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شرط شهروندان برای عدم استفاده از خودروهای شخصی؛

دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی
11

فعالیت مترو در روزهای تعطیل، صرفه اقتصادی ندارد
مدیر عامل شرکت متروی منطقه اصفهان:

11

شرایط سیاسی اصفهان اجازه 
تشکیل خانه احزاب را نداد

 دبیر جامعه اسالمی 
مهندسان استان :

11

نصر: هواداران سپاهان صبورتر باشند
بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از تمرین سپاهان؛

9

توسعه اقتصادی در گرو امنیت پایدار در جامعه است
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان: 

6

و  اما پراید؛

3
هستم اگر میروم!

تکمیل مرکز همایش ها ۲۰۰ 
میلیارد تومان می خواهد

11

تجلیل وزارت ورزش  از باشگاه 
ذوب آهن به عنوان باشگاه برتر

9

 اصفهانی ها یک چهارم 
 میانگین جهانی 

 ماهی مصرف می کنند

3

11

مراسم بزرگداشت آیت ا... سید محمد علی صادقی، زعیم سابق 
حوزه علمیه اصفهان برگزارشد؛

به یاد عالم منظم و وارسته شهر
روز گذشته مراسم بزرگداشت آیت ا... سید محمد علی 
صادقی، عالم ربانی و زعیم سابق حوزه علمیه اصفهان، 
در سالن اهل بیت)ع( برگزار شد که در ابتدای این مراسم پیام آیت ا... 

حسین مظاهری زعیم حوزه علمیه اصفهان توسط فرزندشان ...

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی فراخوان عمومی فروش
 شماره 96/۲۰)نوبت اول(

بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
شرکت عمران شهر بهارســتان در نظر دارد تعدادی محدود از زمین های مسکونی خود را بصورت 
بسته های پیشنهادی ویژه تعاونی های مسکن، از طریق فراخوان عمومی فروش با شرایط نقد و اقساط 

به فروش برساند. 
تعاونی های محترم مســکن می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ 96/11/5 تا تاریخ 
96/11/25 به شرکت عمران شهر بهارستان واقع در شهر جدید بهارستان خیابان الفت شرقی انتهای 
 خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شــماره تلفن 96-36861090 داخلی 213 دفتر فروش تماس حاصل

 نمایند. 
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی

@omranbaharestan :)کانال اجتماعی شرکت )تلگرام
م الف: 134677

وزارت راه و شهرسازی
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظــر دارد تجدیــد مناقصه عمومــی تهیه و اجــرای خط کشــی ترافیکی 
طولــی خیابانها و خط کشــی عرضــی معابر پیــاده در برزن هــای ایثــار و فرهنگ این شــهر به شــماره 96/7805/ص 
مــورخ 96/11/3 را از طریــق ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولت برگــزار نمایــد. کلیه مراحــل برگــزاری مناقصه 
 تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارک الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/11/4 می باشد. 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

ف
ردی

مبلغ برآورد )ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

نحوه پرداخت 
نوع سپرده شرکت در فرآیند 

ارجاع کار 
گواهینامه 
صالحیت

1

3/466/798/400 ریال 
براساس فهرست بهای 

راه، باند فرودگاه و راه آهن 
سال 96 با احتساب کلیه 

ضرایب متعلقه ومبلغ 
 تجهیز و برچیدن کارگاه 

به صورت مقطوع

173/339/920 ریال 

پرداخت حداقل هفتاد درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیت های 

تایید شده از طریق تهاتر با 
اراضی و واحدهای موجود با 

کاربری مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسی 

روز و پرداخت مابقی یا به صورت 
نقدی ویا ازطریق اوراق یااسناد 

خزانه اسالمی در صورت تخصیص 
صورت می گیرد. 

1- ضمانت نامه بانکی و یا 
ضمانت نامه های صادره از سوی 

موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران هستند، 

در وجه شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه 
ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 

2- فیش واریزی به حساب شماره 
2173690205004 سیبا بانک ملی به 
نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر

داشتن حداقل پایه 
پنج درگرایش راه و 
ترابری )از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 
سابق((

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 تا روز یکشنبه 96/11/8. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 .

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 12:30 پنجشنبه مورخ 96/11/19.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر،کدپستی 8491741111، صندوق پستی 84915-167
تلفن: 5-03152630161 دورنویس: 03152624181

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

م الف: 134690

 مسائل حزبی و سیاسی 
در اولویت استاندار نیست

 رییس شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات اصفهان:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15/30 روز دوشنبه به تاریخ 96/11/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/11/24

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/11/05

شماره 
مبلغ تضمین برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر 96-4-314
17/654/655/284883/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(ابریشم )با ارزیابی کیفی(

اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر 96-4-315
20/876/080/9621/044/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(کلیشاد و سودرجان )با ارزیابی کیفی(

عملیات لوله گذاری فاضالب شهر قهدریجان )با ارزیابی 96-4-316
18/216/804/192911/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(کیفی(

11/415/621/207571/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(اجرای شبکه فاضالب شهر قهدریجان )با ارزیابی کیفی(96-4-317

نوبت اول
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بیش از دو مــاه پیش طبق اعالم منابــع خبری، با فرماندهی ســردار 
ســلیمانی در جبهه مقاومــت، حکومت داعش که بیش از 5 ســال در 
برخی از مناطق سوریه و عراق حضور داشــتند، نابود شد؛ اما رسانه ها 
 اعالم کردند ممکن اســت عناصری از داعش هنوز در این مناطق وجود 

داشته باشد.
سوالی که امروز برای بسیاری از مردم مطرح شده این است که اگر داعش 
نابود شده اســت پس چرا هنوز نیروهای ایرانی در کشور سوریه حضور 

دارند؟ چرا هنوز نیروهای ایرانی در سوریه شهید می شوند؟
سردار اســماعیل کوثری، جانشین قرارگاه قدس ســپاه پاسداران  روز 
گذشــته با اشــاره به حضور ایرانی ها در ســوریه اظهار کرد: سوریه از 
زمان پیروزی انقالب اسالمی که »حافظ اســد« مسند امور این کشور 
را در دست داشت تا به امروز، همواره با جمهوری اسالمی ایران دوست 
و همسو بوده اســت و بر همین مبنا هنگامی که ســوریه درگیر جنگ 
 نیابتی شد، آنها از ما درخواســت کمک کردند و ما نیز درخواست آنها را 

اجابت کردیم.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران مادامی که سوریه نیاز داشته باشد و تا 
وقتی که جرثومه های فساد مانند باقی مانده های داعش - که البته به هیچ 
عنوان مثل گذشته سازماندهی شده نیستند - در سوریه باشند، در این 

کشور به درخواست دولت قانونی سوریه پاسخ داده می شود.
 در همین رابطه محمود معلمی،  معاون ســابق اداره کل سیاسی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به ماندگاری نیروهای ایرانی در سوریه 
به زاینده رود گفت: در حال حاضر نیروهای ایرانی در کشور سوریه نسبت 

به گذشته حضور کمتری دارند. 
 وی افزود: درست است که داعش در سوریه نابود شد و یا از عراق بیرون 
رفت و آن حاکمیت ســرزمینی را در حال حاضر در عراق ندارد، اما باید 
حتما توجه داشت که خطر بزرگی که در حال حاضر منطقه و حتی ایران 
را در ســوریه تهدید می کند؛ شــیطنت آمریکایی هاست که در سوریه 

حضور دارند.
معاون سابق اداره کل سیاسی سپاه تصریح کرد: آمریکایی ها می گویند 
که ما هم چنان با افراد و گروه هایی که حامی حکومت ســوریه هستند 
مبارزه ومقابله خواهیم کرد . از طرفی هم خطر تجزیه منطقه وجود دارد 
چرا که در حال حاضر اوضاع کردســتان سوریه شــبیه کردستان عراق 
می شود که متاسفانه کشورهایی مانند ترکیه و آمریکا به بهانه آموزش 
نیروهای کرد در آن مناطق حضور پیدا می کننــد؛ طبیعتا این حضور 

آمریکایی ها در کردستان سوریه برای منطقه خطرناک است.
وی اضافه کرد: به نظر می رســد آمریکایی ها با اعزام نیروهای خود در 
کردستان سوریه به همان اهدافی که در شش سال جنگ نیابتی نرسیدند، 

دست پیدا کنند.
معلمی تاکید کرد: ما تنها به خاطر منافع ملی و امنیتی خود ایران و منطقه 
باید تا خنثی شدن و از بین رفتن این توطئه هایی که آمریکایی ها و برخی 
از دیگر کشورها  در سوریه دارند؛ حضور خود را در این کشور حفظ کنیم.

معاون سابق اداره کل سیاسی سپاه در پایان با اشاره به توطئه های دشمن 
در منطقه در پایان گفت: باید این توطئه های دشمنان اسالم را در سوریه 
خنثی کنیم چرا که اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم، خطر  ایران و کل 

منطقه را تهدید خواهد کرد. 

  معاون سابق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران:

حضور آمریکا در کردستان سوریه خطرناک است

 معاون سابق اداره کل سیاسی سپاه در رابطه با حضور نیروهای ایرانی در کشور سوریه به زاینده رود گفت: باید به خاطر حفظ منافع 
ملی و امنیتی در منطقه در سوریه حضور داشته باشیم.

دستور رییس جمهور برای 
جبران خسارت در یک روستا

رییس جمهور دســتور داد خســارت وارده از 
احداث بزرگراه تهران- شــمال بــه مردم یک 
روستا در شــمال غرب تهران جبران شود. در 
پی نامه نگاری احمدتوکلــی، رییس دیده بان 
شفافیت و عدالت، از خســارات وارده به مردم 
روســتای ســنگان و آبادی های شمال غرب 
تهران در جریان ساخت آزاد راه تهران- شمال، 
رییس جمهور خطاب بــه جهانگیری، معاون 
اول دستور داد: نســبت به مردمی که خسارت 
دیده اند اقدامات جبرانی از جمله لوله کشــی 

گاز انجام شود.

کویت در مشهد کنسولگری 
دایر می کند

رییس کمیسیون امور خارجی مجلس کویت از 
موافقت این کمیسیون با دایرکردن کنسولگری 
کویت در شهر مشهد مقدس و نجف اشرف خبر 
داد.»حمد الهرشانی« با بیان این مطلب اظهار 
داشت که کنسولگری های کویت در این دو شهر 
زیر نظر سفارت کویت در تهران و بغداد فعالیت 
خواهد کرد.وی هدف از این اقدام را حمایت از 

شهروندان کویت و کمک به آنها اعالم کرد.

نیروی دریایی آمریکا:
 پیام رادیویی شناورهای 
ایرانی را دریافت کردیم

نیروی دریایی آمریکا اعــالم کرد که پیام های 
رادیویی شــناورهای نیروی دریایی ایران را در 
جریان برگزاری مانور در دریای عمان دریافت 
کرده است.بکلوئه مورگان، سخنگوی ناو پنجم 
نیروی دریایی آمریکا در بحرین مدعی شد که 
برخالف اعالم تهران، ناو جنگی آمریکا تنها پیام 
رادیویی شناورهای ایرانی در جریان برگزاری 
مانور دریایی را دریافت کرده اســت. ناوجنگی 
آمریکایی روز دوشــنبه این پیام رادیویی را که 
میان شناورهای ایرانی منتقل شده بود، دریافت 
کرده است.وی افزود: کشتی آمریکا به ماموریت 
خود ادامه داده و تنها به دلیل این پیام عملیات 

خود را تغییر نداده است.

کشف خانه تیمی اخاللگران 
توسط سپاه

فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه یک خانه 
تیمی با حضور بیش از ۱۰ نفر در البرز شناسایی 
شد که برای برنامه ریزی سامان یافته شده ویژه 
پیشبرد اهداف خود در جهت اغتشاشات بود، 
گفت: بهائیان، ســلطنت طلب ها و منافقین در 
این حرکت ها نقش داشتند. سردار سیدیوسف 
موالیی اظهار داشت: باید در نسل آینده روحیه 
سلحشــوری تقویت شــود و حقوق نجومی و 
اختالس نتیجه فراموشــی از روحیه ایثارگری 

است.

 واکنش وزارت خارجه
 به اظهارات معاون ترامپ

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به گفتار و اتهامات نادرست معاون 
رییس جمهور آمریکا گفت: ملــت ایران برای 
دهه های متوالــی طعم دوســتی و چگونگی 
»رابطه آمریکایی« را با انواع بد خواهی و اقدامات 
ناعادالنه از جمله کودتا و سرنگونی دولت ملی 
و قانونی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران 
برفراز خلیج فارس، تروریســت نامیدن ملت 
ایران، سال ها تحریم های ظالمانه، به کارگیری 
نام جعلی بــرای خلیــج فارس، کارشــکنی 
و بهانه جویی هــای بی ربط و مکــرر در اجرای 
تعهدات خود در برجام و ایجاد موانع در جهت 
جلوگیری از بهره برداری ملت ایران از مزایای 
این توافق بیــن المللی را چشــیده اند و برای 
وعده های پوچ و توخالی و تجربه شده مقامات 

آمریکایی هیچگونه ارزشی قائل نیستند.

کافه سیاست

عکس  خبر

جعبه سیاه سانچی و کریستال 
باز شد

روحانی مملکت داری را با »گردوبازی« اشتباه گرفته!

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

در روزهــای اخیر اســماعیل هنیه، رییس دفتر سیاســی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی از 
حمایت های ملت ایران و هدایت های رهبر انقالب اسالمی از جنبش 
مقاومت قدردانی کرد. این موضوع از نگاه تحلیلگران و کارشناسان 

اهمیت زیادی دارد.
»مشیر المصری« عضو ارشد و سخنگوی حماس در گفت وگو با تسنیم 
ابتدا به روابط این جنبش فلسطینی با ایران و نامه اخیر رییس دفتر 

سیاسی حماس به رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: این نامه بر 
نقش ایران در حمایت از مسئله فلســطین و مقابله با توطئه جهانی 
علیه قدس و فلسطین تاکید کرد؛ از سوی دیگر تصمیم ترامپ علیه 
قدس نیز بر اهمیت این نامه افزوده است. همچنین این نامه تشکری 
از تالش های جمهوری اسالمی ایران در حمایت از فلسطین و مقاومت 
شجاعانه ما محسوب می شود. ایران در پشتیبانی از مقاومت و حقوق 
ملت فلسطین در صف نخســت قرار دارد. حماس با ارسال این نامه 

به رهبری ایران عــالوه بر تمجید از نقش این کشــور در حمایت از 
فلسطین، خواســتار تقویت این نقش و گســترش آن برای افزایش 

مقاومت مردم فلسطین در برابر دشمن صهیونیستی شده است.
وی همچنین در خصوص اقدامات و مواضع حضرت آیت ا... خامنه ای 
در قبال مسئله فلسطین نیز تصریح کرد: معتقدم که ایشان و همچنین 
ایران در پشتیبانی از مسئله فلسطین و تحکیم مقاومت شجاعانه آن 

پیشگام هستند. 

سخنگوی حماس:

 ایران در پشتیبانی از حقوق ملت فلسطین در صف نخست قرار دارد
 همه ناراضی

حجت االسالم  آل هاشم، امام جمعه تبریز دستور داد تا 
نرده هایی که بین مردم و مسئوالن فاصله ایجاد می کرد 

برداشته شود.
با دستور مســتقیم حجت االسالم والمســلمین سید 
محمدعلی آل هاشــم نرده هایی که صف مسئوالن را از 

مردم در نماز جمعه جدا می کرد، برداشته شــد تا دیگر هیچ دیواری بین خدمتگزاران نظام و ملت قرار 
نگیرد.آوازه  اقدامات نماینده ولی فقیه در استان زبانزد خاص و عام می باشد و در طول مدت کوهی میزان 

محبوبیت وی در بین مردم آذربایجان شرقی به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
حجت االسالم آل هاشم پیش تر نیز با تماس های غافلگیرانه خود و حضور در مترو، اتوبوس و تردد با تاکسی 

در داخل شهر خبرساز شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان طی یک متن انتقادی، در کانال 
تلگرامی خود نوشــت: »آیا می توان انتظار داشــت مثل 
اون قدیما هرجا ســخن از انقالب و اسالم هست، روزنامه 

جمهوری اسالمی حجت باشد؟«
متن نوشته   عباسعلی کدخدایی به شرح زیر است:

»باسمه تعالی آیا می توان انتظار داشت مثل اون قدیما هر جا سخن از انقالب و اسالم هست، روزنامه جمهوری 
اسالمی حجت باشد؟ آیا جهت اطالع آن، جهت انقالب را اشتباهی نگرفته است؟ من چرتکه ندارم اما آنها که 
اهل چرتکه اندازی هستند و ایضا دارای سوابقی، محاســبه کنند آیا مطالب آن جهت اطالع است و در جهت 
انقالب و یا در جهت... ؟هر چه باشد فکر نمی کنم این گونه تشویش اذهان عمومی ارزشی داشته باشد، حتی 

برای آنهایی که تومان ها و صاحبانش را رها کرده اند و به ریال ها متشبث شده اند، شاید سبویی بشکند و...« .

امام جمعه تبریز 
 آذربایجانی ها را 
غافلگیر می کند

 کنایه تند
 کدخدایی به یک 
روزنامه

رییس مجلــس با بیان اینکه تنها روشــی کــه در مقابل رژیم 
صهیونیســتی جواب می دهد مقاومت اســت، گفــت: رژیم 
صهیونیستی از رشد فکر مقاومت در جوامع اسالمی می هراسد.

علی الریجانــی در همایش جمعیت دفاع از ملت فلســطین با 
عنوان »غزه نمــاد مظلومیت؛ دفاع از مردم فلســطین« گفت:  
وظیفه انسانی، اسالمی و اخالقی ما دفاع از مردم فلسطین  است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: از نظر 
امنیت ملی برای همه کشورها اسراییل یک مزاحم دائمی است، 
دانشمندان هسته ای ما را رژیم صهیونیستی  ترور کرد، هر کدام 
از دانشمندان ما ستونی برای کشور بودند. رژیم صهیونیستی، 
رژیمی  شــرور در منطقه اســت. باید در برابر این رژیم شرور 

ایستادگی و مقاومت کرد.

 اسراییل 
یک مزاحم دائمی است

رییس مجلس شورای اسالمی:

 سیاست خارجی

 جزئیات باروری ابر 
به کمک سپاه

رحیــم میدانی، معــاون وزیر نیرو 
گفت: در تــالش بــرای مذاکره با 
صنایع هواپیمایــی و نیروی هوایی 
سپاه هســتیم که بدون استفاده از 
آن دو هواپیمای روسی که در حال 
حاضر امکان پــرواز ندارند؛ امکان 
پرواز بــا هواپیماهــای دیگر برای 

بارورسازی ابرها وجود دارد یا نه؟

رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان
جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور گفت: در کل کشور حدود دو میلیون ۳۲۰ هزار نفر کارکنان دولت هستند. 
دولت در الیحه بودجه پیشنهاد داده بود که متوســط ۱۰ درصد افزایش حقوق 

داشته باشیم که مجلس نیز تایید کرده است.

مصاحبه تلویزیونی روحانی 
حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان، دوشنبه 
دوم بهمن مــاه در گفت وگوی زنــده تلویزیونی 
که از شبکه اول ســیما روی آنتن رفت، با مردم 

سخن گفت. 
حســن روحانی در مهــم تریــن صحبت های 
خود به مردم گفــت: وعده دولت بــه مردم این 
اســت که ارز مورد نیــاز را تامین کنــد و بانک 
 مرکزی موظف اســت قیمــت ارز را پایین آورد؛ 
 همچنین  98 درصد مشکالت ســپرده گذاران
  در موسســات مالــی حــل شــده اســت و

 تســهیالت ارزان قیمت به مردم و خانه اولی ها 
ارائه می دهیم.

