حاجی دلیگانی: 
اقتصاد کشور در حال رکود 

است
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکــه اقتصاد کشــور در حال 
رکود اســت، گفــت: بســیاری از تولیدکنندگان 

 سرمایه هایشان را در بانک  گذاشته اند.
حســینعلی حاجی دلیگانی با بیــان اینکه اکنون 
اقتصاد کشور درحال رکود است، اظهار داشت: در 
رکود اقتصادی، کشورهای دیگر سعی می کنند به 
تولیدکنندگانشان بسته های حمایتی بدهند تا تولید 
و اشتغال، پایدار نگه داشته شود و تولیدکنندگان 
روی پای خود بایستند. طی چند سال اخیر فشارها 
بر تولیدکنندگان بیشتر شد و بانک ها، سازمان های 
مالیاتی و... سبب تعطیلی بســیاری از شرکت ها و 

تولیدی ها شدند.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی، یکی از مشکالت عمده واحدهای تولیدی 
را مشکل نقدینگی و نرخ سود باالی تسهیالت بیان 
کرد و افزود: امروزه شــرایط واحدهای تولیدی و 
صنعتی به گونه ای است که یا تولید خود را متوقف 

می کنند یا آن را کاهش می دهند.
وی با بیان اینکه ارز باید به سمت تک نرخی شدن 
سوق یابد، بیان کرد: ارز باید تک نرخی و با قیمت 
واقعی در بازار عرضه شــود تا کاالهــای خارجی 
جایگزین کاالهای تولید داخل در بازار داخلی نشود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 
باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید با افزایش ســطح جامعه هدف مالیاتی، 

جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.
حمیدرضا فوالدگر افزود: گســترش سطح جامعه 
هدف مالیاتی به معنای افزایش تعداد مؤدیان است 
که این کار با شناســایی آنها می توانیم از فرارهای 

مالیاتی جلوگیری کرده و از آنها مالیات بگیریم.
وی اضافه کرد: دریافت مالیــات از حقوق بگیران، 
بنگاه های اقتصادی کوچــک و اصناف کار راحتی 
است و به طور مستمر نیز انجام می شود؛ بنابراین 
باید برای شناســایی ســایر جوامع هدف مالیات 

تالش کنیم. 
فوالدگر بیان کرد: برای دریافت مالیات از واحدهای 
اقتصادی و کسبه باید کار و اشتغال را رونق دهیم تا 
اهداف مورد نظر در قانون مالیات، بر ارزش افزون 
بهتر محقق شود. وی تصریح کرد: راهکاری که برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده، کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی و افزایش دیگر درآمدهاســت 
و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راســتای کسب 

درآمدهای غیرنفتی مصوب شد.

معاون وزیر کشــور با بیان اینکه ۳۵۰ میلیون دالر 
برای توسعه خطوط ریلی لحاظ شده است، گفت: 
۲ هزار واگن به صورت فاینانــس خریداری و بین 
کالن شهرهای دارای خطوط ریلی تقسیم می شود.

سید محمدعلی افشانی با بیان اینکه توسعه حمل 
و نقل عمومی یکی از برنامه های مهم دولت است، 
اظهار داشــت: شــهرداری ها متولی حمل و نقل 
عمومی درون شهری از جمله توسعه مترو به عنوان 

یکی از اولویت های حمل و نقل هستند.
وی با بیان اینکه در قانون برای توسعه قطار شهری 
چند ردیف بودجه از جمله تبصره ۵ تعیین شــده 
اســت، افزود: مطابق ایــن تبصره، شــهرداری ها 
می توانند اوراق مالی را در راستای تامین بودجه های 
مورد نیاز مترو به فروش برسانند. معاون وزیر کشور 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان حدود ۲۵۰میلیارد 
تومان در فروش اوراق مشارکت داشته است، ابراز 
داشت: تکمیل پروژه قطار شــهری در اصفهان با 
جدیت در حال پیگیری اســت. وی با بیان اینکه از 
سال گذشته تاکنون ۶۷ هزار تاکسی نوسازی و وارد 

عرصه خدمت رسانی به مردم شد، ابراز داشت: خرید 
۲ هزار واگن برای قطارهای شهری، ازجمله اقدامات 
در حال انجام اســت. افشانی با اشــاره به اینکه۵۰ 
درصد از اعتبارات قطار شــهری توســط دولت و 
۵۰ درصد نیز توسط شهرداری ها تامین می شود، 
ابراز داشت: حدود هشت هزار میلیارد تومان برای 
اعتبارات مترو پیش بینی شده که چهار هزار میلیارد 

تومان آن تخصیص یافته است.

معاون وزیر کشور خبر داد:

تخصیص۳۵۰ میلیون دالر برای توسعه خطوط ریلی 
مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اصفهان 
گفت: شهرســتان خور و بیابانــک و نایین به دلیل 
کثرت منابع معدنی به »جــدول مندلیف« معروف 
 اســت اما بهره برداری از این منابع با موانع زیادی 

روبه روست.
محســن نیرومند اظهار داشــت: امروز نگاه جدید 
به بازار کار و فرایندهای جدیــد آن وجود دارد که 
قوانین ما مطابق با تحوالت دنیای امروز کار نیست 
و الزم است نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز 
 متوجه تفاوت های ایجاد شده در فضای کسب و کار 

باشند.
وی به اجرای طرح تکاپو در سطح استان اصفهان در 
حوزه اشتغال زایی اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه 
اجرایی شــدن طرح تکاپو اقدامات زیادی صورت 
گرفته که متناســب با مناطق جغرافیایی اســتان، 
رسته هایی که زیرســاخت های آن در شهرستان ها 

فراهم است نیز تعیین شده اند.
نیرومند اضافه کرد: یکی از خواسته های دولت برای 
اشتغال زایی، توزیع هوشمندانه پول و هدایت آن به 

سمت و سویی مشخص و تعریف شده است.
مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اصفهان، با 
بیان اینکه در حال حاضر در حوزه  روابط کار استان 
اصفهان ۲۱۰ شورای سازش وجود دارد، ادامه داد: 
با توجه به اینکه اعضای شــوراهای سازش از میان 
افراد مطلع و آگاه به قوانین انتخاب می شــوند، این 
شــوراها روند رســیدگی در مراجع حل اختالف را 

تسهیل می کنند.

مدیر کل تعاون و کار استان اصفهان:

بهره برداری از معادن شرق استان با موانع زیادی روبه روست

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: راه حل اساسی و پایدار مهار تورم، افزایش تولید و حمایت تولیدکنندگان است. 
مصطفی رناسی افزود: اما سیاست اخذ مالیات از تولیدکنندگان و صنعتگران، تولید داخلی را ضعیف می کند و این امر، 
از مهار پایدار تورم جلوگیری می کند. وی اضافه کرد: افزایش واردات برای مهار تورم، به مهار پایدار نمی انجامد؛ فقط 
تولید داخلی را ضعیف می کند. رناسی همچنین گفت: بین سال های ۷۰ تا ۹۵ قیمت کاالهای وارداتی ۴۰ برابر و تورم 
8۴ درصد شده؛ در حالی که افزایش تحت تولید داخل، 8۱ برابر بوده است. وی اضافه کرد: قیمت ارز در کشور ما در این 

مدت ۲۶ برابر شده، مسیر کشور به سوی واردات است و این امر، تولید را با مشکل مواجه کرده است.

مهار تورم، در گرو 
حمایت از تولید داخل

نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد:

نی
گا

زر
ق با

اتا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،460،000
تومان

729،000نیم سکه
تومان

426،000ربع سکه
تومان

282،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

140،691
تومان

      قیمت سکه و طال

ساعت مچی مردانه فرانک 
Franck Muller مولر

  65,000
تومان 

ساعت مچی اسپرت مردانه 
EFR-540 Black کاسیو

 169000
تومان

Round ساعت مچی سواچ مدل

 195000
تومان

 ابتکار جالب دست فروشان
 در مترو

همین روزاست که مســافرا رو از مترو بندازند 
بیرون، بگند »توقف بیجا مانع کسب است.«

عکس روز

تعاونبا مسئوالن

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو از ۳ تا 
۶ بهمن ماه با حضور ۱۰ مشــارکت کننده برتر کشور در 

اصفهان برگزار می شود.
در این نمایشــگاه دســتاوردهای صنایع خودروســازی 
داخلی در بخش تولید و مونتــاژ و همچنین محصوالت 

واردکنندگان و نمایندگان خودروسازی های خارجی عرضه می شود.
در این دوره همچنین جدیدترین خودروهای برقی تولید ایران از شــرکت الیز خودرو در فضای باز نمایشگاه 
به نمایش در می آید. ویژگی مهم دیگر این نمایشگاه، پیش بینی رمپ های ویژه معلوالن و توان خواهان در 

تمامی غرفه ها برای بازدید آسان تر از این نمایشگاه است.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، ۹۰۰۰ مترمربع وسعت دارد. این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا 

۲۲ روزهای مذکور در محل نمایشگاه های استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست.

چهاردهمین نمایشگاه 
صنعت خودرو اصفهان 
برگزار می شود

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
برای آبیاری اراضی کشاورزی اســتان اصفهان، شش 
میلیون و ۵۲۵ هزار متر مکعب نیاز اســت؛ اما کل این 
میزان در سال های اخیر به حدود ۴هزار و ۲۰۰ میلیون 

متر مکعب کاهش یافته است.
مهرداد مرادمند با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی استان اصفهان، اظهار کرد: ۵۶۴ هزار هکتار یا معادل 

۵.۳ درصد از مساحت استان را اراضی کشاورزی تشکیل داده است.
وی افزود: با توجه به محدودیت های منابع آب طی سال های اخیر، حدود ۳۲۵ هزار هکتار آن تحت کشت 
زراعی و باغی قرار گرفته است. قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به تعداد شاغالن 
بخش کشاورزی استان افزود: حدود ۱۵8 هزار و ۷۱۴ نفر، معادل ۱۱.۳درصد از شاغالن استان را فعاالن 

حوزه کشاورزی تشکیل داده اند.

آب کافی برای همه 
اراضی کشاورزی 
اصفهان نداریم

در آیین بیســت و پنجمین ســالگرد فعالیت فوالد مبارکــه اصفهان با 
حضور مدیران استانی و مقامات کشوری، با اشــاره به تحول این صنعت  
با ســرمایه گذاری ۶هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور که اکنون 
به عنوان شرکت گروه فوالد مبارکه فعالیت می کند و اهمیت آن به لحاظ 
رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، ظرفیت تولید ۱۰۱ میلیون تن فوالد مطرح 
و گفته شد که با این حجم تولید می توان ۱۱۴ هزار برج ایفل ساخت و پنج 

برابر کره زمین، راه آهن کشید.
 فوالد مبارکه؛ بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در خاورمیانه

بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه  به فراز و نشیب های فراوانی 
که در دوران جنگ برای ساخت این مجتمع عظیم وجود داشت، اشاره کرد 
و آن را حاصل تالش نیروهای متخصص و به ویژه پشتیبانی مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفســنجانی اعالم کرد. وی گفت: فوالد مبارکه در شرایط فعلی 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد در خاورمیانه و بزرگ ترین تولید کننده آهن 
اسفنجی با ظرفیت ۱۲ میلیون تن و بزرگ ترین شرکت بورسیه است که هزار 
شرکت، مشتری مستقیم و سه هزار شرکت نیز مشتری غیرمستقیم فوالد 
مبارکه هستند. سبحانی حاصل ربع قرن تالش را رسیدن به جایگاه شرکت 
گروه فوالد مبارکه اصفهان دانست که مجموعه ای را تحت پوشش دارد؛ 
ازجمله فوالد هرمزگان در بندرعباس، شرکت خدماتی فنی مهندسی فوالد 
مبارکه، صنایع معدنی فوالد سنگان در خراسان رضوی، شرکت صنعتی 
معدنی فوالد سنگ که ســنگ آهک فوالد را تولید می کند، فوالد سفید 

دشــت تولیدکننده ورق خودرو در چهارمحال، فوالد امیرکبیر در کاشان 
و فوالد نائین و همچنین ۲ شرکت هلدینگ که زیرمجموعه فوالد هستند 
و خریداران جزء به این شرکت ها مراجعه می کنند. مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه، دراختیار داشتن کامل زنجیره تولید را از امتیازهای فوالد مبارکه 
نامید و با مقایسه تولید سال ۹۵ و ۹۶، افزود: امسال، ظرفیت تولید 8میلیون 
و۶۳۰ تن را داریم. انواع ورق های آجدار، ورق های مورد نیاز صنایع نفت و 
گاز و خودرو را تولید می کنیم که 8۵ درصد توزیع داخل، ۱۵درصد صادرات، 
۴۹ درصد صادرات به اروپا، شمال شــرق آسیا و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس را برعهده داریم. وی آثار اشتغال زایی گروه فوالد مبارکه را ۳۵۰ هزار 
فرصت شغلی و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وابسته به صنعت فوالد عنوان 
و خاطرنشان کرد: فعال به ظرفیت ۱۰۱میلیون تن رسیده ایم؛ ضمن آنکه 
بیش از 8۵ درصد نیاز خود را از داخل تامین می کنیم و رشد ۵۳ درصدی 
در بومی سازی داشته ایم. ســبحانی با اشاره به رسالت کاهش مصرف آب 
بیان کرد: اکنون ۲۵ میلیون متر مکعب آب از زاینده رود برداشت می کنیم 
و با احداث تصفیه خانه های متعدد، روند مصرف آب تازه را کاهش داده ایم و 
پساب تصفیه شده را جایگزین کرده ایم. وی با اشاره به فعالیت های اجتماعی 
شــرکت فوالد مبارکه، مهم ترین افتخارات فوالد مبارکه را احراز رتبه اول 

شرکت دانشی برتر در آسیا عنوان کرد.
توجه به نقش آب در حیات و کشاورزی استان اصفهان

محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان با گرامیداشت ربع قرن تالش فوالد 

مبارکه،  دید بلند و توســعه ای مرحوم آیت ا... رفســنجانی را در آن زمان 
به عنوان رییس جمهور، ستودنی خواند. وی همچنین شرکت فوالد مبارکه 
را سودآور عنوان کرد و با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب، افزود: مطمئنا 
هنوز این اقدامات کافی نیســت و نباید از نقش آب در حیات و کشاورزی 
استان اصفهان غافل ماند؛ زیرا بخشی از اشــتغال و اقتصاد منطقه به آب 
وابسته است و باید حتی االمکان در مصرف آب تازه برای صنعت صرفه جویی 
کرد. مهرعلیزاده گفت: با احداث ســد تونل کوهرنگ سوم، امید داریم که 
بتوانیم سهم ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب را به سهمیه منطقه اضافه کنیم. 
وی با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب، اظهار کرد: امیدواریم 
مصرف ۲۵ میلیون متر مکعب آب زاینده رود در فوالد مبارکه، به صفر برسد. 
استاندار اصفهان با اشاره به کاهش 8۰ درصدی بارش در استان، آب زاینده 
رود را بسیار کمتر از حد مورد انتظار اعالم کرد و در بخش دیگری از سخنان 
خود، براعتماد به جوانان، پایین آوردن میانگین سنی مدیران و استفاده از 

توانمندی و ایده های نیروی جوان تاکید کرد.
استفاده از تجربیات نیروی متخصص و کاردان

کرباســی، معاون وزیر صنعت و معدن با حضور در آیین بیست و پنجمین 
سالگرد تاسیس فوالد مبارکه اصفهان، نقش این صنعت را در رشد اقتصادی، 
ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور بیان کرد و افزود: در سال ۲۰۱۶، بالغ بر 
دوهزار میلیارد دالر تجارت در جهان بوده که ۴۳ درصد به فوالد اختصاص 
داشته است.وی از احداث دو پروژه ملی در سنگان خاف خبر داد و رتبه دوم 
اقتصادی چین را به لحاظ تولید 8۰۰ میلیون تن فوالد دانست و افزود: کشور 
ما از معادن غنی سنگ آهن و گاز طبیعی برخوردار است و قابلیت رشد در 
این عرصه را دارد. وی با اشــاره به افزایش ظرفیت تولید کنستانتره از ۲8 
میلیون به ۴۳ میلیون تن، گندله از ۲۲ به ۴8میلیون تن و فوالد از ۲۰ به ۳۳ 
میلیون تن در سطح کشور، بر برنامه ریزی تولید تاکید کرد که فوالد مبارکه 
توانسته با برنامه حرکت کرده و زنجیره را تا صادرات حفظ کند.کرباسی با 
ابراز خرسندی از رکورد 8 میلیون تن صادرات فوالد در سال جاری که ارزش 
افزوده فوق العاده ای برای کشور دارد، گفت: در اقتصاد مقاومتی باید توجه 
ویژه ای به صادرات داشته باشیم. معاون وزیر، مسئله آب را اساسی خواند 
و تصریح کرد: باید از تکنولوژی های روز برای صرفه جویی در آب استفاده 
کنیم. همچنین، صنایع با نیاز آبی باال باید در کنار خلیج فارس احداث شوند. 
کرباسی از افزایش ۵۰ میلیارد دالر ذخیره معدنی و ۲ میلیارد تن ذخیره 
سنگ آهن کشور خبر داد که می تواند چشم انداز خوبی برای آینده کشور 
باشد. وی با اذعان به اشتباهات ناشی از بی تجربگی مدیران در سال های 
گذشته، بر استفاده از تجربیات افراد متخصص و کاردان، دانش روز و نیروی 
جوان تاکید کرد. در این مراســم، از تمبر یادبود بیست و پنجمین سالگرد 

فعالیت فوالد مبارکه رونمایی شد.

در آیین بیست و پنجمین سالگرد فعالیت فوالد مبارکه اصفهان مطرح شد:

 ظرفیت تولید شرکت گروه فوالد مبارکه به 101 میلیون تن رسید

فرزانه افسرطه
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پوستر جشنواره تئاتر را ندیدم!

پیشنهاد سردبیر:

انتشار پوسترهای ششگانه سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که به 
عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور شناخته می شود،با موجی از انتقادها 
از سوی هنرمندان عرصه هنر در صفحه های اجتماعی و رسانه ها روبه رو شد.در این 
پوسترها شش ایموجی طراحی شده بود که حالت های مختلف احساسات را بیان می کرد.

در این خصوص، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر اصفهان، با اشاره به اینکه پوستر جشنواره تئاتر 
فجر را ندیدم، اظهار داشت: ما معموال قرار نیست از چیزی خبردار بشویم و آن طور که باید و شاید، 

در جریان امور فرهنگی قرار بگیریم و انگیزه ای برای دیدن پوستر آن داشته باشیم.
حسن اکلیلی تصریح کرد: اصال کسی تا به حال در مورد تئاتر با من صحبت کرده که حاال در مورد 

جشنواره آن صحبت کنم؟
تئاتر از سبد خاستگاه فرهنگی خانواده ها حذف شده است

به گفته وی ما اصال تئاتری نداریم که برای آن جشــنواره برگزار کنیم. اصال امکانات 
فرهنگی نداریم برای اینکه در حوزه تئاتر، عرض اندام یا سرمایه گذاری کنیم.

بازیگر سریال آقای گرفتار ادامه داد: به نظر من قبل از مطرح کردن این موضوع 
باید بدانیم که دیدگاه دولت و مسئولین به حوزه تئاتر چیست.

به گفته اکلیلی حذف تئاتر از ســبد خاســتگاه فرهنگی خانواده ها خیلی 
مهم تر از این است که جشنواره ای با عنوان تئاتر با هر کیفیت از ارائه پوستر 

برگزار شود.
تئاترهای امروز صرفا جهت رفع تکلیف اجرا می شود

وی با اشــاره به اینکه موضوع تئاترهایی که امــروزه عمال به روی صحنه 
می رود در ارتباط با مردم نیست، یکی از دالیل این امر را رفع 

تکلیف عنوان کرد.
بازیگر تئاتر هفت سین، از دالیل دیگر این موضوع 
انتشــار تعدادی پوســتر، بروشــور و پر کردن 
جداولی برای گزارش عملکرد بودجه ای خود 

را عنوان کرد.
به گفته این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر از 

اساس با بی مهری مواجه است.
اکلیلی دلیل ایــن بی مهــری را بیگانگی 
مســئوالن و متولیان فرهنگ و هنر با این 

حوزه عنوان کرد و گفت: این مسئوالن متوجه نیســتند که اگر قرار باشد هر مشکل و معضلی در 
کشور حل شود باید از طریق کارهای فرهنگی به آن اقدام کرد.

وی تصریح کرد: اگر تئاتر خوب به معنای درســت و واقعی داشتیم، با اعتیاد، طالق و آسیب های 
اجتماعی کمتری مواجه بودیم.

بازیگر فیلم پشت کوه های بلند، راهکار حل این مشکل را بررسی کارشناسی مسئولین و آوردن 
مدیران متخصص و مرتبط، اختصاص بودجه درخور و شایسته هنر عنوان کرد و گفت: با ارائه این 

راهکارها، به مرور زمان همه امور جایگاه خودش را پیدا می کند.
چون که صد آمد، نود هم پیش ماست

اکلیلی گفــت:  قطعا کیفیت پایین پوســتر جشــنواره تئاتر هــم در صحبت 
 های مذکور من مســتتر اســت و در واقع چــون که صد آمد، نــود هم پیش 

ماست.
وی ادامه داد: آنچه در حوزه فرهنگ و هنر و بخصوص تئاتر انجام می شود، در 

شأن آن نیست.
متولیان تئاتر کشوری و استانی، جرأت بیان خواسته مردم در حوزه 

تئاتر را ندارند
بازیگر سریال یکی بود یکی نبود، بیان داشــت: متولیان تئاتر 
سطح کشور و اســتان یا کارشناس و متخصص نیستند یا 
اینکه جرأت بیان خواسته مردم در حوزه تئاتر را ندارند.

بافت تئاتر از اساس در هم ریخته است
به گفته اکلیلــی مدیران باید یکبار برای همیشــه 
بپذیرند که تئاتر در کشور جایگاه مهمی دارد و به آن 

اهمیت دهند و نگاه تخصصی به آن داشته باشند.
وی خاطرنشان ساخت: اساس بافت تئاتر ما در هم 
ریخته است و صرف پرداختن به ظواهر، مشکلی 

را حل نمی کند.

پیشکسوت تئاتر اصفهان:

پوستر جشنواره تئاتر را ندیدم!
اعظم حاجی رضازاده

نمایش تجربی »تو مشغول مردنت بودی« نوشته کامران شهالیی به کارگردانی مژگان خالقی 
از اصفهان، به بخش تمرین اجرای سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.
مژگان خالقی درخصوص راهیابی نمایش »تو مشغول مردنت بودی« اظهار داشت: با توجه 
به ویژگی آلترناتیو بودن این اجرا و همین طور شناختی که از کارهای قبلی این گروه )گروه 
تئاتر چهارسو( وجود داشت، نتیجه این شد که »تو مشغول مردنت بودی« ویژگی های الزم 

را برای شرکت در بخش تمرین اجرا دارد.
مژگان خالقی افزود: بخش Try out در قالب جشنواره های »الف« تئاتری دنیا وجود دارد. 
این بخش مربوط به آثاری می شود که کامل هســتند، اما هر شب با رویکرد جدیدی اجرا 

می شوند؛ به این معنا که هر بار رویکردی متناسب با بازخورد 
مخاطب بر نحوه اجرای نمایش اثر می گذارد و مخاطب می 

تواند در نحوه اجرا، مشارکت ذهنی یا فیزیکی داشته باشد. 
همچنین آثاری که در مرحله کامل شدن هستند و برای تکمیل 

شدن، خودشان را با مخاطب به اشتراک می گذارند، در این بخش قرار 
می گیرند.