 اتهامات موشکی 
فرانسه علیه ایران

وزیر امور خارجه فرانسه چند روز پیش 
مدعی شد ایران قطعنامه بین المللی 
۲۲۳۱ را که به محدودســازی توان 
این کشــور در حوزه موشــک های 
 بالســتیک ارتباط دارد، نقض کرده

 است.

سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در امور دفاعی گفت: اگرچه توان ساخت موشک 
در بردهای مختلف با قدرت تخریب کنندگی باال و دقت بسیار زیاد را داریم، اما برد موشک هایمان را در حدود 

تهدیدات احتمالی نگه داشته ایم.
وی افزود: برنامه های موشکی کشــور با قدرت ادامه پیدا می کند و هیچ تعلل، تاخیر و توقفی در این مسیر 
وجود نخواهد داشت. به فضل الهی هر روز شاهد خواهیم بود که کار جدیدی در حوزه دفاعی به منصه ظهور 

و بروز می رسد.

برد موشک هایمان را 
متناسب با تهدیدات 

تنظیم می کنیم

سردار دهقان:

لح
س

ی م
ها

رو
نی

 توهین به سرپناه 12 
میلیون ایرانی 

آنچه نگفــت و باید
 می گفت

 مرحم زخم های خاکی

 آلترناتیو روحانی

 هیچ مذاکــره ای در 
موضوع موشــکی انجام 

نشده است

 بیش از 100 کشته و زخمی
 بر اثر دو انفجار در لیبی

درپی انفجــار دو خودروی بمب گذاری شــده در 
شــهر »بنغازی« در لیبی، حداقل ۳۳ نفر کشته و 
7۱ تن دیگر زخمی شــدند.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«  اولین انفجار مقابل مســجد رضوان در 
محله الســلیمانی واقع در مرکز بنغــازی و هنگام 
بازگشــت نمازگزاران از نماز مغرب رخ داد.حدود 
۱5 دقیقه بعد و زمانی که مقامات امنیتی و درمانی 
به محل حادثه آمده بودند، انفجار قدرتمند دیگری 
رخ داده و با نابود کردن آمبوالنس ها و خودروهای 
امدادی، تلفات را بیشتر کرد.مقامات لیبی می گویند 
در بین جان باختگان هم غیرنظامی و هم مقامات 

نظامی و امنیتی دیده می شود.

رییس جدید »اف بی آی« 
تهدید به استعفا کرد

 در پی باال گرفتن اختالفات میان »کریستوفر وری« 
رییس اف بی آی و »جف سیشــنز« دادستان کل 
آمریکا بر ســر برکناری »اندرو مک کیب« معاون 
رییس اف بی آی از سمت خود، وری دولت آمریکا 
را تهدید کرد که در صورت ادامه فشــارها از سوی 
دادستان کل برای برکناری »مک کیب«، از سمت 

خود کناره گیری خواهد کرد.

تحویل چهار واحد از سامانه 
اس-۴00 روسیه به سوریه

اخبار منتشره حاکی از آن اســت که روسیه چهار 
واحد از سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ را به سوریه 

ارسال کرده است.
به نقل از راشا تودی؛ ارتش روسیه واحدهایی جدید 
از سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ خود را به سوریه 
تحویل داده اســت.گفته می شــود دو واحد از این 
تجهیزات از طریق هوایی به پایگاه هوایی حمیمیم 
در جنوب شرق الذقیه ســوریه و دو واحد دیگر در 
تاسیسات دریایی روســیه در طرطوس فرستاده 

شده است.

 باران »موشک« 
 بر سر

 آل سعود
یک هفته پیش نیروهای 
ارتش یمن و انصارا... با 
شــلیک چندین فروند 
موشــک »کاتیوشــا« 
مواضع شــبه نظامیان 
ائتالف ســعودی را در 
شهرستان »نهم« واقع 
در شمال شرقی استان 
صنعاء را موشک باران 

کردند.

در هفته ای که گذشت سـیا
سـت

ســید حســین نقوی حســینی اظهار کــرد: باوجــود اینکه 
مصاحبه های قبلی رییــس جمهور تنش زا بــود، اما به نکات 
بیشتری پرداخته می شد و مطالب کارشناسی تر مورد بررسی 
قرار می گرفت این در حالی است که علی رغم این که مصاحبه 
اخیر روحانی تنش زا نبود با کلی گویی فراوانی همراه بود.وی 
افزود: این که دولت بگوید اگر به مجلس پیشــنهادی بدهیم و 
تصویب کند برای حل مشکل اشــتغال اقدام خواهیم کرد و در 
غیر این صورت اقدامی نخواهیم کرد؛ پاسخ ملت نیست. دولت 
در بودجه پیشــنهاد گرانی تعرفه ها و حامل های انرژی را داده 
است آیا می خواهید از جیب ملت مشکل اشتغال را حل کنید؟ 
نقوی حسینی ادامه داد: ما گردوبازی نمی کنیم بلکه کشور اداره 

می کنیم باید حرف اساسی و منطقی زده شود.

روحانی مملکت داری را با 
»گردوبازی« اشتباه گرفته!

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی:

پارلمان

حمید   وکیلی
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امسال نیازی به واردات میوه در شب عید نیست

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخـبار

جزئیات افزایش حقوق 
کارمندان در سال ۹۷

تســنیم: رییس کمیســیون تلفیــق بودجه، 
جزئیاتی از نحــوه افزایش ۰ تــا ۲۰ درصدی 
حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ را بیان کرد.
غالمرضا تاج گردون رییس کمیسیون تلفیق 
بودجه، درخصوص افزایش 1۰درصدی حقوق 
کارکنان دولت در ســال آینــده گفت: درصد 
باالیی از مردم جامعه حتی شاغلین، در فقر به 
سر می برند و شکاف درآمدی در کشور بسیار 

زیاد است.
او ادامه داد: بــرای رفع ایــن معضل تصمیم 
گرفتیم طرح افزایش پلکانی تدوین شــود؛ به 
گونه ای که مثال کســی که دو میلیون تومان 
حقوق مــی گیرد، ۲۰ درصــد افزایش حقوق 
داشته باشد و درآمد دو میلیون و سیصد هزار 
تومان مشــمول افزایش 18درصد شود و این 
روند ادامه داشته باشد تا سقف 5 میلیون تومان 
و کسی که 5 میلیون تومان درآمد دارد، دیگر 

مشمول رشد و افزایش حقوق نشود.

کارت خوان حذف می شود
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های 

کارتخوان حذف می شود.
علی دیواندری با بیان اینکه شــبکه دیجیتال 
جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: 
در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز 
نیست و شکل شعب، از مرکز تراکنش مالی به 
مرکز مشاوره و گفت وگو برای کارهای پیچیده 
تبدیل می شــود. وی اضافه کرد: هزینه های 
بانک ها در این سیســتم بین ۲۰ تا 4۰ درصد 
کاهش می یابد. وظایف نیروی انســانی نیز در 
شــبکه بانکداری دیجیتال، به سمت مشاوره 
تغییر می کند و عملیــات دریافت و پرداخت 

حذف می شود.

بازار

معاون استاندار اصفهان مطرح کرد:
اتکا به منابع مالی دولتی؛ علت 
نیمه تمام ماندن برخی پروژه ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: علت روی زمین مانــدن بعضی پروژه ها در 
این اســت که همگی به منابع مالی متکی هستند 

و گاهی دولت نمی تواند به موقع ارائه منبع کند.
علی مقدس زاده در جلسه شورای اسالمی استان 
اصفهان اظهار داشت: اولویت حل معضل در استان 
اصفهان مربوط به بحث »آب« اســت؛ چراکه این 
استان هم متاثر از عوارض جوی خشکسالی است 

و هم به مدیریت صحیح بر منابع آبی نیاز دارد.
وی افــزود: پروژه های بعــدی در دســتور کار، 
پروژه هــای غیرآبی هســتند؛ بعــد از آن نوبت 
پروژه های شــاخصی مانند قطار سریع الســیر یا 
کنارگذر است که بر کل استان تاثیر دارند و در آخر 
پروژه هایی مانند متروی شهر اصفهان که باوجود 

اهمیت زیاد، بر کل استان اثری ندارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
گفت: پروژه های نیمــه کاره  زیادی وجود دارد که 
معطل مانده اند، اینها جزو ســرمایه ملی محسوب 
می شــوند و همین ، یک عارضه جدی محســوب 
می شود؛ از آن مهم تر اینکه این پروژه ها که روزی 
به علت نیاز مــردم طراحی شــده، هرچه دیرتر 
به بهره وری برســند، مردم دیرتــر از خدمات آن 

برخوردار خواهند شد.

مدیر شیالت جهاد کشاورزی استان 
اصفهان:

اصفهانی ها یک چهارم میانگین 
جهانی، ماهی مصرف می کنند

مدیر شــیالت اداره کل جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان گفت: میزان مصرف ماهی در ایران نسبت 
به میانگین جهانی یک چهارم است و اصفهان نیز 

همین رقم مصرف را دارد.
مجتبی فوقی در ســمینار یک روزه نقش آبزیان 
در ارتقای ســالمت جامعه، اظهار کرد: ســازمان 
شیالت ایران و به تبع اســتان اصفهان ۲ وظیفه 
اساسی براساس مصوبات دولت بر عهده دارند که 
یکی از آنها آبزی  پروری است تا با استفاده از منابع 

آبی موجود بتوانیم تولید آبزیان را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه هدف تولید آبزیان در گلپایگان به 
بیش از ۷۰۰ تن می رسد، افزود: از سال ۷4 پرورش 
آبزیان در گلپایگان آغاز شد و اکنون با وجود اینکه 
دریاچه و چشمه در شهرســتان گلپایگان وجود 
ندارد، رتبه 4 استان در تولید ماهی را در بین ۲3 

شهرستان  دیگر دارد.

معاون مسافری راه آهن خبر داد:
راه اندازی قطار گردشگری 
تهران-اصفهان از دهه فجر

معــاون مســافری راه آهن از پیش فــروش بلیت 
قطارهای نــوروزی از اواخر بهمن مــاه خبر داد و 
گفت: قطار گردشگری چند روزه تهران- شیراز-
اصفهان-یزد- تهران به نــرخ 5۹۰ هزار تومان از 

دهه فجر امسال راه اندازی می شود.
میرحســن موســوی در نمایشــگاه بین المللی 
گردشــگری و صنایع وابســته در غرفــه راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران، در جمع خبرنگاران از 
راه اندازی قطار گردشــگری چنــد روزه تهران- 
شیراز- اصفهان- یزد- تهران خبر داد و گفت: این 
قطار در مدت زمان 4 شــب و 5 روز در این مسیر 

سیر می کند. 
وی ادامه داد: سازمان این قطار چند روزه  4 تخته 
لوکس است که با مشارکت بخش خصوصی از دهه 
فجر امسال راه اندازی می شــود. معاون مسافری 
راه آهن  ادامــه داد: ظرفیت این قطــار 16۰ نفر 
اســت که در اولین ســیر خود 18 بهمــن ماه از 
تهران حرکت می کند و ۲۲ بهمن مــاه به تهران 

بازمی گردد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو، 
یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه های اصفهان است 
که با حضور شرکت های خودرویی و عرضه بهترین 
محصوالت و برندهــا، میزبان چندیــن خودروی 
جدید است. در نشســتی که مدیران شرکت های 
پرشــیا خودرو، موتورکویر، نگین خــودرو، آرمان 
موتور و گروه ســایپا و اعضای شورای شهر و معاون 
تجاری سازمان صنعت، معدن و تجارت با اصحاب 
رسانه داشــتند، عمده ترین مشــکالت مربوط به 
خرید خودرو و مسائل زیست محیطی در این راستا 

تشریح شد. 
شریعتی نیا عضو شورای شــهر اصفهان با اشاره به 
تالش های شورای شــهر برای فعال تر شدن پروژه 
جدید نمایشگاه اصفهان، بیان داشت: صنعت برای 
آسایش مردم اســت و هر صنعتی که باعث سلب 
آسایش و تهدیدی برای سالمت مردم باشد، صنعت 
انســانی نیســت. وی از تردد ۷۰۰ هزار خودرو در 
اصفهان خبر داد و با اشــاره بــه موقعیت تاریخی 

و میراثی اصفهــان، از محدودیت هایــی که برای 
تعریض خیابان ها وجود دارد ســخن راند و افزود: 
صنایع خودروســازی باید اهداف انســانی خود را 
پیگیری کنند. عضو کمیسیون بهداشتی، اقتصادی 
و گردشگری شورای شــهر، معضل آلودگی هوای 
اصفهان را مطرح کرد و گفت: صنایع خودروسازی 
باید فعالیت خود را بــر کاهش آلودگی هوا متمرکز 

کنند. وی در بخش اقتصادی 
بیان داشــت: اگر یک تعرفه 
منطقی برای واردات خودرو 
داشــتیم، خودروسازهای 
داخلی نمی توانستند رقابت 
کننــد. وی با بیــان اینکه 
تعرفه های غیرمنطقی برای 
حمایت از صنایــع داخلی 

اســت، گفت: صنایع باید برای کاهش هزینه های 
جاری و قیمت تمام شــده محصوالت تالش کنند. 
عقیل مصطفایی مسئول فروش شرکت آرمان موتور 
در پاســخ به خبرنگار زاینده رود راجع به صادرات 
خودرو بیان داشــت: رویکردهای صادرات خودرو 

براساس استانداردهای اروپاســت؛ لذا برای بخش 
صادرات باید زیرســاخت ها تغییر کند که در این 
راستا، نقش دولت و شــرکت های خودروسازی در 
به روز کردن اســتانداردها حائز اهمیت است. وی 
بااشاره به صادرات یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو از 
ترکیه به اتحادیه اروپا، بر نقش اقتصاد آزاد و پویا در 
کمک به توسعه صنعت و تقویت صادرات تاکید کرد 
و گفت: شــرکت ها در 
ایران هنوز محصوالت 
یورو4 و یــورو5 تولید 
می کنند که این سبک 
دهه های قدیم است و 
با این رویکرد، صادرات 
نخواهیم داشــت؛ لذا 
باید از نخبــه ها و ایده 
های جدید، استانداردهای به روز خودرو به منظور 
تولید خودروهایی بدون آالیندگی و ترجیحا تولید 

خودروهای الکتریکی بهره بگیریم. 
روح ا... چلونگر رییــس اتحادیه صنف خدمات فنی 
سبک شهرستان اصفهان، عرضه قطعات تقلبی را 

مربوط به خارج از نمایندگی ها عنوان کرد و گفت: 
خدمات پس از فروش یک رکن محسوب می شود 
اما چرا کسی که خودروی نویی را خریداری می کند  
باید نگران مشکل قطعات باشــد؟ لذا گارانتی، یک 
شعار اشــتباه از سوی خودروســازان داخلی است 
و اگر شــاهد بازار آزاد و رقابتــی در صنعت خودرو 
باشیم، خدمات پس از فروش نیز ارتقا می یابد. وی 
با تاکید بر نقش نمایندگان مجلس برای تقویت بازار 
آزاد و رقابتی، تصریح کرد: تا زمانی که رقیب وجود 
نداشته و بازار انحصاری باشــد، قطعه سازان کمتر 
برای ارتقای محصول تالش می کنند. رییس اتحادیه 
صنف خدمات فنی ســبک شهرســتان اصفهان، 
بااشــاره به تصادفات جــاده ای و باالترین میزان 
مرگ و میر و نقص عضو به دلیل مشــکالت مربوط 
به خودرو بیان داشت: حتی زمانی که پلیس راهور 
با صراحت نام شرکت خودروساز را مطرح می کند، 
اتفاق خاصی برای اصالح نمــی افتد؛ دولت باید در 
برنامه هــای کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت 
 خود در ارتباط با صنعت خودرو و ایمنی آن توضیح

 دهد.

استاندارد حداقلی، بازار بدون رقابت، عدم وجود زیرساخت های صادرات:

خودروهایی که روی دست می مانند

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۲۲ کانون درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، 
گفت: تا این لحظه میزان خسارت صنعت مرغداری استان اصفهان از این بیماری 6۰ میلیارد تومان برآورد شده 
است. شهرام موحدی در خصوص آخرین وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، اظهار کرد: بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به عنوان اپیدمی بین المللی، هم اکنون در 6۰ کشور دنیا و حتی عربستان گزارش 
شده اســت. وی افزود: تنها ۲۰ درصد امکانات کنترل بیماری در اختیار دامپزشکی است و 8۰ درصد دیگر 

خارج از حوزه این مجموعه است.

خسارت 60 میلیاردی 
صنعت مرغداری اصفهان  

از آنفلوآنزای پرندگان ور
طی

 و 
ام

د

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،478،000
تومان

747،000نیم سکه
تومان

445،700ربع سکه
تومان

285،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،628
تومان

      قیمت سکه و طال

جک سوسماري هيدروليک 
SHFJ-2T سفير مدل

 170,000
تومان

جک سوسماری هيدروليک 
SH2 شيلدر مدل

 
 120,000

تومان

جک سوسماری هيدروليک 
RTT1102 رتا مدل

 189,000
تومان

نیسان بلک با تولید محدود یک 
دستگاه در جهان

عکس روز

نمایشگاه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با گذشت نیم 
قرن از قدمت شبکه های فوالدی در اصفهان، تمامی شبکه 

گازرسانی استان از نظر فنی تحت کنترل است.
ســید مصطفی علوی درخصوص وضعیت شــبکه های 
گازرسانی در ســطح اســتان اظهار کرد: در حال حاضر 

شبکه های گازرسانی 5۰ درصد فوالدی و 5۰ درصد پلی اتیلن هستند. پلی اتیلن بهترین تکنولوژی است که 
همه دنیا برای توزیع گاز طبیعی به صورت زیرزمینی از آن استفاده می کند.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و 111کیلومتر خط انتقال 
گاز، ۹33 ایستگاه تقلیل فشــار و حفاظت از زنگ، بیش از ۲6هزار کیلومتر شبکه گازرسانی و یک میلیون و 
 83۰ هزار انشعاب برای گازرسانی، برای بیش از 1 میلیون و ۷۰۷ هزار مشترک در سطح استان اجرایی شده

 است.

مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان تاکید کرد:

 قطعی گاز در استان 
نخواهیم داشت

نایب رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: رشد فعلی نرخ 
ارز، تورم نهفته سال های قبل بوده و اکنون آزاد شده و مسلم است 
که مسائل سیاسی و روانی، به آزاد شدن هر چه سریع تر فنر نرخ 

ارز کمک می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مصطفی رناسی با اشاره 
به نوســانات اخیر قیمت دالر اظهار کرد: بخشــی از نوســانات 
اخیر قیمت دالر به نحوه توزیع این ارز توســط بانک مرکزی در 

بازار مربوط می شــود و زمانی که بانک مرکزی منابع ارزی را با 
 نوســان به بدنه بازار تزریق می کند، موجب تغییرات قیمتی ارز 

می شود. 
وی در همین راستا افزود: مسائل سیاسی بین الملل و اخباری که 
در رابطه با این مسائل شنیده می شــود نیز دلیل دیگر نوسانات 
قیمت ارز در روزهای اخیر بود که در ایــن میان اخبار مربوط به 

برجام از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کاهش اعتماد مردم 
به موسسات اعتباری و کاهش نرخ ســود بانکی نیز موجب شده 
است تا بخشی از نقدینگی های ســرگردان بازار بانکی به بازار ارز 

تزریق شود.
وی تصریح کرد: سیاستمداران اجازه نمی دهند ارز به طور ممتد 
رشد کند؛ قیمت دالر در چهار سال اخیر با فشار عرضه ثابت نگه 

داشته شد و اجازه رشد به این بخش از بازار را ندادند.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال های قبل است

رییس صنف عمده فروشــان میوه اصفهان گفت: تولید 
داخلی میوه، کفاف مصرف را می دهد و نیازی به واردات 
میوه نیست، دولت نیز مقادیری میوه از باغداران داخلی 
خریداری کرده و آنها را در انبار برای بازارهای شب عید 

نگه داشته است.
ناصر اطرج درخصوص آخرین وضعیت قیمت میوه در بازار اصفهــان، اظهار کرد: تا امروز افزایش قیمت 
خاصی در بازار میوه وجود نداشته و حتی در محصوالتی مانند گوجه که هر ساله در این ایام سال، شاهد 

افزایش قیمت آن بودیم، امسال برای انواع محصوالت سیفی رشد قیمتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی مانند سرمازدگی برای محصوالت رخ ندهد، شاهد افزایش قیمت میوه 
نیز نخواهیم بود، افزود: اگر سرمازدگی رخ ندهد یا صادرات بی رویه میوه های داخلی را نداشته باشیم، نه 

درخصوص عرضه و نه قیمت به مشکلی برنمی خوریم.