او ادامه داد: می توانم بگویم که این بخش یکی از پرچالش ترین بخش های 
جشنواره امسال است، چون با تئاتر رایج و مرسوم و کالسیک میانه ای ندارد 

و مشارکت تماشــاگر را می طلبد. این بخش با شرکت ۱۰ اثر نمایشی 
برگزار می شود و غیر از ایران، از کشورهای هلند و بلژیک که 

تجربه تئاتر آلترناتیو و تجربی را دارند نیز در آن شرکت 
کرده اند. تمامی آثار این بخش، از رویکرد پژوهشــی 

مطالعاتی برخوردار است.
وی در پایان، از اضافه شدن بخش »تمرین اجرا« امسال 

برای نخستین بار به جشنواره تئاتر فجر خبرداد.

 نمایش»تو مشغول مردنت بودی«
راهی جشنواره تئاتر شد

رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 خانه سینمای اصفهان
 برای نخستین بار تشکیل می شود

رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: خانه سینمای 
اصفهان برای نخستین بار تشکیل خواهد شد و انتخابات هیئت مدیره آن نیز در اسفند ماه 

برگزار می شود.
رضا دهقان درخصوص تشــکیل و برگــزاری انتخابات خانه ســینمای اصفهــان اظهار 
کرد: خانه ســینمای اصفهان برای نخســتین بار تشــکیل می شــود، البته قبال در قالب 
انجمن ســینماگران بوده اســت که انحالل آن اعالم و قرار شــد به خانه ســینما تبدیل 
 شــود، با این اتفاق فعالیت های آن نســبت به قبل تخصصی تر و حرفه ای تر دنبال خواهد 

شد.
وی با اشــاره به دلیل انحالل انجمن و تبدیل آن به خانه سینما تصریح کرد: تصمیم گیری 
در رابطه با انحالل انجمن و راه اندازی خانه سینما در جمع هنرمندان صورت گرفته است، 
هنرمندان، مجمع عمومی تشکیل دادند و پس از تصمیم گیری در این خصوص، این موضوع 

را به ما اعالم کردند.
رییس اداره ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان ابراز داشت: از 
وظایف خانه سینما، پیگیری امور معیشــتی هنرمندان ســینما و مطالبات آنهاست، در 
 کل فعالیت خانه ســینمای اصفهان تقریبا شــبیه به فعالیت های خانه ســینمای تهران

 است.
وی عنوان کرد: کاندیداهای انتخابات خانه ســینما هنوز مشــخص نشــده اند و در حال 
بررسی هســتیم، انتخابات هیئت مدیره خانه ســینما در اســفند ماه برگزار می شود که 
تاریخ دقیق آن در آینده نزدیک اعالم خواهد شــد؛ با توجه به برگزاری جشنواره فجر در 
 اصفهان مجبور شدیم انتخابات خانه ســینما را عقب بیندازیم و در اسفندماه آن را برگزار 

کنیم.

»احسان خواجه امیری« در اصفهان می خواند
کنسرت موسیقی »احسان خواجه امیری« روز یکشنبه، یکم بهمن ماه در اصفهان برگزار 

می شود.
مدیر مسئول شــرکت نغمه سرای پارسیان اظهار 
کرد: ایــن برنامه با اجــرای 18 قطعه از قطعات 
احسان خواجه امیری شامل آلبوم ها و تیتراژهای 

تلویزیونی این خواننده برگزار می شود.
سینا صالحی افزود: از جمله این قطعات نابرده 
رنج، لحظه، این حقم نیست، دریا، عاشق، بغض، 
احســاس آرامش، ثانیه، پرنده، تمــام قلب من 
و ســالم آخر اســت که در میان عالقه مندان به 
صدا و هنــر این هنرمند برجســته، طرفداران 

بسیاری دارد.
وی با اشــاره به اینکه در صــورت دریافت 
مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در صدد تمدید اجرای احســان خواجه 
امیری در اصفهان هستیم، گفت: احسان 
خواجه امیــری از خواننــدگان مطرح و 
پرطرفدار موســیقی پاپ در کشور است 
و در اصفهان نیز طرفداران بسیاری دارد، 
به همین دلیل در صدد هستیم تا اجرای 
این هنرمند در اصفهان را یک شب دیگر 

تمدید کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان 
می توانند برای رزرو بلیت این کنسرت 
به سایت iranconcert.com  مراجعه 

کنند.

حضوری که محلی از اعراب نداشت
اســامی نامزدهای جایزه »باربد« جشــنواره موســیقی فجر در حالی اعالم شــد که نــام »وکالیز« در بخش 

»آهنگسازی« موسیقی کالسیک به چشم می خورد.
اولین شگفتی لیســت اعالم شده ازســوی هیئت داوران در بخش جایزه آهنگسازی موسیقی کالسیک 
است؛ پریسا پیرزاده برای آلبوم »وکالیز« در حالی نامزد شــده که او در این آلبوم، تنها به اجرای آثار 
بزرگان موسیقی کالسیک از جمله ویوالدی، راخمانینوف و شوبرت پرداخته و آهنگسازی هیچ  کدام 
از قطعات را بر عهده نداشته اســت! در این بخش با توجه به اعالم هیئت داوران، علیرضا مشایخی، 
سهیل شیرنگی و کارن کیهانی، دیگر نامزدهای این بخش، با آهنگسازان بزرگ موسقی کالسیک 
دنیا رقابت خواهند کرد! پریســا پیرزاده که برای این آلبوم نامزد جشنواره شده، به این نکته اذعان 
داشته و در صفحه شخصی اش نوشته است: »باید به اطالع دوستان برسانم که آلبوم وکالیز، نوازندگی 
های من و پوریا از آهنگسازان کالسیک بوده و بر این اساس ضمن تشکر از مسئوالن جشنواره، نامم در 

میان کاندیداها محلی از اعراب ندارد«.
هیئت داوران این دوره از جشنواره هنوز به طور رسمی مشخص نشده اند اما حمیدرضا نوربخش در این 
باره عنوان کرد که نود درصد ترکیب هیئت داوران سال گذشته حفظ شده است و مانند دوره قبل 21 داور 

آلبوم ها را داوری کرده اند.

پستی به بهانه حضور فیلم »سرو 
زیرآب« در جشنواره فجر

شهرام حقیقت دوست، بازیگر ســینما و تلویزیون، با 

گذاشتن پستی از فیلم ســینمایی »سرو زیرآب« که 

به کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر و تهیه کنندگی 

سیدحامد حسینی در ســی و ششمین جشنواره فیلم 

فجر راه پیدا کرده، صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد.

»کنج بهشت« به چاپ نهم رسید
 تکین حمزه لو، نویسنده و مدیر نشر »برکه خورشید«، درباره آثار جدید این 
نشــر گفت: طی روزهای گذشــته رمان »نامهربان من کو« را از م. بهارلویی 
منتشر کردیم که طی ۵ روز، نوبت اول چاپ آن تمام شد و حاال می خواهیم 

برای چاپ دومش اقدام کنیم.
وی افزود: این رمان یــک موضوع اجتماعی دارد که فکر می کنم بخشــی از 
موفقیتش به خاطر لحن طنزی باشــد که در آن مستتر است. به این ترتیب، 
عرضه تیراژ هزارتایی این کتاب طی ۵ روز اول تمام شــد و به زودی به چاپ 

دوم خواهد رسید.
این مدیر نشر در ادامه گفت: پس از این کتاب، بهمن ماه امسال، رمانی را با نام 
»شــیراز خیابان افرا« چاپ خواهیم کرد که نوشته زهرا اسماعیل زاده است. 
این رمان درباره ازدواج های مجدد پس از مرگ همســر است. به این ترتیب 
شخصیت های اصلی این رمان، زنانی هستند که همسرانشان درگذشته اند 
و برای حفظ زندگی شــان باید ازدواج کنند. در کتاب مورد نظر، نگاهی که 
جامعه به این زن ها دارد نیز بررسی می شــود. این کتاب هم این روزها برای 

چاپ آماده می شود.
تکین حمزه لو گفت: طبق برنامه، اسفندماه هم قصد چاپ یک رمان را با نام 
»تعبیر یک کابوس« داریم که اثر شادی داودی و یک اثر جنایی است. این رمان 

درباره کشف راز یک قتل است.
این داســتان نویس درباره تجدید چاپ رمان های خــود نیز گفت: »زندگی 
شیرین« و »حوض فیروزه« از نوشته هایم به تازگی به چاپ چهارم رسیده اند 
و رمان »کنج بهشــت« هم در حال حاضر با نسخه های چاپ نهمش در بازار 

نشر حضور دارد.

حال عمومی مسعود کیمیایی رو به بهبودی است
حال عمومی مســعود کیمیایی رو به بهبودی اســت و احتماال با دستور 
پزشک، امروز از بیمارستان مرخص خواهد شد. به گفته یکی از پرستاران 
بخشی که این کارگردان سینما در آن بستری است، کیمیایی 2۷ دی ماه 
در بیمارستان دی یک عمل جراحی داشته و در حال حاضر حال عمومی 
وی خوب است. »قاتل اهلی« آخرین ســاخته مسعود کیمیایی است که 
سال گذشته در سی  و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

کیمیایی که در دوره های گذشته جشنواره فجر برای فیلم های »اعتراض« 
و »جرم«، نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی بوده، در سال 8۹ سیمرغ 

بلورین بهترین فیلم را برای »جرم« از جشنواره گرفته است.
وی ساخت فیلم های قیصر، داش آکل، اعتراض، مرسدس، سلطان، دندان 

مار، رییس، سربازهای جمعه و... را نیز در کارنامه خود دارد.

معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد اصفهان گفت: درحال 
برنامه ریزی برای برگزاری باشــکوه این جشنواره در 
اصفهان هستیم و جزئیات نهایی در این ارتباط اوایل 
هفته آینده مشخص می شود. پرویز طاهری در ارتباط 
با جشــنواره فجر در اصفهان اظهار داشــت: با توجه 
به اینکه اکران فیلم های ســی و ششــمین جشنواره 
فجر در ۳۰ استان کشور قطعی شــده است، ما نیز در 

حال برنامه ریزی برای برگزاری باشکوه این جشنواره 
در اصفهان هســتیم. وی افزود: امیدواریم با توجه به 
قراردادی که در این روز میان مسئوالن اصفهان و تهران 
منعقد می شود، شاهد اکران فیلم های شاخص جشنواره 
فجر در اصفهان باشیم.معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد 

اصفهان با بیان اینکه جشنواره فجر در استان ها از 12 
تا 1۵ بهمن ماه آغاز می شــود، بیان داشت: قرار است 
هزینه نمایش فیلم ها در جشــنواره فجر استان ها نیز 
توسط سازمان ســینمایی به تهیه کنندگان پرداخت 
شود. نمایش فیلم ها در هر استان، منوط به رضایت و 

اجازه کتبی تهیه کننده هر فیلم است. وی ادامه داد: 
بنابر اعالم شورای عالی تهیه کنندگان سینما، نمایش 
فیلم ها در هر اســتان منوط به رضایت و اجازه کتبی 
تهیه کننده هر فیلم است و هیچ اجباری برای نمایش 
یک فیلم وجود ندارد. طاهری افزود:گروه بندی نمایش 
فیلم ها در هر استان به دو گروه سودای سیمرغ 1 و 2 

تقسیم شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره ارشاد اصفهان:
جشنواره فجر در اصفهان برگزار می شود
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اگر اهل کتاب خواندن هستید، شاید تا به حال با این دو راهی مواجه شده  باشید 
که کتاب کاغذی بخرید یا کتاب الکترونیکی.

گرچه این روزها خیلی هامان کمتر کتاب می خوانیم و برای گشــت و گذار در 
شبکه های اجتماعی، سرمان توی گوشــی های موبایل است، کسانی هستند 
که جای خالی کتاب را در زندگی شــان احســاس می کننــد. کتاب خواندن 
سوای آنکه می تواند نوعی سرگرمی باشد تاثیر عمیقی هم بر زندگی فرد دارد؛ 
کتاب هایی بوده اند و خوانده ایم  که زندگی مــان را دگرگون کرده اند. هنوز هم 
خواندن یک کتاب خوب، اتفاق دلچسبی اســت؛ اگر زندگی و گرفتاری های 
روزمره بگذارند. البته با پیشرفت تکنولوژی، کتاب دیگر آن مفهوم اولیه اش را 
ندارد. ظهور کتاب های الکترونیکی احتماال فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را تا 
حد قابل توجهی تغییر داده است. در حال حاضر الزم نیست به کتاب فروشی 
بروید و در میان قفسه های پر از کتاب به دنبال عنوان مورد عالقه تان بگردید. راه 
سریع تر و شاید آسان تری پیش روی شماست؛ خریدن کتاب های الکترونیکی از 
اپلیکیشن هایی مثل فیدیبو و خواندن آنها روی موبایل ها، تبلت ها 
و البته کتاب خوان هایی مثل کیندل. اما هر کدام از این 
انتخاب ها مزایا و معایبی دارند که در ادامه 

گفته می شود.
کتاب هــای کاغذی 
دسترس  در  همیشه 

نیستند
یــد  ر ا از کتاب های کاغذی بگذ

کنیم.  خریــد کتاب های شروع 
یک فرایند است. کاغــذی، خود 

کاغــذی را از اگــر کتاب های 
ی  شــگا ه ها و آنالین سفارش فر

خریدشان به ندهیــد بایــد برای 
در میــان کتاب  فروشی  بروید و 

، حجم عظیمی از کتاب ها  ید د بگر
احتماال قســمت هایی را 

بخوانید و ســپس انتخاب 
کنید. ایــن فرایند هم خوب 

اســت و هــم بد. 

کدام کتاب ها را ترجیح می دهید؟

مزایا و معایب کتاب های کاغذی و الکترونیکی

می تواند خوب باشد و مزیت در نظر گرفته شود؛ چون برخی از کتاب خوان ها از 
همین مراجعه حضوری و انتخاب کتاب لذت می برند؛ از گشتن میان قفسه ها، 
گه گاه یک کتاب برداشــتن، باز کردن و ورق زدن. احتماال در آن سوی قضیه، 
کسانی هم هســتند که اساســا حال و حوصله ندارند در ترافیک شهر به یک 

کتاب فروشی سر بزنند. 
برای آنها گزینه  خرید آنالین در دســترس است. اما حتی اگر کتاب کاغذی را 
با کمترین دردسر هم بخرید به هر حال باید فکری به حال جای کتاب هایتان 
بکنید؛ چراکه پــس از مدتی انباشــت این حجم فیزیکی، بخشــی از محیط 
اتاق هایتان را به اشغال خود در می آورد. احتماال سخت تان باشد همیشه کتاب 
فیزیکی را همراه خود داشته باشید و امکان سرچ کلمات و کپی کردن دیجیتالی 

یک تکه از کتاب در اختیارتان نیست.
هنوز هم بعضی از کتاب خوان ها اعتقاد دارند که حاضرند قید همه این مزایا را 
بزنند و کتاب کاغذی شان را داشته باشــند. کتاب کاغذی رنگ و بوی خودش 
را دارد؛ حال و هوایی ویژه که شاید دوست داشــته باشید یک کتاب را، دقیقا 
در معنای فیزیکی اش در دســت بگیرید، بتوانید زیر کلمات آن خط بکشید و 

فرسوده شدن تدریجی این کتاب ها را ببینید.
 ببینید که مثال یک نفر در صفحه  اول کتاب برایتان به تاریخ بیست سال قبل 
یک یادگاری نوشته و هزار چیز دیگر. برای بعضی ها، کتاب باید ملموس باشد و 
به اندازه یک شیء ارزشمند هم شیفته اش هستند. آنها از جمع شدن کتاب ها 

لذت می برند، از ســاختن یک کتابخانه که شــاید خود یادآور دورانی از 
زندگی  و دل مشغولی هایشان باشد.

کتاب های الکترونیکی و کمک به حفظ محیط 
زیست

با کتاب های الکترونیکی روند خرید، آسان تر از همیشه 
است. کتاب را به ســرعت می خرید و در همان لحظه 
پس از یک پرداخــت در اختیارتان قــرار دارد. کتاب 

الکترونیکی را همه جــا دارید، مثال تــوی موبایل تان و 

موبایل تان هم کــه تقریبا همه جا همراه تان اســت. هر زمان 
احســاس کنید فرصت مطالعــه دارید می توانید بــه هزاران 
کتاب الکترونیکی ذخیره شــده در حافظه گوشی تان مراجعه 
کنید. از ســوی دیگر با خرید کتاب هــای الکترونیکی، کاغذ 
کمتری هم مصرف می شــود و این امر به قطع کمتر درختان 

و حفاظت از محیط زیســت کمک می کند. 
به این شــکل ســهولت در خرید، حمل و 

نقل تعداد بســیار زیادی عنوان کتــاب در حافظه 
دستگاه های الکترونیکی، امکان هایی چون جست وجوی 

بخش ها یا کلمات خاصی در کتاب و حفظ محیط زیست، همه 
از مزیت های کتاب های الکترونیکی اند؛ البته بجز اینکه خرید 
کتاب های الکترونیکی در بســیاری از موارد برایتان ارزان تر از 

کتاب های چاپی  تمام می شوند.
شــما کدام یک از ایــن دو را ترجیح می دهیــد؟ کتاب های 
کاغذی را به خاطــر حال و هوای خاصشــان و دقیقا به خاطر 
همــان فیزیکی بودنشــان، یا کتاب هــای الکترونیکــی را با 
 همه امکان های تســهیل کننده ای کــه در اختیارتــان قرار

 می دهند؟ 

 تاکسی پرنده ایر اسپیس ایکس 
تحولی در سیستم حمل و نقل

تاکسی پرنده ایر اســپیس ایکس با نام »Mobi-One« در 
نمایشــگاه خودرو دیترویت 2018، چشم اندازی از آینده و 
سرویس های تاکسی هوایی را برای عالقه مندان ترسیم کرد. 
Mobi-One، هواپیمای عمودپرواز الکتریکی با بال چرخان 
شرکت ایر اسپیس ایکس است که نســخه کوچک آن در 
نمایشگاه دیترویت پیش روی بازدیدکنندگان قرار گرفت. 
این وســیله نقلیه جدید می تواند بار و مســافر را با حداکثر 
سرعت 400 کیلومتر بر ساعت )250 مایل بر ساعت( حمل 

کند. تاکسی هوایی Mobi-One، رفت و آمدهای نقطه به 
نقطه را به عنوان جایگزینی ســریع و پاک برای خودروهای 
شخصی و سفرهای جاده ای که به تکنیک های تولید انبوه 
و طراحی بی حاصل خودروها )و متکی به ســوخت( وابسته 
هستند، هدف قرار داده است تا تولید آن نیز مقرون به صرفه 
باشــد. این محصول جدید به گونه ای طراحی شده که قادر 
خواهد بود 2 تا 4 مسافر یا باری با وزن 200 کیلوگرم )440 
پوند( را با ســرعت 241 کیلومتر بر ســاعت )150 مایل بر 

ساعت( در مسافت 104 کیلومتر )65 مایل( حمل کند.

جلیقه هلیت؛ ناجی موتورسواران 
بزارهــای بســیاری بــرای حفــظ جــان  تاکنــون ا
موتورسیکلت ســواران طراحی شده؛ اما شــاید هیچ کدام 
نتوانند به اندازه جلیقه هلیت، ناجی زندگی موتورســواران 
در تصادفات جاده ای باشــند. با توجه به ترافیک های شدید 
شهری، امروزه موتورســیکلت ها به یک وسیله نقلیه بسیار 
کارآمد تبدیل شــده اند اما خطرات ناشــی از تصادفات این 
وسیله بسیار تهدیدکننده و گاها جبران ناپذیر است. شرکت 
تولیدی انگلیســی Helite Moto که در حیطه محصوالت 
محافظتی مشغول به کار است، به تازگی جلیقه ای طراحی 
و تولید کرده که در اثر ضربه ضامن کپسول حاوی CO2 آن 
آزاد شده و در 80 میلی ثانیه جلیقه از گاز کربن دی اکسید 
پر می شود و مانند یک بالشــتک فشرده گردن، کمر و قفسه 
سینه موتورسوار را در برابر صدمات شدید جاده ای محافظت 
می کند. نام این جلیقه »هلیت« اســت و هــم اکنون تعداد 
زیادی از نیروهای پلیس کشور انگلیس به آن مجهز شده اند.

بدون آتش، غذا را گرم کنید
به تازگــی گجتی به بازار عرضه شــده که شــامل یک محفظه 
 ســیلیکونی تاشــو و یــک پاکت حــاوی مــواد شــیمیایی

 است. 
این وسیله می تواند در 10 دقیقه غذای فرد را بدون نیاز به آتش 
گرم کند. سال هاست که سربازان از سیستم های ساده شیمیایی 

برای گرم کردن جیره غذایی خود استفاده می کنند.
 درهمین راســتا گجت YABUL Cook ســاخته شده که این 
فناوری را به طور تجاری بــرای عموم عرضه  کند. این گجت یک 
محفظه سیلیکونی سبک وزن اســت که تا می شود، حمل ونقل 
آن آسان است و در عرض چند دقیقه غذا را گرم می کند. به این 

ترتیب دیگر نیازی به آتش نیست. 

 اطالعات گوشی ذن فون ۵ الیت 
به بیرون درز کرد

به تازگی اطالعات جدیدی از گوشی ذن فون 5 الیت به بیرون 
درز کرده که نشان می دهد شــرکت ایسوس در حال ساخت 
سری گوشی های  ذن فون 5 است. مدیرعامل شرکت ایسوس 
هم به این موضوع اشاره کرده که گوشی های سری ذن فون 5 در 
اواخر اسفند ماه، معرفی و راهی بازار می شوند. حتی شایع شده 
که این گوشی اولین بار در کشور روسیه راهی بازار خواهد شد.

در شایعات جدید گفته شده که گوشــی  ذن فون 5 الیت به 
صفحه نمایش 6 اینچی  و تراشه اســنپ دراگون مجهز شده 
 ZC600KL است. این تلفن همراه هوشــمند با شماره مدل
شناخته می شود. دو حرف KL که آخر شماره مدل این گوشی 
دیده می شــود مربوط به استفاده از تراشــه اسنپ دراگون و 

پشتیبانی از شبکه LTE می شود.

موتو X5  چهار دوربین دارد
 X5 یک گزارش جدید درباره گوشی های هوشمند موتوروال نشان می دهد که باید به زودی منتظر معرفی گوشی موتو

از طرف این شرکت باشیم.
این مدل که جانشین موتو X4 می شود تا حدی طراحی متفاوتی خواهد داشت. گوشی موتو X5 یک گوشی کامال بدون 
حاشیه است، اما آنچه این مدل را متمایز می کند وجود یک ناچِ  آیفون X مانند است. ظاهرا این ناچ برای ایجاد فضا جهت 

تعبیه دوربین دوتایی گوشی ایجاد شده. 
گوشی موتو X5 در بخش پشــتی خود هم دوربین دوتایی دارد؛ بنابراین در مجموع دارای چهار دوربین است. شرکت 
موتوروال در این مدل دکمه هوم را حذف کرده. این گوشی از هوش مصنوعی Moto XP شرکت موتوروال هم بهره می برد.

»بی.ام.و« برای ارائه خدمات به مشتریان 
اپلیکیشن پارکینگ خرید!

شرکت خودروسازی »بی.ام.و« در راســتای بخشی از برنامه خود برای 
مقابله با ترافیک شهری، یک اپلیکیشــن پارک خودرو خریداری کرده 

است.
خودروســازان به طور جــدی پارکینگ را به عنوان قــدم بزرگ بعدی 
می بینند و بی.ام.و از این قاعده مســتثنی نیســت. این خودروســاز به 
تازگی اپلیکیشن »پارک موبایل«)Parkmobile( را خریده است که 
گفته می شود بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات پارکینگ تلفن همراه در 
آمریکای شمالی است. این نخستین اقدام بی.ام.و در پارکینگ نیست، 
اما چنین وعده داده اســت که تالش می کند به سراسر جهان خدمات 
پارکینگ ارائه دهد. به طور مشخص این اقدام فقط برای به دست آوردن 
سود بیشتر از فروش خودرو نیست؛ بلکه به نظر می رسد این خودروساز 

حقیقتا دغدغه ترافیک دارد.
استیکر پوستی برای آگاهی از نور کافی خورشید

یک شرکت آرایشی، استیکر پوستی ماوراءبنفشی ساخته است که اطالع می دهد در معرض نور خورشید بودن شما 
به اندازه کافی بوده است یا نه. استیکر ماوراءبنفش LogicInk ضدآب است و مانند تتوی موقت روی پوست قرار 
می گیرد و در دو طرح ساخته می شود. یکی از آنها یک حلقه کوچک را در یک حلقه بزرگ تر نشان می دهد، درحالی 
که دیگری به شکل دو نوار موازی است. این حسگر از جوهر مخصوصی ساخته شده است که رنگش براساس قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید تغییر می کند. یکی از حلقه ها یا نوارها بالفاصله از سفید به بنفش تغییر می کند که 
سایه آن با شدت نور آفتاب تعیین می شود. در عین حال، حلقه یا نوار دیگر از سه قسمت تشکیل شده است که به طور 
پیوسته بر اساس میزان تابش اشعه ماوراءبنفش از رنگ بنفش تا رنگ صورتی تغییر می کند. ابتدا قسمت اول، سپس 
دوم و در نهایت هر سه قسمت صورتی می شود. هنگامی که هر سه قسمت به صورتی تغییر رنگ داد، آنگاه متوجه 

می شوید که به محدودیت روزانه ماوراءبنفش خود رسیده اید.

افزونه های آلوده کروم، دردسرآفرین شد
گوگل مجبور به حذف چهار افزونه آلوده مرورگر اینترنتی کروم شد که 
برای رایانه های کاربران مشــکالت امنیتی ایجاد می کردند. بررسی ها 
نشان می دهد افزونه های یادشده بیش از نیم میلیون بار از فروشگاه کروم 
وب استور بارگذاری و نصب شده اند و ضعف و آسیب پذیری عمدی آنها 
می تواند کاربران را دچار مشــکل کرده باشد. اولین بار محققان امنیتی 
شرکت آیسبرگ، مشکل یادشده را شناسایی کردند و با بررسی ترافیک 
افزونه های یادشــده، متوجه شــدند که از آنها برای انتقال ناخواســته 
کاربران به سایت های نمایش دهنده انبوهی از تبلیغات اینترنتی استفاده 
 Nyoogle، Stickies،  Lite Bookmarks  می شود. این افزونه ها که
HTTP Request Header نــام دارند، رایانه های آلوده شــده را به 
سایت های تبلیغاتی هدایت می کنند. تحقیقات جدی تر نشان داده که 
افزونه های یادشده برای جاسوسی از رایانه های کاربران هم مورد استفاده 
قرار می گیرند و لذا کاربران باید هر چه سریع تر آنها را از روی رایانه های 

خود حذف کنند.

تشکیل 32 پرونده قضائی علیه اپل 
همین چند وقت پیش بود که اپل به خاطر کاهش عمدی سرعت پردازنده آیفون 6 و مدل های 
باالتر، از مشتریانش معذرت خواهی کرد. همان طور که قطعا در اخبار خوانده اید، اپل نگران بود 
باتری ضعیف تر آیفون های قدیمی، قادر به شارژ رسانی به دیوایس هایش نباشند و در نتیجه، 
دستگاه کاربران زودتر از آنچه که باید، خاموش شود. اگرچه به نظر می رسد پیشنهاد اپل برای 
تعویض باتری آیفون با قیمت 29 دالر تا حدودی سبب فروکش کردن خشم مشتریان شده، اما 
فاش شدن این موضوع پیش از تایید رسمی اپل، کماکان به وجهه ساکنین کوپرتینو آسیب زده 
است؛ به هرحال هیچ کس دوست ندارد متوجه شود که کاهش سرعت موبایلش به این خاطر بوده 

که کمپانی تولید کننده، چنین تصمیمی گرفته و اطالعی هم به وی نداده است.
حاال در گزارش ها آمده که کاهش سرعت پردازنده آیفون ها، به بهای 32 پرونده قضائی علیه اپل 
تمام شده است و اینها صرفا پرونده هایی هستند که در ایاالت متحده شکل گرفته اند. مشتریان 
اپل در بازارهایی مانند فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی نیز وکالیی را استخدام کرده اند تا 
به پرونده آنها علیه این کمپانی رسیدگی کنند. شاکی هر یک از این پرونده ها، چند کاربر آیفون 
هستند و همه آنها، شکایتی یکسان علیه اپل تنظیم کرده اند؛ بنابراین احتمال دارد که در نهایت، 
تمام این پرونده ها در قالب یک پرونده واحد در آمده و پای اپل را به دادگاه باز کنند. گفتنی است 
که برخی شاکیان اعتقاد دارند اپل با کاهش سرعت آیفون های قدیمی، در پی افزایش فروش مدل 
های 2017 بوده؛ اما طبیعی است که اپل این ادعا را رد کرده و حفاظت از باتری را اصلی ترین 

دلیل تصمیم خود می داند.

افزونه های آلوده کروم، دردسرآفرین شد
پیشنهاد سردبیر:
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فرماندار خوانسار خبرداد:
 احداث نخستین کارخانه 

تولید کاغذ از سنگ آهک 
فرماندار خوانسار گفت: نخستین   خوانسار
کارخانه تولید کاغذ از جنس سنگ آهک استان 
اصفهان در خوانسار احداث می شود. سیدحسن 
شفعتی اظهار کرد: در هفته دولت 14 واحد مواد 
غذایی، صنایع تبدیلی و بســته بندی در شهرک 
صنعتی خوانسار کلنگ زنی شد و تاکنون پیشرفت 
فیزیکی خوبی داشته است. وی افزود: با دستورات 
استاندار اصفهان مبنی بر رفع تملک برای احداث 
واحدهای صنعتی و با همکاری مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت استان و شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، رفع تملک و واگذاری 40 هکتار زمین در 

احداث شهرک صنعتی انجام شد.
فرماندار خوانسار بیان کرد: در روستای خم پیچ 20 
واحد کوچک صنعتی از سوی سرمایه گذار بومی 

درحال احداث است.
وی با اشــاره به اینکه برای حفظ محیط زیست 
شهرستان خوانســار، احداث صنایع غیرآالینده 
تعریف شده است، تصریح کرد: به منظور جلوگیری 
از تخریب جنگل و باغات درختان، به زودی کارخانه 
تولید کاغذ از جنس ســنگ در خوانسار احداث 
می شود. شفعتی با اشاره به اینکه نخستین کارخانه 
تولید کاغذ از جنس ســنگ در اســتان اصفهان 
در شهرســتان خوانســار احداث می شود، گفت: 
بااســتفاده از فناوری نوین، در تهیه این نوع کاغذ 
95درصد سنگ آهک به کار می رود که ماندگاری، 
کیفیت دو چندان کاغــذ و ضد نفوذپذیری آب را 

به همراه دارد.

 سرپرست اداره راهداری اردستان 
مطرح کرد:

ضرورت احداث راهدارخانه 
در جاده اردستان به اصفهان

سرپرست اداره راهداری اردستان  اردستان

گفت: یکی از نیازهای اساسی در اردستان، احداث 
راهدارخانه در محور اردستان به اصفهان است؛ اما 
در این خصوص پیگیری های انجام شده نتیجه ای 

نداشته است.
احمد کاشکی اظهار کرد: اداره راهداری اردستان 
به یک مرکز معاینه فنی ماشین های سنگین نیاز 

مبرم دارد.
وی افزود: یکی از نیازهای اساســی در اردستان، 
احداث راهدارخانه در محور اردستان به اصفهان 
بوده که در این خصوص پیگیری های انجام شده 
نتیجه ای نداشته است. سرپرست اداره راهداری 
اردستان گفت: جاده های شهرستان که در بعضی 
مکان ها از قدمت زیادی برخوردار بوده و به ماشین 
آالت و نیروی انسانی نیاز دارد که مسئوالن باید آن 
را برآورده کنند. کاشکی با بیان اینکه احداث پایانه 
مسافری در اردستان یکی از نیازهای اساسی مردم 
اســت، تصریح کرد: در حال حاضر چهار شرکت 
مســافری در اردســتان و زواره به مردم خدمات 

ارائه می کند.
وی خاطرنشــان کرد: اداره راهداری اردستان در 
حال حاضر به منظور تعمیــر و نگهداری راه های 
مواصالتی خود به 100کیلومتر روکش آسفالت 
گرم نیاز مبرم دارد؛ همچنیــن به 250 کیلومتر 
روکش آسفالت ســطحی در راه های روستایی و 
فرعی،230 کیلومتر ایمن ســازی در محورهای 
مواصالتی و 10 کیلومتر روشنایی در سه راهی ها و 

کمربندی اردستان نیاز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
صدور مجوز تاسیس بزرگ ترین 

اقامتگاه بوم گردی در دهاقان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  دهاقان

دستی و گردشگری استان اصفهان، از صدور 13 
مجوز اولیه، جهت تاســیس موسســات جدید 
گردشگری در استان اصفهان خبر داد و گفت: در 
این نشســت با تاســیس بزرگ تریــن اقامتگاه 
بوم گردی استان اصفهان در قلعه امین آباد از توابع 

شهرستان دهاقان موافقت به عمل آمد.
فریدون الهیاری در ادامه به تالش برای توســعه 
گردشگری در شهرستان های مختلف استان اشاره 
کرد و گفت: قصد داریم در مناطقی از اســتان که 
گردشگری نیاز به توسعه بیشتر دارد نیز گردشگری 
را نهادینه کنیم؛ بنابراین در این نشســت مجوز 
تاسیس یک کمپ عشــایری در روستای »دزج« 
از توابع شهرستان دهاقان نیز صادر شد. الهیاری 
همچنین با تاکید بر حمایت از توسعه اقامتگاه های 
بوم گــردی در اســتان تصریــح کــرد: تصمیم 
داریم تا پایان ســال 1396 تعــداد اقامتگاه های 
 بوم گردی فعال اســتان را به بیــش از 250 عدد

 برسانیم.    

رییس شبکه دامپزشکی نطنز:
شهروندان به عالمت استاندارد 

مرغ و تخم مرغ توجه کنند
رییس شبکه دامپزشکی نطنز  نطنز

گفت: مردم برای حفظ سالمتی خود فقط از مرغ 
و تخم مرغ هایی استفاده کنند که تاییدیه وزارت 

بهداشت، عالمت استاندارد و تاریخ انقضا دارد.
سید محمد مهدی نظام طاهری با اشاره به اجرای 
طرح آموزش و پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان اظهار کرد: ماموران شبکه دامپزشکی 
شهرســتان تمام تالش خود را برای پیشگیری 
از این بیماری با آموزش دقیق به جامعه هدف و 

مسئوالن امر به کار گرفته اند.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز با بیان 
اینکه بیمــاری آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان 
در فصل ســرما شــیوع پیدا می کنــد، افزود: 
تاکنون هیچ گونه مــوردی از ابتالی پرندگان 
به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرســتان 

گزارش نشده است.
وی از آمادگی کامل شــبکه دامپزشکی نطنز 
برای مقابله با این بیماری خبر داد و گفت: سال 
گذشته یک مورد ابتال به بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد در شهرستان از طریق دانه های آلوده گزارش 
شد که بالفاصله طرح آموزش و پیشگیری از این 
نوع بیماری برای جامعه هدف با حضور نیروها 
اجرا شــد و خوشــبختانه با اجرای آموزش ها، 

تاکنون موردی مشاهده نشده است.
طاهری ادامه داد: مانور مقابله با این نوع بیماری 
نیز در شهرستان انجام شده اســت و اگر مورد 
مشکوکی به شــبکه دامپزشــکی اعالم شود، 
بالفاصله برای تشخیص و مقابله ورود خواهیم 

کرد.
رییس شبکه دامپزشــکی از آموزش کارکنان 
اداره حفاظت از محیط زیســت نطنز به دلیل 
احتمال ابتالی پرندگان مهاجر به این ویروس 
خبر داد و گفت: شهروندان برای حفظ سالمت 
خود فقط از مرغ و تخم مرغ هایی استفاده کنند 
که تاییدیه وزارت بهداشت، عالمت استاندارد و 

تاریخ انقضا دارند.

مدیر آموزش و پرورش سمیرم خبرداد:
 وجود ۱۵مدرسه تخریبی 

در سمیرم
مدیــرکل نوســازی مدارس  سمیرم

استان اصفهان گفت: 24 درصد از مدارس استان 
اصفهان فرسوده و تخریبی هستند و همچنین 

میانگین عمر مدارس آن، 25 سال است.
محمدحسین سجاد  اظهار کرد: اعتبار تخریب 
و نوســازی مدارس فرســوده در دو سال اخیر 
در بودجه های ملی در نظر گرفته شــده است. 
این مقام مســئول ادامه داد: این تخصیص ها 
و برنامه ها، برای شهرســتان سمیرم و مدارس 
شهری و روستایی آن هم پیش بینی شده و در 
فعالیت های کاری این سازمان قرار دارد. مدیرکل 

نوســازی مدارس اســتان اصفهان درخصوص 
استانداردســازی سیســتم گرمایشی مدارس 
با بیان اینکه در چهار ســال گذشته 65 درصد 
مدارس استان استانداردسازی شده است، اضافه 
کرد: تا پایان ســال جاری یک شعله بخاری در 
مدارس استان نخواهیم داشــت و تمامی آنها 
به شوفاژ و مدارس یک کالسه، به بخاری برقی 

مجهز می شوند.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ســمیرم، 
در ادامــه با یادآوری اینکه 40 مدرســه در این 
شهرستان به بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارند، 
افزود: 15آموزشگاه تحصیلی در این شهرستان 

تخریبی محسوب می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر:
 سارق منزل 

حین سرقت دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان  خمینی شهر

خمینی شهر، از دســتگیری یک سارق منزل 
حین ســرقت ازســوی ماموران انتظامی این 

شهرستان خبر داد.
 ســرهنگ علي جعفــري نژاد اظهار داشــت:  
مامــوران گشــت کالنتــري 15 شهرســتان 
خمیني شهر، حین گشت زني در محدوده شهر 
کوشک، فردي را در حال باال رفتن از دیوار یک 

منزل مشاهده کردند و وارد عمل شدند.
وي با اشاره به دستگیری این فرد توسط ماموران، 
بیان داشت: فرد دستگیر شده در بازجویي هاي 
پلیس، به سرقت ســه منزل در این شهرستان 

اعتراف کرد.

سیدمحسن سجاد با اشاره به جایگاه علم آموزی در دین مبین اسالم، اظهار 
کرد: دین مبین اسالم همواره انسان را به مطالعه و کسب دانش تشویق 
کرده است، چرا که همه علوم در نهایت انسان را به سوی خداوند متعال 
ســوق می دهند؛ از این رو باید گفت علم و دانش در باورها و اندیشه های 
دینی ما ریشه دارد و بسیاری از آیات قرآن و احادیث در این زمینه مباحثی 
را مطرح کرده اند. وی افزود: بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران نیز نگاهی 
ویژه به علم آموزی داشــتند و بر همین اساس در هفتم دی ماه 135۸ با 
فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی با عزم ملی و فرهنگی، خواستار حضور 
همه جانبه مردم و مسئوالن در این زمینه شــدند. فرماندار شهرستان 
لنجان تصریح کرد: امام خمینی )ره( فرمودند: »ازجمله نیازهای اولیه هر 

ملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهم تر از آنهاست، آموزش برای 
همگان است. کشور ما وارث ملتی اســت که از این نعمت بزرگ در رژیم 
سابق محروم بوده و اکثر افراد کشور از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند، 
چه رسد به آموزش عالی و با توجه به اهمیت موضوع، این مهم همواره باید 

مورد توجه قرار گیرد تا شاهد انسداد بی سوادی باشیم.«
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که از دیــدگاه اقتصادی نیز آموزش و 
پرورش نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود؛ چراکه سواد پایه و اساس 
هر کشور بوده که فرهنگ، دانش و فناوری بر آن استوار است. سجاد اضافه 
کرد: نباید فراموش کرد بی سوادی با فقر و جهل و استثمار، بیکاری، جرم 
و... رابطه مستقیم دارد و از سوی دیگر عامل بازدارنده توسعه و پیشرفت 

جوامع بشری است؛ از این رو پس از پیروزی انقالب اسالمی سواد آموزی 
به فرمان امام خمینی )ره( از یک حرکت محــدود فرهنگی، به نهضتی 
فراگیر تبدیل شد. وی با بیان اینکه اهمیت مبارزه با بی سوادی بر کسی 
پوشیده نیست، گفت: دولت تدبیر وامید اهمیت ویژه ای برای امور آموزشی 
و فرهنگی قائل اســت و بر همین اســاس طی مدت گذشته برنامه های 
گسترده ای برای مبارزه با بی سوادی به انجام رسانده و شهرستان لنجان 

نیز در این حوزه پیشتاز است.
فرماندار شهرستان لنجان، در ادامه مهاجرپذیر بودن شهرستان لنجان 
یکی از دالیل افزایش بی ســوادی در این شهرســتان را اعالم و عنوان 
کرد: انسداد بی سوادی در شهرســتان لنجان به دلیل مهاجرت روزانه از 
استان های همجوار بسیار سخت است؛ اما اداره آموزش و پرورش باید برای 
انسداد مبادی بی سوادی، از طریق دانش آموزان که به ترغیب بی سوادان 
خانواده به سوادآموزی وکاهش بی سوادی نقش موثری دارند، وارد میدان 
شود. وی با اشــاره به اینکه دانش آموزان در صف اول آینده سازان ایران 
اسالمی قرار دارند، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که آموزش وپرورش 
می تواند با بهره گیری مناسب از هوش و استعداد نسل جوان کشور، زمینه 
را برای رشد و توسعه همه جانبه کشور فراهم سازد؛ از این جهت سرمایه 
گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی، یک سرمایه گذاری 
بلندمدت محسوب می شــود و این مهم باید در شهرستان لنجان مورد 

توجه قرار گیرد. 
ســجاد تاکید کرد: باید تالش شود تا 
فضای مدرســه را پویا، پر نشاط و فعال 
کرده و با بهره منــدی از توانمندی ها 
و خالقیت هــای مدیــران و معلمان، 
اســتعدادهای دانش آموزان را شکوفا 
کنیــم؛ از این جهــت رســیدگی به 
مشکالت موجود در مدارس شهرستان 
لنجان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت 
آموزش در مدارس لنجان، متذکر شد: 
تمام معلمان در شهرستان لنجان مورد 
اعتماد هســتند؛ بنابرایــن باید انگیزه 
دبیران در طول سال تحصیلی را افزایش 
داد و برای ارتقــای کیفیت در مدارس 
نیز تالش کرد تا شاهد شکوفایی هرچه 
بیشــتر اســتعدادهای دانش آموزان 

باشیم.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: انسداد بی سوادی در شهرستان لنجان به  دلیل مهاجرت روزانه از استان های همجوار بسیار  لنجان

 دین مبین اسالم سخت است؛ اما اداره آموزش و پرورش باید برای انسداد مبادی بی سوادی با قدرت وارد میدان شود.
همواره انسان را 

به مطالعه و کسب 
دانش تشویق 

کرده است، چرا 
که همه علوم 

درنهایت انسان را 
به سوی خداوند 

متعال سوق 
می دهند

با مسئوالن

 اجرای طرح احیای زاینده رود با بهره گیری
 از ظرفیت فوالد مبارکه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

نماینده مردم شهرستان مبارکه در  مبارکه

مجلس شورای اسالمی، اجرای هرچه سریع تر طرح 
احیای زاینده رود را با بهره گیری از ظرفیت شرکت 

فوالد مبارکه خواستار شد.

زهرا سعیدی به افزایش ظرفیت تولید شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان اشاره و اظهار کرد: صنعت فوالد از 
شاخصه های توسعه هر کشور محسوب می شود و 
این ســطح تولید و فروش در شرکت فوالد مبارکه 

مرهون تالش کارکنان این شرکت است.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، از اســتاندار اصفهان اجرای طرح احیای 
زاینده رود را هرچه سریع تر و با بهره گیری از ظرفیت 
شرکت فوالد مبارکه به شــیوه سرمایه گذاری این 
شرکت در آن  خواستار شــد. وی خاطرنشان کرد: 
از مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه می خواهم تا 

حمایت بیشــتری از بانــوان شــاغل دارای فرزند 
زیر 6 ســال در این شرکت داشــته باشد و امنیت 
شغلی کارکنان فضای سبز این شــرکت را تامین 
کند؛ چراکه کارگران رکن اصلی کار هســتند، نه 
سرمایه گذاران. ســعیدی اذعان داشــت: همواره 
حداکثر تالش خود را در دفاع از حقوق بازنشستگان 

صنعت فوالد داشته و خواهم داشت.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
اجرای طرح احیای زاینده رود با بهره گیری از ظرفیت فوالد مبارکه

فرمانــدار گلپایــگان اظهارکرد:  گلپایگان

همزمان با دهه فجر امســال 46 پــروژه عمرانی، 
خدماتی، کشاورزی با اعتباری بالغ بر 1۷ میلیارد و 
500 میلیــون تومان در شهرســتان گلپایگان به 
بهره برداری می رسد. حسین فراست افزود: 19 پروژه 
برق رســانی با اعتباری بالغ بر 3 میلیــارد و 250 
میلیون تومان و همچنین فاز دوم تبدیل شبکه به 
کابل خودنگهدار، با صرف اعتبار حدود 2 میلیارد 
تومان در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید. 
فرماندار شهرســتان گلپایگان تصریح کرد: کارگاه 
تولیدات بتونی در شهر گلشهر با اعتبار ۷00میلیون 
تومان، ازجمله پروژه هایی است که در دهه فجر به 
بهره برداری خواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: دو 
پروژه جنگل کاری با بذر بادام دیم در ســطح 40 
هکتار و 15 هکتار از مراتع شهرستان گلپایگان از 
محل اعتبارات تملک دارایی به اتمام رسیده است. 
فراست ادامه داد: آبیاری کم فشار و قطره ای شرکت 
گلشن در منطقه گلشــهر در مساحت 10 هکتار با 
صرف یک میلیارد و 200 میلیــون تومان از محل 

اعتبارت دولتی انجام شده اســت. وی عنوان کرد: 
آسفالت محور نیوان- گوگد به طول 1.2 کیلومتر با 
صرف اعتبار حدود 115 میلیون تومان، آســفال 
محــور روســتای فاویــان- دســتجرده  به طول 
3.5کیلومتر و با صــرف اعتبار 550 میلیون تومان 
اعتبار و احداث میدان مالزجان به طول 1.5کیلومتر 
با صرف اعتبــار ۷00 میلیــون تومــان، ازجمله 

پروژه های قابل افتتاح راه و شهرسازی است.