امسال نیازی به 
واردات میوه در شب 
عید نیست

با یک نگاه اجمالی به تردد خودرو ها در خیابــان، خودرویی که وجود 
آن بیشتر از همه به چشم می آید، پراید است. تا همین چند سال پیش 
پیکان در خیابان ها جوالن می داد اما پس از آن پراید بود که جایگزین 

آن شد و توجه مشتریان را به خود جلب کرد. این درحالی 
است که مردم از بی کیفیتی این خودرو معترض اند و در 

همین راستا برای این خودرو ها مطالب طنز 
زیادی ساخته شده است. 

حدود بیست و دو ســال از تولید 
خودروی پراید می گــذرد؛ اما 
باوجود اظهارات خودروسازان 
که قرار است تولید این خودرو 
متوقف شود، این روند همچنان 
ادامــه دارد.  اظهارنظرهــا در 

رابطه با ادامه رونــد تولید این 
خــودرو متفاوت اســت. ســال 

گذشته اعالم شد پراید تنها تا پایان 
سال ۹5 تولید خواهد شــد؛ اما مدیر 

بازدیــد عامل شرکت ســایپا در ســفری که برای 
از نمایشگاه خودروی استان در ســال گذشته به اصفهان داشت، گفت: 
استقبال از این خودرو ادامه دارد و تا زمانی که تقاضا برای تولید وجود 

داشته باشد، تولید آن متوقف نخواهد شد.
همچنین در سال جاری محمدرضا حقیقی، مدیر روابط عمومی گروه 
خودروسازی سایپا، در حاشــیه آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت خودرو، با اشــاره به ادامه پیش ثبت نام برای خرید 
پراید، می گوید: موظف به جوابگویی برای شــرایط ثبت نامی هستیم و 
با روند فعلی، تولید پراید همچنان ادامه خواهد داشت. البته به  محض 
اینکه قرار شد تولید پراید به  صورت کامل متوقف شود اطالع رسانی های 

الزم انجام خواهد شــد. درخصوص توقف قطعی تولیــد پراید و اعالم 
جایگزینی برای آن، هنوز به نتیجه نرسیده ایم و با توجه به شرایط کشور 

و همچنین قیمت و شــرایط 
ارزی که در حال حاضر وجود دارد، 

جایگزین مناســبی را بــا قیمت فعلی 
پراید پیدا نکرده ایم.

وی با بیان اینکه پراید ســالیان متمادی جزو سبد 
مصرف خانوارها بوده اســت، عنوان کرد: هم وطنان 

ایرانی بر اســاس توان مالی خود، پراید را جزو سبد خرید 
خود قرار داده انــد و نباید درحق یک محصــول خاص از یک 

شرکت خاص جفا شود.
اما بیایید کمی واقع نگر باشیم. در شــرایط اقتصادی موجود با میزان 

حقوق و دریافتی خانواده ها، مســلما پس انداز الزم برای خرید خودرو 
نمی تواند بیش از میزانی باشد که بتوان حتی فکر خریدی بهتر از پراید 
را در ذهن داشــت. این خودرو که یک باره به صــورت نجومی افزایش 
قیمت پیدا کرد، با تمام کم و کاســت ها و به دور از تغییری آنچنانی در 

آپشن های آن، همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
براساس استراتژی صنعت خودروی کشور، باید به مرور زمان 
خودروهای قدیمی از خط تولید خارج شده و به جای آن 
محصوالت جدیدی به بازار بیاید. اما آن طور که به نظر 
می رســد، این اســتراتژی در صنعت خودروی ایران 

جایگاهی ندارد. 
 در این بین مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی 
ســایپا می گوید: تمام تالشــمان این اســت که 
بتوانیم محصوالتی همچــون تیبا، تیبا ۲ یا 
پلتفورم های دیگــر را که در آینده 
به بازار عرضه خواهد شــد و 
از لحاظ قیمتی اختالف 
کمتری با پراید دارند، 
جایگزیــن پرایــد 

کنیم.
اگر توجهی ناچیز 
و گــذرا بــه روند 
تولیــد محصوالتی 
داشــته باشــیم که 
قــرار اســت در آینده 
نه چندان معلوم جایگزین 
پراید شــود، به نظر می رسد 
این محصوالت هم دارای شــرایط 
ویژه تری نســبت به پراید نیستند و تنها در 

زمینه طراحی بدنه و قیمت با آن تفاوت دارند.

فاطمه کاویانی

و اما پراید؛

هستم اگر میروم!

فرزانه افسرطه
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»همه پسران من« در قاب 4
تئاتر تلویزیونی »همه پسران من« ساخته جواد ظهیری را آخر هر هفته از 

شبکه چهار سیما تماشا کنید.
تله تئاتر 5 قسمتی »همه پســران من« به تهیه کنندگی جواد ظهیری و 
کارگردانی محمد رحمانیان، از امروز به صورت هفتگی پنجشنبه و جمعه 

ساعت 24 از شبکه چهار سیما پخش می شود.
بهزاد فراهانی، زنده یاد هما روستا، علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، پرویز 
پورحسینی، شمسی فضل الهی، کیکاووس یاکیده، سپهر آزادی و زنده یاد 

احمد آقالو در این تله تئاتر به ایفای نقش پرداخته اند.
در خالصه داستان این تئاتر تلویزیونی آمده است: مردی که در کار ساخت 
و ساز قطعات یدکی هواپیماهاســت، با آگاهی از نقص لوازمش اقدام به 
فروش قطعات می کند و باعث کشته شدن بیست و یک سرباز می شود؛ 
بعد از آن در دادگاه خود را تبرئه کرده و شریک بی خبرش را راهی زندان 
می کند. الری، پسر این مرد، که در جنگ خلبان است از گناه پدر مطلع می 

شود و دست به خودکشی می زند؛ اما کسی غیر از نامزدش از این 
ماجرا مطلع نیست. مادر الری بر این باور است که او مفقوداالثر 

شده و یک جایی از دنیا زنده است و روزی بازخواهد گشت. 
شبکه چهار سیما هر هفته پنجشــنبه و جمعه یک تله تئاتر را 
در قالب برنامه »نمایشــخانه« تقدیم عالقه مندان به هنرهای 

نمایشی می کند.

اجرایمدیری»هفت«رامتحولنمیکند
»جبار آذین« منتقد سینما و تلویزیون، درباره اجرای مهران مدیری در برنامه »هفت« گفت: برنامه »هفت« با اجرای مهران 

مدیری متنوع می شود؛ ولی متحول نه!
وی ادامه داد: برنامه سینمایی هفت در طول حیات خود، به دلیل نوع نگاه در مدیریت، تولید و اهداف و اجرای افراد مختلف، 

فراز و فرود فراوان داشته و بارها میان گرایش های سینمایی و سیاسی و گروهی، دست و پا زده است؛ با این حال از برنامه های 
پرمخاطب تلویزیون محسوب می شود.

باانتخابمدیری،مسئوالنمیخواهندخوبظاهرشوند
»خسرو دهقان« منتقد سینما و تلویزیون  گفت: درحال حاضر وضعیت به گونه ای است که 
مهران مدیری برای هر برنامه ای مناسب است؛ چراکه نمی خواهد کار عجیب و غریبی 
انجام دهد و می تواند روی جذب کردن تعدادی افراد تاثیر بگذارد و این قابلیت 
را دارد که با نامش بعد از مدتی تحولی به وجود آورد که تلویزیون را در آینده 
صاحب »هفت« دیگری کند. مدیری برای برنامه »هفت« انتخاب شایسته  و 

مدبرانه تر و مدیرمآبانه تر و همراه با تعقل بیشتری است.
وی ادامه داد: تلویزیون می خواهد بــا وضعیت جدیدی وارد عرصه برنامه 
»هفت« شــود. خارج از اینکه برنامه »هفت«  برای تلویزیون مهم باشد، 
مسئولین می خواهند خوب ظاهر شــوند؛ حال ممکن است این مجری 

مناسب این برنامه نباشد.
»مدیری«انتخاباشتباهیبرای»هفت«است

»رضا درستکار« منتقد ســینما و تلویزیون،  درباره حضور مهران مدیری برای 
اجرای برنامه هفت در ایام جشــنواره فیلم فجر گفت: با اتفاق هایی که در ســری 
 آخر این برنامه افتاد، هر گزینه دیگری به جای مجریان قبلی، انتخاب مناســب و خوبی 

است.
وی ادامــه داد: تلویزیــون هــم بعــد از ماجــرای اخیــر و اتفاق هایــی کــه افخمــی بــرای ایــن 

 برنامه رقم زد، به این نتیجه رســید کــه یکی از بزرگان و ســتاره های خــود را برای اجــرای برنامه هفت 
انتخاب کند. 

این موضوع دو اتفاق را رقم می زند: اول اینکه مدیری چهره ای جدی در این حوزه نیست و مجری برنامه ای سرگرم کننده 
است که در همان جایگاه هم موفق نیست؛ اما او یک شیرینی هایی دارد و باالخره بعد از سی سال کار کردن در تلویزیون 

این هم طبیعی است که برخی موارد را یاد بگیرد.
مدیریبرایاجرایبرنامههایتفننیبهترینگزینهاست

»منوچهر اکبرلو« منتقد ســینما و تلویزیون، درباره انتخاب مدیری به عنوان مجری برنامه سینمایی »هفت« گفت: اگر 
فردی مثل مهران مدیری برای اجرای برنامه های تفننی انتخاب شود، به نظرم بهترین گزینه بوده و او با فاصله زیاد نسبت 

به تمامی مجری های دیگر بهترین است.
وی ادامه داد: برنامه »دورهمی« فقط و فقط به واسطه حضور مهران مدیری است که برای خودش مخاطبی دارد و در غیر 

این صورت عمال این برنامه هم چیزی برای گفتن ندارد.
این منتقد در ادامه افزود: انتخاب مدیری برای هفت، انتخاب کامال اشتباهی است؛ آن هم به این خاطر که در بین افرادی که 

او را انتخاب کردند، تعریف درستی از ویژه برنامه ها وجود ندارد.
اکبرلو ادامه داد: اگر قرار بود برنامه ای برای ایام دهه فجر ساخته شــود که مردم را با فیلم و سینما بیشتر آشنا کند و حالت 

ترویجی و تبلیغی و پروپاگاندا برای سینما داشــته باشد و شور و شوق این جشــنواره را دوچندان کند،  در آن صورت 
می توانستیم از مهران مدیری یا هر کمدین دیگری استفاده کنیم.

معمـای مدیری!

پیشنهاد سردبیر:

پوســتر »مصادره«، اولین فیلم مهران احمدی، با طراحی محمد 
روح االمین منتشر شد.

این فیلم نخستین اثر ســینمایی مهران احمدی اســت که در ژانر 
کمدی ساخته شده و اولین نمایش آن در بخش مسابقه سی و ششمین 

جشنواره فجر خواهد بود.

اعالمانتخاب»مهرانمدیری«برای
اجرایبرنامهتلویزیونــی»هفت«،بااظهارنظرهای

گوناگونیهمراهبــود؛عدهایپســندیدندوبرخیهمآنرا
»اشتباهی«دانستند!دوسالیازآخرینبرنامه»هفت«کهدرسریسوم

رویآنتنشبکهسهسیمارفت،میگذردودراینمدتهرچندماهیکباردر
رسانههاحرفهاییدربارهادامهتولیداینبرنامهشنیدهمیشد.اینبرنامهدرطول

پخشخودبهواسطهحضورمجریانمختلف،شرایطمتفاوتیراتجربهکردوحاالدر
آستانهآغازجشنوارهفیلمفجر،یکیازجذابترینبخشهایمربوطبه»هفت«انتخاب
مجریاینبرنامهاست.طبقاعالمرسمیمدیرانتلویزیون،»مهرانمدیری«کهتابهحال
همهاوراباکارگردانیطنزدرتلویزیونوالبتهیکتجربهکارگردانیدرسینمامیشناسند،
بهعنوانمجریاینبرنامهسینماییانتخابشدهاست.حالسوالاینجاست:»مدیری
کهسابقهایدراجرایبرنامههایجدی،تخصصیوزندهندارد،آیاازعهدهاجراونقد
وبررسیبرنامه»هفت«،آنهمطی10روزبرگزاریجشنوارهفیلمفجربرخواهد

آمدیانه؟«برخیبااینانتخاببســیارموافقهستندوعدهایهمآنرا
شوخیتلویزیونباسینماگرانمیدانند.دراینگزارشباچندتن

ازمنتقداندربارهاینانتخابگفتوگوییصورتگرفته
استکهدرادامهمیخوانید.

مدیری؛برگبرنده
»هفت«یاحضوراشتباهی
دریکبرنامهسینمایی؟

معمـای مدیری!

معاونگردشگریادارهکلمیراث
فرهنگیاستانمطرحکرد:
گردشگری؛ نیازمند 

زیرساخت های فرهنگی
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگی اســتان اصفهان گفــت: برای 
توسعه استان اصفهان نخســت باید در 
زمینه زیرســاخت هــای فرهنگی کار 
شــود و در مرحلــه بعدی زیرســاخت 
 های فیزیکی و اقامتی مــورد توجه قرار

 گیرد.
محســن یارمحمدیــان با بیــان اینکه 
متاســفانه در حــال حاضــر در هر دو 
مورد مشــکل داریم، افــزود: در رابطه با 
زیرساخت های فیزیکی حدود ۹۰ هتل 
در دست ســاخت اســت و صدور مجوز 
برای فعالیت دفاتر آژانس های مسافرتی، 
 منجر به توسعه این زیرساخت ها خواهد 

بود.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگی استان اصفهان گفت: متاسفانه 
در حوزه عملیاتی هیــچ کمکی صورت 
نمی گیرد که الزم اســت در این قسمت 

کار شود. 
یارمحمدیان ادامه داد: بــا این وجود در 
همه حوزه ها پیشــرفت هم داشته ایم؛ 
ولی عقب ماندگی هایمان زیاد اســت و 
ضرورت دارد سرعتمان را در این زمینه ها 

بیشتر کنیم.

معاونمیراثفرهنگیکشور
تاکیدکرد:

اهمیت مرمت درست بنا 
در حوزه گردشگری

معاون میــراث فرهنگی کشــور گفت: 
اصفهان دارای یک منظر شهری و تاریخی 
اســت و تمامی شهرســتان های آن نیز 
از اهمیت بســیاری برخوردار هســتند؛ 
بنابرایــن در این اســتان با یــک منظر 

فرهنگی بسیار غنی روبه رو هستیم.
محمد حســن طالبیان با اشاره به اینکه 
میــراث فرهنگــی اصفهــان در حوزه 
ملموس شــامل آثار تاریخی و در حوزه 
میراث ناملموس شــامل سنت ها، دانش 
ســنتی و صنایع دســتی اســت، اظهار 
کرد: اگر در این حوزه ها سرمایه گذاری 
کنیم موجــب مطــرح شــدن میراث 
 فرهنگی ایران در ســطح جهانی خواهد 

شد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه گردشگری 
حفظ و مرمت درســت بنا حائز اهمیت 
است، گفت: وظیفه داریم آنها را نیز برای 

مسافران به درستی معرفی کنیم.

نمایشگاه کاریکاتورهای 
مطبوعاتی  افتتاح می شود

نمایشــگاهی از آثــار کاریکاتورهــای 
مطبوعاتی »وحید شــریفی« در گالری 

نقش خانه افتتاح می شود.

این هنرمند با اعالم این خبر اظهار کرد: 
در این نمایشــگاه 45 اثــر از مجموعه 
آثاری کــه از ســال ۹۳ تاکنــون برای 
مطبوعات مختلف ارســال کــرده ام، در 
 معرض تماشای عالقه مندان قرار گرفته 

است.
وحید شــریفی افزود: معتقدم کاریکاتور 
مطبوعاتی به عنوان بخــش مهم و قابل 
توجهــی در آثــار کاریکاتور شــناخته 
می شــود، این آثار نســبت به دیگر آثار 
کاریکاتــور، از زبانی گویاتر بــرای بیان 
و به تصویر کشیدن مســائل اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و... برخوردار هستند و 
می توانند اثرگذاری بیشتری بر مخاطب 

داشته باشند.
وی خاطرنشــان کــرد: هنردوســتان 
می توانند برای تماشای این آثار از امروز 
تا۱۷ بهمن ماه به گالری نقش خانه واقع 
در خیابان آمادگاه، روبه روی هتل عباسی 

مراجعه کنند.

گردشگری

دیسک الناز شاکردوست در رفت 

الناز شاکردوست بازیگر ســینما در صفحه اینستاگرام 

خود نوشت: حادثه پیش آمده باعث دررفتگی دیسک 

کمر به صورت حاد بین دو مهره نزدیک به مرکز نخاع شد 

که به ناچار باید مدت زمانی را به استراحت مطلق روی 

تخت بیمارستان بگذرانم. برایم دعا کنید.

بهمیزبانیمجتمعفرشچیان؛

نمایش خیابانی»خرداد رخ داد« اجرا می شود
دبیر هنری نخستین جشنواره تئاتر و نمایش نامه نویسی روح ا... ابراز داشت: در سومین روز از این جشنواره )امروز( 
نمایش خیابانی »خرداد رخ داد« به نویسندگی مصطفی جعفری و کارگردانی نسا سلیمانی و »آن شب که ستاره 
افتاد« به کارگردانی شمس ا... اکبری در مجتمع فرشچیان اجرا می شود. محمدرضا رفیعی افزود: امروز کارگاه 
بازیگری با حضور استاد کریم اکبری مبارکه و فردا کارگاه ادبیات نمایشی با حضور استاد نصرا... قادری از ساعت ۹ 
صبح در محل نگارستان امام خمینی )ره( برگزار می شود. وی گفت: نمایش های تاالر هنر در پنج سانس از ساعت 

۹ صبح و در مجموعه فرشچیان در سه سانس از ساعت ۱6:۱5 
اجرا می شود. گفتنی اســت آیین اختتامیه نخستین 

جشــنواره تئاتر و نمایش نامه نویسی روح ا... از 
ساعت ۱۸ روز جمعه )فردا( در سالن اتاق 

بازرگانی اصفهــان در جنب نگارخانه 
امام خمینی)ره( برگزار می شود.

پوستر »مصادره« با رضا عطاران منتشر شد

سلفی جنجالی »آمیتاب باچان«
در حاشیه سفر چند روز گذشته نتانیاهو به هند، وی با تعدادی 
از هنرمندان هندی دیدار کرد که عکس سلفی آنها واکنش های 

زیادی در فضای مجازی داشت.
فعاالن حقوق بشــری هندی در واکنش به این اقدام، تصاویر 
جنایات اســرائیلی ها در فلســطین را در بک گراند آن تصویر 

قرار دادند.