فرماندار گلپایگان خبرداد:

افتتاح ۴۶ پروژه عمرانی همزمان با دهه فجر
فرماندار نطنز گفت: برخورد سلبی  نطنز

درخصوص تکنولوژی های نوظهور اثربخش نخواهد 
بود، بنابراین در بحث آسیب های فضای مجازی نباید 

به عقب برگردیم.
یوسف حسنی با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده گفت: استفاده 
نادرست از شبکه های اجتماعی در محیط خانواده، 
سبب کاهش سطح ارتباطات عاطفی و  میزان گفت وگو 
در خانواده ها شده است. وی افزود: استفاده نادرست 
از این امکانات سبب از بین رفتن حریم ها در خانواده 
شده و حتی در مواردی منجر به بروز اختالفات تا حد 
طالق و جدایی است. حســنی با بیان اینکه کاربران 
فضای مجازی باید سواد رسانه ای داشته باشند، اظهار 
کرد: عدم آگاهی از این فضا می تواند زندگی شخصی 
افراد را متحول کرده و آسیب های جدی را به دنبال 

داشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیت اســتفاده از اصحاب رســانه 
و نیروهــای فعال اجتماعــی در آگاهی بخشــی و 
توانمندسازی جامعه، خواستار حضور بیشتر و فعال تر 

گروه های مختلف فعال اجتماعی و اصحاب رسانه در 
کارگروه های اجتماعی شد.

فرمانــدار نطنز به اهمیت اســتفاده از شــیوه های 
کارشناسی شــده، علمی و مبتنی بر تجربیات قبلی 
پرداخت و اظهــار کرد: برخورد ســلبی درخصوص 
تکنولوژی های نوظهور اثربخش نخواهد بود؛ بنابراین 
در بحث آســیب های فضای مجازی نباید به عقب 

برگردیم و مانند ممنوعیت ماهواره رفتار کنیم.

فرماندار نطنز:

برخورد سلبی در تکنولوژی های نوظهور اثربخش نیست

رییس پلیس راهور اردستان گفت: با هماهنگی های انجام شده به مدیریت محترم آموزشگاه  اردستان

ویژه اصفهان، کلیه خدمات آموزشی و آزمون گواهی نامه ویژه در اردستان انجام می شود. 
سروان ابراهیم نرگسیان اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شــده از سوی پلیس راهور شهرستان و مساعدت 
رییس پلیس راهور استان اصفهان، ثبت نام گواهی نامه ویژه به صورت موقت و مقطعی با همکاری آموزشگاه ویژه 
شهدای مهندسی اصفهان برای کشاورزان عزیز آغاز شده است. وی در پایان از کاهش 50 درصدی تعرفه ارائه 

خدمات ثبت نام متقاضیان خبرداد.

انجام کلیه خدمات 
آزمون گواهی نامه ویژه 

رییس پلیس راهور اردستان 
خبرداد: جا

نا

فرمانداری

رییس جهاد کشاورزی شــهرضا گفت:  شهرضا

برای نخستین بار کاشت بادام زمینی در 3200 مترمربع از 
مزارع شهرستان انجام شد. رضا باقری اظهار کرد: کاشت 
بادام زمینی برای نخستین بار به صورت پایلوت در سه هزار 

و 200 مترمربع از مزارع شهرستان انجام شد.
وی با بیان اینکه مزارع بادام زمینی شهرســتان در دو منطقه مهیار و روستای ســوالر قرار دارد، گفت: این 

محصول به صورت کشت بهاره کاشته شده است.
رییس جهاد کشاورزی شــهرضا اضافه کرد: آفاتی همچون  بیماری قارچی سفیدک دروغی و کنه قرمز، این 
محصول زراعی و گیاه حامل آن را تهدید می کند؛ اما در مزارع شهرســتان برای مبارزه با این آفت ها مبارزه 
شیمیایی  صورت نگرفته است. باقری گفت: پیش بینی می شود از سطح سه هزار و 200 متر مربع مزارع بادام 

زمینی در شهرستان شهرضا، 3۸4 کیلوگرم بادام زمینی خشک برداشت شود.  

کاشت بادام زمینی 
 برای اولین بار 
در شهرضا

دبیر همایش بررسی مشکالت زیست   آران و بیدگل

محیطی و گردشــگری آران و بیدگل بااشاره به اینکه از 
ابتدای سال آبی جاری، تنها سه میلی متر باران در آران و 
بیــدگل باریده اســت، اظهار کــرد: تداوم ایــن روند، 
خشکسالی وحشتناکی را در سال آینده به دنبال خواهد 

داشت. محسن سلطان محمدی ادامه داد: میانگین بلندمدت بارش ها در آران و بیدگل 120 میلی متر است 
که متاسفانه در سال های اخیر بارش متوسط کمتر از این میزان بوده است. وی اضافه کرد: 90 درصد آب 
استحصالی این شهرستان در بخش کشاورزی با بهره  وری پایین مصرف می  شود که اجرای سیستم های 
نوین آبیاری می تواند تاثیر بسزایی  در صرفه جویی آب داشته باشد. سلطان محمدی تاکید کرد: سوءمدیریت 
در بخش کشاورزی و استفاده شبانه روزی از چاه های این بخش، موجب شده آب شور به منابع آب شیرین 

هجوم بیاورد و آن را غیر قابل استفاده کند.

90درصد مصرف 
آب آران در بخش 
کشاورزی

فرماندار لنجان:

مهاجرپذیری؛مانع انسداد بی سوادی در لنجان
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100352208781 ابالغنامــه:  شــماره   10 /600
9609980352200754 شــماره بایگانی شــعبه: 960787  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  خانم زهرا هاشــمیان ده کردی، خواهان  خانم اکرم باطنی   
دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم زهرا هاشــمیان  به خواســته الزام به تنظیم سند 
رسمی  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980352200754 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/01/27 و ساعت 9/30 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:32253 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)167 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352208777 ابالغنامــه:  شــماره   10 /601
9609980352200701 شــماره بایگانی شــعبه: 960730  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای بهــرام براتی فرزند رســول، خواهــان  صندوق مهر 
کارآفرین   دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقایان بهرام براتی  و نوروز علی دویســتی و 
 روح ا... هاشمی به خواســته  مطالبه  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352200701 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/22 و ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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:32255 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)172 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/629 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  10393/3641 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام معصومه دهقانی هفتشویه فرزند علی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027004253- 96/4/18 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/11/24 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:33408 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/630 خواهان آقای جواد محمدی مبارکه دادخواســتی به خواسته الزام به انتقال سند 

رسمی سواری سمند به شــماره 31 س 516 ایران 63 به مبلغ 13 میلیون تومان و هزینه 
دادرسی به انضمام کلیه خسارت قانونی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران 
و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 715/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 96/12/07 روز دوشنبه ساعت 9 صبح تعیین گردیده علی هذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی زاینده رود 
محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی اســت در صورت عدم حضور، شورا به 
خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف:446 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف تیران )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100352208753 ابالغنامــه:  شــماره   10 /599
9409980352201461 شــماره بایگانی شــعبه: 941591  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای امیر خلیلیــان فرزند محمد، خواهــان  ولی اله ریاحی 
نســب  دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای امیر خلیلیان فرزند محمد و محمد کسایی 
سید فخر الدین کســایی و رحیم خلیلیان منوچهر حمصی   به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9409980352201461 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  
وقت رســیدگی  مورخ  1397/01/29 و ســاعت 11/30 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:32246 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/631  خانم مهین صالح نیا دارای شناســنامه شماره  8 به  شرح دادخواست به کالسه 
776/96  ش 1 ح  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی پناه صالح نیا به شناســنامه 36 در تاریخ 1396/09/20  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا صالح نیا 
، ش.ش 23، 2- رضا صالح نیا، ش.ش 7 ، 3- سعید صالح نیا، ش.ش ملی 1080052755 
)فرزندان ذکور( 4- مهین صالح نیا، ش.ش 8، 5- بهناز صالح نیا، ش.ش 5، 6- مریم صالح 
نیا ، ش.ش 422، 7- زهرا صالح نیا، ش.ش 1، 8- شهناز برونی محمود صالحی، ش.ش 
9 )فرزندان اناث( 9- رقیه خدائی، ش.ش 48 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 445 شعبه اول 
حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون)190 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/628 نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه  پالک ثبتی شماره 
330 فرعی از 75 اصلی سفلی اردســتان واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 7459 در 
صفحه 465 دفتر 162 امالک به نام امراله جمشیدیها کچومثقالی صادر و تسلیم گردیده 
است، ســپس ابوالفضل جمشــیدیها کچو مثقالی احدی از ورثه نامبرده نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 960319681364749-96/3/25 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 36861-96/3/21 به گواهی دفتر خانه 
50 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:416 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان )227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/619 در خصوص پرونده کالسه 960654 خواهان کمال الدین نظریان با وکالت آقای 
فرهاد تیموری دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد علی بادامی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/12/2  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مابین خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33590 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/620 در خصوص پرونده کالسه 961453 خواهان محمدرضا  صدیقی نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 5/300/000 ریال به طرفیت یعقوب ســلیمانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/12/5 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف: 33605 شعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350612299 ابالغنامــه:  شــماره   10 /621
9609980350601100 شــماره بایگانی شــعبه: 961302  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به  آقای احســان نجفی علی کرزانی فرزند علی، خواهان  آقای 
اشکان صفدری   دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقایان احســان نجفی علی کرزانی و 
احمد جزینی درچه  به خواسته  اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه وجه و 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 220(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350601100 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/12/06 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:33579 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106805302245 ابالغنامــه: شــماره   10 /622
9609986805301546 شــماره بایگانی شعبه:961546 ابالغ شــونده حقیقی: فاتح 
رحمنی فرزند محمد امین کدملی 3820423826 به نشــانی مجهــول المکان، تاریخ 
حضور:1396/12/06 یکشنبه ساعت: 11 ،محل حضور: اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتع شماره سه شورای حل اختالف، 
در خصوص دعوی حسن کاظمی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می 
شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت 
عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:33567 شعبه 53 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 3( ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106837207772 ابالغنامــه:  شــماره   10 /623
9609986837201353 شماره بایگانی شــعبه: 961473  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به  آقای اصغر دباغیان اصفهانی فرزند حسین، خواهان  خانم شهناز 
صفاری فرزند غالمعلی   دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای اصغر دباغیان اصفهانی فرزند 
حسین  به خواسته طالق به درخواست زوجه  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
216(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986837201353 شعبه 12 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/12/07 ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید 

م الف:33562 شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/624 در خصوص پرونده کالسه 21/24/96 ح ش خواهان مصطفی قلعه شاهی فرزند 
عباس دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محمد منتظر القائم فرزند اکبر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 1396/12/09 ساعت 14 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان بزرگراه شــعبه احمد کاظمی ) ذوب آهن(- جنب زندان 
مرکزی و اداره کل زندانهای استان اصفهان روبروی ایســتگاه اتوبوس BRT- مرکز 
امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان اصفهان- شعبه 21 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را 
اخذ نماید در صورت  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود. م الف:33641 شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 149 کلمه،

 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/625 در خصوص پرونده کالســه 21/23/96 ح ش خواهان مصطفی قلعه شــاهی 
فرزند عباس دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محمد حسین معطریان 
فرزند غالمعلی و محمد منتظرالقائم فرزند اکبر تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 1396/12/09 ساعت 13/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
بزرگراه شــعبه احمد کاظمی ) ذوب آهن(- جنب زندان مرکــزی و اداره کل زندانهای 
استان اصفهان روبروی ایستگاه اتوبوس BRT- مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت 
 بعد از خروج زندانیان استان اصفهان- شــعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم آن را اخذ نمایــد در صورت  
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف:33642 شــعبه 21 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 154 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/626 در خصوص پرونده کالســه 21/25/96 ح ش خواهان مصطفی قلعه شــاهی 
فرزند عباس دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت بهمن ایرج فرزند منوچهر و 
همسر ایشان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 1396/12/09 
ساعت 14/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان بزرگراه شعبه احمد کاظمی ) ذوب آهن(- جنب 
زندان مرکزی و اداره کل زندانهای استان اصفهان روبروی ایستگاه اتوبوس BRT- مرکز 
امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان اصفهان- شعبه 21 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را 
 اخذ نماید در صورت  عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33643 شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 151 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794701297 ابالغنامــه:  شــماره   10 /627
9609986794700721 شماره بایگانی شــعبه: 960721  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به خانم اکرم صلواتی زاده، خواهان آقای گودرز قیطاسی دادخواستی 
به طرفیت خوانده خانم اکرم صلواتی زاده به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794700721 شعبه 17 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/12/09 ساعت 16 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ 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: 33561 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )171 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/612 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1352/96 ، وقت رسیدگی: ساعت 8/45 صبح  روز شنبه مورخه 
1396/12/12، مشخصات خواهان: مهدی جمشیدی فرزند علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران مقابل 700 دستگاه روبروی مشاور امالک مهدی،  مشخصات خوانده: میثم 
محمدی گلدر فرزند اکبر،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک بانک صادرات به شماره 492348 مورخ 96/8/1، دالیل خواهان: تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 

آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6459 شعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )187 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/613 مرجع رســیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1069/96 ، وقت رســیدگی: ســاعت 5/25 بعد از ظهر  روز 
چهارشنبه مورخه 1396/12/16، مشخصات خواهان: علی سعیدی فرزند مرتضی به نشانی 
 محمودآباد خ 46 کارخانه اهورا، مشــخصات خوانده: مصطفی رحمانی فرزند عباسعلی، 
خواســته و بهــای آن:  مطالبــه، گــردش کار: خواهــان خوانــده را مجهــول 
المــکان اعــالم و تقاضــای ابــالغ دادخواســت و وقــت رســیدگی بــه 
 وی از طریــق نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6508 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/615 خانم بتول پریشانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 10538 به شرح دادخواست 
به کالسه  897/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صدیقه بیگم پریشان احوال به شناسنامه 8054 در تاریخ 1396/1/16  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- بتول پریشانی فروشانی فرزند حسین، ش.ش  10538 )فرزند( 2- حسن علی پریشانی 
فروشانی فرزند حسین، ش.ش 337 )فرزند( 3- مرتضی پریشانی فروشانی فرزند حسین، 
ش.ش 256 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6516 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )142 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/616 خانم مریم حاج هاشــمی دارای شناسنامه شــماره 228 به شرح دادخواست به 
کالسه  902/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منصور قربانی به شناســنامه 66 در تاریخ 1396/3/2  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین قربانی 
حسن ابادی فرزند علی، ش.ش 78 )پدر( 2- محترم حاجی حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
نصراله، ش.ش 11763 )مادر( 3- مریم حاج هاشمی فرزند عباس، ش.ش 228 )همسر( 
4- امیر حســین قربانی فرزند منصور، ش.ش 130797341 )فرزند( 5- شهرزاد قربانی 
فرزند منصــور، ش.ش 1130270580 )فرزند( 6- رویا قربانــی فرزند منصور، ش.ش 
1130460071 )فرزند( 7- نگار قربانی فرزند منصور، ش.ش 1130935728 )فرزند( و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6514 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )175 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/617 آقای محمود محمود صالحی دارای شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست به 
کالسه  899/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شاه صنم صالحی خرسانکی به شناسنامه 139 در تاریخ 1387/12/13  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شکرخدا 
محمود صالحی فرزند میرزا حســین، ش.ش 446 )فرزند( 2- محمود محمود صالحی 
فرزند میرزا حســین، ش. 253 )فرزند( 3- مدینه محمود صالحی فرزند میرزا حســین، 
ش.ش 1 )فرزند( 4- شــوکت محمود صالحی فرزند میرزا حســین، ش. 368 )فرزند( و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 

تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6512 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )154 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/605 شــماره پرونــده: 139604002003001228/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602422/1 شــماره ابالغیه: 139605102003006473 بدینوسیله به آقای احسان 
یوسفی فرزند حسین ساکن اصفهان خیابان فروغی کوچه مسجد الهادی پالک 4 کدپستی 
8137898177 که طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نگردیده ابالغ می شود که باستناد چک شماره 1478/655840/21 مورخ 1396/05/17 
عهده بانک ملت شعبه ســه راه حکیم نظامی اصفهان و گواهینامه عدم پرداخت شماره 
139605181020555584- 1396/05/18 صادره بانک ملی ایران شعبه فرودگاه امام 
خمینی )ره( مبلغ پنجاه میلیون ریال به آقای میثم کفائی کیوی بدهکار می باشــید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواســت صدور اجرائیه نموده، پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به شماره 1/ 139604002003001228 در این اداره مطرح 
می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 33536 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)191 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/606 شــماره پرونــده: 139504002004000577/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9501802/2 شماره ابالغیه: 139605102004003203 بدینوسیله به شرکت نوآوران 
کوثر سپاهان ثبت شده به شماره 23725 ثبت شرکتهای اصفهان ساکن اصفهان میدان 
احمدآباد اول سروش طبقه فوقانی فرش محتشم ابالغ می شود که بانک پارسیان شعبه 
دکتر نوربخش اصفهان به استناد ســند رهنی شــماره 12366-87/11/24 دفتر 146 
اصفهان جهت وصول مبلــغ 689/000/000 ریال بابت اصــل و 148/899/507 ریال 
بابت سود و 1/834/310/917 ریال بابت خسارت تا تاریخ 95/04/28 و از تاریخ مزبور تا 
تسویه نهایی روزانه 803/465 ریال و حق الوکاله و بیمه طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده  و پرونده اجرائی به کالســه فوق در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 95/09/17 مامور محل اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در  یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج 
در ســند رهنی فوق )ششــدانگ پالک 10354/164 بخش 5 ثبت اصفهان( با تقاضای 
بســتانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 
حقوق دولتی استیفا خواهد شد.  م الف: 33538 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)215 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/607 شــماره پرونــده: 139604002003001276/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602537/1 شــماره ابالغیه: 139603802003000294  ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی 
پرونده به شــماره بایگانی 9602537 بدینوســیله به خانم رقیه خاموشی، نام پدر رحیم، 
شماره شناسنامه 2665 ،شــماره شناســه ملی: 1290708940، متولد 1366/06/21، 
به نشــانی اعالمی متعهد له، اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار شــمالی کوی گلستان بن 
بســت ســوگل انتهای کوچه ک- پ 8193959666 و رحیم خاموشــی، نام پدر علی، 
 شــماره شناســنامه 1089، متولد 1336/08/03، به نشــانی اعالمی متعهد له: خ کاوه

 برازنده صفائیه بلوک نگین واحد 35 کدپســتی 819395966 ابالغ می شــود که بانک 
ملی ایران شعبه غدیر به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 94/9/5-6602483473003 
جهت وصول مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل طلــب ومبلغ 12371252 ریال بابت 
ســود و به انضمام خســارت تاخیر متعلقه به میزان 27800 ریــال از تاریخ 96/9/21 تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
 کالسه 9602537 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور، ابالغ واقعی به شما 
به شرح آدرس اعالمی میســر نگردیده است، لذا بنا به تقاضای بســتکانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود 

و چنانچه ظــرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی کــه روز ابالغ محســوب می گردد 
 نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید، عملیــات اجرایی جریــان خواهد یافت. 
222 کلمــه،   م الــف: 33537 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)

3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

10/608 شــماره پرونــده: 139604002003001227/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9602421/1 شــماره ابالغیه: 139605102003006474 بدینوسیله به آقای احسان 
یوسفی فرزند حسین ساکن اصفهان خیابان فروغی کوچه مسجد الهادی پالک 4 کدپستی 
8137898177 که طبق گزارش مامور مربوطه محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نگردیده ابالغ می شود که باستناد چک شماره 1478/655841/58 مورخ 1396/05/30 
عهده بانک ملت شعبه ســه راه حکیم نظامی اصفهان و گواهینامه عدم پرداخت شماره 
139605301020704653- 1396/05/30 صادره بانک ملی ایران شعبه فرودگاه امام 
خمینی )ره( مبلغ شصت میلیون ریال به آقای میثم کفائی کیوی بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواســت صدور اجرائیه نموده، پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و پرونده اجرایی به شماره 1/ 139604002003001227 در این اداره مطرح 
می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
191 کلمــه،  م الــف: 33535 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)

 2 کادر( 
حصر وراثت

10/633  آقای اکبر احمدنژاد مهابادی دارای شناسنامه شــماره 43 به شرح دادخواست 
به کالســه  493/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســینعلی احمدنژاد مهابادی به شناســنامه 1180072839 در تاریخ 
1396/8/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- سهیال آقائیان اردستانی فرزند مســیب به شماره شناسنامه 257 مادر متوفی 
2- اکبر احمدنژاد مهابادی فرزند حســین به شماره شناســنامه 43 پدر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 566 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز )139 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/27 شماره:1396/04/457909-1396/10/26  نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه احداثی پالک ثبتی شماره 1343 فرعی از 52- اصلی واقع در کوی گنبد باز 
جز  بخش 9 حوزه ثبتی نطنزذیل ثبــت 17276 در صفحه 204 دفتر امالک جلد 140 به 
نام فاطمه کریمی دستجردی تحت شماره چاپی مسلسل 318915 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس به موجب سند انتقال شماره 11893-1387/03/22 دفترخانه شماره 
25 نطنز به آقای تقی کریمی دستجردی فرزند حسین  انتقال یافته ضمنا برابر سند رهنی 
11894 مورخ 1387/03/22 دفترخانه اسناد رسمی 25 نطنز تمامی ششدانگ پالک مرقوم 
در رهن بانک مسکن شعبه نطنز می باشد پس نامبرده با  ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 960407061586208-1396/10/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره: 64522 الی 64524  به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است 
مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 565 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)274 کلمه، 

3 کادر(
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امام صادق )ع( فرموده اند:  هر کس برای خدا دانش بیاموزد، به آن عمل 
کند و به دیگران آموزش دهد ، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و 
گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. با 
توجه به این حدیث؛ می توان گفت که نقش آموزش در تربیت انسان ها 
به قدری واالست که ائمه اطهار نیز به کرات از آن یاد کرده اند؛ همچنین 
رهبر معظم انقالب نیز در چندین مورد به توجه بیشــتر به آموزش نسل 
آینده تاکید داشته اند. ایشان فرموده اند: آموزش وپرورش باید بتواند نسلی 
تربیت بکند باایمان؛ اصلش ایمان اســت... باوفا، مسئولیت پذیر، دارای 
اعتماد به نفس، دارای ابتکار، راستگو، شجاع، نسل باحیا، بافکر، اهل فکر 
کردن، اهل به کار گرفتن اندیشه، عاشق کشور، عاشق نظام، عاشق مردم، 
نسلی که کشــورش را دوست بدارد، مصالح کشــورش را مصالح شخص 

خودش بداند، از آنها دفاع کند؛ یک چنین نســلی باید پرورش پیدا کند؛ 
یک نسل محکم، قوی، عازم، جازم، باابتکار، پیشرو، فعال؛ این جور نسلی 

الزم است؛ این کار آموزش وپرورش است.
مدیریت استان کمک می کند تا مشکالت آموزش و پرورش 

اصفهان کاهش یابد 
مسلما برای چنین آموزش و پرورشی نیاز است شرایط و لوازم آن نیز مهیا 
باشد؛ اما هر ساله شاهد کاهش بودجه آموزش و پرورش با توجه به افزایش 
جمعیت هستیم .در این راستا استاندار اصفهان نیز درخواست توجه بیشتر 
به آموزش و پرورش در استان داشته اند. محسن مهرعلیزاده بابیان اینکه 
حدود 99 درصد بودجــه فعلی آموزش و پرورش اســتان، هزینه حقوق 
کارکنان می شــود، تصریح کرد:آموزش و پرورش استان اصفهان 750 
میلیارد تومان کسری بودجه دارد. مهرعلیزاده  در جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود: رویکرد اقتصادی باید در معاونت پشتیبانی 

و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان حاکم شود و این اداره در 
این زمینه راهکار ارائه کرده و در جلسات شورا مطرح کند تا راهکارهای 
مناسب برای حل مشکالت آموزش و پروش استان اتخاذ شود. وی ادامه 
داد: مدیریت استان کمک می کند تا مشکالت آموزش و پرورش اصفهان 
کاهش یابد.استاندار اصفهان همچنین گفت: با توجه به شرایط و چشم انداز 
اقتصادی کشــور،آموزش و پرورش نیــز باید با همفکری افــراد و مراکز 
تخصصی، نسبت به احصا و ارائه راهکارهایی برای برون سپاری خدمات 

آموزشی و واگذاری آن به بخش خصوصی، مطابق ضوابط اقدام کند.
لزوم رونق مدارس غیر انتفاعی

بر خالف برخی از کارشناســان که نظر بر گسترس مدارس دولتی دارند، 
اما استاندار اصفهان بابیان اینکه مدارس غیرانتفاعی باید رونق پیدا کنند، 
افزود: الزم است که بخش خصوصی در این حوزه فعال تر شود.مهرعلیزاده 
اضافه کرد: آموزش و پرورش تاکنون نسبت به اینکه به دنبال راهکارهای 
دیگر برای کسب درآمد باشد، فکر نکرده و یا قوی وارد نشده و همواره به 

کمبود اعتبار و بودجه عادت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداران باید ســریع تر نسبت به پرداخت عوارض 
پنج درصد ســهم آموزش و پرورش اقدام کنند، تصریح کرد: مبلغ آن در 
صورت تحقق کامل، باز هم نسبت به کل کسری بودجه آموزش و پرورش 
استان عدد قابل توجهی نیست.استاندار اصفهان با قدردانی از تالش اداره 
نوسازی و آموزش و پرورش این استان در ســاخت مدارس با نمای عالی 
و کالس های خوب و مســتحکم، گفت: با این تالش ها، وجود حتی یک 
مدرسه کانکسی یا خشت و گلی در استان قابل پذیرش نیست حتی اگر 
تعداد این مدارس در استان کم و نسبت آنها به کل هم بسیار کم باشد. وی 
تاکید کرد: مدارس کانکسی باید برچیده شود به طوری که در مهرماه سال 
آینده نباید هیچ مدرسه و کالس کانکسی وجود داشته باشد و این کار باید 

از 22 بهمن امسال آغاز شود.
کیفیت یکسان تحصیلی برای همه!

با توجه به اینکه بر اساس آمار اعالم شده حدود 850 هزار دانش آموز در 
پنج هزار و 300 فضای آموزشــی و 32 هزار کالس درس در 41 منطقه 
و شهرســتان اســتان اصفهان زیر نظر 52 هزار معلم مشغول کسب علم 
هستند، رســیدگی به اوضاع آموزش در بخش دولتی کار سختی به نظر 
 می رسد؛ اما اینکه برخی از دانش آموزان به دلیل نداشتن شهریه مدارس
 غیر انتفاعی از تحصیل جا بمانند و یا در مدارس دولتی از آموزش با کیفیت 
و امکانات کمتر بهره مند شــوند ،جای تامل و اندیشه برای بهبود هرچه 

سریع تر اوضاع را دارد.

معاون رییس جمهور:
تخریب زیستگاه ها، زندگی 

حیات وحش را تهدید می کند
معاون رییس جمهور گفت: امروزه زندگی حیات 
وحش، به دلیل تخریب زیستگاه ها با تهدیدهای 
گوناگون مواجه است که این امر برای حیات انسان 

ها نیز خطر جدی محسوب می شود.
عیسی کالنتری اظهار داشــت: سازمان حفاظت 
محیط زیســت، وظایف حاکمیتی گســترده ای 
برعهــده دارد و بر این اســاس نیازمنــد تقویت 
ســاختاری، افزایش نیروی انســانی و تجهیزاتی 
خود است.معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست بر ضرورت عملیاتی سازی 
سیاست تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مدیران 
کل حفاظت محیط زیست استان ها تاکید کرد و 
گفت: مدیران کل در اســتان ها دارای اختیاراتی 
هستند که باید در جای خود از آنها استفاده کنند تا 

همه فعالیت ها در تهران متمرکز نشود.

مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوای 
دانشگاه اصفهان:

بنزین و خودرو در کشور ما از 
استاندارد الزم برخوردار نیستند

مدیر گروه پژوهشــی آلودگی هوای پژوهشکده 
محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: گام اول در 
حل اصولی آلودگی هوا این است که تمام منابع 
موجود شناسایی و مقدار نرخ انتشار آلودگی های 
مهم از این منابع مشخص شوند؛ اما به دلیل اینکه 
در کشــور ما بنزین و خودروها از استاندارد الزم 
برخوردار نیســتند، منابع متحرک ســهم قابل 

مالحظه ای درآلودگی هوا دارند.
محمدرضا طالیی در خصوص مدیریت آلودگی 
هوا اظهار داشت: این عمل تهیه سیاهه آلودگی 
هوا بــوده و در اصفهان در حال انجام اســت که 

داده های الزم برای مباحث مدیریتی تهیه شود.
وی تایید کرد: قــدم بعدی محاســبه هزینه ها 
و تاثیرگذاری هاســت، اینکه برخــی منابع که 
حذف پر هزینه ای دارند، حذف آنها چه مقدار در 
کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد؟ باید لیستی تهیه 
شــود که منابع را از لحاظ هزینه و تاثیرگذاری 

تقسیم بندی کند.
 طالیــی در خصوص تاثیــر تعطیلــی مدارس
 بر آلودگی هوا خاطرنشان کرد: بررسی این تاثیر 
بدون جمع آوری صحیح داده، امکان پذیر نیست 

و نیازمند کار علمی قوی است.

سه پرنده شکاری در 
زیستگاه های استان رها شدند

ســه بهله پرنده شــکاری آســیب دیده، پس از 
تیمار و درمان در زیســتگاه های طبیعی استان 
اصفهان رها شدند.مرتضی جمشیدیان، فرمانده 
یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: سه بهله پرنده شکاری شامل قرقی ماده، 
سارگپه و عقاب طالیی در زیستگاه های طبیعی 
شهرســتان های نجف آباد، ســمیرم و نطنز رها 
شــدند.وی گفت: این پرندگان کــه مصدوم یا 
 زخمی بودند با همکاری سازمان های غیر دولتی 
زیست محیطی و دوستداران محیط زیست پس 

از تیمار به طبیعت بازگشت داده شدند.
وی با بیان اینکه این پرندگان از جمله پرندگان 
شکاری و حمایت شــده توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست هســتند ، افزود: بهترین اقدام در 
چنین مواردی اطالع به موقــع به نزدیک ترین 
پایگاه محیط زیست توسط مردم است تا قبل از 
هر آسیب جدی به شاهپرها، دم و دیگر اندام های 
داخلی، پرنده زنده گیری و در زیســتگاه اصلی 

خود رها شود.

اجرای پروژه پژوهشی پاکسازی 
خاک از آلودگی های نفتی 

پروژه پژوهشــی »بررســی باکتری های تصفیه 
کننده خاک های آلوده به مواد نفتی« از ســوی 
واحد HSE شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
منطقه اصفهان با همکاری مرکز علمی تحقیقاتی 
دانشــگاهی اصفهان و واحد HSE منطقه تهران 
انجام شد.کیوان صمیمی، مسئول بهداشت صنعتی 
و محیط زیست منطقه و همچنین مسئول اجرای 
این پروژه پژوهشی، گفت: در راستای حفظ محیط 
زیســت و مبارزه با آالینده های محیطی، راستی 
آزمایی و ســنجش میزان کارایــی باکتری های 
تصفیه کننده خاک های آلوده بــه مواد نفتی که 
توسط یکی از شــرکت های دانش بنیان واقع در 
مرکز علمی تحقیقاتی دانشــگاهی اصفهان ارائه 
شــده بود، در مرکز انتقال نفت شماره ۶ مارونـ  

اصفهان انجام شد.

در پی کسری بودجه 750میلیاردی آموزش و پرورش استان اصفهان؛

استاندار، قول مساعدت داد

عکس  روز 

رها کردن کودک ۶ماهه؛ در حریم خشک زاینده رود

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سطح 
هوشیاری دانش آموز بابلی که از سی و سه پل سقوط 

کرده بود، افزایش یافت.

کیانوش جهان پور در خصــوص آخرین وضعیت 
دانش آموز بابلی که روز سه شــنبه از روی سی و 
سه پل ســقوط کرده بود، اظهار داشت: با توجه به 

افزایش سطح هوشیاری وی، دستگاه های تنفس 
مصنوعی نیز از این نوجوان جدا شــده است.وی با 
بیان اینکه همه امکانات بیمارستان آیت ا... کاشانی 
اصفهان برای بهبود وضعیت این دانش آموز به کار 
رفته است، افزود: این بیمار طی چند روز آینده نیز 
در بخش آی سی یو بســتری می ماند و در صورت 

بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص خواهد شد. 
به گزارش زاینــده رود این دانش آموز 1۶ ســاله 
مازندرانی کــه در قالب اردوی دانــش آموزی به 
اصفهان ســفر کرده بود، هنگامی که قصد گرفتن 
عکس سلفی از خود روی سی و سه پل اصفهان را 

داشت، بر اثر بی احتیاطی از روی پل سقوط کرد. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
سطح هوشیاری دانش آموز بابلی افزایش یافت

رییس جمعیت مامایی اصفهان گفت: اجرای طرح 
تشــویقی افزایش زایمان طبیعی ســبب افزایش 
خطاهای پزشــکی به ویژه هنگام زایمان شد و به 
تعداد نوزادانی که در بخش NICU بستری شدند، 
اضافه شــد.محبوبه والیانی با تاکید بــر اینکه باید 
زایمان های طبیعی به طور کامل به ماماها واگذار 
شود و تاکنون این اقدام از ســوی وزارت بهداشت 
صورت نگرفته اســت، اظهار داشــت: یک زایمان 
طبیعی، بین هشت تا 24 ساعت به طول می انجامد 
و با توجه به اینکه متخصصان زنان و زایمان فرصت 
کافی برای وقت گذاشــتن برای زایمان طبیعی را 
ندارند و در بســیاری این موارد زایمان طبیعی در 
شــرایطی صورت می گیرد که مادر آماده نیست، 
همین مســئله مادر و نوزاد را در شــرایط آسیب 
پذیری قرار داده اســت که باید زایمان طبیعی به 
طور کامل به ماما واگذار شــود که در شرایط کامال 

آماده این اقدام صورت بگیرد.

والیانی با بیان اینکه وضعیت نگران کننده به دلیل 
افزایش سزارین همچنان وجود دارد و اگر چه آمار 
آن چند درصد کاهش داشته، اما هنوز با آمار جهانی 
بسیار فاصله داریم، تصریح کرد: در بسیاری از موارد 
شاهدیم که عدم تشخیص درست باعث شده مادری 
نیاز به سزارین داشته باشد؛ اما زایمان طبیعی برای 
وی تجویز شود و برای اینکه زمان کافی برای زایمان 
طبیعی وجود داشته باشد مداخالتی انجام شده که 
در نهایت بعد از زجر نــوزاد و مادر، به جای زایمان 

طبیعی، سزارین انجام شده است.

رییس جمعیت مامایی اصفهان:

طرح افزایش زایمان طبیعی، خطای پزشکی را افزایش داد
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت: 25 مدرســه مســتقل با میانگین 9 
دانش آموز و 30 مدرســه غیر مســتقل با میانگین 
27 دانــش آموز کانکســی و خطر آفریــن در این 
استان وجود دارد.محمدحسین ســجاد در جلسه 
شورای آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 43 
درصد مدارس استان مستحکم، 37 درصد نیازمند 
مقاوم ســازی، 19/۶ درصد تخریبی و 25 مدرسه 
مســتقل با میانگین 9 دانش آموز و 30 مدرســه 
غیر مســتقل با میانگین 27 دانش آموز، کانکسی و 
خطرآفرین اســت. وی بابیان اینکه استان اصفهان 
حدود 850 هزار دانش آمــوز دارد، اضافه کرد: 18 
درصد مدارس این اســتان غیر دولتی و 7/۶ درصد 
مدارس دو نوبته و میانگین تراکم دانش آموزی در 
هر کالس 24/8 درصد است.ســجاد با بیان اینکه 
هیچ وسیله گازسوز غیر استاندارد در مدارس استان 
اصفهان وجود ندارد،گفت: 39 مدرســه این استان 

باید تخلیه شــود که 25 باب از آنهــا در محدوده 
شهرستان اصفهان قرار دارند.وی خاطرنشان کرد: 
10/5درصد اعتبارات اســتانی آمــوزش و پرورش 
معــادل ۶8 میلیارد تومــان به اداره کل نوســازی 

مدارس اختصاص یافته است.
مدیرکل نوسازی،توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان ادامه داد: 72 درصد از طرح های نوســازی 
استان اصفهان توسط خیران انجام شده و 93 درصد 
 از 1۶4 طرحی که در حال تهیه نقشــه و ســاخت

 هستند، مردمی و مشارکتی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان: 

55 مدرسه کانکسی و خطرآفرین در اصفهان وجود دارد

 عشق ابدی این مرد حتی
 پس از فوت همسرش

قاب روز

پلمب ۲۳ واحد صنفی متخلف 
در اصفهان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان 
از بازدید و نظارت پلیس بر واحدهای صنفی و 
پلمب 23 واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن 
پروانه کسب و رعایت نکردن مقررات مربوطه 

در شهر اصفهان خبر داد.

سرهنگ محمد حسن اسماعیلی با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در راســتای ارتقای امنیت 
اجتماعی و ســاماندهی صنوف بــدون پروانه 
کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف در شهر 
اصفهان توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومی اجرا شــد.وی افزود: در همین راستا 
ماموران نظارت بر اماکــن عمومی پلیس طی 
چند روز گذشــته از 874 واحد صنفی بازدید 
کردند.سرپرست پلیس امنیت عمومی استان 
اصفهان بیان کرد: 23 واحــد صنفی متخلف 
به علت نداشــتن پروانه کســب و عدم رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای 38 واحد 
اخطاریه پلمب صادر شــد.وی با اعالم تداوم و 
تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و 
نظارتی پلیس، از عموم شــهروندان خواست، 
در صورت مشــاهده هرگونــه تخلف، موضوع 
 را به مرکــز فوریت های پلیســی 110 اطالع 

دهند.

کشف ۹ موتورسیکلت مسروقه 
نتیجه اجرای طرح ضربتی

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از اجرای 
طرح ضربتی مبارزه با سرقت و کشف 9 دستگاه 
موتور سیکلت مسروقه خبر داد.سرهنگ »حسن 
یاردوســتی« اظهار داشــت: پلیــس اصفهان 
در ســومین روز از شــروع طرح ضربتی مبارزه 
با سرقت در ســطح شهرســتان اصفهان موفق 
به کشف 9 دســتگاه موتور ســیکلت مسروقه 
شد.وی خاطر نشان کرد: ســرعت باال و کاهش 
 زمان در کشــف اموال مســروقه نشــان دهنده 

موفقیت عملکرد پلیس اصفهان است.

 موافقت کارگروه آموزش
  با کلیات طرح  حذف کنکور

کارگروه آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار 
مجلس با کلیات طرح آموزش عالی بدون کنکور 
موافقت کرد.چهارمین جلسه کارگروه آموزش و 
تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اســالمی با دســتور کار حذف کنکور در محل 

کمیسیون اصل 90 برگزار شد.
در این جلسه که با دعوت از اساتید دانشگاهی و 
جهاد دانشگاهی به بررســی طرح آموزش عالی 
بدون کنکور پرداخته شد، اکثر نمایندگان حاضر 

در جلسه با کلیات طرح موافقت کردند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی:
تصادف در محور اصفهان – نایین 

یک کشته برجای گذاشت
تصادف پراید با پژو یک کشته و چهار مصدوم 
برجای گذاشــت.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان گفت: بر اثر برخورد 
پراید با پــژو در محور اصفهــان - نایین بعد از 
سجزی، یک مرد 50ســاله در دم جان باخت 
و چهار نفر نیز مصدوم شــدند. غفور راستین 
افزود:مصدومــان این حادثه به بیمارســتان 
الزهرای اصفهان منتقل شــدند . کارشناسان 
 پلیــس در حــال بررســی علت ایــن حادثه 

هستند. 

»کالرنــس« پیرمــرد 93 ســاله و اهــل 
جورجیاست. او هنوز با عکس همسرش که در 
2013 فوت کرده غذا می خورد.آنها ۶3 سال 

باهم زندگی کردند.

اخبار

آموزش و پرورشخبر

نوزادی که در بستر خشک رودخانه زاینده رود در حوالی 
روســتای هویه فالورجان رها شده بود، تحویل بهزیستی 

شهرستان داده شد.
ســخنگوی اداره کل بهزیســتی اســتان گفــت: مردم 
محلی این پسر بچه شــش ماهه را که در روستای هویه 

 از توابع شهرســتان فالورجان در بســتر رودخانه زاینده رود رها شــده بود، تحویل کالنتری 11 فالورجان
 دادند.

محمدرضا عسگریان زاده با بیان اینکه این کودک دارای معلولیت میکروسفال است، افزود: با انتقال این کودک 
به بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان و پس از معاینات بالینی تحویل بهزیستی شد.وی با اشاره به اینکه 
این کودک ساعت 3 بعدازظهر با حکم دادگاه و هماهنگی بهزیستی استان به شیرخوارگاه نرجس منتقل شد 

گفت: طفل رها شده در حال حاضر در شیرخوارگاه نرجس اصفهان تحت مراقبت و نگهداری است.

رها کردن کودک 
۶ماهه؛ در حریم 
خشک زاینده رود

معاون تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته کتاب های پایه یازدهم و 
سال قبل از آن پایه دهم را به طور کامل تغییر دادیم، گفت: 
امسال نیز تغییر کتب درسی پایه دوازدهم را داریم و یک 
درس به نام شــهید حججی در کتاب های پایه دوزادهم 

گنجانده می شود. محتوای این درس را همایشی که به نام شهید حججی در تهران تشکیل خواهد شد تعیین 
می کند که ما چه محتوایی را برای این کتاب در نظر بگیریم.اکبر پناهی افزود: ســازمان پژوهش های آموزش 
و پرورش قصد برگزاری همایشی را به یاد شــهدای مدافع حرم از جمله شهید حججی دارند که این جشنواره 
خاص شهید محسن حججی است.وی افزود: بر اساس فراخوان اعالم شده عالقه مندان می توانند تا 15 بهمن 
امسال آثار خود را به آدرس تهران، ایرانشهر شمالی، ساختمان شمار 4 آموزش و پرورش، پالک 270، کدپستی 
1584747359 ارسال کنند و یا می توانند با صندوق الکترونیکیoerp@roshd.ir  هم ارتباط برقرار کنند.

دانش آموزان پایه 
دوازدهم »کتاب شهید 
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مصرف زیاد نمک، باعث زوال عقل می  شود
پیشنهاد سردبیر:

پارانویید، پارانویا یا روان گســیختگی پارانوئید در تعریف عام، حالتی است که شخص در 
آن با اهمیت فوق العاده و خارج از اندازه ای که به سالمت جانی و مالی خود می دهد، خود 
را شکنجه می کند. این  افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماورای 
طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانواده شان را تهدید می کنند و همه در فکر توطئه چینی 

بر ضد آنها هستند. 
این بیماری یکی از گونه های روان گسیختگی است. روان گسیختگی پارانوئید یک بیماری 
جدی و مزمن است که فرد گرفتار تماس با واقعیت را از دست داده و شاید شخص را به سوی 

بسیاری از حالت های خطرناک، مانند کنش های خودکشی، هدایت می کند.
توهم های دیداری، مانند شــنیدن صدا، کژانــگاری مانند گمان به این که همکار شــما 
می خواهد شما را مسموم یا صدای شما را ضبط کند، بیزاری، خشم، گوشه گیری، خشونت، 
دشواری های گفتاری، رییس وار رفتار کردن و اندیشه و کنش خودکشی از جمله نشانه های 
روان گسیختگی پارانوئید محسوب می شود. در روان گسیختگی پارانوئید به نظر می رسد که 
شخص بیشتر گرفتار حالت های بدرفتاری یا اندیشه های بد مانند دشواری در اندیشیدن، 
تمرکز یا توجه است. نکته مهم درخصوص پارانویا این است که این بیماری در بسیاری از 
اوقات قابل درمان است و فرد می تواند با رعایت یکسری اصول رفتاری به زندگی معمولی 
خود ادامه دهد. در ادامه با ویژگی های این بیماران، چگونگی رفتار با آنها و ســایر مسائل 

مرتبط با این بیماری بیشتر آشنا می شوید.
درمان پارانویا

از آنجایی که هنوز علت قطعی ابتال به این بیماری مشخص نشده، درمان قطعی هم برای این 

بیماری تعیین نشده است، اما به طور کلی شیوه های درمانی این بیماری را می توان به دو 
بخش دارودرمانی و روان درمانی تقسیم کرد. درمان پارانویا بیش از هرچیز با رفتاردرمانی 
انجام می شود که هدف آن کاستن از حساسیت های فرد مبتال، نسبت به انتقادها و همچنین 
تقویت توانایی های اجتماعی اوست. سر و کار داشتن با افراد پارانویید بسیار مشکل است 
زیرا بسیار زود رنج اند و رفتارشان معموال خصمانه  اســت و از نظر احساسی بسیار بسته و 
نســبت به هر فعالیتی بی میل  اند و به همین دلیل درمان این مشکل از پیشرفت کندی 

برخوردار است.
برای درمان این افراد باید در ابتدا چرخه شــک و تردید آنها شکسته شود و با تمرین های 
آرامش بخش و روش های کنترل اضطراب، از حالت انزوا خارج و کم کم با کمک پزشک و 

اطرافیان خود، تغییراتی اساسی در رفتارهای آنها به وجود آید.
چگونه به بیماران پارانویید کمک کنیم؟

اگــر در دور و بری ها یا نزدیکان خود با یک بیمار پارانویید ســر و کار دارید ســعی کنید 
ارتباطتان با بیمار را نزدیک تر کنید تا از شــما راضی باشــد، ولی هرگز بر سوءظن هایش 
صحه نگذارید و در این بحث ها اصال شرکت نکنید. هرچه اختالل پارانویید شدیدتر باشد، 
احتمال دست زدن به خشونت در این گونه بیماران بیشتر می شود. در این مواقع حتما از 

پزشک کمک بخواهید. 
از آنها انتظار روابط عاطفی نداشــته باشــید. بهتر اســت برای جلوگیری از لوس شدن 
 یا طلبکار بار آمــدن بیمار، گاهی کــه از او ناراحت هســتیم، او را بــا محرومیت مواجه 

کنیم.

چگونه به افراد دارای »پارانویا« کمک کنیم؟

روان گسیختگی با  توهم  توطئه  

 D مکمل یاری ویتامین 
در دبیرستان ها

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: براساس 
مطالعات کشوری، از طریق مکمل یاری آهن، تا ۲۵ درصد 
کم خونی و کمبــود آهن در دختران بالــغ کاهش یافته 
است. دکتر زهرا عبداللهی یکی از برنامه های پیشگیری 
در کمبود ویتامیــن دی را مکمل یاری بــا ویتامین دی 
بیان کرد و گفت: طبق مطالعه ســال ۹۳ در سطح کشور 
برای گروه هــای مختلف در قالب طرح تحول ســالمت 
شروع کردیم و تمام دختران و پسران دبیرستان براساس 
دســتورالعمل، ماهانه یک قرص ویتامیــن دی ۵۰ هزار 
دریافت می کنند و همچنین زنان سالمند و میانسال به 
هنگام مراجعه به پایگاه سالمت یک عدد قرص ویتامین 
دی دریافت می کنند تا بتوان از این طریق کمبود ویتامین 
دی را در این گروه سنی کنترل کرد. مدیر کل دفتر بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به این که در حال حاضر آرد 
مصرفی در نان های تولیدی با آهن و اســید فولیک غنی 
شده اند، افزود: غنی سازی شیر، آرد و روغن با ویتامین دی 

در یک استان به صورت پایلوت شروع شده است.
دکتر عبداللهی با اشاره به طرح مکمل یاری در مدارس و 
دبیرستان های دخترانه، گفت: این طرح با هدف کنترل 
و پیشــگیری از فقر آهن و کم خونی در دختران نوجوان 
صورت گرفته است؛ چرا که در این سنین کم خونی و فقر 
آهن موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن و کاهش سرعت 

رشد و یادگیری می شود.
وی افزود: با کمــک وزارت آموزش و پــرورش هفته ای 
یک قرص آهن در ۴ ماه تحصیلی به دانش آموزان دختر 

مقطع متوسطه داده می شود و 
طبق مطالعات کشوری، 

با این برنامه ها تا ۲۵ 
درصد کم خونی 
و کمبــود آهن 
در دختران بالغ 
کاهــش یافته 

است.