موسیقی کشور ما گمراه شده است
محمد معتمدی خواننده کشورمان، در خصوص اهمیت آگاهی دادن به 
مردم درباره موسیقی سنتی  گفت: در کشور ما آن طور که باید و شاید به 
موسیقی سنتی پرداخته نشــده و به نظرم موسیقی کشور ما گمراه شده 
است. نسل جدید ما آگاه نیستند و با قواعد موسیقی آشنایی ندارند. باید 

بدانیم که جذابیت موسیقی سنتی ما اصال کم نشده است.
این خواننده ادامه داد: موسیقی اصیل ایرانی مبتنی بر فرهنگ و شرایط 
روز جامعه هنوز از بین نرفته اســت. وی همچنین درباره همکاری اش با 
ارکستر ملی گفت: زمانی هم که استاد شــهبازیان پیشنهاد همکاری در 
ارکســتر ملی را به بنده دادند، بــدون تأمل پذیرفتم. 
معتمدی با اشاره به اهمیت جدی گرفتن جشنواره 
موسیقی فجر گفت: این جشــنواره جایگاه بدی 
در فســتیوال های بزرگ ندارد، ولی ما باید این 
جشنواره را ابتدا در کشور خودمان معرفی کنیم. 
این جشنواره ملی ماست و باید تمامی 
ارگان ها و رسانه های فرهنگی و 
اجتماعی کشــور از آن حمایت 
کننــد؛ البته منظــور من فقط 

حمایت مالی نیست.
وی در پایــان گفــت: آلبــوم 
جدیــدم بــه زودی منتشــر 
می شــود و  ابراهیم تهرانی پور 

آهنگسازی آن را بر عهده دارد.

نمایشگاه
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عدم تخصیص کامل بودجه و 
ناتوانی در تجهیز آزمایشگاه ها

در سال ۹۶ بودجه دانشگاه های کشور به صورت میانگین حدود ۱۳.۵ درصد رشد 
داشت که این میزان برای دانشگاه های برتر کشــور  ۹ تا ۱۰ درصد بوده؛ این درحالی 

است که به دلیل عدم تخصیص های کامل در سال های گذشته، دانشگاه ها با مشکالت زیادی 
در حوزه های پرداخت حقوق و دستمزد، آموزش و پژوهش مواجه هستند؛ بنابراین با وجود چنین 

وضعیتی مدیران دانشگاه ها نمی توانند برنامه ریزی منسجم و اجرایی برای فرسودگی و تجهیز آزمایشگاه ها 
)که اکنون در تمامی این مراکز به چشم می خورد(، داشته باشند. حتی دانشگاه های تراز اول نیز با این مشکل 

دست و پنجه نرم می کنند. دانشگاه تهران به عنوان بزرگ ترین دانشگاه که نقش بسزایی در تربیت دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دارد، سال هاست به دنبال بودجه برای تامین تجهیزات آزمایشگاه های خود است؛ به نحوی که طبق گفته مسئوالن، 

این دانشگاه نیاز دارد ساالنه ۱۰ میلیون دالر برای تجهیز و نوسازی آزمایشگاه های خود هزینه کند. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان 
نیز که یکی از دانشگاه های برتر کشور و در سطح منطقه نیز صاحب امتیاز اســت، از مشکل فرسودگی و کمبود شدید تجهیزات 

آزمایشگاهی این دانشگاه گفته و خاطرنشان کرده است که برای تامین تجهیزات الزم آزمایشگاهی در این دانشگاه، نیازمند 
۲۰۰ میلیارد تومان بودجه هستیم. دانشگاه اصفهان هم از این مسئله رنج می برد و رییس این دانشگاه نیز از کمبود و 

فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی گله مند است. دانشگاه فردوسی مشهد که یکی از دانشگاه های جامع و بزرگ 
شمال شرق کشور به شمار می رود و دانشــجویان خارجی زیادی در آن تحصیل می کنند، شرایطی بهتر 

از دیگر دانشگاه ها در حوزه تجهیزات آزمایشــگاهی ندارد. محمد کافی، رییس دانشگاه فردوسی 
مشهد در این باره گفته اســت: ما اگر وضعیتمان بدتر از دیگر دانشگاه ها نباشد، بهتر نیست؛ 

چراکه در چندسال اخیر به دلیل کمبودهای مالی نتوانســتیم تجهیزات الزم را برای 
آزمایشــگاه ها خریداری کنیم. این درحالی است که در برخی موارد دانشجویان 

دانشگاه های شهرهای محروم تر با مشــکالتی جدی درخصوص تجهیزات 
راهکار چیست؟درون آزمایشگاهی و شرایط فیزیکی این آزمایشگاه ها روبه رو هستند. 

یکی از راه های برون رفت دانشــگاه ها برای نوسازی 
و تجهیز آزمایشگاه ها، مشارکت و ســرمایه گذاری بخش 

خصوصی در این مراکز است که هوشنگ طالبی، رییس دانشگاه 
اصفهان، معتقد است دانشــگاه ها باید به این سمت حرکت کنند. وی 

پیشنهاد داده که آزمایشگاه های دانشگاه ها در اختیار یک شرکت خصوصی 
قرار گیرد و پس از تجهیز شدن، در ازای خدماتی که ارائه می دهد، هزینه دریافت 

کند. رییس دانشگاه اصفهان همچنین دانشــگاه ها را بازار خوبی برای سرمایه گذاری 
می داند و راه دیگر برای رفع این مشکل را دریافت وام از بانک ها عنوان می کند که در برنامه 

ششم توسعه این موضوع مطرح شده است. وی خاطرنشان کرده است طبق بررسی های 
صورت گرفته برای تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه، درحال حاضر بودجه ای حدود 

۱۵میلیارد تومان نیاز است تا بتوان به حداقل هایی در این زمینه دست یافت. 
پیش از آنکه این فرســودگی ها و کمبودها در دانشگاه ها باعث شوند 

پیکره علمی کشــور دچار بیماری خورنده و پیش رونده ای شود 
و این مسئله، توسعه و پیشرفت کشور را تحت الشعاع قرار 

دهد، مسئوالن و برنامه ریزان باید به فکر راهکارهای 
مناسبی باشند. 

بی توجهی به ضرورت ها 
آنچه واقعی به نظر می رســد، آن اســت که 

بسیاری از دانشــگاه های ما در زمینه آزمایشگاه ها، 
سطح کیفی و بســتر مناســبی ندارند. همچنین کمبود 

تجهیزات آزمایشگاهی و به روز رسانی آنها، یکی از مسائل مهمی 
است که دانشگاهیان با آن درگیر هستند؛ اما نکته قابل  توجه آن است 
که این دانشگاه ها گاهی بدون توجه به منابع اطالعاتی جامع و روزآمد، 

از یک طرف به خرید تجهیزات و از طرف دیگر توســعه خود و 
انجام آزمایش های موازی مبادرت می ورزند که این کار 

در نمایی کلی، باعث باال رفتن ســطح هزینه های 
غیرضروری در امر تحقیق و توسعه می شود.

مشکلی که پیکره علمی کشور را نشانه گرفته است؛

دانشگاه های فرسوده 
آزمایشگاه های فرسوده تر

درحالــی کــه کشــورهای پیشــرفته، 
ســاالنه هزینه های فراوانی را برای تجهیز 
آزمایشگاه ها در دانشگاه ها درنظر می گیرند و این تجهیزات 
همواره به روز می شوند، در کشور ما بسیاری از دانشگاه ها 
با کمبود امکانات و عدم بودجه مناسب در این زمینه روبه رو 
هستند. طی سال های گذشته، شــرکت های داخلی سعی 
کرده اند تجهیزات آزمایشگاهی را تولید کنند؛ اما تحریم ها 
بدون شک نقش مهمی در این زمینه داشته و کشور ما از این 
نظر دچار مشکالت فراوانی بوده است. عالوه بر آن، برخی 
از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه ها که از خارج 
کشور وارد می شود، به دلیل مشکالت اداری در گمرک باقی 
می ماند. این مشکالت باعث شده که بسیاری از دانشجویان، 
بخصوص در رشــته های علوم پایه، برای انجام پروژه های 
علمی خود مجبور باشند طرح هایشان را به کشورهای دیگر 
بفرستند تا آنجا با استفاده از وسایل مجهزتر بررسی و تجزیه 
و تحلیل شوند. این پروسه عالوه بر اینکه زمان بر است، باعث 
می شود وابستگی های ما به این کشورها روز به روز بیشتر 

شود. 

محققان اصفهانی، سامانه رایانش ابری طراحی کردند
یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به راه اندازی سامانه خدمات رایانش ابری ساینا کلود شد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 

شرکت پردازش هوشمند ساینا اظهار کرد: در ســال های اخیر رایانش ابری )Cloud Computing( به یک فناوری مهم در حوزه  فناوری اطالعات 
 تبدیل شده است؛ به همین دلیل متخصصان این حوزه بر این باورند که رایانش ابری، روش پردازش فرآیندها را در حوزه  فناوری اطالعات دگرگون

 خواهد کرد.
مرتضی پارسا اردکانی با بیان اینکه محققان اصفهانی موفق شده اند برای اولین بار سیستمی در سطح حرفه ای ارائه دهند، افزود: 
این سامانه به آدرس www.sainacloud.ir، به عنوان یکی از اولین ســامانه های رایانش ابری یکپارچه در مراکز داده داخلی و 

 )Cloud Computing( خارجی قابل دسترســی اســت. وی با بیان اینکه هدف اصلی فناوری رایانش ابری
تسهیل دسترســی به حجم عظیمی از منابع محاسباتی به  صورت مجازی سازی اســت، تصریح کرد: شرکت 
پردازش هوشمند ساینا با راه اندازی این پروژه به متخصصان حوزه فناوری اطالعات این امکان را می دهد تا با 
آخرین فناوری روز دنیا، روی پلتفورم OpenStack، میزبانی سیستم های اطالعاتی، سرورهای نرم افزاری، 

پردازش ها، داده های رایانه ای و... خود را به سامانه ابری ساینا کلود بسپارند.

عضو جدید خانواده گلکسی جی رویت شد
اخیرا مشخصات احتمالی از موبایل جدید سری گلکسی جی منتشر شده که نشان 
 می دهد این گجت از قابلیت های مناسبی نظیر اندروید 8.۰ بهره می برد. در حالی 
که موبایل های میان رده  A8 و +A8 که پیش تر معرفی شــده بودند، از این 

قابلیت بی بهره بودند.
موبایلی معرفی نشده  با نام مدل Samsung SM-J720F در لیست 
بنچ مارک های ســایت گیگ بنچ ظاهر شده که ممکن است گلکسی 
جی 8 باشد؛ چراکه گلکسی جی ۷ ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به 
ترتیب SM-730F و SM-710F نام داشتند. این تلفن هوشمند 
قرار است مدلی میان نســخه های ۲۰۱8 و۲۰۱۷ گلکسی جی 

۷ باشد و مشخصات مطلوبی 
برای کاربــران ارائــه کند. 
در میــان این مشــخصات، 
بهره منــدی از اندروید اوریو 
بحث برانگیز اســت؛ چرا که 
مدل های میان رده  معرفی شد ه  
A8 و +A8 تنها به اندروید نوقا 

۷.۱ مجهز بودند.
پنل پشتی این مدل به یک دوربین 
۱۲ مگاپیکسلی مجهز است؛ در حالی  که 
دوربین سلفی آن تنها 8 مگاپیکسلی است. 
نمایشــگر ۵.۵ اینچی این گجت تنها می تواند 
کیفیت ۱۲8۰ در ۷۲۰ پیکسل را ارائه دهد که با 
دیگر مشخصاتش همخوانی ندارد. شاید در نظر 
گرفتن یک نمایشگر Full HD با کیفیت ۱۹۲۰ 
در ۱۰8۰ پیکسل برای این محصول می توانست 

فروشش را تضمین کند.

تولید عایق برای جلوگیری از انتشار صدا در ساختمان
محققان یک شــرکت دانش بنیان، موفق به تولید عایق های کوبه ای برای جلوگیری از  

انتشار صدا بین طبقات ساختمان ها شــدند. محمدرضا منتظری، مدیر عامل یک 
شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار کرد: 

تولید عایق های کوبه ای برای جلوگیری از انتشار صدای اضافی بین طبقات 
ساختمان ها که ناشی از راه رفتن، جابه جایی وسایل و... می شود، در این 

شرکت صورت می گیرد. وی افزود: این عایق ها انعطاف پذیر هستند و با 
طول عمر  و مقاومت باال، منجر بــه جلوگیری از صدای اضافی بین 

طبقات می شود.

اسکنر دیوار؛ گجت تعمیرکار هوشمند خانه
دســتگاه هوشــمندی موســوم به »واالبوت« )Walabot( با همراهی 
گوشی هوشمند شما می تواند آنچه را در پشت دیوارهای خانه شماست، 
شناســایی و کمک کند تا بتوانید خانه خود را بازســازی یا تعمیر کنید.

واالبوت به شــما کمک می کند تا پشــت دیوارها را ببینیــد و می تواند 
ستون ها، لوله ها و سیم های پشــت دیوارها را شناســایی کند تا بتوانید 

با اطمینــان و موفقیت پــروژه تعمیر و بهســازی خانه خود را 
کامل کنید. این گجت هوشــمند به سادگی 

به تلفن همراه شما متصل می شود. پس از 
اتصال، تنها کافی است گوشی و دستگاه 
را در سراســر مناطــق مــورد نظرتان 
روی دیــوار حرکت داده و مشــکالت 
 احتمالــی را جســت وجو و کشــف 

کنید.

هوش مصنوعی، زمان مرگ را تخمین می زند
محققان دانشــگاه اســتنفورد آمریکا موفق شــده اند با 
ایجاد یک شــبکه  عصبی عمیق میان اســناد دو میلیون 
بیمارســتان، یک هوش مصنوعی جدید بسازند که زمان 
تقریبی مرگ بیماران را تخمین زده و به آماده  کردن آنها 
و خانواده شان برای رویارویی با این مسئله کمک می کند. 
این هوش مصنوعی جدیــد می تواند زمان تقریبی مرگ 
هر بیمار را با دقت ۹۰ درصد تخمیــن بزند؛ البته چنین 

سیســتمی می تواند دلهره آور به نظر بیاید اما به اعتقاد تیم تحقیقاتی، این تکنولوژی می تواند نحوه مراقبت و پرستاری از 
مریض ها را به دلخواه آنها انجام داده و خانواده شــان را نیز  آماده کند. با جدا کردن بیماران در حال احتضار از مریض های 
وخیم، می توان به اولویت بندی درمان آنها کمک کرد تا بیماران در حال احتضار بتوانند به خواسته ها و خداحافظی های 

خود برسند؛ پیش از آنکه مهلت زندگی شان به پایان برسد.

قیمت باورنکردنی اولین 
کوروت ZR1 و موستانگ بولیت

در یک حراجی، اولین نسخه های تولیدی از دو مدل جدید شــورولت کوروت ZR1 و فورد 
موستانگ بولیت با قیمت های نجومی، فروخته شدند. حراجی برت جکسون در ایالت آریزونای آمریکا، 

چند روز پیش میزبان دو مدل جدید شورولت کوروت ZR1 و موستانگ بولیت ۲۰۱۹ بود. نسل جدید شورولت 
کوروت ZR1 حدود دو ماه پیش رونمایی شد. این سوپر اســپرت آمریکایی به پیشرانه دست ساز 8 سیلندر V شکل 

۶.۲ لیتری سوپرشارژ از ســری LT5، با قدرت ۷۵۵ اسب بخار و گشــتاور ۹۶۹نیوتن  متر مجهز است. در جریان حراجی 
برت-جکسون، اولین نسخه  تولیدی از کوروت ZR1 مدل ۲۰۱۹ به حراج گذاشته شد.

قیمت نهایی این مدل، به ۹۲۵ هزار دالر رسید که تمام این مبلغ صرف بنیاد »تونل تا برج استفان سیلر« و ساخت ساختمان ویژه  
برای برنامه  »دلیران آمریکا« می شــود. اما خودروی دیگری که اخیرا بسیار خبرساز شده است، فورد موستانگ بولیت ۲۰۱۹ است. 
این مدل ویژه، در کنار مدل اصلی فیلم سینمایی بولیت، در نمایشــگاه خودروی دیترویت ۲۰۱8 به نمایش گذاشته شد. موستانگ 
بولیت ۲۰۱۹ از پیشرانه  8 سیلندر V شکل ۵ لیتری بهینه سازی شده  موستانگ GT با قدرت حداقل ۴۷۵ اسب بخار و گشتاور ۵۶۹ 
نیوتن متر استفاده می کند. همانند کوروت ZR1، اولین نسخه  تولیدی از موستانگ بولیت ۲۰۱۹ روانه  حراجی برت-جکسون شد که 
در نهایت با مبلغ ۳۰۰هزار دالر به فروش رسید. این خودروی ویژه، توسط فورد و امالک مک کوئین با هدف اهدای تمام مبلغ فروش 

خصوصی Boys Rebublic به حراج گذاشته شد.آن به مدرســه 

 محققان اصفهانی، سامانه رایانش ابری 
طراحی کردند

پیشنهاد سردبیر:
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نایب رییس شورای شهر کاشان:
 انتقال پساب فاضالب کاشان 

به کویر فاجعه است
نایب رییس شــورای شــهر  کاشان
کاشان گفت: باید جلوی انتقال پساب فاضالب به 
 خارج از حوزه آبریز کاشان را تا حد ممکن گرفت 
 تــا از فاجعه های عمیــق پیــش رو جلوگیری 

شود.
حسینعلی وکیل اظهار کرد:  با توجه به کاهش آب 
های سفره های زیرزمینی وپساب فاضالب که از 
حوزه آبریز شهری خارج می کنند و به سمت کویر 
انتقال می دهند، یک اتفاق بد محیط زیستی در 

کاشان در حال وقوع است. 
وی افــزود: در صــورت ادامه این روند، شــاهد 
پایین رفتن آب در ســفره های زیرزمینی شهر 
کاشان خواهیم بود و باید منتظر فرونشست های 

وحشتناکی در منطقه باشیم.
 رییس کمیســیون فنی و عمرانی شورای شهر 
کاشــان با بیان اینکه ایجاد تاسیسات فاضالب، 
آلودگی ســفره های آب هــای زیرزمینی را کم 
می کند، افزود: آب چاه های جذبی که قبال وارد 
سفره های زیرزمینی می شد، درحال حاضر وارد 
تصفیه خانه فاضالب می شود و قرار است بخشی 
از پساب فاضالب، به یکی از کارخانه ها در منطقه 

کویر منتقل شود.

مدیر میراث فرهنگی شاهین شهر:
یادبود تاریخی رشادت مردم 

احیا شد
مدیر اداره میراث فرهنگی  شاهین شهر
صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: مرمت بخشــی از قلعــه تاریخی 
مورچه خورت، شامل استحکام بخشی دیوارها و 

برج ها، در مراحل پایانی قرار دارد.
جواد چهرراضی افــزود: برای مرمت بخش هایی 
از دیوارها و برج های خشــتی این قلعه، امسال 
300 میلیــون تومــان اعتبار از مصوبات ســفر 
رییس جمهور به اســتان اصفهان و بودجه های 

ملی این سازمان اختصاص یافته است.
 مدیــر اداره میــراث فرهنگی صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرستان شاهین شــهر و میمه 
خاطرنشــان کرد: این عملیــات مرمت با تالش 
معماران باتجربه از 2 ماه پیش آغاز شده و تا 20 

روز دیگر به پایان می رسد.
وی قلعه تاریخی مورچه خــورت را دروازه غربی 
اصفهان باســتان و یادبود رشــادت مــردم این 
کهن دیار در برابر تجاوز اشرف افغان معرفی کرد 

که در قرن نهم هجری قمری ساخته شد.
چهرراضی اظهار داشت: برخی از کارشناسان بر 
این عقیده اند که  قلعه مورچه خورت بعد از ارگ 
بم، مهم ترین قلعه تاریخی کشور به لحاظ سبک 

معماری و شهرنشینی است.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرضا 
خبرداد:

کشت بادام زمینی برای 
نخستین بار در شهرضا

رییس اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شهرضا گفت: 2۵ پروژه جهاد کشاورزی این شهر 
در دهه فجر با بیش از ۶3 میلیــارد ریال اعتبار، 

برای ۹۱ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
رضا باقری اظهار داشت: کاشت بادام زمینی برای 
نخســتین بار به صورت پایلوت در سطح 3 هزار 
و 200 متر مربع در 2 منطقه شهرســتان شامل 
مهیار و روستای سوالر از توابع شهرستان شهرضا 

به صورت کشت بهاره انجام شد.
وی گفت: میزان برداشت این محصول در سطح 3 
هزار و 200 متر مربع، 384 کیلوگرم بادام زمینی 
خشک یعنی یک هزار و 200کیلوگرم در هکتار 

است.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرضا بیان کرد: 
در ســال های آتی با قرار گرفتن این محصول در 
الگوی کشت، عالوه بر افزایش سطح کشت، شاهد 
ارتقای محصول از لحاظ کمی و کیفی هستیم و 
با توجه به اینکه ایــن محصول از لحاظ تغذیه ای  
سرشــار از پروتئین و آنتی اکســیدان اســت، 
 نقش موثری در جیره غذایی و ســالمت جامعه 

دارد.
 باقری با اشاره به کشت منداب در منطقه مهیار 
از توابع شــهرضا، تصریح کرد: سطح زیر کشت 
منــداب در منطقه مهیار، بیــش از 400 هکتار 
برآورد شده و در این ارتباط میزان ۵۵0کیلوگرم 
بذر رایگان در فصل کشــت ایــن محصول برای 
کاشــت 37 هکتار از ســطح مذکــور، با هدف 
استفاده از کود سبز و افزایش مواد آلی خاک بین 

کشاورزان منطقه توزیع شده است.