روغن آووکادو؛ یک چربی سوز قوی
با خوردن روغن آووکادو در غذاهــای مختلف می توان چربی های 
شکمی را تا حدود زیادی کاهش داد و در نتیجه خطر ابتال به سندروم 
متابولیک در فرد کاهش پیدا خواهد کرد. محمدآذرفر متخصص 
تغذیه در خصوص خواص آووکادو بــرای کاهش وزن توضیح داد: 
محققان می گویند با خوردن روغــن آووکادو در غذاهای مختلف 
می توان چربی های شکمی را تا حدود زیادی کاهش داد و در نتیجه 
خطر ابتال به سندروم متابولیک در فرد کاهش پیدا خواهد کرد. وی 
گفت: نتیجه مطالعه ای دیگر نشان می دهد که رژیم غذایی که در آن 
از مواد غذایی سرشار از اسیدهای چرب تک غیر اشباع استفاده شده 
است توزیع چربی در اطراف شکم را تا حد زیادی کاهش می دهد. 
یک قاشق غذاخوری روغن آووکادو دارای حدود 1۲۰ کالری و 1۰ 
گرم چربی تک غیر اشباع است. این روغن از لحاظ تغذیه ای و خواص 
مشابه روغن زیتون فوق بکر است؛ اما روغن زیتون فوق بکر نقطه دود 
پایینی دارد که آووکادو برخالف آن نقطه دودش بسیار باالست و از 
این رو می توان برای سرخ کردن مواد از روغن آووکادو استفاده کرد.

 گیاه خواری بدون مصرف تخم مرغ
 و لبنیات عارضه دارد

 مسئول برنامه تغذیه بزرگســاالن در دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، گفت: گیاهخواری اگر همراه با مصرف تخم مرغ 
و لبنیات نباشد، سبب کمبود بعضی ویتامین ها از جمله ویتامین 
ب1۲ در بدن خواهد شد. دکتر پریسا ترابی گفت: هرم غذای ایران 
که دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با همکاری انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  تهیه کرده است، برای 
بزرگساالن قابل اســتفاده بوده و همه  افراد در رده سنی جوان، 
میانسال و ســالمند می توانند از آن استفاده کنند. وی ادامه داد: 
این هرم غذایی در مورد کودکان، نوجوانان و مادران باردار اندکی 
متفاوت است. به طور مثال در مادران باردار ، گروه نان وغالت و 
لبنیات مقدار جزئی باید افزایش داشته باشد. کودکان و نوجوان 
هم که هرم غذایی خاص خود را دارند و برای افراد ســالمند نیز 
مصرف مکمل ها در هرم غذایی بیشتر تاکید می شود. ترابی در 
خصوص خام خواری و خام گیاه خواری، اظهار کرد: مصرف کلیه 
مواد غذایی گیاهی و فرآوری نشــده به علت حفظ ریزمغذی ها 
مانند ویتامین ها و امالح،بسیار برای بدن مناسب هستند و به طور 
کلی مصرف انواع مواد غذایی گیاهی، پخته شــده و پخته نشده 
توصیه می شــود. وی همچنین تصریح کرد: مصرف صرف مواد 
گیاهی شامل میوه ها و سبزیجات، بدون آنکه از مواد حیوانی مانند 
شیر و تخم مرغ استفاده شود، ســبب ایجاد بعضی از کمبودها از 
جمله کمبود ویتامین ب1۲ می شود، یکی از مواردی که معموال  
افرادی که به صورت مطلق گیاه خواری می کنند به آن دچار می 
شــوند. ترابی گفت: بعضی رژیم های گیاه خواری که با مصرف 
تخم مرغ، شــیر و لبنیات همراه اســت تا حدود زیادی می تواند 
بعضی از این کمبود ها را جبران کند. وی در پایان یادآور شــد: 
ویتامین ب 1۲ در خون سازی، اعصاب و تقویت حافظه بسیار موثر 
است. به همین دلیل کمبود این ویتامین به صورت مزمن ممکن 
است خود را به صورت اختالل در حافظه و اعصاب و روان نشان 
دهد و همچنین نوعی کم خونی به نام مگالوبالســتیک را ایجاد 

خواهد کرد.
 مردان باالی ۴۰ سال 

مستعد لخته خون  هستند
یک متخصص قلب و عروق گفت:  مردان باالی ۴۰ ســال و 
زنان بعد از شروع دوران یائسگی، مستعد ایجاد لخته خون در 
رگ ها هستند ضمن اینکه دارندگان بیماری های زمینه ای، 
فشار خون درمان نشــده  و افزایش چربی خون نیز می تواند 
 افــراد را در معرض خطر قرار دهد. دکتر مســعود قاســمی  
با بیان اینکه پدیده ایجاد لخته یک مکانیزم با ارزش دفاعی 
بدن اســت، افزود: اگر جایی در رگ ها بریدگی  یا پارگی  رخ 
دهد، سیســتم دفاعی بدن آن رگ را از داخل بدن پانسمان 
می کند، این پدیده در داخل بدن با تشکیالتی به نام پالکت ها 

شروع می شود.
وی ادامــه داد: این پالکت هــا توده ای ایجــاد می کنند که 
اصطالحا بــه آن چوب پنبه پالکتی گفته می شــود.در ابتدا 
محل آســیب ابتدایی  رگ را می پوشــانند و بعد ترمیم رگ 

آغاز می شود.
 این فوق تخصصی آنژیوپالستی تصریح کرد: مصرف دخانیات 
به دلیل افزایش خاصیت لخته شدن خون در بدن، تنگ شدن 
جداره و همچنین اسپاســم رگ ها در بروز لخته های خونی 

موثر است.
این متخصص قلب و عروق تاکید کرد: افزایش وزن و بیماری 
دیابتی که خوب کنترل نشده باشند و آلودگی هوا و ذرات زیر 
۲ میکرون که وارد حبابچه های ریوی شــده و مستقیم وارد 
رگ می شوند، استعداد ایجاد لخته خون را افزایش می دهند. 
سابقه فامیلی در ســکته های قلب و مغز نیز می تواند در این 

مورد موثر باشد.

 ۸۵ درصد سنگ های کلیه 
کلسیمی هستند

یک اورولوژیست و جراح کلیه گفت: از نظر شیمیایی 8۵ 
درصد سنگ های کلیه کلسیمی  و مابقی سنگ هایی با 
ترکیبات اسید اوریک یا مرکب از اسید اوریک و کلسیم 
 و سنگ های عفونی اند. دکتر امیر ایجادی در گفت وگو 

با خبرگزاری ســالمت با بیان این مطلب افــزود: از نظر 
شیمیایی 8۵ درصد سنگ های کلیه کلسیمی  و مابقی سنگ هایی با ترکیبات اسید اوریکی  و مرکب از اسید اوریکی و کلسیمی  و سنگ های 

عفونی اند. در سنگ های عفونی ترکیبات باال با عفونتی که در کلیه یا مثانه وجود دارد ترکیب شده و سنگ بزرگی هم می سازد. وی ادامه 
داد: سنگ های دیگر شامل ترکیبات آمینو اسید سیستئین هستند که بیشتر در بچه هایی دیده می شود که سیستئین اوریا )بیماری 

ژنتیکی نقص متابولیکی مشخص در کلیه( دارند یا این اســیدآمینه در ادرار آنها دفع می شود. ایجادی اضافه کرد: سنگ های 
اسید اوریکی در افرادی که زمینه اسید اوریک آنها باالست و این اسید در ادرار آنها به صورت غیرمحلول در می آید، بیشتر دیده 
می  شود، موضوع مهم این است که بین سنگ های اسیداوریکی و کلسیمی  اثری تقاطعی دیده می شود. به این نحو که هسته 

اولیه، سنگ اسید اوریک است و روی آن کلسیم سوار می شود و گاهی این روند برعکس است.
این اورولوژیست و جراح کلیه با اشاره به اینکه ایجاد سنگ کلیه علل مختلفی دارد، تصریح کرد: علل ژنتیکی در ایجاد سنگ 
کلیه موثرند، اما چیزی که مهم است این است که علل و زمینه های ایجاد سنگ در دست خودمان است که باید شناسایی و 
برطرف شوند. وی تاکید کرد: سنگ در شرایط اشباع ادرار از بلورها و مواد خاصی ایجاد می شود؛ بنابراین اگر غلظت ادرار را 
در شرایطی مناسب با استفاده از مصرف مایعات نگه داریم و از ایجاد فوق اشباع شدن جلوگیری کنیم، کمک بسیار زیادی 

به کاهش ایجاد سنگ خواهد کرد.

یک فوق متخصص بیماری های عفونی:
 »پنومونی« عفونتی کشنده 

اما قابل کنترل است
یک فوق متخصص بیماری های عفونی گفت: پنومونی هایی که به دنبال آنفلوآنزا ایجاد می شــود سیر 

بالینی وخیم تری دارند و گاهی اوقات باعث بستری در بیمارستان و نهایتا مرگ نیز می شود. دکتر مسعود مردانی 
با بیان این مطلب افزود: به دنبال عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله آنفلوآنزا و سرماخوردگی ممکن 

است پنومونی )عفونت ریه( رخ دهد، متاســفانه پنومونی هایی که به دنبال آنفلوآنزا ایجاد می شود سیر بالینی وخیم تری 
دارد و گاهی اوقات باعث بســتری در بیمارســتان و نهایتا مرگ نیز 

می شود. وی ادامه داد: تب، سرفه، خلط سبز مایل به زرد و تنگی نفس از 
جمله نشانه های این بیماری است و معموال وقتی این بیماران به پزشک 
مراجعه می کنند در معاینات مشــخص می شــود ضمن تغییر صدای 
ریه هایشان، کیسه هوایی در ســطح ریه ها نیز تغییر کرده است. استاد 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شــهید بهشتی اضافه کرد: درمان این 
بیماری ،آنتی بیوتیکی است و فرد باید حداقل تا 1۰ روز مورد درمان 

قرار بگیرد. این بیماری در افــرادی که دیابت، بیماری های قلبی 
و عروقی، سابقه آنفلوآنزا، نارسایی قلبی و بیماری های بدخیم 

دارند به حالت بدتری ایجاد می شوند. مردانی با اشــاره به راه های پیشگیری از بروز این بیماری تصریح 
کرد: برای افراد باالی ۶۰ سال واکسنی به نام پنوموکوک یا ذات الریه وجود دارد که می توانند 

استفاده کنند. به ویژه برای کسانی که بیماری های مذکور را دارند این واکسن خطر 
ابتال به پنومونی در آنها را کاهش می دهد.

مصرف زیاد نمک، باعث زوال عقل می  شود
ســیب به گفته محققان، مصرف بیش از انــدازه نمک عالوه به قلب، به مغز هم  آ

ضروری برای رسانده و خطر ابتال به دمانس )زوال عقل( را افزایش می دهد. نمک ماده ای 
بیش از اندازه نمک تنظیم عملکردهای مهم بدن است. با این حال، در مطالعات قبلی، ارتباط مصرف 

در مطالعه روی موش ها با افزایش فشــارخون و افزایش خطر بیماری قلبی و ســکته تایید شده است. محققان 
تــا ۲8 درصد در پوســته مغز و تا مشاهده کردند رژیم غذایی حاوی میزان نمک باال موجب کاهش جریان خون در زمان استراحت 

شده در جریان خون به مغز ناشی از کاهش تولید ۲۵ درصد در هیپوکامپ مغز می شــود؛ این مناطق از مغز در یادگیری و حافظه دخیل هستند. اختالل ایجاد 
اکسیدنیتریک است؛ گازی که از طریق سلول های اندوتلیال ایجاد می شود. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، افراد بزرگسال بایستی کمتر از ۵ گرم نمک )کمتر از یک قاشق چایخوری( در روز مصرف 

کنند. برای کودکان و نوزادان هم مصرف نمک باید بسیار کمتر از این میزان باشد.

ارتباط سرطان های ریه و روده با بیماری شدید لثه
 محققان هشدار می دهند افراد دارای سالمت بد دهان در معرض ریسک باالی ابتال به سرطان های ریه، 
روده و لوزالمعده )پانکراس( قرار دارند. محققان دریافتند بیماری پیشرفته لثه موسوم به»پریودنتیت« 
ناشی از عفونت باکتریایی است که به بافت نرم و استخوان محافظ دندان ها آسیب می رساند. یافته های 
محققان دانشگاه تافتس آمریکا نشان می دهد شرکت کنندگانی که فاقد دندان بودند 8۰ درصد بیشتر 
در معرض خطر ابتال به ســرطان روده قرار داشتند. نداشــتن دندان عالمت پریودنتیت شدید است. 
همچنین این نتایج نشان داد در بین افرادی که هیچوقت سیگار نکشیده بودند، ریسک دو برابری ابتال به 
سرطان ریه و سرطان کلورکتال )انتهای روده بزرگ( در بین شرکت کنندگان مبتال به پریودنتیت حاد 
مشاهده شد.یک مطالعه دیگر نشان داده است که باکتری)Treponema denticola( که موجب پریودنتیت 

می شود در شروع سرطان لوزالمعده هم نقش دارد.
 محققــان تاکید مــی کنند پیشــگیری و 
تشــخیص زودهنگام پریودنتیــت نه تنها 
برای بیمــاران مبتال به مشــکالت دهان و 

 دندان مهم است بلکه برای کل سالمت بدن هم
 اهمیت دارد.

طب سنتی هیچ تاثیری در درمان» ام اس« ندارد
یک فلوشــیپ ام اس تاکید کرد: استفاده از طب ســنتی، طب سوزنی، هومیوپاتی، 
انرژی درمانی و مکمل های غذایی در درمان ام اس هیچ تاثیری ندارد. دکتر احسان 
محمدیانی نــژاد اظهار کرد: فرد جوان یا میانســالی که در ســال های فعالیت خود 
هســتند و انبوهی از آرزوها دارند، به یکباره دچار بیماری مزمنی می شوند که برای 

سال های طوالنی یا حتی پایان عمر باید با آن زندگی کنند. طبیعی است که همیشه به دنبال راهی هســتند تا بیماری برای همیشه ریشه کن شود. بخش زیادی 
از علت این موضوع به این دلیل اســت که ما اطالعات کافی در اختیار مردم نمی گذاریم؛ در نتیجه طبیعی است که افرادی خارج از سیستم علمی برای سودجویی 
یا خودنمایی به این حوزه وارد شوند. آنها می توانند روی افکار عمومی به خصوص بیماران ام اس تاثیرگذار باشــند. وی افزود: بیماری ام اس با ورزش، شادزیستن، 

 و مدیریت صحیح آن، درمان موثر زودرس و اســتمرار و پایبندی به آن، کنترل می شــود. این فلوشــیپدوری از استرس 
 از اطالع رســانی نادرســت درباره بیماری ام اس، اظهار کرد: گاهی برای جذب کمــک، بیمار مبتال به  ام اس، با انتقاد 
روی  را  اس  ویلچر نشــان می دهند و این بیماری را ناتوان کننده به مردم معرفی می کنند.  به همین دلیل روی ام 

طبیعی اســت. محمدیانی نژاد همچنین اضافه کرد: از طرف دیگر برخی از بیماران، بیماری خود آوردن به اخبار کذب 
می کنند ام اس هیچ کاری با آنها ندارد و برای سال ها از درمان دور می شوند؛ در نتیجه را کتمان و تصور 

به درمان های تایید نشده ای مانند طب سنتی و غیرمدرن روی می آورند. در 
حالی که این درمان ها هیچ جایگاه ثابت شده ای در درمان ام اس ندارند 

و این امکان وجود دارد که در طوالنی مدت باعث ناتوانی بیمار شود.
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دردسر برای تراکتور؛
سایپاشکایتمیکند

اتفاقات روز پنجشنبه  ورزشگاه یادگار امام)ره( 
تبریز، صدای سایپایی ها 
را در آورده اســت. 
شــعار علیه علی 
دایی باعث شــد 
او خــودش هم در 
نشست خبری به این 
اتفاق واکنش نشــان 
بدهد؛ اما این همه ماجرا نیست. گویا قرار است 
باشگاه سایپا از باشگاه تراکتورسازی به کمیته 
انضباطی شــکایت کند. علی حاتم، سرپرست 
ســایپا در این باره گفت: »رفتار تماشــاگران 
تراکتورسازی تبریز با تیم ســایپا و علی دایی 
شرم آور بود. آنها از دقیقه یک تا دقیقه ۹۰ به 
فارسی و آذری به علی دایی و تیم ما با بدترین 

و رکیک ترین الفاظ توهین کردند«. 

 شاگردان امیر قلعه نویی در ادامه روند خوبشان در نیم فصل دوم لیگ 
برتر در ایستگاه بیستم  در ورزشگاه نقش جهان به مصاف تیم آبادانی 
صنعت نفت رفتند و توانستند با دو گل شاگردان فراز کمالوند را بدرقه 
کند. تیم ذوب آهن که در بازی رفت مقابل تیم صنعت نفت آبادان در 
ورزشگاه تختی آبادان مقابل این تیم به تســاوی دو بر دو  دست یافته 
بود  در حالی عصر پنجشنبه در دور برگشــت رقابت های لیگ برتر به 
مصاف این تیم رفت که شــرایط این تیم در نیم فصل دوم با تغییرات 
زیادی همراه بوده است و نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر با رونمایی 

از چهره دیگری از ذوب آهن همراه بوده به طوری که به استثنای بازی 
نخست این تیم در روزهایی که هم خوب بازی نمی کند، راه نتیجه گیری 

را یاد گرفته و قدر امتیازات را می داند.
سبزپوشــان اصفهانی که در هفته قبل توانســته بودند در بازی دربی 
نصف جهان ضمن برتری بر رقیب همشهریشــان به رده چهارم برسند 
درشرایطی روانه دیدار با صنعت نفت شدند که برای حفظ این جایگاه 
و رسیدن به رتبه های باالتر نیاز مبرمی به کســب 3 امتیاز این دیدار  
داشتند از این رو یک بازی منطقی را در دستور کار قرار دادند؛ هر چند 
نتوانستند در نیمه اول به گل برسند و نیمه نخست این بازی با تساوی 

بدون گل به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم امیر قلعه نویی، قاســم حدادی فر را به جای محمد 
ستاری به میدان فرســتاد که با حضور حدادی فر تیم ذوب آهن روند 
هجومی به خود گرفت به طوری که در دقیقه 51  کی روش اســتنلی 
با پاس گل میالد فخرالدینی دروازه نفت را بــاز کردند و در دقیقه 68 
تبریزی گل دوم را به ثمر رســاند و تا دقایق پایانی شاگردان قلعه نویی 
بازی را کنترل کردند، اما دردقایق پایانی دروازه مظاهری باز شد تا این 

بازی با پیروزی دو بر یک به سود ذوب آهن به پایان برسد.

امیر قلعه نویی که در نیم فصــل اول این دوره از رقابت ها نتوانســته 
نتایج خوبی با سبز پوشان اصفهانی بگیرد  و روزهای خوبی را در نصف 
جهان نمی گذراند، رفته رفته توانســت این تیم را به روزهای اوج خود 
برگرداند به طوری که این تیم توانست بیشترین امتیاز را در نیم فصل 
دوم به دست آورد. ۴ پیروزی و یک مساوی حاصل 5 بازی ذوب آهن در 
نیم فصل دوم مسابقات است تا شاگردان قلعه نویی با 13 امتیاز از 15 
امتیاز ممکن صدرنشین بالمنازع نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر 
باشند. ذوب آهن نیم فصل دوم را با یک مساوی بدون گل مقابل سیاه 
جامگان قعر نشین آغاز کرد تا شروع چندان امیدوار کننده ای در نیم 
فصل دوم نداشته باشد، اما آنها با چهار پیروزی متوالی مقابل گسترش 
 فوالد )یک بر صفر( در تبریز، پیکان )۲ بر یک( در اصفهان، ســپاهان
 )۲ بر یک( در اصفهــان و صنعت نفت )۲ بر یــک( در اصفهان دارای 
بهترین عملکرد در نیم فصل دوم مسابقات شد و توانست تا رده چهارم 

جدول هم صعود کند.
قلعه نویی که یکی از پرافتخارترین سرمربیان تاریخ لیگ برتر است این 
روزها امیدوار است تا شاگردانش به جاه طلبی های خود در لیگ برتر 
ادامه دهند و ضمن ارتقای جایگاه سبزپوشان  رفته رفته خیال ذوبی ها 

را از کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا آسوده کند.
سرمربی ذوب آهن در نشست خبری بعد از بازی تیمش با صنعت نفت 
آبادان با اشاره به اینکه تیمش به خودباوری رسیده است گفت: ما بازی 
به بازی پیش مــی رویم و تا پایان فصل 1۰  فینــال در پیش داریم، به 
شرایط تیم های باالی جدول کاری نداریم و تمام تالش خود را به کار 

می گیریم.

مرتضی تبریزی که در هفته گذشته پایش به گل باز شده بود و توانسته 
بود به صدر گلزنان ذوب آهن برگردد در این بازی نیز دروازه تیم صنعت 
نفت آبادان را باز کرد تا با ۹ گل در کنار محمد قاضی از تیم پدیده 
قرار بگیرد و رقابت ســختی را با علــی علیپور برای 
کسب آقای گل در این دوره از رقابت ها 

داشته باشد.

ذوب آهن از نقش جهان اوج گرفت

پیشنهاد سردبیر:
درد سر روز

ماجرایهیساحمدزاده
بعد از مهدی طارمی و علیرضا بیرانوند، فرشــاد 
احمدزاده ســومین پرسپولیســی است که در 
ورزشگاه آزادی به سمت 
تماشــاگران هیس 
نشــان مــی دهد. 
روایت ورزش ســه 
از ایــن ماجــرا را 
بخوانید:»احمــدزاده 
جــای خــود را بــه 
مصلــح داد و بــرای جلوگیری از اتــالف وقت، 
از کنار زمین خارج شــد. احمــدزاده در حالی 
که به ســمت نیمکت حرکت می کرد، با شعار 
هواداران تبریزی همراه شــد و نســبت به آنها 
واکنش نشان داد.فرشــاد در حالی که کامال از 
انبوه عکاسان پشت دروازه گسترش فوالد آگاهی 
داشــت، با عالمت هیس ممتد خــود تمام خط 
 عرضی تا نیمکت گسترش را با این حرکت عبور

 کرد«.

ماجرای روز

حمله چلسی به گرگ ها؛ 
هدف؛»ژکو«و»پالمیری«

مدیــران چلســی که بــا 5تســاوی پیاپی و 
بحــران  همین طــور 
چلســی  گلزنــی 
آشفته شــده اند، 
برای حل مشکل 
ســراغ رم رفته اند 
و بــا پیشــنهادی 
کــه ارزش آن حدود 
5۰میلیون یوروســت، به دنبــال خرید ادین 
 ژکو و امرســون پالمیری، مدافع چپ رمی ها

 هستند.تصور اینکه رم بدون ادین ژکو که روی 
بیشــتر گل های این فصل گرگ ها تاثیرگذار 
بوده،  چطور ادامــه خواهد داد، کار ســختی 
است. اما رمی ها هر سال ناچار به فروش یکی 
دو ســتاره تیم برای مثبت کــردن تراز مالی 
باشگاه هستند و شــاید ادین ژکوی پابه سن 
گذاشــته بهترین انتخاب برای فروش باشد. 
با وجود تمایل امرســون پالمیــری به رفتن 
به لیگ جزیــره و حقوق باالیی کــه لندنی ها 
به ژکــو پیشــنهاد خواهند داد، ایــن انتقال 
 هیچ عالمت ســوالی را پیــش روی خودش

 نمی  بینــد جز اختــالف قیمــت 15میلیون 
یورویی دوباشــگاه. رم به واسطه های چلسی 
اعالم کرده دوستاره اش را کمتر از 65میلیون 

یورو نمی فروشد.

فوتبال جهان

  قاب روز

شعاری زیبا روی پیراهن بازیکن سایپا
مهدی ترابی بعد از گلزنی از شعار »منم گدای فاطمه« 

زیر پیراهن اصلی خود رونمایی کرد.

سیامک نعمتی، فرشته نجات پرسپولیس در دو هفته گذشته بوده، 
حاال و با توجه به آنکه فرشاد احمدزاده و وحید امیری دیدار بعدی 
پرسپولیس را به دلیل محرومیت از دست داده اند و همچنین نبود 
کامیابی نیا و بشار رسن در این بازی، خبرآنالین پیش بینی کرده 
که نعمتی در بازی مقابل تیم ســابقش فیکس خواهد شد تا او و 

منشا به صورت همزمان مقابل تیم سابقشان بازی کنند.

نعمتی،فیکسمیشود

88
رشــید مظاهری، گلر ملی دوش ذوب آهن در مــورد تمرینات 
ریکاوری تیم ملی افزود: صحبت هایی انجام شده و آقای خراطی 
از طرف فدراسیون فوتبال به من پیام داده  است که این هفته به 
تمرین ریکاوری تیم ملی نرویم. با اینکه تابع دســتور هستم، اما 
تمرین ریکاوری تیم ملی خاص است و به بازیکنان کمک کرده و 

الزم است در این تمرین حضور داشته باشیم. 

 
مطمئنا مهم ترین برنامه پیش روی کمیته ملی المپیک حضور در بازی های آسیایی جاکارتا و تکمیل 

مراحل حضور ایران در این رقابت ها و مشخص شدن وضعیت سرپرست کاروان ایران است.
درست است که سرپرست کاروان های ورزشی باید از یک سال قبل مشخص شود، اما در این موضوع 
اجباری وجود ندارد و هنوز برای معرفی سرپرست کاروان ایران فرصت باقی است.اعضای هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک در هفتاد و پنجمین نشست خود و در آستانه انتخابات و زمانی که اصغر رحیمی به 
عنوان نماینده ایران در نشست سرپرستان کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰18 در اندونزی 
حضور داشت، وی را به عنوان سرپرست کاروان ایران انتخاب و در همان نشست بدون توجه به سوابق 
رحیمی، خبره های ورزشی جهت شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک را انتخاب کردند تا به این 
ترتیب و با نادیده گرفتن نام رحیمی در این لیست، راه حضور وی را در انتخابات کمیته ملی المپیک 
ببندند.با اعالم اسامی خبره های ورزشی، رحیمی که نسبت به عدم حضورش در این لیست دلخور بود، 

اعالم کرد که از سرپرستی کاروان ایران انصراف می دهد.
با این شــرایط و در حالی که هیئت اجرایی و مســئوالن جدید کمیته ملی المپیک از اول بهمن ماه 
کار خود را آغاز می کنند، به نظر می رســد مشخص کردن تکلیف سرپرســت کاروان در مهم ترین 
محورهای نشست هیئت اجرایی باشــد.برخی انتخاب رحیمی به عنوان سرپرست کاروان ایران در 
المپیک، بازی های داخل سالن و حاال هم بازی های آسیایی را به دلیل مشکل خروج از کشور دبیر کل 
عنوان می کردند و این صحبت ها مدام بین اهالی ورزش و رسانه ها تکرار و به آن دامن زده می شد، اما 
حاال شرایط متفاوت است و با اعالم قاطع شاهرخ شــهنازی بر عدم ممنوعیت خروج از کشور به نظر 
می رسد وی اصلی ترین گزینه برای سرپرستی کاروان ایران است؛ چرا که در ادوار گذشته هم دبیرکل 

سرپرستی کاروان ها را بر عهده داشته است.

گفتنداینهفتهبهتمرینتیمملینروم
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سرپرستایراندربازیهایآسیاییکیست؟

استقبال در فرودگاه؛ 
سورپرایزتبریزیها

برایساغالم
گزینه سرمربیگری تراکتورســازی از استقبال 
عجیب هــواداران تبریزی از او متعجب شــده 
است. ساغالم که صبح  جمعه وارد تبریز شده به 
سایت باشگاه تراکتورسازی گفته:» در استانبول 
آوازه محبوبیت تراکتورســازی را شنیده بودم و 
می دانستم که این باشگاه هواداران پرشوری دارد. 
با این  وجود از دیدن این اســتقبال شگفت زده 
و خوشــحال شــدم. باید بگویم بــرای من مایه 
خوشحالی و افتخار است که می توانم در چنین 
باشگاه محبوبی فعالیت کنم. درعین حال احساس 
می کنم مسئولیتم دوچندان شده و باید احساس 
مســئولیت زیادی درباره این هواداران داشــته 

باشیم.«

ماجرایدرگیریکریمی
بافیلمبردارچهبود؟

یکی از اتفاقات عجیب بازی پرسپولیس و گسترش 
بعد از پایان دیدار، رخ داد. زمانی که فیروز کریمی 
با فیلمبرداری کــه او را در داخــل زمین دنبال 

می کرد، درگیر شد.سرمربی گسترش درباره این 
درگیری که از بدشانســی او روی آنتن هم رفت 
گفته:» یک نفر را بعد از بازی بــه زمین آورده اند 
که مشــخص نیســت چرا او را به زمین چمن راه 
داده اند. این موضوع را پیگیــری خواهیم کرد و 
به روابط عمومی ســازمان لیگ هم گفتم که آن 
فیلمبردار سه بار تعمدا دوربین را از پشت به من زد. 
نمی دانم دنبال چه چیزی بود و شاید می خواست 
این کارها را انجــام بدهد، بلوایــی راه بیندازد و 
 بعد بقیه را صدا کند که ببینید چه چیزی شــکار

 کرده ام«.

در حاشیه

 دست خالی کاراته اصفهان 
در بخش نوجوانان؛

میزبانیبرایهیچ
دومین روز از مســابقات کاراته قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی در رده ســنی نوجوانان برگزار 
شد و دست اصفهانی ها به مدال نرسید.مسابقات 
کاراته انتخابی تیم ملی در بخش مردان در ســه 
رده ســنی به میزبانی مجموعه ورزشی پیروزی 
اصفهان در حال برگزاری اســت که در روز دوم 
5۷۰ کاراته کا در رده سنی نوجوانان و در پنج وزن 
کومیته و یک بخش کاتای انفرادی برای کسب 

پیراهن تیم ملی به مبارزه با یکدیگر پرداختند.
نکته بســیار جالب در روز دوم مسابقات حضور 
۲53 شرکت کننده در وزن نخست مسابقات بود، 
در حالی که در چهار وزن بعدی و حتی در بخش 
کاتای انفرادی تعداد شرکت کنندگان به تفکیک 

از ۹5 نفر کمتر بود.
در روز دوم این مسابقات، کاراته کاهای اصفهانی 
نتوانســتند به مدال دســت پیدا کنند و سوال 
اساسی که ذهن را مشغول خود می کند این است 
که چگونه با وجود امتیاز میزبانی، کاراته کاهای 

اصفهانی نتوانسته اند نتیجه مطلوبی بگیرند.

منهای فوتبال

بارسلونا؛پرتماشاگرترین
باشگاهاروپا

طبق گزارشی که اتحادیه فوتبال اروپا منتشر 
کرد، در فصل ۲۰1۷-
۲۰16 تیــم فوتبال 
بارسلونا بیشترین 
تعداد تماشاگر را در 
دیدارهای خانگی 
داشته است. این تیم 
فصل گذشته 1.۴8۲.6۴6 
بلیت فروخت و  به طور میانگین ۷8هزار و 3۴ 
نفر تماشــاگر در هر بازی بارسلونا در ورزشگاه 
نیوکمــپ حضور داشــتند.پس از بارســلونا، 
منچستریونایتد، دومین تیم پرتماشاگر فصل 
گذشــته اروپا بوده اســت. این تیم فصل قبل 
1.۴3۰.51۰ تماشاگر داشت.بورسیا هم رتبه 
ســوم پرتماشــاگرترین تیم اروپایی در فصل 

۲۰1۷-۲۰16 را به خود اختصاص داد.

پیشخوان

گســترش اقتــدار 
پرسپولیس

روزنامه الرایه قطر در چاپ جدیدش گزارشــی را درباره 
موضوع اخیر عربستان و امارات با قطر مبنی بر بازی نکردن 
این دو کشور در دوحه در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا 
نوشــت که در این گزارش عنوان کرد: در صورتی که این 

دو کشور از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کناره گیری کنند، جریمه های مالی و محرومیت های سنگین در 
انتظارشان خواهد بود و کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکیل یک کارگروه برای بررسی این موضوع را نپذیرفت 

و آنها باید در دوحه بازی کنند.
سعودی ها پیش از این با بهانه جویی های مشابه، موفق شــده بودند که این قوانین فیفا و  AFC را دور بزنند 
و بهانه هایی واهی و قطع ارتباط سیاسی با تهران بازی های نمایندگان کشورمان با آنها را در لیگ قهرمانان 
آسیا به کشور بی طرف انتقال دهند، اما قطری ها با اشــراف کامل به قوانین فیفا و AFC مقابل زیاده خواهی 

سعودی ها  و اماراتی ها ایستادند و فیفا و AFC نیز در نهایت به نفع آنها رای دادند.

جریمهسنگین
درانتظارسعودیها

مهدی رجب زاده در مــورد پیــروزی ذوب آهن برابر 
صنعت نفت آبادان اظهار کرد: خوشحالم که توانستیم 
روندی که در هفته های اخیر داشــتیم را حفظ کنیم و 
کادر فنی نیز نگران بودند که بازیکنان مغرور شوند ولی 

خوشبختانه بچه ها با انگیزه بازی کردند و بسیار هوشمندانه در زمین دویدیم. وی افزود: خوشبختانه پیروز 
شدیم و فاصله خود را با تیم های باالی جدول کم کردیم، امیدوارم در بازی های آینده نیز نتیجه مطلوبی 
کسب کنیم، چون در غیر این صورت به عقب بر می گردیم،  اما همدلی بازیکنان نشان می دهد در آینده نیز 
می توانیم شرایط بهتری داشته باشیم.رجب زاده در مورد آینده ذوب آهن گفت: شرایط خوبی داریم، اما 
نمی توان آینده را پیش بینی کرد. می توانیم روندی که داریم را در بازی های آینده لیگ و آسیا حفظ کنیم، 
اما نمی توان گفت در همه بازی ها پیروز می شویم. وی ادامه داد: هم بازیکنان و هم مسئوالن تیم باید تالش 
کنند تا شرایط و امکانات از حالت حرفه ای خارج نشود، آن وقت می توانیم راهمان را به خوبی ادامه دهم.

کادرفنینگرانبود
بازیکنانمغرورشوند

فوتبــال انتحــار ی 
دردستور کار استقالل!

روزهای خوش ژنرال از راه رسید؛

ذوب آهن از نقش جهان اوج گرفت

حسین حسینی یک روز 
بعد از حضور در برنامه نود 

وارد یک حاشیه بزر گ شد
کلین فالو!

بدرود شاعر فوتبال!

سمیه مصور
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پنج پروژه باغ رویش )1(، احداث جاده ســامت شــماره 2 ، مناسب 
ســازی شــده ویژه معلولین و جانبازان، احداث مخــازن بتنی و آغاز 
عملیــات اجرایی پروژه باغ هزارتــو، با اعتباری بالغ بــر 75 میلیارد و 
420 میلیون ریال در منطقه ناژوان افتتاح شــد. باغ رویش در شمال 
پل ســوم ناژوان قرار دارد که برای نوزادان تازه تولد شده، در آن نهالی 
کاشته می شود. مســاحت این باغ بالغ بر 6000 متر مربع است که با 
اعتباری بالغ بر 15 میلیارد و 220 میلیون ریال اجرا می شــود. جاده 
ســامت شــماره 2 با هزینه ای بالغ بر 12 میلیــارد و 600 میلیون 
ریال و به طول 1700 متر در مســیر ساحلی شــمال ناژوان با مصالح 

سنگی طبیعی و مناســب سازی شــده مخصوص معلوالن طی 6 ماه 
راه اندازی می شــود. در ادامه، عملیات احداث مخــازن بتنی 1 و 2 در 
جنوب پل ســوم ناژوان و شمال پل نصر افتتاح شــد. در دومین آیین 
افتتاحیه شــهرداری اصفهان، کلنگ آغــاز عملیــات اجرایی پروژه 
باغ هزارتو در شــمال پل نصر در نــاژوان با 26 میلیــارد ریال هزینه 
 تملک و اجــرا در زمینی به وســعت 8هــزار متر مربع بــه زمین زده 
شد. حسن شفیعی در مراسم افتتاح پروژه های منطقه ناژوان در جمع 
خبرنــگاران اظهارکرد: تمامی پــروژه های ناژوان در راســتای جذب 
گردشگر به اصفهان احداث شده است و پنج درصد گردشگران ناژوان را 

توریست های خارجی تشکیل می دهند؛ بنابراین اگر بتوانیم این آمار را 
افزایش دهیم به رونق اقتصادی شهر کمک شایانی خواهد شد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: در بودجه ۹7 شهرداری اصفهان 
برای احداث باغ های رویش اعتبار مناسبی پیش بینی شده است؛ زیرا 
با توجه به استقبال مردم برای کاشت نهال به مناسبت تولد فرزندشان، 
 معتقدیم  باغ های رویش باید در نقاط مختلف شــهر اصفهان احداث 

شود.
شفیعی با اشاره به اهمیت منطقه تفریحی ناژوان به عنوان ریه اصفهان، 
گفت: با توجه به وضعیت آب، بــرای نگهداری از فضای ســبز ناژوان 
 دو مخزن کلکتور فضای ســبز با مجموع ســه هزار مترمکعب احداث 

شد.
وی با بیان اینکه باغ هزارتو یا باغ پر پیچ و خم، مجموعه ای از مسیرهای 
مختلف با شــروع از یک مبدأ اســت که به یک مقصــد واحد نیز ختم 
می شوند، آن را یکی از المان های  گردشــگری جذاب در سراسر دنیا 
اعام و اظهار کرد: در این راســتا برای احداث باغ هــزار تو در اصفهان 
زمینی با هزینه دو میلیارد تومان تملک شــده و کلنگ احداث پروژه 
به زمین زده شــد، امیدواریم این طرح در سال آینده تکمیل شود و در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان به احداث فاز دوم جاده سامت در مسیر 
ساحلی شمال ناژوان حدفاصل پل نصر تا پل میرزا کوچک خان اشاره 
کرد و افزود: این جاده برای عبور معلوالن مناســب سازی شده است، 
همچنین نمازخانه و ورزشــگاهی برای این قشــر از معلوالن در مسیر 
این جاده احداث شده و  با افتتاح این جاده، دو کیلومتر به مسیر جاده 

سامت اصفهان افزوده می شود.
در ادامه نوروزی، شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و دیگر همراهان 

وی، از آکواریوم ناژوان بازدید کردند.

بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه گردشگری ناژوان با هزینه ای بیش از 75 میلیارد تومان؛ 

اصفهان در مسیر امید

دومین برنامه افتتاحیه شهرداری اصفهان با شعار »اصفهان در مسیر امید« در منطقه گردشگری ناژوان با حضور دکتر نوروزی شهردار 
اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیرکل بهزیستی و دیگر مدیران شهرداری اجرا شد. 

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات اجرایی خط یک 
قطار شهری

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

اختتامیه دوره تخصصی داور 
ترتیل قرآن کریم در اصفهان

اولین مجمع مرتان قــرآن و اختتامیه دوره 
تخصصی تربیت مربی و داور ترتیل در موسسه 
مهد قرآن کریم اصفهــان و با حضور غامرضا 
شامیوه، قاری بین المللی قرآن تشکیل شد. در 
این مراسم گواهی نامه 47 نفر از بانوان و آقایانی 
که دوره تخصصی تربیت مربی و داور ترتیل را 
در موسسه مهد قرآن کریم اصفهان و با نظارت 
و تدریس استاد شــاه میوه با موفقیت گذرانده 

بودند، اهدا شد.

از سوی موسسه نورالقرآن؛
ثبت  نام دوره های آموزشی 
»کالمیـ  حدیثی« آغاز شد

موسســه فرهنگی قرآن و عتــرت نورالقرآن 
اصفهان، دوره های آموزشی کامیـ  حدیثی 
را ویژه دانش آموختگان کارشناســی ارشــد 

برگزار می کند.
بر اســاس تفاهم نامــه ای که بین موسســه 
نورالقرآن اصفهان و دانشگاه قرآن و حدیث قم 
منعقد شده است، رشته های کارشناسی)علوم و 
قرآن حدیث( و کارشناسی ارشد با گرایش های 
کام و عقایــد اســامیـ  تفســیر اثــری و 
نهج الباغــه، از مهرماه ســال ۹8-۹7 در این 

موسسه تشکیل می شود.
عاقه مندان می تواننــد از تاریــخ 28 دی  تا 
5 بهمن ماه از ســاعت 15 تا 18 با مراجعه به 
موسســه نورالقرآن اصفهان واقــع در میدان 
احمدآباد، جنب پوشاک جی کو، کوچه شهید 
امامی دوست و یا با شماره ۳2280712 ثبت نام 

خود را کامل کنند.
گفتنی اســت موسســه، کاس هایــی مانند 
»جایــگاه باور دینــی در موفقیت بر اســاس 
آموزه های نهج الباغه«، توسط حجت االسام 
والمســلمین احمد فعال  را روزهای سه شنبه 
از ساعت 15 تا 17، کاس »تربیت اندیشه ای 
ـ اعتقــادی صادقین)ع( و اصحاب نخســتین 
امامیه« توسط محمدحسین منتظری روزهای 
یکشنبه از ساعت 14 تا 18 و همچنین کاس 
»معناشناســی کاربردی و نقش آن در تفسیر 
متون دینی« توسط مهدی حبیب الهی روزهای 
چهارشنبه ســاعت 15 تا 17 را برگزار خواهد 

کرد.

 ایمن سازی سی وسه پل 
با طرح قبلی متفاوت است

مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
وگردشگری استان اصفهان گفت: ایمن سازی 
سی وســه پل با طرح قبلی متفاوت است. مواد 
مورد استفاده در آن نه از چوب، که از فلز است و 
از لحاظ سبک اجرایی و معماری، به بنا و سیما 

آسیب نمی رساند.

فریــدون اللهیاری با اشــاره بــه نرده گذاری 
سی وسه پل اظهار داشــت: نرده گذاری الزاما 
باید انجام شــود؛ ایمن ســازی سی وسه پل با 
طرح قبلی متفاوت اســت. مواد مورد استفاده 
در آن، نــه از چوب،که از فلز اســت و از لحاظ 
 ســبک اجرایی و معماری به بنا و سیما آسیب

 نمی رساند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
وگردشــگری اســتان اصفهان گفت: با وجود 
اینکه در ایمن سازی یک شیء جدید روی پل 
قرار می گیرد، اما راه دیگری نیســت؛ زیرا این 
پل به عنوان یک معبر عمومی در حال استفاده 
بوده و طبیعی اســت که معبــر عمومی با این 
حجم  تردد ایمن سازی شــود. وی بیان کرد: 
پس از سی وسه پل، ایمن ســازی پل خواجو را 
 در دست اقدام داریم؛ اما سی وسه پل در اولویت

 است.

 
امام جمعه اصفهان با گالیه از عقب افتادن 

حقوق کارگران از دولت درخواست کرد:
 یک ماه حقوق مسئوالن 

را ندهید
امام جمعه اصفهــان در نمازجمعــه این هفته 
اصفهان با اشــاره به روز هوای پاک، بیان داشت: 
هوای پاک چیزی نیست که مسئولیت آن، تنها 
بر عهده دولت ها باشد بلکه مردم نیز باید رعایت 
کنند و حق ســایرین را زیر پا نگذارند، اگر کسی 
ماشــین یا موتور دودزا دارد، خودش باید به فکر 
تعمیر آن باشــد یا اگر می خواهد تک نفره سوار 
خودرو شود، سعی کند از وسایل عمومی استفاده 
کند. آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد  گفت: باید 
روحیات خود را تغییر داده و فرهنگ پیاده روی و 
استفاده از دوچرخه را احیا کنیم؛ چرا که اصفهان 
دومین شهر آلوده کشور است و باید بیشتر رعایت 
کنیم. امام جمعه اصفهان در ادامه، با اشــاره به 
مشکات پرستاران، تاکید کرد: اگر دولت بودجه 
هم کم دارد، حقوق کارمند، کارگر و پرســتار را 
نباید عقب بیندازد و این کار غلط و برخاف اسام 
است. وی ادامه داد: یکی از کارهای اشتباه و غلط 
ما، تعویق حقوق کارگر است؛ چرا که این موضوع 
زمینه ساز برخی اغتشاشات می شود. بیایید یک 
ماه دســتمزد حقوق بگیران بــاال را ندهیم، اما 

حقوق پایین دستان را بدهیم.

 استاندار، از فرار آب 
در اصفهان جلوگیری کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان گفت: از استاندار اصفهان تقاضامندم از 
فرار و هدررفت آب در این استان جلوگیری کند.

عبدالوهاب ســهل آبادی افزود: هنوز پروژه های 
انتقال آب به دیگر اســتان ها انجام می گیرد که 
البته اگر خزانه اصلی آب پر باشــد، مشکلی در 
انتقال آب نیســت؛ اما وقتی منابع اصلی خالی 
شــده، نباید این پروژه ها عملیاتی شوند. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر حمایت از 
شرکت  ســهامی ذوب آهن و کارخانه پلی اکریل 
در کنار حمایت از شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
شرکت ســهامی ذوب آهن نیز باید مانند شرکت 
فوالد مبارکه به جایگاه بین المللی بهتری برسد تا 

افتخاری برای استان و کشور باشد.
وی با بیان اینکــه باید برای وضعیت شــرکت 
پلی اکریل نیز فکری شود، خاطرنشان کرد: باید 
در بهبود کار و کیفیت قابــل توجیه پلی اکریل 

تاش بیشتری کرد.