دبیر هیئت شطرنج سمیرم خبرداد:
برگزاری نخستین دوره 
مسابقات شطرنج در سمیرم

هیئــت شــطرنج  دبیــر  سمیرم
شهرستان ســمیرم، با اشــاره به برگزاری این 
مسابقات برای نخســتین بار در سطح کشور 
گفت: این دوره از مســابقات با حضور حداکثر 
یکصد شــطرنج  باز از سراسر کشــور، زیر نظر 
فدراســیون شطرنج و هیئت شــطرنج استان 
 اصفهــان، در شهرســتان ســمیرم برگــزار 

می شود.

غالم حسین خسروانی خاطرنشان کرد: در این 
رقابت ها که امروز در سالن ۱7 شهریور سمیرم 
برگزار می شود، تاکنون بالغ  بر ۵0 شطرنج  باز از 

سراسر کشور اعالم آمادگی کرده اند.
وی ضمن تاکید بر آزاد بودن ثبت نام استان ها 
برای حضور در این مسابقه افزود: تاکنون عالوه 
بر اصفهان، بازیکنان استان های تهران، البرز، 
شهرکرد و یاسوج برای حضور در این رقابت ها 

ثبت نام و اعالم آمادگی کرده اند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 
خبرداد:

500 دانش آموز؛ تحت پوشش 
طرح »حامی زائر«

رییس اداره اوقاف و امور خیریه  نطنز
نطنــز اظهارکرد: با هــدف تبدیــل امامزاده 
احمدبن محسن بن زین العابدین)ع( روستای 
خفر به قطب فرهنگــی و همچنین حمایت از 
دانش آموزان بی سرپرست و کودکان سرطانی، 
با کمک خیران نیکوکار و با محوریت آســتان 
مقدس، طرح »هر زائر، یک حامی دانش آموز 
 یتیــم« در جــوار ایــن امامــزاده اجــرا 

می شود.
حجــت االســالم مرتضــی اکبــری، کمک 
ماهانــه خیــران بــرای هــر دانش آمــوز را 
۵00هزار ریــال برشــمرد و افــزود: در این 
طــرح  ۵00 نفــر از دانش آموزانــی کــه 
مشــکالت مالــی دارند، شناســایی شــده 
و ماهانه حــدود 300 میلیون ریــال از محل 
 کمک های خیران به حســاب کودکان واریز

 می شود.

در آیین معرفی مدیر جدید اداره آبفار 
شهرستان مطرح شد:

بهسازی3هزار متر از شبکه 
آب رسانی روستای کلهرود

فرماندار میمه یکی از مهم ترین  میمه
نیازهای روستاها را تامین آب شرب بیان کرد و 
افزود: تهیه، تامین و توزیع عادالنه آب شــرب 
بهداشــتی در ســطح روســتاها، از جملــه 
 رســالت های اصلی شــرکت آبفار به شــمار

 می رود.
علیرضا بصیری، با اشــاره به اقلیــم منطقه و 
لزوم فرهنگ ســازی در صرفه جویی مصرف 
آب، صرفــه جویــی را مهم ترین اقــدام برای 
عبور از بحران کم آبی دانســت و خاطرنشان 
کرد: باتوجه به کمبود بارندگی و خشکســالی 
ســال های اخیر، چنین ایجــاب می کند که 
دســتگاه ذی ربط برنامه هایــی را در ارتباط 
با آمــوزش و فرهنگ ســازی مصــرف بهینه 
 آب در ســطح شهرســتان تدویــن و اجــرا 

کند. 
مدیــر ســابق اداره آب و فاضالب روســتایی 
شهرســتان هــای شــاهین شــهر و میمــه 
و برخوار، بااشــاره به عملکرد خــود در مدت 
تصدی مدیریت این اداره، گفــت: یک هزار و 
877 کیلومتر از خطوط انتقال و شــبکه های 
آب رســانی داخلی روســتاهای حسن رباط، 
کلهرود، ازان، مورچه خورت، ونداده، سعیدآباد، 
خسروآباد و لوشاب در سال های اخیر تعمیر و 

نگه داری شده است.
محمد اونیک آزه افزود: سه هزار متر از شبکه 
قنات روستای کلهرود با انجام عملیات الیروبی 
و حفر تونل، بهسازی شــد و همچنین مخزن 
هوایی مجتمع علــی آبادچی برخــوار نیز به 

بهره برداری رسید.

این شــهر به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمــی و همجواری با 
دامنه های زاگرس، از طبیعتی بکر و زیبا به ویژه در فصل های معتدل سال 

برای بهره برداری توریستی برخوردار است.
ازجمله این آثار می توان به کلیســاهای ارامنه، منطقه گردشگری دشت 
الله زار دره بید باال، دامنه رشــته کوه های مرتفع روستای دره بید باال، کوه 
مرتفع داالنکوه، پارک پرتیکان، آتشــکده و رودخانه پالسجان؛ همچنین 

دشت و مراتع قهیز دامنه، حمام دامنه، آبشــار سیاه دره دامنه واقع در دل 
کوه داالن اشاره کرد.

رشد ۷۱درصدی بازدید از آثار تاریخی فریدن
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریدن، 
طی اظهارنظری در تاریخ ۱4فروردین ماه ســال جاری در خصوص ورود 
گردشگران به فریدن گفت: براساس آمار ارائه شده در ایام نوروز ۹۶، بیش 

از 700 هزار مسافر نوروزی ورودی به شهرستان داشتیم که نسبت به سال 
گذشته یک درصد کاهش یافته است.

 محمود سلیمی ادامه داد: از این تعداد مســافر، ۵ هزار و ۶۵4 نفر حداقل 
برای یک شب در شهرستان اقامت داشتند. وی افزود: بازدید از آثار و بناهای 
تاریخی شهرستان نسبت به سال گذشته 7۱ درصد رشد داشته که این آمار 
تقریبا به هفت هزار و  20۶ نفر می رســد؛ البته بیشتر این  تعداد مسافر، از 

طبیعت بکر و آب و هوای این شهرستان بهره مند شدند.
دبیــر ســتاد هماهنگــی و اجــرای ســفر شهرســتان فریــدن گفت: 
از میــان آثــار تاریخــی فریدن، شــهر زیــر زمینــی چهــار طبقه در 
 روســتای موغــان بیشــترین بازدیدکننــده را بــه خــود اختصــاص 

داده است.
آمار 5 هزارنفری ورود گردشگران از ابتدای سال جدید تاکنون

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فریدن، بااشاره به 
اینکه در سال جاری شاهد بارش چشمگیر برف در این شهرستان نبودیم، 
اظهارداشت: در حوز گردشگری زمستانی اقدامی صورت نگرفته است. به 
گفته محمود سلیمی از ابتدای سال جدید تاکنون تعداد ۵هزار گردشگر از 

این شهرستان بازدید کردند.
سلیمی با اشاره به اینکه سه هزار نفر از این گردشگران در مهمان پذیرها و 
بام هتل ها اقامت داشــتند تصریح کرد: دوهزار نفر نیز در اقامتگاه های بوم 
گردی)شامل اقامتگاه براتی (، مهمان سرای ادارات و همچنین چادر در سطح 
شهر اسکان پیدا کردند. این مقام مسئول آمار گردشگران ورودی به فریدن 
را دو هزار و ۵00 نفر عنوان کرد و افزود: هزار و 800 نفر از گردشگران  نیز در 

هتل ها و مهمان پذیرها اقامت کردند. 
وی، همچنین از افزایش ۶۶درصدی ورود گردشگران به این شهر در مقایسه 

با این مدت در سال گذشته خبرداد.
 با این حال به نظر می رسد که با ســرمایه گذاری های الزم در این منطقه 
 می توان زمینه فعالیت های موثر گردشــگری و جذب توریســت را فراهم 

کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی فریدن خبرداد:

افزایش66درصدی ورود گردشگران نسبت به مدت مشابه سال گذشته

ایران به دلیل تنوع آب و هوایی، دارای شهرهای بسیار در موقعیت های جغرافیایی مختلف متناسب با این تنوع است و همین موضوع باعث 
 شده تا عالقه مندان به حوزه گردشگری از این پتانسیل ها در حوزه های مختلف اســتفاده کنند که شهر فریدن نیز  از این قاعده مستثنی 

نیست.

اخبار

 افزایش66درصدی ورود گردشگران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد  نطنز
اسالمی نطنز گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با بیش 
از پنج هزار عنوان کتاب در شهرهای نطنز و بادرود 
برپا شد. علی مشــربی در آیین گشایش نمایشگاه 

بزرگ کتاب اظهار کرد: کتاب های این نمایشگاه در 
موضوع های گوناگون مذهبی، علمی و آموزشی، 
ادبیات و روان شناســی و همچنین تاریخی در دو 

بخش کودکان و بزرگساالن عرضه می شود.

مشربی افزود: بیش از پنج هزار عنوان کتاب در این 
نمایشگاه عرضه شده است که همگی آنها با تخفیف 

۵0 درصدی به مشتریان ارائه می شود.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نطنز اظهار 
کرد: برای ترویج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی در 
بین دانش آموزان، قرار است اردوهای کوتاه مدت 
دانش آموزی نیز با همکاری اداره آموزش و پرورش 

نطنز برگزار شود.
وی گفت: امســال این دومین نمایشــگاه بزرگ 
کتاب اســت که به درخواست مکرر اهالی فرهنگ 
 و هنــر و مردم کتاب دوســت شــهر نطنــز برپا 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا دهم اسفندماه 

سال جاری پذیرای عالقه مندان خواهد بود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز خبرداد:
برپایی نمایشگاه کتاب تا دهم اسفندماه 

فرمانده نیروی انتظامی استان  چادگان
اصفهان گفــت: عدالت، رفاه و توســعه اقتصادی 
درگــرو امنیــت پایــدار در جامعــه اســت که 
خوشبختانه نیروی انتظامی توانسته به نحو احسن 

امنیت مرزها و امنیت داخلی را فراهم سازد.
ســردار مهدی معصوم بیگی عنوان کرد: نیروی 
انتظامــی جمهوری اســالمی ایــران در تمامی 
ماموریت های خود، بــه خوبی انجام وظیفه کرده 
اســت تا مردم بتوانند با آرامش خیال و آسودگی 
خاطر به زندگی خود در سایه الطاف والیت فقیه 

ادامه دهند.
وی افزود: عدالت، رفاه و توسعه اقتصادی در گرو 
امنیت پایدار در جامعه اســت که خوشــبختانه 
نیروی انتظامی توانســته به نحو احســن امنیت 

مرزها و امنیت داخلی را فراهم سازد.
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: تمام همت و تالش مجموعه نیروی انتظامی، 
خدمت به مردم کشور بوده که این نمونه یک کار 
ارزشمند است و فلسفه نیروی انتظامی بر تامین 

امنیت تعریف شده، که برای حفظ این نعمت، همه 
ما باید دور آن حلقه بزنیم و از آن پاسداری کنیم.

همچنیــن، مهدی اســدپور فرمانــدار چادگان 
برقراری امنیــت را بزرگ تریــن وظیفه نیروی 
انتظامی برشمرد و گفت: امنیت در اسالم اهمیت 
ویژه ای دارد و نیروی انتظامی با روحیه ای سرشار 
از جوانمــردی و ایثارگری تحــت فرمان رهبری 

معظم انقالب، این راه را با قدرت طی می کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان: 

توسعه اقتصادی در گرو امنیت پایدار در جامعه است 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی،  کاشان
برنامه و بودجه شــورای شهر کاشــان اظهار کرد: 
 بررســی تعرفه هــای درآمــدی و اخــذ عوارض 
ساختمانی پیشنهادی شهرداری کاشان برای  سال 
۹7  در جلسات کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه 
 شــورای شــهر، با حضور اعضا و کارشناسان انجام 

می شود.
مجید شمس افزود: در بررسی و تعیین تعرفه های 
درآمدی به آمــار و اطالعات موجود در سیســتم 
شهرسازی، روند تعداد و درصد پیش بینی و میزان 
تحقق آن و از طرفی نوع و چگونگی درخواست های 
مردمی نسبت به تراکم در ساخت و سازها، با درنظر 
گرفتن ضوابط و اصول شهرسازی، توجه و دقت الزم 

صورت می گیرد.
شمس تصریح کرد: مدیریت شهری کاشان در این 
دوره به تسهیل ســاخت و ساز در بخش تراکم خرد 
و کالن و انبوه سازی )مشروط به تامین پارکینگ( 
نگاه ویژه ای داشــته و در تعرفه ســال ۹7 عوارض 
این بخش ها نسبت به سال گذشــته روند کاهشی 

خواهد داشت.
نایــب رییــس کمیســیون اقتصــادی، برنامــه 
 و بودجــه شــورای شــهر کاشــان گفــت: 
برابر دســتورالعمل های صادره )وزارت کشور( در  
تنظیــم و تدوین بودجه ســال ۹7 شــهرداری ها، 
میانگیــن محاســبات و تعرفه هــای درآمدی به 
 نسبت ســال ۹۶ حداکثر ۱0درصد افزایش خواهد 

داشت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کاشان خبرداد:

افزایش۱0درصدی میانگین تعرفه های درآمدی

مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱0طرح عمرانی آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی دانشگاه  کاشان
کاشان همزمان با دهه مبارک فجر برگزار می شــود. عباس زراعت، رییس دانشگاه کاشان گفت: این طرح ها 
شــامل افتتاح فاز 2 مجموعه دانشکده های مهندســی، زمین چمن مصنوعی، پژوهشــکده انرژی، تجهیز 
مهمانسرای راهب، آغاز عملیات اجرایی پژوهشکده فرش، آغاز تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی )پس از چند 
سال توقف(، آغاز تکمیل ساختمان آمفی تئاتر)پس از چند سال توقف(، آزمایشگاه همکار استاندارد و مرکز 

رشد آران و بیدگل است.

 افتتاح ۱0طرح 
در دانشگاه کاشان

رییس دانشگاه کاشان خبرداد:

گاه
ش
دان

شوراناجا

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان، از  گلپایگان
دستگیری سه سارق حرفه ای منزل و کشف ۵00 میلیون 

ریال اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ حسین بساطي گفت: در پي وقوع چندین مورد 
ســرقت منزل در نقاط مختلف شــهر گلپایگان، بررسي 

موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت. وي افزود: کارآگاهان پلیس آگاهي با تشکیل 
تیم مجرب و انجام تحقیقات گســترده و اقدامات تخصصي، موفق به شناسایي و دستگیري سه سارق منزل 
شدند. این مقام انتظامي ادامه داد: در این خصوص پرونده تشکیل شد و متهمان جهت سیر مراحل قانوني به 
مراجع قضائي تحویل داده شدند. سرهنگ بســاطي در پایان تصریح کرد: برخورد با سارقان و مخالن نظم و 

امنیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

سارقان حرفه اي 
منازل گلپایگان 
دستگیر شدند

سمیرم رییس اداره آموزش و پرورش سمیرم 
گفت: ۱۶0 دانش آموز سمیرمی، راهی مناطق عملیاتی 

غرب کشور در قالب اردوهای راهیان نور شدند.
محمد نادری، مدیر آموزش و پرورش سمیرم، با اشاره به 
شروع مرحله سوم اردوی راهیان نور پسر استان، گفت: 

چهار دستگاه اتوبوس از مدارس شهرستان سمیرم به همراه ۱3 سرپرست برای بازدید از مناطق جنگی 
عازم سرزمین های نور جنوب کشور شدند.

نادری با اشــاره به اینکه ایــن برنامه چهار روزه اســت افــزود: ۱۶2 دانــش آموز از مدارس شــهید 
 بهشــتی، محمد رسول ا...)ص(، شــهید شهبازی شــهر حنا و هنرســتان کاشــانی راهی این مناطق 

شدند.

۴دستگاه اتوبوس 
راهی مناطق عملیاتی 
جنوب شدند

اعظم حاجی رضازاده
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تحدید حدود اختصاصی
11/54 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  6925/1 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید حســن مرتضوی خوراسگانی فرزند سید 
اسداله در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
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 دوشنبه مورخ 1396/11/30 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 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:34180 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902004000275 آگهــی:  شــماره   11 /10
139504002004000234 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500594  
تمامی نه حبه و نه پنجاهم حبه مشاع از هجده حبه و سی و ششم صدم حبه مشاع از هفتاد 
و حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره سه هزار و سیصد و شصت فرعی از هجده اصلی واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- رهنان، خیابان شریف شرقی، کوچه گلزار، 
کوچه شهید بهشتی، بن بست مهتاب که از سمت شمال و جنوب به کوچه دسترسی داردکه 
سند مالکیت آن در صفحه 204 دفتر 896 امالک ذیل ثبت شــماره 164540 با شماره 
چاپی 0051129 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل به گل انداز جوی صحرایی به 
طول 46/5 مترشرقًا به مرز اشتراکی با ملک 3365 به طول 48 متر جنوبًا قسمتی دیوار و 
قسمتی مرزی است به جاده جمعا به طول 43/55 متر غربًا اول در دو قسمت، قسمت دوم 
شمالی مجاور اســت به طول های 22 متر و 2 متر و هر دو قسمت پی است و به کوچه 4 
متری احداثی دوم به مرز اشتراکی با ملک 3359 به طول 20/5 متر، حقوق ارتفاقی ندارد 
که طبق نظر کارشناس رســمی این ملک خانه ای  است در دو سقف، پوشش دیوارهای 
حیاط ســرامیک، کف موزائیک، در بیرونی و نرده ها آهنی، آشپزخانه اپن، کابینت فلزی، 
کف سرامیک، بدنه تا زیر سقف کاشی، سالن کف سرامیک، بدنه کاغذ دیواری، گرمایش 
بخاری گازی، سرمایش کولرآبی، دو اتاق خواب،چهارچوب آهنی، درهای داخل چوبی، 
سقف کناف،  پنجره آلومینیوم، کف اتاق خوابها ســرامیک و بدنه کاغذ دیواری، راه پله تا 
یک متر و بیست ســنگ، دارای انشــعابات آب و برق و گاز، زمین حدود 250 متر مربع و 
زیربنا هر طبقه تقریبًا 170 متر مربع ملکی خانم عفت تقی یار رنانی که طبق سند رهنی 
شماره 70489 مورخ 92/09/04 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 112 اصفهان 
در رهن شرکت چهلســتون جی واقع می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
96/11/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار 
راه اول  شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
4/000/000/000 ریال )چهار میلیارد ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 96/11/5 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 

اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  
م الف:33589 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)545 کلمه، 6 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
11/88 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3642 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام نرگس یدالهی فرزند فریدون 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027007592 مورخ 1396/6/28 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون  تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/12/5 روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:34202 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/107 شماره:1396/42/459857 – 1396/11/2 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 4348/2741 مجزی شــده از 78 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حســن دهقانی دستجردی فرزند یدا... در 
جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1396/11/28  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:34462 قودیل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/109 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 370/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز پنج شنبه مورخه 
1396/12/10، مشخصات خواهان: علی عمادی اندانی فرزند رجبعلی به نشانی خمینی 
شهر خ مدرس خ ش فهمیده صندوق قرض الحسنه حسینیه، مشخصات خوانده: حسین 
هاشم زاده خوزانی فرزند عبدالکریم،  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: 6610 شعبه 11 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )164 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/110 شماره: 960720671572082 – 96/11/2  خانم مریم دباغی فرزند رجبعلی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 

ششدانگ پالک شــماره 1175 فرعی از 120 اصلی واقع  در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 319 صفحه 340 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی 
مفقود شده است  چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 6612  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )185 کلمه، 2 کادر(
رای دادگاه

11/131  شماره دادنامه: 9609973630101416 شماره پرونده: 9409983630100427 
شماره بایگانی شعبه: 940493 خواهان: آقای حسن شهیدی فرزند حسین با  وکالت آقای 
علیرضا پاینده فرزند مهدی به نشــانی اصفهان نجف آباد خ شیخ بهایی جنوبی روبروی 
کوچه شماره 30، خواندگان: 1- آقای قاســم مجاهدی 2- خانم منیژه حقوقی 3- آقای 
داود مجاهدی 4- آقای کریم صالحی فرزند غالمحسین 5- آقای حمید مجاهدی فرزند 
حیدرعلی 6- آقای رســول پناهی فرزند مهدی 7- خانم زهره رضایی همگی به نشانی 
شهرستان اصفهان خ مشتاق دوم کوچه بهشت کوچه توکلی نسب بن بست حامد پالک 
26، 8- خانم لیال حسینی 9 - خانم نرجس شافعی 10- آقای مسعود افشاری 11- خانم 
اعظم حسینی 12- خانم آزاده حسینی 13- آقای ســید کاظم حسینی همگی به نشانی 
مجهول المکان 14- آقای مهدی نصر فرزند باقر به نشانی شهرستان اصفهان خ بزرگمهر 
خ رکن الدوله چهار راه اول سمت راست کوچه اول سمت چپ )شهید مکی نژاد( پالک 18، 
15- شرکت تعاونی برکت موسی آباد به نشــانی تیران روستای قلعه موسی خان شرکت 
تعاونی برکت، 16- آقای محمد صادقی فرزند علی به نشانی شهرستان زرین شهر روستای 
هاردنگ منزل محمد صادقی 17- آقای حسین شهیدی فرزند عباس به نشانی شهرستان 
تیران و کرون روستای قلعه موســی خان منزل شخصی حسین شهیدی  18- آقای باقر 
نصر اصفهانی نصرآبادی به نشانی شهرستان اصفهان خ بزرگمهر خ رکن الدوله چهار راه 
اول سمت راست کوچه اول سمت چپ )شهید مکی نژاد( پالک 18، خواسته ها: 1- دستور 
موقت 2- مطالبه خســارت 3- اعالم بطالن معامله، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از ذاتی باریتعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حســن شهیدی فرزند حسین و با وکالت 
آقای علیرضا پاینده فرزند مهدی و به طرفیت آقایان و خانم ها 1- حمید مجاهدی فرزند 
حیدرعلی 2- محمد صادقی فرزند علی 3- رسول پناهی فرزند مهدی 4- کریم صالحی 
فرزند غالمحسین 5- قاســم )مســعود( مجاهدی 6- زهره رضایی 7- داود مجاهدی 
8- منیژه حقوقی 9- شرکت تعاونی برکت موسی آباد 10- باقر نصر اصفهانی نصرآبادی 
11- مهدی نصر فرزند باقر 12- حسین شهیدی فرزند عباس 13- آزاده حسینی 14- سید 
کاظم حسینی 15- اعظم حسینی 16- لیال حســینی 17- مسعود افشاری 18- نرجس 
شافعی و به خواسته ابطال معامله 92/4/2 به شرح دادخواست مقوم به پنجاه و یک میلیون 
ریال و ابطال مصوبه 93/3/1 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی دامداری برکت موسی 
آباد به شماره ثبت 155 مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال و ابطال تغییر شرکت تعاونی 
مذکور در اداره ثبت اسناد و تعاون تیران مقوم به ســه میلیون و صد هزار ریال به انضمام 
جبران مطلق خسارات و هزینه های دادرسی وارده و تمبر اوراق و حق الوکاله وکیل و به 
شرح دادخواست که حاکی است که بموجب قراردادهای مورخه 89/7/17 و 89/12/25 
و 90/1/28 که در امتداد و پیرو هم نوشــته شده اســت یک واحد گاوداری با مشخصات 
مندرج در قرارداد را به خوانده ردیف ده فروخته اند و چون در قراردادها قید شده در صورت 
پرداخت نشدن بدهی خریدار به فروشنده نامبرده حق فســخ معامله را دارد و لذا با توجه 
به اینکه غیر از 36/600/000 ریال اولین چک قرارداد 89/12/25 اصال وجهی پرداخت 
نشده است لذا دعوی فسخ طی کالسه 900395 مطرح که بلحاظ طوالنی شدن جریان 
رسیدگی علی رغم صدور رای بدوی به فســخ دادگاه تجدیدنظر موضوع را در صالحیت 

داوران قرار و در مورخه 92/3/5 ضمن نقض رای بدوی قرار عدم اســتماع دعوی صادر 
می نماید که در تاریخ 92/4/2 خواندگان ردیف 9 و 10 و 11 قرارداد فروش با دامادشان 
خوانده ردیف اول و یک نفر دیگر بنام خوانده ردیف دوم تنظیم می نماید و متعاقبا در تاریخ 
93/3/1 خریداران با برگزاری مجمع عمومی نسبت به تعیین هیات مدیره جدید اقدام و در 
تاریخ 93/3/19 با مراجعه به اداره ثبت تغییرات شرکت تعاونی را ثبت و آگهی می نمایند 
علی ایحال داوران مرضی الطرفین نظریه فسخ قراردادهای موضوع خواسته را صادر می 
نماید که این دادگاه با توجه به رونوشــت مصدق قراردادهای 89/7/17 و 89/12/25 و 
90/1/28 که حاکی از وقوع عقد بیع الزم فی ما بین خواهان و خواندگان ردیف دهم و 11 
و 12 بوده و اینکه در قراردادهای موصوف حق فســخ در صورت عدم پرداخت ثمن پیش 
بینی شده و خواهان نیز در ســال 1390 با تقدیم دادخواست حقوقی فسخ، اراده خود را به 
صورت مکتوب به مهدی نصر و باقر نصر اعالم نموده است و به شرح صفحات 158 و 159 
پرونده رای هیات داوری بر فسخ بطالن و اقاله قراردادهای مورخه 89/7/17 و 89/12/25 
و 90/1/28 صادر گردیده اســت و علی رغم اعتراض ثالث از طرف شرکت تعاونی برکت 
نسبت به رای داوری این اعتراض در شعبه 101 کیفری تیران رد و در تارخی 96/5/9 این 
رای در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید گردیده است علی ایحال نظر به اینکه اراده 
فسخ و همینطور وجود سبب قانونی فسخ باید احراز و اثبات شود واین امر منوط به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی یا ارجاع به داوری ضروری می باشد لیکن با عنایت به ماده 
449 قانون مدنی اعالم اراده و تقدیم دادخواست و صدور رای کاشف از فسخ معامله از زمان 
اعالم اراده بود لذا با اعالم فسخ در سال 1390 خواهان نسبت به انحالل عقد بیع اقدام و با 
انحالل عقد عوضین به طرفین عقد بر می گردد لذا در تاریخ 92/4/2 فروشنده مهدی نصر 
اصفهانی و باقر نصر اصفهانی و بقیه خواندگان ردیف 12 الی 18 معامله به مال غیر نموده و 
لذا معامله فضولی انجام که این معامله از طرف مالک تنفیذ نگردیده ) با تقدیم دادخواست( 
و از طرفی حسب مواد 4 قانون شــرکتهای تعاونی که شرط عضویت در شرکت تعاونی را 
خرید و پرداخت تمامی بهای الاقل یک سهم می باشد و ماده 26 که تشکل مجمع عمومی 
را با یک پنجم اعضا شرکت الزم دانسته و ماده 34 قانون مذکور که تشکیل مجمع عمومی 
را با حضور نصف به عالوه یک عضو به رسمیت شناخته و ماده 35 قانون شرکت تعاونی 
تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضا حاضر در مجمع الزم دانسته مگر در مورد 
انتخاب هیات مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود و با ابطال 
قرارداد 92/4/2 مالکیتی برای اعضا حاضر در مجمع وجود نداشته و لذا تشکیل و تصمیم 
گیری در مجمع عمومی شرکت تعاونی بدون رعایت مواد قانونی بوده لذا دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی نظر به اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون 
از اعتراض مانده موضوع مبایعه نامه های مهرماه 89 و 89/12/25 اموال غیر منقول بوده 
و در مبایعه نامه 1392/4/2 اموال منقول اعم از 18 راس گاو و گوساله و شیر دوش چهار 
واحدی و اشــتراک گاز و برق و کف کش 1/5 اینچی نیز فروخته شده است لذا مستندا به 
مواد فوق الذکر و مواد 247 و 251 و 256 و 258 از قانون مدنی و 198 ، 502 ، 515، 519 
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال قرارداد مورخه 92/4/2 نسبت به اموال مندرج 
در آن به استثنا اموال منقول مندرج و نظریه کارشناس و از جمله امتیاز آب و برق و متعاقبا 
ابطال مصوب 933/1 مجمع عمومی شرکت دامداری برکت و متعاقبا ابطال این تغییرات 
در اداره ثبت اسناد و تعاون تیران صادر و اعالم و نسبت به آن قسمت از قرارداد 92/4/2 
که شامل اموال منقول مندرج در نظریه کارشناس رســمی دادگستری بوده نظر به عدم 
احراز معامله فضولی مستندا به ماده 223 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان و صحت و 
اصالت قرارداد در این قسمت صادر و از باب تسبیب خواندگان ردیف دهم و یازدهم هفتصد 
و چهل و چهار هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف نهم تا 
دوازدهم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان و نســبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
 اصفهان می باشد. م الف: 456 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران )1328 کلمه، 

14 کادر(

فقدان سند مالکیت
11/111 شماره: 960705841456089 – 96/11/3  ورثه مرحوم محمد حفیظی فرزند 
براتعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 480 فرعی از 126 اصلی واقع  در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 526 دفتر 473 امالک ذیل شماره 63398 و 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر  جابجایی مفقود شده است و ششدانگ پالک 
فوق به موجب سند رهنی 71170 مورخ 7 آبان 1370 دفترخانه 63 خمینی شهر در قبال 
مبلغ 7782715 ریال در رهن بانک ملی می باشد و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است  
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 6616 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )226 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

11/112 آقای حسن جزینی دارای شناسنامه شماره 6024  به شرح دادخواست به کالسه  
938/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه جزینی درچه به شناسنامه 97 در تاریخ 1396/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن جزینی فرزند اسماعیل، 
ش.ش 6024 )همسر( 2- اسماعیل جزینی فرزند حسن، ش.ش 54 )فرزند( 3- مهدی 
جزینی فرزند حســن، ش.ش 745 )فرزنــد( 4- زهرا جزینی فزرند حســن، ش.ش 26 
 )فرزند( 5- سمیه جزینی فرزند حسن، ش.ش 95 )فرزند( 6- سمانه جزینی فرزند حسن، 
ش.ش 1130078418 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6614 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/113 آقای احمد عباسی دارای شناسنامه شــماره 41  به شرح دادخواست به کالسه  
939/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان قاسمعلی عباسی قلعه شاهی به شناسنامه 600 در تاریخ 1396/9/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خدیجه 
اسحاقی نجف آبادی فرزند علی، ش.ش 1059 )همسر( 2- احمد عباسی فرزند قاسمعلی، 
ش.ش 41 )فرزند( 3- اسماعیل عباسی قلعه شاهی فرزند قاسمعلی، ش.ش 28 )فرزند( 
4- حیدرعلی عباسی فرزند قاسمعلی، ش.ش 477 )فرزند( 5- صدیقه عباسی قلعه شاهی 
فرزند قاســمعلی، ش.ش 38 )فرزند( 6- سکینه عباسی قلعه شــاهی فرزند قاسمعلی، 
ش.ش 5 )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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6618 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/114 آقای محمد حاجی صادقی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 14273  به شرح 
دادخواست به کالسه  937/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی حاجی صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه 10883 در تاریخ 
1393/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- فاطمه علیرضائی فرزند غالمعلی، ش.ش 251 )همسر( 2- امیر حاجی صادقی 
فرزند علی، ش.ش 16414 )فرزند( 3- هاشــم حاجی صادقی ورنوسفادرانی فرزند علی، 
ش.ش 657 )فرزند( 4- محمد حاجی صادقی ورنوسفادرانی فرزند علی، ش.ش 14273 
)فرزند( 5- ایران حاجی صادقی ورنوسفادرانی فرزند علی، ش.ش 14274 )فرزند( 6- زهرا 

حاجی صادقی ورنوسفادرانی فرزند علی، ش.ش 17309 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6620 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/115  آقای مسعود زمانی دارای شناسنامه شماره 2176  به شرح دادخواست به کالسه  
515/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه معتمدی نیسیانی به شناسنامه 1755 در تاریخ 96/8/9  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک 
همسر که عبارتند از: 1- مسعود زمانی به شماره شناسنامه 2176 متولد 53/6/28 صادره 
از اردستان فرزند متوفی 2- محمد حســین زمانی به شماره شناسنامه 40 متولد 20/9/2 
صادره از اردستان همسر متوفی، 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 432 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )148 کلمه، 2 کادر(
مزایده

11  شــماره صورتمجلــس: 9609003623300229 شــماره پرونــده:  /116
9509980216901051 شماره بایگانی شعبه: 960250 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد نیابت ارسالی ازشعبه 269 دادگاه خانواده 
تهران در پرونده کالسه 960250 مدنی که به موجب آن ورثه مرحوم سید محمد حکیم 
خلیلی فرزند سید ابوالفضل محکومند به پرداخت تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی در 
حق محکوم لها خانم محترم مهرآوری فرزند جواد و هزینه دادرسی به مبلغ 76/650/000 
ریال و مبلغ 109/500/000 ریال به عنوان نیم عشــر هزینه اجرا در حق صندوق دولت، 
با توجه به اینکه محکوم علیهم طوعــًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده اســت فلذا 
 ماترک مرحوم ســید محمد حکیم خلیلی را به شــرح ذیل از طریق مزایــده به فروش
  می رساند: تمامی یک دانگ مشاع از شــدانگ پالک ثبتی 1/5318 واقع در اردستان- 
خ امام خمینی- جنب بانک سینا- ششــدانگ ملک مذکور به مساحت عرصه 250/08 
مترمربع که در آن ساختمانی مخروبه و غیر قابل سکونت و دارای انشعابات الزمه می باشد 
 با توجه به موارد مذکور ارزش یک دانگ ملک مذکور به مبلغ 286/500/000 ریال اعالم
  می گردد. تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شماره 1/12399 تجاری واقع در اردستان –
 خ امام – جنب بانک سینا به مساحت 44/14 مترمربع فاقد ساختمان و اعیانی و فاقد هر 
گونه انشعاب ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/465/448/000 
ریال، متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل 
از تاریخ مزایده امالکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/11/25 روز چهارشــنبه 
 ساعت 10 صبح ، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان، 

م الف: 429 اجرای احکام دادگستری شهرستان اردستان )334 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

11/117  آقای محمدرضا اله یاری دارای شناسنامه شماره 1806  به شرح دادخواست به 
کالسه  527/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه ا... یاری به شناسنامه 85  در تاریخ 96/7/25  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر به نام های 1- محمدرضا 
اله یاری، ش.ش 1806 فرزند رحمت اله 2- غالمرضا ا... یاری، ش.ش 178 فرزند رحمت 
اله 3- علیرضا اله یاری فرزند رحمت اله ، ش.ش 1161 و دو دختر به نام های 1- سودابه 
الهیاری فرزند رحمت اله، ش.ش 6615 ، 2- فرشته اله یاری، ش.ش 75 فرزند رحمت اله  
و یک همسر دائمی به نام رحمت اله ا... یاری فرزند اله یار، ش.ش 4220  و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 431 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/118 آقای فیض اله حاج حسینی به شناسنامه شــماره 2222 به شرح دادخواست به 
کالسه 575/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طوطی رضا زاده سفیده به شناسنامه 324 در تاریخ 96/1/8  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حاجی حسینی 
سفیده، ش.ش 532 فرزند سیف اله نســبت فرزند 2- فیض اله حاجی حسینی، ش.ش 
2222 فرزند سیف اله نســبت فرزند 3- ولی اله حاجی حســینی، ش.ش 43471 فرزند 
سیف اله نسبت فرزند 4- علی حاجی حسینی، ش.ش 1907 فرزند سیف اله نسبت فرزند 
5- مهدی حاجی حسینی، ش.ش 5367 فرزند ســیف اله نسبت فرزند 6- اعظم حاجی 
حسینی، ش.ش 27308 فرزند سیف اله نسبت فرزند 7- معصومه حاجی حسینی، ش.ش 
67346 فرزند سیف اله نسبت فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 430 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره)189 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/119  خانم مریم السادات دادخواه کهنگی دارای شناســنامه شماره 2012  به شرح 
دادخواست به کالسه  545/96 ش 2  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ســید ابوالمجد دادخواه کهنگی به شناسنامه 39 در 
تاریخ 95/9/25  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر به نام مریم الســادات دادخواه کهنگی، ش.ش 2012 فرزند ، 
سید ابوالمجد دادخواه 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: 428 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )131 کلمه، 2 کادر(
رای دادگاه

11/128  شماره دادنامه: 9609973633501640 شماره پرونده: 9609983633500031 
شماره بایگانی شعبه: 960031 خواهان: آقای زینب کاظمی فرزند نایب به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی جنوبی روبروی 5 شنبه بازار جنب مســجد بسیج پ 172، خوانده: آقای 
رحمتعلی امیری فرزند جان محمد به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور انشا 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادنامه 790-960 مورخ 1396/5/29 این شعبه 
موضوع دادخواســتهای خانم زینب کاظمی فرزند نایب به طرفیــت آقای رحمت علی 
امیری فرزند جان محمد با عنایت به حدوث اشتباه تایپی در متن دادنامه علی رغم صحت 
رای صادره مقرر می دارد در سطر ششم دادنامه در پی عبارت و با عنایت به اینکه حسب 
اظهارات خواهان و گواهان وی که زندگی مشترک توســط زوج به مدت بیش از 2 سال 
مسلم و محرزست، کلمه »که« در اشــتباهی تایپی درج شده و صحیح کلمه )ترک( می 
باشد لذا دادنامه در این قسمت به این صورت به استناد ماده 309 قانون آ ئین دادرسی مدنی 
تصحیح می گردد که و با عنایت به اینکه حســب اظهارات خواهان و گواهان وی ترک 
زندگی مشترک توسط زوج به مدت بیش از دو سال مسلم و محرزست و مقرر می دارد تا 
رای تصحیحی به طرفین ابالغ و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی 
ممنوع است رای تصحیحی صادره از حیث قابلیت واخواهی و تجدیدنظرخواهی یا فرجام 
خواهی تابع رای اصلی است. م الف: 6622 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی 

شهر )248 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/139 شماره صادره:1396/04/460103-1396/11/3 چون تمامی ششدانگ یکدرب 
باغ معروف ال دوازده رجلی باستثناء سه اصل درخت گردو طرف شرقی و شمالی آن پالک 
شــماره 241 فرعی از 147  اصلی واقع در مزده جز بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای حسن ابراهیمی مزده فرزند علی و غیره در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
1396/11/26  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:572  اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز)153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/140 آقای محمود نعمتی دارای شناسنامه شماره 467  به شرح دادخواست به کالسه  
941/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان مسعود نعمتی به شناســنامه 1130014691 در تاریخ 1396/10/13  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمود 
نعمتی فرزند غالمرضا، ش.ش 467 )پدر( 2- منیژه مقیمی ورنوسفادرانی فرزند مهدی، 
ش.ش 296 )مادر( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6624 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100370305227 ابالغنامــه:  شــماره   11 /142
9509983648801009 شماره بایگانی شعبه: 950258 محاکم کیفری یک دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 950258 برای محمد حسن 
مزیدی به اتهــام آدم ربائی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواســت نموده که 
رسیدگی موضوع به این شــعبه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 460 ( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1396/12/13 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
 مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 33588 شعبه 5 دادگاه کیفری یک 

) ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/141 در خصوص پرونده کالسه 960520 خواهان مرتضی برنوشا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/12/12 
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده اســت 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 مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 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 شود. م الف: 33580 
شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/143 در خصوص پرونده کالسه 951634 خواهان محسن ورپشتی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت مهدی یزدی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/12/14 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده اســت 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 13 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 شود. م الف: 33545 
 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )117 کلمه،

 1 کادر(
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پایان سرشماری گونه های 
شاخص در حیات وحش موته 

سرشماری زمستانه گونه های  شاخص جانوری 
 در منطقه حفاظت شده حیات وحش موته پس از

 ۲ روز پایان یافت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در این باره گفت: همه ساله در اواخر آذر و یا اوایل 
دي سرشــماري پناه گاه حیات وحش موته انجام 
مي شود؛ اما متاســفانه امسال به دلیل عدم بارش 

برف این کار تا اواخر دي به تاخیر افتاد.
مرتضی جمشــیدیان هدف از این سرشماری را 
دستیابی به وضعیت کنوني جمعیت حیات وحش 
موته براي باال بردن مدیریــت بهینه و همچنین 

سطح حفاظت در این منطقه بیان کرد.
وی افزود: این سرشماری با همکاری سازمان های 
مردم نهاد و گروه های کوهنوردی و افراد عالقه مند 

به محیط زیست انجام شد.