مشاور عالی شهردار  خبر داد: 
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات 
اجرایی خط یک قطار شهری

مشاور عالی شــهردار اصفهان اظهار کرد: برای 
تامین بخشی از هزینه های قطار شهری از طریق 
انتشــار اوراق مشارکت، باید از ســازمان برنامه 
و بودجه مجوز دریافت شــود؛ به همین منظور 
درحال پیگیری مجوزها هستیم و در این راستا 

نامه ای به وزارت کشور نوشته شده است.
جواد شعرباف با بیان اینکه یکی از مباحث اصلی 
احداث مترو، تامین منابع مالی است، افزود: اگر از 
طریق فاینانس یا وام های خارجی این مهم تامین 
شــود، می توانیم در زمان بندی مناســب ظرف 
مدت 5 الی 6 سال، خط دوم پروژه  مترو را احداث 
کنیم. برای تامین فاینانس به دنبال انعقاد قرارداد 
تجاری هســتیم؛ البته در این مسیر هنوز طرف 
قرارداد ما مشخص نیســت، اما درصدد هستیم 
که این مهم تا پایان ســال محقق شــود. مشاور 
عالی شهردار اصفهان در مورد پیشرفت خط یک 
متروی قطار شهری خاطرنشــان کرد: عملیات 
اجرایی خط یک قطار شــهری حدود ۹0 درصد 
پیشرفت داشــته و ادامه خط از میدان آزادی تا 
پایانه صفه، تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

عکس خبر ) اقامه سومین نماز باران در مسجد جامع اصفهان به امامت آیت ا... مهدوی(

حمید وکیلی

آیت ا... ســید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان 
رهبری، در همایش »روحانیــت و حوزه انقابی« 
که با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه استان اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: اگر کسی مرگ بر آمریکایش، 
گوش فلک را کر کند ولی با نماز شب بیگانه باشد، 
آن حوزه، انقابی نخواهد بود.  وی با اشاره به منتشر 
شدن فیلم انتخاب آیت ا... خامنه ای)مدظله العالی( 
به عنوان رهبر انقاب بعد از رحلت امام خمینی)ره( 
خاطرنشان کرد: فایل فیلمی که از این جلسه پخش 
شد ناقص بود و فایل دومی وجود دارد که کامل  تر 
است؛ اما اینکه چطور این فایل در رسانه هایی مانند 
بی بی سی منتشر شده، تعجب برانگیز است. در آن 
جلســه مقام معظم رهبری گفتند من را انتخاب 
نکنید؛ که این نشــان از تواضع ایشــان است. وی 
با اشــاره به خطوط قرمز روحانیون گفت: ما برای 
حفظ این خطوط قرمز سر می  دهیم و نمی  گذاریم 
این خطوط شکســته شــود، یکی از این خطوط 

قرمز ما معصومین )ع( اســت، نمی  گذاریم افرادی 
ائمه معصومین را در مســلخ سیاســی ذبح کنند، 
ائمه معصومان قابل انتقاد نیســتند و در روایات به 
این مسئله تاکید شده اســت؛  با هیچ کسی در این 

موضوعات تعارف نداریم.
امام جمعه موقــت تهران با 
بیان اینکه لباس روحانیت، 
لباس ســربازی دین است، 
تاکید کــرد: حکومت را نه با 
افراد،که با قانــون و مجری 
قانون آن می  سنجند. قانون 
اساســی ما با قرآن و  اسام 
مطابقت دارد. مجری قانون 
ما رهبری است، افتخارمان 

این است که رهبر ما کسی است که دو ساعت مانده 
به اذان صبح با خدا، با نماز شــب صفــا می کند و 

این مایه ســربلندی ماســت که ســالی چند بار 
 ناشــناس زائر حضرت معصومــه )س( و جمکران

 هستند.
وی ادامه داد: دشمنان نظام ما از خط چپ و راست 
عبور کرده اند و در پی ساقط 
کــردن  این نظام اســامی 
هســتند و در این اغتشاشات 
دیــن را هدف گــذاری کرده 
بودند . اغتشاشــگران به 20 
حوزه علمیه حمله کردند که 
شــبیه حمله رژیم پهلوی به 
مدرسه فیضیه بود. به 15 دفتر 
امام جمعه نیز حمله شــد، به 
آنها خط داده بودند تا به این 
مراکز حمله کنند، طراح این فتنه ســرویس های 

جاسوسی غربی بودند.

آیت ا... خاتمی افزود: اغتشاشگران بنا داشتند ساح 
را کم  کم وارد کشــور کنند و ماه بهمن را در کشور 
به خاک و خون بکشند. حاال برخی ساده اندیشانه 

می  گویند شیشه دو سه مغازه را شکستند.
 بدانید آنها برای براندازی نظام به میدان آمده بودند، 
جای تعجب است که چرا برخی از نمایندگان مجلس 
که دغدغه آنها مقابله با اغتشــاش است، به دنبال 
آزادی اغتشاشگران هســتند!  البته در نماز جمعه 
گفتم که با بازی خوردگان با رأفت برخورد شود ولی 

حساب اغتشاشگران جداست.
وی در پایان با بیان اینکــه کانال ضدانقابی بهایی 
»آمدنیوز«  لحظه  به  لحظه از اغتشاشــات گزارش 
می داد و پس از بسته شدن آن با اسم های دیگر وارد 
میدان شد، ابراز کرد: اگر بار دیگر این فتنه گری ادامه 
پیدا کند، خداوند و مردم نمی بخشند کسانی را که 
اجازه باز کردن این فضا را دادند. نمی گوییم فضای 
مجازی نباشد؛ حرف ما این است که فضای مجازی 
 ســالم باشــد و این کار با اینترنت ملی امکان پذیر

 است.

آیت ا... خاتمی در اصفهان: 
برای حفظ خطوط قرمز، سر می  دهیم

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
با اشاره به تدوین برنامه و بودجه سال آینده 
طبق بازنگــری برنامه راهبــردی اصفهان، 
گفت: امسال برای نخستین بار، ابتدا احکام 
برنامه ۹7 با حضور شهردار اصفهان، مشخص 

و سپس بر اســاس این احکام، ردیف  اعتبارات عمرانی و جاری بودجه تعیین شد. ســعید فردانی با بیان 
اینکه ســه هزار میلیارد تومان بودجه برای ســال آینده پیش بینی شده اســت، اعام کرد: الیحه بودجه 
۹7 شــهرداری اصفهان، فردا به شورای شــهر تقدیم می شــود. فردانی به اولویت های بودجه سال آینده 
اشــاره کرد و ادامه داد: توســعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، کاهش مشــکات زیست محیطی 
 و توسعه گردشــگری با مشــارکت بخش خصوصی، در اولویت برنامه و بودجه ســال ۹7 شهرداری قرار

 دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان 
گفت: ایستگاه مترو واقع در خیابان »هزارجریب« 
روبه روی خیابان کارگر توسط شهرداری اصفهان به 

نام »ایستگاه مهارت« نام گذاری شد.
ابوطالب جالی درخصوص عملکرد اداره کل فنی و 

حرفه ای استان اصفهان در چند ماه اخیر اظهار کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، آموزش های 
مهارتی را در دو بخش دولتی و غیردولتی با بهره گیری از مربیان مجرب و تجهیزات پیشرفته کارگاهی، مطابق با 
استانداردهای آموزشی روز در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر ارائه می دهد. وی افزود: 
این اداره کل با تعداد 54 مرکز آموزش دولتی، ۳7۳ کارگاه ثابت شهری، 176 کارگاه جوار شهری، 17۹ کارگاه 
جوار روستایی، 240 کارگاه صنایع ضمن کار، ۳8 کارگاه صنایع اصناف، 74 کارگاه جوار دانشگاه، 64 کارگاه جوار 

پادگان و 5۹ کارگاه جوار زندان آموزش های فنی و حرفه ای را در بخش دولتی به صورت رایگان ارائه می کند.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

توسعه حمل و نقل عمومی 
اولویت نخست بودجه ۹7

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان 
خبر داد:

نامگذاری ایستگاه متروی 
مهارت در اصفهان

شهردار اصفهان در گردهمایی شهرداران استان اصفهان که با حضور 
معاون عمران و توسعه شهری و روســتایی وزارت کشور در تاالر 
شهروند برگزار شد، اظهارکرد: متاسفانه در کان شهر اصفهان طی 
سالیان گذشته هیچ پروژه بزرگی به بهره برداری نرسیده؛ به طوری 
که پروژه مترو، مربوط به 17 سال پیش و طرح احیای میدان امام 

علی )ع(  مربوط به 14 سال گذشته است.
 قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه شهرداری تعداد زیادی نیروی مازاد 

دارد، افزود: در نظام حقوق اداری ایران پنج نوع اســتخدام تدوین 
شده، این در حالی است که در شهرداری 1۳ مدل نیرو وجود دارد.
وی با اشاره به اباغ چارت جدید شهرداری ها گفت: در این چارت 
برخی از سازمان ها همانند نوسازی و بهسازی و سازمان عمران در 
هم ادغام می شوند؛ این در حالی است که این دو سازمان از دو جنس 
متفاوت هستند و هیچ سنخیتی با هم ندارند، این چارت حساب شده 
نیست. نوروزی تاکید کرد: الزم است چارت با هماهنگی شهرداری ها 

واقع بینانه بازنگری و بررسی شــود؛ در غیر این صورت این چارت 
متروکه خواهد ماند. شــهردار اصفهان با بیان این مطلب که  6۳ 
سال از تدوین قانون شهرداری ها  می گذرد، تصریح کرد: الزم است 
قانون شهرداری ها اصاح شود تا منشأ اثر شود؛ زیرا این قانون زمانی 
وضع شده که 25درصد مردم شهرنشین بودند؛ اما در حال حاضر 
بیش از 85 درصد مردم شهرنشین هستند، لذا این قانون جوابگوی 

شهرداری ها نیست.

شهردار اصفهان:
قانون شهرداری ها، جوابگوی نیازهای فعلی نیست

فرزانه افسرطه
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

گاهی کنترل کردن افکار، کار ساده ای نیست و 
نیاز به تمرین دارد ، حال این افکار و این حدیث 
نفس ها و حساب کتاب ها تا وقتی فقط در ذهن 
ما می گذرد و نمود خارجی نــدارد به خود ما 

مربوط است.
اما امان از وقتی که این ذهن از صبح تا شب در 
حال نقشه کشــیدن برای دیگران باشد. همه 
ما تجربه اش را داریم کــه گاهی در موقعیتی 
خاص عکس العمل شایســته و الزم را نداریم، 
اما بعدها راه حل ها و پاســخ هــای بهتری به 
ذهنمان می رســد و هزار افسوس می خوریم 
که چرا زودتر به این فکر نیفتادم که مثال فالن 
جواب دندان شکن را می دادم یا فالن کار انجام 

می دادم تا حالش گرفته شود .
خالصه در این درگیــری های ذهنی ما خیلی 
اوقات بــدون اینکه متوجه باشــیم همه هم و 
غممان تادیــب دیگــران، منزجر شــدن از 
عیوب مردم اســت و هزاران نقشه می کشیم 
 که چطور دیگران را به فــرم دلخواه خودمان

 شکل بدهیم.
درد دیگــر جامعــه امــروز وعــده و وعیدها 
و قــول و قرارهــای بی شــماری اســت که 
داده می شــود و عمــل نمــی شــود. وقتی 
مــا در توانمان نیســت کــه عملــی را برای 
کســی انجام دهیم چرا اینقــدر راحت قول 
می دهیم؟ ایــن خلف وعده ها بــه همین جا 
ختم نمی شــود باید جوابگــوی اعتمادهای 
که می شــکنیم باشــیم: »بپرهیــز از خلف 
 وعده کــه آن موجب نفرت خــدا و مردم از تو

 می شود«.
ذهنی که مسموم می شود

افکار ما، رفتارمان را شکل می دهد و بر اساس 
 طرح و نقشــه قبلی ذهنمان، با دیگران رفتار

 می کنیم و ذهنی کــه با بدخواهــی ، زیاده 
خواهی و عیب جویی مســموم شــده باشــد 
طبیعتا نمی تواند رفتار شایســته و دلنشینی 
را ساماندهی کند و نمودش در جامعه می شود 

کم فروشی و کالهبرداری در معامالت.
درست است که شرایط معیشت مردم سخت 
شده است؛ اما آیا ما اجازه داریم که به همه این 
نبایدها دامن بزنیم و بشویم منشأ بدخواهی ها 

و بد دلی ها؟

مهارت زندگی

 چگونه ذهن خود را
 سم زدایی کنیم؟

 جابر و امام باقر علیه السالم
جابر بـن عبدا...انصـاری از اصحـاب پیامبر)ص( تـا زمان امـام باقر)ع( 
زنده بـود  ولی بسـیار  پیـر و نابینا شـده بـود. روزی جابر خدمـت امام 
رسـید. امام از حالش جویا شـد؟ عـرض کـرد: اکنون در حالی هسـتم 
که پیری را از جوانی و مرض را از سـالمتی و مـرگ را از زنده بودن بهتر 
می خواهـم! امام فرمـود: اما من، اگر خـدا پیرکند، پیـری را می خواهم 
اگر جوانـی بخواهد جوانـی را می خواهـم. اگر خدا مریضـم کند مرض 
را  و اگـر سـالمتی رابرایـم بخواهد سـالمتی را طالبـم. اگر خـدا مرگ 
را تقدیـرم کنـد مـرگ را دوسـت دارم و اگـر زنـده بـودن مـرا بخواهد 
زندگـی را مـی خواهم. همیـن که جابـر ایـن سـخن را از امام شـنید، 
صورت ایشـان را بوسـیدو گفت: پیامبر درسـت فرمود کـه ای جابر! تو 
زنده می مانی تـا مالقات مـی کنی یکـی از فرزندان مـرا که نـام او باقر 
اسـت علم را می شـکافد 
به طـوری کـه گاو، زمین 

را شـکاف می دهـد.
راضی به سه بال

حضـرت عیسـی)ع( بـه 
مردی کـه نابینـا وابرص 
و مفلـوج بـود گـذر کـرد 
و دیـد  که گوشـت تنش 
از جـذام فـرو ریختـه  
اسـت و می گویـد : شـکر خدایی را کـه مـرا از بالهایـی که بسـیاری از 
مـردم بـدان گرفتارنـد، عافیـت داد! حضـرت عیسـی فرمـود: ای مرد 
! کـدام بالسـت کـه تـو را از آن عافیـت داد؟ گفـت: ای روح ا... ! مـن 
از کسـی کـه در دلش معرفـت خـدا وجـود ندارد،بهتـرم. عیسـی)ع( 
فرمـود: راسـت گفتـی، دسـتت را بـده، دسـت او را گرفـت و دسـت 
مبارک خـود را بر اندامـش مالیـد. آن مرد درسـت انـدام و نیکو چهره 
شـد  و خداونـد بیمـاری هـای او را بـه خاطـر راضـی بـودن بـه بالهـا 
 شـفا داد؛ بعدهـا هـم  یکـی از مصاحـب حضـرت عیسـی شـد و بـا او 

عبادت می کرد.

باغ 
کاغذی

کتاب »شبکه های مجازی و خانواده« از سوی نشر مرسل، روانه               
بازار کتاب شد.این کتاب تالیف کیومرث فرحبخش، مدیر گروه 
مشاوره و دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی و محمدرضاخبازی 
است که درسه بخش تدوین شده است.در بخش اول به تاریخچه 
ظهور و گسترش شبکه های اجتماعی مجازی در ایران و جهان 
پرداخته و طی یک بحث به نحوه گسترش این شبکه ها اشاره شده 
است. در بخش دوم تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر ارتباطات 
اجتماعی و خانوادگی و ارزش ها و سنت ها و عواطف مورد بررسی 

قرار گرفته و نیز به بررســی اثرات روانــی و اجتماعی بازی های 
کامپیوتری، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی و اثرات مثبت و نیز 

تهدیدهای آن بر زندگی زناشویی ایرانیان پرداخته است.
بخش ســوم کتاب »شــبکه های مجازی و خانواده« چگونگی 
مدیریت رسانه ها و شبکه های مجازی درخانواده بررسی شده و 

راهکارهایی برای این مسئله ارائه کرده است.
چاپ اول این کتاب در 128 صفحه با قیمــت ۹ هزار تومان در 

انتشارات مرسل چاپ و روانه بازار نشر شده است.

شبکه های مجازی و خانواده شکرگزاری

جواهرات
ویکتوریایی ها به روش منحصر به فــردی برای مرده ها 
عزاداری می کردند، آنها جواهراتی از موی بستگان مرده 
خود می ساختند. ملکه ویکتوریا پس از مرگ همسرش 
پرنس آلبرت، گردنبندی از موی همســرش را به گردن 
می آویخت. ویکتوریایی ها اغلب با استفاده از مو، سنجاق 
سینه و آویزهای گردنبند می ســاختند. شاید جواهرات 
آنها احمقانه به نظر برسد، اما زمانی مد و عاشقانه به نظر 

می رسید.
جواهرات مویی، ارتباط شــما با فرد درگذشته را نشان 
می داد؛ اما برای نشــان دادن ارتباط با دوست، کودک یا 
همسر زنده هم بود. بســیاری از جواهرات مویی در موزه 
موی لیال در میسوری یافت می شوند. موزه لیال تنها موزه 
موی جهان است و بیش از ۲۰۰۰ قطعه جواهرات موی 
انسان در آن دیده می شــود. هر قطعه داستان خودش را 
دارد و اغلب نام، تاریخ تولد، تاریخ مرگ صاحب مو روی 

قطعه وجود دارد.
ترکیب سویا سس

یک شرکت چینی از پودر ها و مایعات ساخته شده با موی 
انسان به عنوان ترکیب جدید ســویا سس خود استفاده 

می کند. 
موی انسان مانند دانه ســویا، گندم و سبوس سرشار از 
پروتئین است. این شــرکت می گوید پودر و مایع موی 
انسان حاوی آمینو اسیدی است که برای تهیه سویا سس 
استفاده می شــود. آنها این ماده را به کارخانه های سویا 
سس سراسر چین می فرستند. کارکنان این شرکت موی 
انسان را که در کیســه های کثیف انبار شده بدون تمیز 
کردن تبدیل به پودر و مایع می کنند. مسئولین بهداشت 
هشدار داده اند که استفاده از مو می تواند خطرناک باشد. 
موی انسان حاوی سرب و آرسنیک است که برای کبد، 
کلیه و جریان خون مضر است و می تواند موجب سرطان 

شود. 

استفاده های عجیب از موی انسان)2(
دانستنی ها

حرف حساب

ما خیال می کنیم از ســایرین بیشتر رنج 
کشیده ایم

همه ما یک چیز می گوییــم و خیال می کنیم از 
سایرین بیشتر رنج کشیده ایم ولی غم برای همه 
یکسان است، یکنواخت مثل داستان های عشقی.

»راز مرد گوشه گیر«
گراتزیا کوزیما ِدلِدا

 رؤیت موجودی عجیب 
در مریخ!

آیا شما نیز جزو کسانی هستید که به فرضیه وجود حیات یا موجودات 
فرازمینی در ســایر ســیارات باور ندارید؟ پس حتما باید عکسی را 
که به تازگی از مریخ تهیه شــده است، مشــاهده کنید. بنا به ادعای 
جســت وجوگران فرازمینی ها در این عکس دو موجــود فضایی در 
کنار یکدیگر دیده می شــود. بنا بر این ادعای عجیب، در این عکس 
یک موجود عجیــب دارای قدی کوتاه، چاق و دیگــری در حالی که 
روی زانو های خود خم شــده، دیده می شــود.به گفتــه آنها اگرچه 
تشخیص اینکه آیا در این عکس دو موجود زنده دیده می شوند یا آنها 
مجسمه های ساخته شده توسط فرازمینی ها هستند دشوار است، اما 
می توان گفت مجسمه هایی هستند که میلیون ها سال پیش در مریخ 
ساخته شده اند.گفتنی است؛ چندی پیش نیز عکسی از روی ماه تهیه 
شده بود که بنا به ادعای یکی از جست وجوگران موجودات فضایی، 

یک سازه عجیب را روی ماه نشان می داد.

جدول شماره 2336

 افقی 
1- دوش و کتف - نوعي خواهــر و برادر - نوعي 

روکش لباس
۲- شــهر زیره - پارچه ضخیم از پشم گوسفند - 

بهشت زیر پاي اوست
3- به ناخن مي زنند - سنبل ممانعت - نان فانتزي 

فرانسوي - نخ تابیده
4- چه وقت - براق کننده کفش - پیرامون خانه 

- ماه زمستاني 
 5- کمربنــد پشــمي - زنبور عســل کارتوني - 

خوار بار ازقبیل نخود و لوبیا
6- خانه بزرگ - از خنده مي روند - بچه شریر

7- گروه جوانان بــي بند و بار - لیســت غذاي 
رستوران - باقي جان - خوراکي با آب و نشاسته 

و شکر
8- میــوه تلفني - طعم فلفل - زن برادر شــوهر 

- گیسو
9- عروســک لباس پوش ویترین - نوعي زغال 

سنگ - ستون بدن - کابین و صداق عروس خانم
1۰- حرف نوروزي - خواهر و همشیره - گونه اي 

از چرم
11- دانه روغني - از اجزای ویدئو - صندلي راحتي

1۲- حرف پوست کنده - بدن نما - لوستر - مرد 
بي زن

13- مقدار معین غذا که در رستوران براي کسي 
مي آورند - T - واحدي در وزن - من و تو

14- ســگ مریض - بازار بي رونق - وسیله بازي 
کودکان

15- زایمان - همراه کره - تلخ تازي
عمودی

1- ادا و اطوار - اقیانوس کبیر - نوعي موسیقي
۲- زیور و زینــت دادن - گلیم و زیــر انداز ارزان 

قیمت - از لبنیات صبحانه
3- چاشني غذا - پایه و اساس - شهر مارکو پلو - 

بن مضارع ساختن
4- عالمت جمــع فارســي - آب نیمــه گرم - 

خدمتکار زن - عالمت مفعولي
5- زنان قرآني - گیرنده امــواج در رادیو - ظرف 

لباس شویي
6- مغــازه کوچــک - درخت جــدول - فیلمي 
از حمید نعمــت ا... با شــرکت محمدرضا گلزار، 

گلشیفته فراهاني و رضا رویگري
7- مایع حیات - پرنده آش سرد کن - مغازه - زهر

8- از سبزیجات خوراکي - شلوار لي - ناراست و 
خمیده - سوغات ساوه

9- ازدواج - تابه نان پــزي - ناگهان خودماني - 
خرس آسماني

1۰- دشمن موش - باالي فرنگي - رو سیاه مطبخ
11- با وقار - فروش مزایده اي - پارچه زربافت

1۲- یک و یک - ســیاره خریدار - دریاي تازي 
- تفاله عسل

13- گیاه سرشــوي - پارچه اي از جنس الیاف 
پنبه - چاشني صبحانه - شیر بي سر

14- نان آبگوشــتي - از لوازم آرایش بانوان - از 
مرکبات

15- گرسنه نیست - فریاد شادي - من و شما
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 دردسرساز شدن یک دوربین مخفی
 با حضور پلیس زن

خبری که تحت عنوان »حرکت عجیب پلیس زن با راننده گستـاخ« 
در بیشتر خبرگزاری ها منتشر شده بود، در واقع یک دوربین مخفی 

بوده است.
در ابتدا در شــرح این خبرآمده بود: هنگامی که »جنی روییز« پارک 
بان نیویورکی ۲8 ســاله؛به راننده یک تاکسی تذکر داد که در مکانی 
غیر قانونی پارک کرده،راننده با گستاخی به او پاسخ داد و از جابه جایی 
خودرو اش امتناع کرد. »جنی روییز« وقــت را تلف نکرد و در کمال 
ناباوری تاکسی را با زاویه ای 45 درجه بلند کرد تا به راننده ثابت کند 

نباید به او بی احترامی کند.
راننده تاکســی که در این وضعیــت ،درمانده به نظر می رســید با 
عذرخواهی از او خواســت که ماشــین را به حالت اولیه برگردانده تا 
محل را ترک کند؛ اما با انتشار ویدئوی آن مشخص شد تمام این اتفاق 

صحنه سازی بیشتر نبوده و یک دوربین مخفی ساده است!

  قاب روز

تصاویر دیدنی از زندگی در »ون«

سیره بزرگان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