پنج تاالب در انتظار تصویب 
برنامه جامع مدیریت

مدیر طرح حفاظــت از تاالب هــای ایران گفت: 
پنج تاالب گاوخونی، حــرای میناب، حله، آالگل 
-آلماگل - آجــی گل و نوروزلو در انتظار تصویب 

برنامه جامع مدیریت هستند.
ابوالفضل آبشت افزود:با توجه به اهمیت حفاظت 
از تاالب های کشــور، تهیه برنامه جامع مدیریت 
تاالب ها در دستور کار ســازمان حفاظت محیط 

زیست و طرح حفاظت از تاالب ها قرار گرفت.
وی اظهار کرد: بر این اســاس تاکنون برای تهیه 
برنامه جامع حفاظت برای ۱۸ تاالب کار انجام شده 
و بر این اساس تاکنون برنامه مدیریت تاالب هاي 
ارومیه در آذربایجان غربي، شادگان در خوزستان، 
پریشان در فارس، هامون در سیستان و بلوچستان، 
چغاخــور در چهارمحال و بختیــاري، میقان در 
اســتان مرکزي ، زریوار در کردستان، قره قشالق 
بین دو استان آذربایجان  شــرقي و غربي، قوري 
گل در جنوب شرق تبریز و سولدوز در شهرستان 

نقده مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان را 
دریافت کرده اند.

صدور حکم قضائی برای چرای 
غیر مجاز در پارک ملی قمیشلو

حکم قضائی برای چرای غیر مجــاز دام در پارک 
ملی و پناهــگاه حیات وحش قمیشــلو اصفهان 

صادر شد.
رییس اداره پارک ملی و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشلو  گفت: برای دامدار متخلف چرای غیر مجاز 

دام در این منطقه حکم قضائي صادر شد.
مرتضی جوهری اظهار کرد: محیط بانان این اداره 
یک مورد پرونده تخلف چرای غیر مجاز دام گزارش 
دادند که پس از تنظیم شکایت از دامدار مربوطه، 
دادگاه این متخلف را به پرداخــت جریمه  ۱۰۸ 

میلیون توماني محکوم کرد.
وی گفت: این حکم به صورت یک سال در تعلیق 
است و اگر در این مدت دوباره تخلفی توسط این 

دامدار صورت گیرد اجرا مي شود.
جوهری گفت: چندین بار برای خروج گوسفندان از 
منطقه به صاحب دام تذکر داده شد، اما تخلف وی 

به صورت مکرر ادامه داشت.

 تحویل جغد شاخدار
 به باغ وحش صفه

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: یک جغد شاخدار که توسط کارکنان آتش 
نشانی مبارکه به محیط بانان تحویل شده بود پس 

از تیمار به باغ وحش صفه فرستاده شد.
مصطفی جمشیدیان اظهار داشــت: در روزهای 
گذشته یک جغد شــاخدار توسط کارکنان آتش 
نشــانی کرکوند به اداره محیط زیست شهرستان 

مبارکه تحویل شد.
وی با بیان اینکه این جغد به دلیل تصادف از ناحیه 
بال دچار شکستگی شده بود، افزود: این جغد به 
دلیل اینکه اکنون امکان رهاسازی در محل زندگی 
خود را ندارد با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط 
زیست طبیعی استان اصفهان به باغ وحش صفه 

تحویل شد.

سیستم بازنشستگی در کشــورهای مختلف متفاوت است و به همین 
دلیل زندگی سالمندان در هر کشــوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها 
دارد. با افزایش جمعیت ســالمند جهان، اهمیت رضایت آنها از زندگی 
روز به روز بیشتر می شود. جمعیت سالمندان در ایران هم به درصد قابل 
توجهی رسیده اما تحقیقات مختلف نشان می دهد رضایت سالمندان از 

زندگی در سطح متوسطی قرار دارد.
در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعالم می کند بازنشستگی پیش از 

موعد باعث کاهش میانگین سن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
شده است و در حال حاضر ٣۰ درصد از بازنشستگان کمتر از ٦۰ سال 
سن دارند، اما در اغلب جوامع از جمله کشور ایران مرز قراردادی ٦۰ سال 
سن، یعنی زمانی که فرد از خدمت بازنشسته می شود، آغاز سالمندی را 
نشان می دهد و به همین دلیل افراد ٦۰ ساله و باالتر به عنوان سالمندان 
یک کشور شناخته می شــوند.  اگر چه در برخی منابع ، ٦٥ سالگی به 

عنوان مرز مشخص کننده سالمندی در نظر گرفته شده است.

در صورتی که مرز سالمندی را ٦٥ ســال در نظر بگیریم ٥۰ درصد از 
بازنشستگان عادی و ٦۲ درصد از بازنشستگان پیش از موعد در سنین 
سالمندی قرار ندارند.آمارهای تفکیکی مربوط به استان های مختلف نیز 
نشان می دهد که در استان های تهران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی 

تا سالمندی بیشتر است.
قوانین مختلف مربوط به بازنشســتگی پیش از موعد و بازنشستگی در 
مشاغل سخت و زیان آور باعث شده است که تعداد زیادی از بازنشستگان 
تامین اجتماعی قبل از رسیدن به سالمندی، بازنشسته شوند.بررسی ها 
نشان می دهد که بسیاری از این بازنشستگان در مشاغل مختلف مشغول 
به کار می شوند و با توجه به عدم نیاز به پرداخت حق بیمه، فرصت های 

شغلی  زیادی را به خود اختصاص می دهند. 
از ســوی دیگر بازنشســتگان در دوران پیری و از کار افتادگی نیاز به 
رسیدگی و توجه بیشــتر از ســوی خانواده و ارگان های مرتبط دارند 
تا بتوانند شــرایط این دوران را با ســهولت بهتر و بیشتری طی کنند؛ 
اما در سال های خیر شــاهد هســتیم که توجه به این قشر در اولویت 
قرار ندارد و این عدم توجه بیشــتر از ســمت وســوی خانواده بر آنها 

اعمال می شــود؛ چرا کــه طبق اعالم 
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداشــت ۱٥درصد ســالمندان در 
خانوارهای یک نفره هستند که از این 
تعداد ۱۸درصد مــردان و ۸۲درصد را 
زنان تشکیل می دهند.در برنامه ششم 
توسعه؛ مقایسه شاخص توسعه انسانی 
بین چهار کشــور انجام شده که در آن 
زندگی ســالمند، میزان دسترسی به 
خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. 
در این مقایســه، ایران در جهان رتبه 
7٥ و در منطقه رتبــه دهم را دارد.این 
در حالی است که یکی از شاخصه های 
مهم مقایســه، امید به زندگی توام با 
سالمتی است که در این شاخص ایران 

رتبه دوازدهم را دارد که سن ٦4 سال است و در برنامه توسعه ششم الزام 
شده که درصد امید به زندگی را افزایش دهیم.

تهران و اصفهان پیشتاز در فاصله زیاد بازنشستگی تا سالمندی؛

جامعه ای که پیش از موعد پیر می شود

بر اساس آماری که سازمان تامین اجتماعی ارائه داده   در استان های تهران و اصفهان فاصله بین بازنشستگی تا سالمندی بیشتر  
از سایر استان هاست.

بازنشستگان 
در دوران پیری 
و از کار افتادگی 
نیاز به رسیدگی 
و توجه بیشتر از 
سوی خانواده و 

ارگان های مرتبط 
دارند

عکس  روز 

کاهش 10 درصدی تلفات مسمومیت با گاز در 
پاییز امسال

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیرعامــل انجمن فانوس گفــت: ٦ بهمن همایش 
حمایت عاطفی از کودکان بیمــار و تاثیر آن بر روند 

درمان در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود.
مهدی نم نبات اظهار داشــت: انجمن فانوس از سال 

9۰ به همت تعدادی از دانشــجویان با هدف حمایت 
عاطفی از کودکان مبتال به بیماری های خاص افتتاح 
شــده اســت.وی با بیان اینکه کودکان زیر ۱٦ سال 
مبتال به بیماری های خــاص از حمایت های عاطفی 

انجمن فانوس بهره مند می شــوند، افــزود: در حال 
حاضر 4۰۰ نفر کودک در اصفهان و چند شهرستان 
اطراف شناسایی شده اند که از این تعداد بیش از ۲۰۰ 
نفر در فاصله ســنی 7 تا ۱۰ سال هستند که نیازمند 

بررســی علمی در این زمینه اســت.وی از برگزاری 
همایش »حمایت عاطفی از کودکان بیمار و تاثیر آن 
بر روند درمان« خبرداد و بیــان کرد: انجمن فانوس 
برای نخســتین بار با هدف آگاهی بخشــی همایش 
حمایت عاطفی از کودکان بیمار را  فردا  از ســاعت 
 ۱۰ تــا ۱۲ در کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان

 برگزار می کند. 

به همت  انجمن فانوس صورت می گیرد؛
برگزاری همایش حمایت عاطفی از کودکان مبتال به سرطان و بیماری های خاص در اصفهان

دبیرکمیســیون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اعتیاد، روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان به کشــور 
خسارت اقتصادی وارد می کند. در یک دهه گذشته 
شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی 
به مواد صنعتی خطرناک بوده ایم  و اگر در گذشــته 
چهار درصد معتادان، مواد مخــدر پرخطر مصرف 
می کردند این آمار اکنون به ۲٥ درصد رسیده است.
ناهید تاج الدین با اشاره به تشکیل فراکسیون کاهش 
آسیب های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر در مجلس 
شوراي اسالمي، اظهار کرد: هدف از شکل گیری این 
فراکسیون ایجاد حساسیت اجتماعی بیشتر  برای 
نمایندگان هم در بحث تقنین و هم در بحث نظارت 
است.نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در یک 
دهه گذشته شاهد تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از 
مواد سنتی به مواد صنعتی خطرناک بوده ایم  و اگر 
در گذشته چهار درصد معتادان، مواد مخدر پرخطر 
مصرف می کردند این آمار اکنون به ۲٥ درصد رسیده 

و عالوه بر عالئم هشــدار، عالئم اضطرار را نیز پیش 
روی ما برای  » پیشگیری از اعتیاد « گشوده است.

تاج الدیــن ادامــه داد: بــا کمــال تاســف میزان 
مشارکت های مردمی در کشور برای کاهش آسیب 
اجتماعی اعتیاد در حال حاضر  پایین تر از پنج درصد 
است،  این در حالی اســت که در بسیاری کشورها 
میزان مشــارکت مردم رقم 7٥ درصــد را به خود 
اختصاص داده که این نشانه اجتماعی نبودن مبارزه 

با مواد مخدر است.

نماینده مردم اصفهان :

اعتیاد، روزانه 110 میلیارد تومان به کشور خسارت می زند
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: اعضای یک 
باند 4 نفره سارقان زورگیر دســتگیر و ٣۰۰ میلیون 

ریال اموال مسروقه نیز کشف شد.
ستار خســروی اظهار داشت: در پی شــکایت یکی 
از شــهروندان مبنی بر اینکه در یکی از خیابان های 
شــهر اصفهان ۲ موتورســوار با صورت پوشیده به او 
نزدیک شــده اند و با تهدید و اعمال خشونت گوشی 
تلفن همراه و مقداری وجه نقد از او سرقت کرده اند، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را در این زمینه 
آغاز و با انجام یک ســری اقدامــات تخصصی موفق 
به شناســایی ۲ سارق شــدند و با طرح ریزی در یک 

عملیات منسجم هر ۲ فرد را دستگیر کردند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: متهمان در 
بازجویی های پلیس به سرقت ٣۰۰ میلیون ریال اموال 

از شهروندان با همدستی ۲ فرد دیگر اعتراف کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفی گاه سارقان تعداد 
۲۰ دستگاه تلفن همراه مسروقه، یک دستگاه تبلت 
مسروقه، تعدادی مدارک و کیف های جیبی مسروقه، 
انواع ســالح های ســرد و موتورســیکلت های مورد 

استفاده در سرقت ها کشف شدند.
خســروی با بیــان اینکه تاکنــون تعداد زیــادی از 
مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند، خاطر نشان 
کرد: متهمان پس از تشــکیل پرونــده جهت انجام 

اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

باند 4 نفره سارقان زورگیر متالشی شد

اقدام تحسین برانگیز یک پزشک زن در بیمارستان بجستان

 سرقت الستیک خودروهای 
لوکس در تهران

افزایش سرقت الســتیک خودروی لوکس و 
گران قیمت از خیابان های شمال شهر تهران

در حالی که این روزها حس همنوع دوستی در میان انسان ها کمرنگ شده است و هر بار شاهد اتفاقات و بی رحمی های گوناگون مثل خشونت 
علیه همنوع، ضرب و شتم و فحاشی و قتل و غارت هستیم؛ اما اتفاقی جالب در روزهای اخیر باعث شد تا بدانیم هنوز هم انسانیت و مرام در 

میان تمام اقشار جامعه به میزان های متفاوت وجود دارد.
در روزهای گذشته تنها متخصص زنان بیمارستان شهرستان بجستان درحالی که خود چند ساعت قبل جراحی شده بود،برای انجام سزارین اورژانسی در اتاق 

عمل حضور یافت و کودکی را به  دنیا آورد.
این در حالی است که اگر این اتفاق رخ نمی داد مادر برای سزارین باید به چندین کیلومتر دورتر  انتقال داده می شد. گفته می شود حال کودک و مادر در حال 

حاضر خوب است.

سوژه

 واکنش مسئول بهداشت اصفهان
 نسبت به بازگشت قلیان ها: 
به عقب برنمی گردیم

مسئول بهداشت محیط اســتان اصفهان نسبت 
به عرضه مجدد قلیان هشدار داد  و گفت: در نظر 
داریم با نمایندگان اصفهانی مجلس رایزنی داشته 
باشیم تا از قانونی شدن استعمال قلیان جلوگیری 

کنیم و پس از این همه تالش به عقب برنگردیم.
حسین صفاری با تاکید بر اینکه بازگشت قلیان ها 
بازی با سالمت مردم و بسیار خطرناک است، افزود: 
تالش های تمام نیروهای بهداشت و انتظامی در دو 
سال اخیر که در شهر اصفهان توانستند با حمایت 
شهروندان بســاط قلیان را از شهر جمع کنند با 
این رای نمایندگان مجلس به بهانه اشتغال زایی 
روی هوا می رود. مسئول بهداشت محیط استان 
اصفهان با طرح این سوال که اشتغال زایی به چه 
قیمتی باید صورت بگیرد، بیان کرد: آنچه که به 
عنوان دلیل نمایندگان برای عرضه قلیان مطرح 
شده مسئله اشتغال چایخانه دار است، در صورتی 
که قلیان چاق کردن شغل نیست و صرفا سالمتی 
شهروندان را به خطر می اندازد؛ نمایندگانی که این 
طرح را امضا کردند به فکر راه های درســت برای 

اشتغال زایی باشند.

سرپرست شبکه دامپزشکی اصفهان 
خبر داد:

کشف بیش از ۳ تن گوشت گاو 
بیمار در حاشیه اصفهان 

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان 
گفت: بیش از ٣ تن گوشــت گاو بیمار در حاشیه 
شهر اصفهان کشــف و ضبط شد. محمد رفیعی 
اظهار داشــت: در بررســی صورت گرفته توسط 
ناظران بهداشــتی مشخص شــد که در حاشیه 
شــهر اصفهان تعدادی از متخلفان در شرایطی 
غیر بهداشتی و بدون هرگونه نظارت بهداشتی و 
شرعی، اقدام به ذبح گاوهای بیمار کرده و با جعل 
مهر کشتارگاه الشه ها را در بعضی از رستوران ها 

و قصابی های سطح شهرستان توزیع می کردند.
وی افزود: همچنین ۱4 گاو بیمار ضبط شده طی 

دو مرحله بازرسی به کشتارگاه اعزام شد.

آموزش 10 هزار نگهبان محله 
توسط پلیس اصفهان

فرمانده انتظامي استان گفت: در راستاي بهبود و 
افزایش تاثیر گذاري شبگردها و نگهبانان محله، 
کالس هاي آموزشــي تخصصي بــراي ۱۰ هزار 
نگهبان محله و شبگرد توســط پلیس اصفهان 
برگزار و گواهینامه آموزشــي به آنــان اعطا و از 
عالئم، نشــانه ها و تجهیزات مصــوب براي آنها 
استفاده خواهد شد. سردار مهدي معصوم بیگي 
اظهار داشــت: جایگاه شــبگرد و نگهبان محله 
در تولید امنیت مــردم در فرهنگ ایراني جایگاه 
ویژه اي دارد که بي بدیل، ماندگار و پایدار است.

وي با اشــاره به اینکه از قدیم االیام عموم مردم 
 به سمت و ســوي ایجاد امنیتي مردمي حرکت 
مي کردند، بیان داشــت: هر کجــا مردم حضور 
داشته باشند و ایفاي نقش کنند بي شک در آنجا 
همه موضوعات سامان مي گیرد و شرایط بهتري 

فراهم خواهد شد.

در مرکز نجوم ادیب انجام می شود؛
 رصد ماه و سیارات

 »زیر آسمان اصفهان«
 دویســت و پنجــاه و پنجمین برنامــه رصدی 
»زیر آسمان اصفهان« ویژه عموم، امروز از سوی 

مرکز نجوم ادیب اصفهان برگزار می شود.
عموم مردم در برنامه رصد آسمانی شب همچون 
برنامه های قبل، می توانند با ابزارهای پیشرفته 
رصدی، به رصد ماه، سیارات و سایر اجرام آسمانی 

قابل رصد کردن در آسمان شهر بپردازند.
رصد ماه و ســیارات، بازدید از نمایشــگاه نجوم 
و بازدید از رصدخانه ادیــب از دیگر بخش های 
این ویژه برنامه اســت که در دویســت و پنجاه و 
پنجمین برنامه رصدی »زیر آســمان اصفهان« 
انجام می گیرد. این ویژه برنامه امروز ساعت ۱۸ 
ویژه عموم شهروندان در مرکز نجوم ادیب واقع در 

خیابان سعادت آباد برگزار می شود.

اخبار

خبرپارلمان

رییس اداره شــماره گذاری پلیس راهور استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر دو مرکز در شمال و جنوب شهر 
اصفهان نسبت به شماره گذاری خودروها اقدام می کنند، 
گفت: به صورت میانگین روزانه ٦۰۰ خودروی ســبک و 
۱۰۰ خودروی سنگین در اصفهان شماره گذاری می شود.

اســماعیل ابراهیمی با بیان اینکه ماهانه 4۲۰ دســتگاه موتورســیکلت تعویض پالک می شود، اضافه کرد: 
همچنین در حال حاضر در استان اصفهان 9 کارخانه تولید موتورسیکلت داریم که هر ماه در این کارخانه ها 

نیز سه هزار و 47۰ موتورسیکلت پالک گذاری می شود.
رییس اداره شماره گذاری پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع ماهانه ۱9 هزار وسیله نقلیه در 
استان اصفهان تعویض پالک می شود، تاکید کرد: سه هزار و 9۰۰ مورد از این خودروها نوشماره بوده و مابقی 

در زمینه نقل و انتقال مالکیت است.

 شماره گذاری روزانه 
۷00 خودروی سبک و 
سنگین در اصفهان

آمارهای پزشکی قانونی نشان می دهد پاییز امسال ۱94 
نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکســیدکربن در کشور 
جان خود را از دست داده اند. این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که آمار تلفات ۲۱٥ نفر بود ۱۰ درصد 

کاهش یافته است.
در نه ماهه ســال جاری نیز آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشــور با کاهش مواجه بود. در این 
مدت 4۱4 نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دســت دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۱/7درصد کاهش یافت.
در این مدت استان های تهران با 9۰، اصفهان با ٣۸ و فارس با ۲۸ فوتی بیشترین آمار تلفات مسمومیت 
با گاز را داشته اند. آمار تلفات گازگرفتگی در بیش از نیمی از استان ها نیز کمتر از ۲۰ نفر و در استان های 

هرمزگان، بوشهر و ایالم صفر گزارش شده است.

کاهش 10 درصدی 
تلفات مسمومیت با گاز 
در پاییز امسال
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چالش انتخاب سرمربی جدید  طالیی ها
پیشنهاد سردبیر:

درخواست غیر منتظره از مدافع قرمزها؛
 باید تیم را ترک کنی!

مســئوالن تراکتورســازی از مدافع این تیم 
خواستند که دیگر در تمرینات حاضر نشود.

هادی محمدی، مدافع تراکتورســازی تبریز 
که در نیم فصل به دلیــل پارگی رباط صلیبی 
نتوانســت تیمش را همراهی کنــد در صفحه 
شخصی خود نوشت: مسئولین تراکتورسازی 
طی تماس تلفنی از او خواســتند که دیگر در 

تمرین این تیم حاضر نشود.
مسئوالن تراکتورســازی برای اینکه جا برای 
جذب بازیکن جدید باز شود،  تصمیم گرفتند 

نام این بازیکن را از لیست تیم خارج کنند.

تنبیهات برای جعل مدرک
 در آیین نامــه انضباطی فدراســیون فوتبال، 
برای بازیکن و باشگاهی که جعل مدرک کند 

تنبیهاتی در نظر گرفته شده است.
با وجود تخلف محرز مهدی طارمی و باشــگاه 
پرســپولیس، فیفا در بررسی این پرونده نتایج 
بازی هایی که این بازیکن حضور داشته را تغییر 
نداده و تنها به محرومیت 4 ماهه او اکتفا کرده 
است. این در حالی اســت که باشگاه استقالل 
طی درخواست رســمی از فدراسیون فوتبال 
خواســتار برخورد با این پرونده شده است؛ اما 
همان طور که اشاره شــد در نتایج بازی های 
استقالل تغییری به وجود نمی آید. جاودانی، 
عضو کمیته انضباطی هم گفته این پرونده در 
صالحیــت کمیته انضباطی نیســت و کمیته 

اخالق باید به آن رسیدگی کند.

احتمال برکناری مربی استقاللی
گفته می شــود مجتبی حسینی، مربی برکنار 
شده تیم تراکتورســازی که چند روزی است 
در مشــهد اقامت دارد با باشگاه سیاه جامگان 
وارد مذاکره شده است. در چنین شرایطی باید 
منتظر برکناری غالمرضا عنایتی باشــیم که 
نتوانسته تحولی در تیم سیاه جامگان به وجود 
بیاورد و این تیم هم اکنــون یکی از نامزدهای 

سقوط به دسته دوم به شمار می رود.

دژاگه پرسپولیسی است
اشکان دژاگه نه دوست دارد در لیگ ایران بازی 

کند و نه بنا به دالیلی می تواند.
طی روزهای گذشته عنوان شد که اشکان چون 
بدنش خالکوبی دارد، اســتقاللی نمی شود در 
حالی که همین حاال چند استقاللی خالکوبی 
دارند و مسئله مهم تر اینکه اشکان دژاگه بارها با 
همین خالکوبی ها در استادیوم آزادی و با لباس 

تیم ملی بازی کرده است.
نکته جالب تر اینکه دژاگه بیشتر پرسپولیسی 
است تا استقاللی ولی گفته می شود حدود 3 ماه 
قبل شفر به طور جدی او را خواسته بود که البته 

دژاگه با اینکه تیم نداشت، اوکی نداد.

واکنش برهانی به خبر توافقش 
با استقالل

مهاجم پیشین تیم فوتبال اســتقالل به خبر 
توافقش با مسئوالن این باشگاه برای دریافت 
مطالبات خود واکنش نشان داد. آرش برهانی 
در مورد موضوع توافقش با باشــگاه استقالل 
اظهار داشــت: قرار شد باشــگاه استقالل این 
هفته مشکل ممنوع الخروجی مرا برطرف کند. 
از طرفی قرار است این باشگاه 20 تا 30 درصد 
از طلبم را به حسابم واریز کند تا بعدا در مورد 

مبلغ و نحوه پرداخت طلبم به توافق برسیم.

ستاره های ایرانی در قطر
یک روزنامه قطری از 3 بازیکن جدید تیم قطر 
از جمله سجاد شهباززاده به عنوان مهره های 

مهم این تیم یاد کرد.
روزنامه الوطن قطر، با اشــاره به بازی تیم قطر 
اس ســی در هفته چهاردهم لیگ ســتارگان 
برابر شــاگردان لوکا بوناچیــچ در تیم العربی 
نوشــت: »تیم قطر اس ســی از حمایت همه  
جانبه کادر مدیریتی باشــگاه در آستانه بازی 
العربی برخوردار اســت. مدیران باشــگاه در 
آخرین تمرین تیم قطر اس سی شرکت کردند 
که تمامی بازیکنان شــاد و قبــراق بودند و با 
توجه به پیروزی در بازی هفته سیزدهم لیگ 
ستارگان برابر المرخیه از قعر جدول رده بندی 

جدا شدند«.
 ایــن روزنامه قطــری در ادامه آورده اســت: 
3 بازیکــن جدید تیم قطر اس ســی شــامل 
ســجاد شــهباززاده، فابیانو و اســامه امروی 
می تواننــد مهره هــای قابل اتــکا و مهم این 
 تیــم در دیدارهای آینــده لیگ ســتارگان
 باشــند . تیم قطر اس ســی مصمم و باانگیزه 
است تا با شکست العربی از منطقه خطر جدول 

رده بندی لیگ ستارگان قطر دور شود.

خارج از گود

پیشخوان

طارمی پنجره نیمه باز 
پرسپولیس را بست

تمــام بــازی های 
پرسپولیس با طارمی 3-0

 شــفر: نمی توانم با 
عجله برای استقالل نیرو 

بگیرم

 کمیتــه اخــالق به 
ماجرای قــرارداد جعلی 

طارمی ورود کند 

 زخــم دروغ بر پیکر 
فوتبال

دروغگــو دشــمن 
فیفاست!

 بازدید اعضای شورای شهر اصفهان 
از تمرین سپاهان؛

نصر: هواداران سپاهان 
صبورتر باشند

نایب رییس شورای شــهر اصفهان از هواداران 
سپاهان خواســت صبورتر باشند تا این تیم از 

شرایط نامناسب فعلی خارج شود.
علیرضا نصر اصفهانی ، در مورد حضور در تمرین 
تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: به دلیل اینکه 
به عنوان اعضای شــورای شهر، نماینده مردم 
اصفهان هستیم و باید مســائل ورزشی را نیز 
به عنوان بخشی از دغدغه های مردم پیگیری 
کنیم، به همراه پنج عضو شورای شهر و دو نفر از 
مدیران مناطق شهر اصفهان در تمرین سپاهان 

حضور پیدا کردیم.
وی با اشاره به شــرایط نامناسب تیم فوتبال 
سپاهان که منجر به تغییر در مدیریت باشگاه 
و کادرفنی تیم فوتبال آن شد، افزود: از نزدیک 
با مسعود تابش، سرپرســت باشگاه سپاهان، 
همچنین دســت اندرکاران، بازیکنان و کریم 
قنبری، مربــی تیم فوتبال ســپاهان گفت و 
گو کردیم و درخواســت ما از آنها این بود که 
در این ۱0 بازی باقی مانــده از نیم فصل دوم 
لیگ برتر پر قدرت ظاهر شوند، چون بخشی 
از نشاط و شادابی مردم شــهر اصفهان تحت 
تاثیــر موفقیت های تیم های ورزشــی مانند 

سپاهان است.
نایب رییس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه 
ســپاهان و ذوب آهن به عنوان اسطوره های 
ورزش شــهر اصفهان، این شــهر را به قطب 
 فوتبــال ایــران تبدیــل کردند، ادامــه داد: 
 امــروز فرصتی دســت داد تــا بــا برخی از 
 هواداران ســپاهان نیــز کــه در تمرین این 
 تیم حضور داشــتند،  گفت و گــو کنیم و از 
 آنها درخواســت کردیم کمی صبورتر باشند 
 و کاســه صبرشــان زود لبریز نشــود تا آثار

  منفی آن عملکرد ســپاهان را تحــت تاثیر 
 قرار ندهد و در مقابل، اعضای شــورای شــهر

 نیز هر کمکی از دستشــان بربیاید به باشگاه 
سپاهان انجام خواهند داد.

درشهر

با کنار رفتن زالتکو کرانچار از سرمربیگری 
تیم سپاهان، نام های زیادی برای هدایت 
این تیم به میان آمده است؛ اما فعال خبری از انتخاب سرمربی 
جدید نشده اســت. در این بین نام هایی همچون الکساندر 
نوری، علیرضــا منصوریان و حتی فیلیکــس ماگات برای 
هدایت سپاهان مطرح شد و حاال  از  »الساندرو نستا« مدافع 

اسبق تیم ملی ایتالیا و »جوزپه پراندلی« سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، هم برای هدایت سپاهان خبرهایی به 
گوش می رسد؛ البته فعال خبر رسیده که حضور نوری  در اصفهان منتفی شده است .  مسعود تابش، سرپرست 

باشگاه سپاهان در گفت و گو با تسنیم این خبر را تایید کرد و  نام »منصوریان« هم از لیست خط خورد. 
هر چه که هست باید منتظر انتخاب سرمربی سپاهان باشیم که البته نام هایی مثل محرم نویدکیا و منصور ابراهیم 

زاده هم مطرح شده است.

چالش انتخاب 
 سرمربی جدید 
طالیی ها

سرمربی ذوب آهن برای نیمکت نشینی یکی از مدافعان 
خود هنوز تصمیمی نگرفته است.

مسئوالن تیم ذوب آهن برای تقویت خط دفاعی خود در 
ادامه رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، خالد 
شفیعی، مدافع پیشین تیم اف سی سئول کره جنوبی را 

به خدمت گرفتند. با توجه به اعتقاد ویژه امیر قلعه نویی به شفیعی این بازیکن برای بازی کردن در ترکیب 
ثابت راهی ذوب آهن شده و به نظر می رسد سرمربی تیم اصفهانی یکی از مدافعان وسط خود را در آینده 

برای حضور شفیعی در ترکیب، نیمکت نشین کند.
در بازی های گذشــته ذوب آهن وحید محمد زاده و محمد نژاد مهدی، مدافعان وسط این تیم بودند و 
حاال اگر قرار به حضور شفیعی در ترکیب اصلی باشــد، احتماال یکی از دومدافع وسط ذوب آهن نیمکت 

نشین خواهند شد. 

شفیعی جای کدام 
مدافع ذوب آهن را 
می گیرد؟

باشــگاه های ذوب آهن اصفهان، گسترش فوالد 
تبریز و المپیک ایالم ســه باشــگاه برتر ورزشی 
 از ســوی وزارت ورزش و جوانان کشــور معرفی 

شدند.
نخستین مراسم تجلیل از ۶3 باشگاه ورزشی برتر 
کشور روز سه شنبه در مرکز همایش های مجموعه 
ورزشی انقالب با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان برگزار شد.در این مراسم امیررضا 

خادم، معاون حقوقی و امور مجلس و اســتان ها، 
ژاله فرامرزیان، معاون توســعه منابع و پشتیبانی 
و عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی آموزشــی 
و پژوهــش وزارت ورزش و جوانــان نیــز حضور 

 داشــتند. امیر رضا خادم، معــاون حقوقی و امور 
اســتان های وزارت ورزش در این نشست، گفت: 
یکی از ضروریات ورزش توجه به باشگاه هاســت 
و سال هاســت کــه بحــث قانونی کــردن نظام 

باشگاه داری دنبال و مطرح شده است، اما متاسفانه 
در ســال های گذشــته این طرح بی نتیجه مانده 
است. وی اظهار کرد: خوشــبختانه این الیحه در 
ســال های اخیر با تالش وزارت ورزش و جوانان 
و همکاری مرکز پژوهش های مجلس اصالح و در 
شــورای معاونان وزارت تایید شده است که هفته 
آینده به دولت تقدیم می شود و در صورت تصویب 

به نفع ورزش کشور خواهد بود.

تجلیل وزارت ورزش از باشگاه ذوب آهن به عنوان باشگاه برتر

دربی تهران ، نظیر ندارد

کاوه رضایی، بازیکن سابق استقالل:
برای من سخت اســت که دربی تهران را با دیگر دربی های 
جهان مقایسه کنم؛ البته اطمینان دارم یکی از بزرگ ترین 
دربی های قاره آسیاســت. گاهی اوقات بیــش از ۱00 هزار 
تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند. در چنین دربی هایی باید 
انتظار فشار بسیار زیادی را داشته باشید، اما صادقانه بگویم 
برای من هیچگاه این مسئله مشکلی نبود. واقعا این استرس 
دربی را دوست داشتم و از آن خوشم می آمد. در آخرین دربی 
همین استرس به من اجازه آمادگی بهتر در تمرینات را داد و 

می خواستم بهتر مهیای این بازی بزرگ شوم.

عروسی به کوچه ما هم می رسد

پرویز مظلومی، سرمربی سابق استقالل:
برانکو، مرد محترمی اســت ولی به هر حال نظرش را گفته 

است؛هر چند باید بداند عروسی به کوچه ما هم می رسد. 
کما اینکه در گذشــته نه چندان دور همین پرســپولیس 
آرزو داشــت بین 3، 4 تیــم باالی جــدول باشــد. با این 
همه به هــواداران اســتقالل می گویــم نگران نباشــند. 
فوتبــال بــاال و پاییــن زیــاد دارد و از اســتقالل حمایت 
کنند تا انشــاءا... هم در لیــگ برتر به جایگاه شایســته ای 
 دســت پیــدا کنــد و هــم در جــام  حذفــی قهرمــان 

شود.

فعال خداحافظی نمی کنم!

مجتبی جباری، بازیکن فوتبال: 
این شــایعه را تکذیب می کنم. اینکه تصمیم گرفته ام فعال 
بازی نکنم، دلیل بر این نیست که تصمیم گرفته ام از دنیای 
فوتبال خداحافظی کنم. فکر می کنم از حرف هایی که من و 
آقای عنایتی زده ایم، سوء تفاهم شــده است. همان طور که 
در مصاحبه اخیرم به شــما گفتم، نیم فصل دوم نمی خواهم 
بازی کنم، دلیل آن هم کامال روشن بود. مدتی است تمرین 
نکرده ام و دوســت نداشتم در این شــرایط به تیمی بروم و 
 هدفم همیشه این است که با آمادگی قرارداد ببندم و حاضر

 شوم.  

روز گذشته روزنامه الریاضیه عربستان مدعی 
شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست 
امارات و عربستان برای بازی کردن با نماینده های ایران و قطر 

در زمین بی طرف موافقت کرده است.
حتما در جریان هســتید که دعواهای سیاسی به زمین ورزش 
کشیده شده و تیم های عربســتانی و ایرانی به خاطر مشکالت 
و تنش سیاســی بین دو کشــور در خانه همدیگــر به میدان 
نمی رفتند و کنفدراسیون فوتبال آســیا قانون بازی در زمین 
بی طرف را اجرا کرد. عربستانی ها اعالم کردند حتی به قیمت 
محرومیت هم شده، در زمین ایران بازی نمی کنند. ایرانی ها اما 
با زبان نرم تری کار را پیش بردند و مشکلی با بازی در عربستان 
نداشــتند با این حال سعودی ها با تمامی پیشــنهادات ایران 
مخالفت کردند. چندی بعد عربستان با قطر هم مشکل پیدا کرد؛ 
ازقضا قطر یکی از پیشنهادهای ایران برای زمین بی طرف بود. 
اما اختالف سیاسی شدید عربستان و امارات با قطر باعث شده 
تا این دو کشور خواستار برگزاری بازی های نمایندگان خود در 

لیگ قهرمانان آسیا با قطر در زمین بی طرف باشند.
حاال روزنامه الریاضیه عربســتان به نقل از یک منبع خاص که 
نخواست نامش فاش شود مدعی شده که کنفدراسیون فوتبال  
آسیا با خواسته امارات و عربســتان موافقت کرده و بازی های 
نماینده های این دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا با نماینده های 

ایران و قطر در زمین بی طرف برگزار خواهد شد.
باشگاه الهالل عربستان که با تیم های العین )در صورت پیروزی 
برابر نماینده بحرین(، اســتقالل و الریان هم گروه است کشور 

کویت را به عنوان میزبان خود انتخاب کرده، این  در حالی است 
که االهلی که با تراکتور سازی )در صورت پیروزی برابر الجزیره 
در پلی آف( و پاختاکور و الغرافه  هم گروه است، کشور امارات را 

به عنوان میزبان خود برگزیده است.
کمی پس از مطرح شدن این ادعا توسط روزنامه عربستانی، یک 
روزنامه قطری مدعی شد رای AFC درباره زمین بی طرف، به 
زودی اعالم می شود . روزنامه قطری تاکید کرد که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا حکم نهایی اش را درباره بازی در زمین بی طرف 
اعالم خواهد کرد. این درحالی است که منابع عربستانی از قطعی 

شدن بازی در زمین بی طرف خبر داده اند.
تنها دو سه هفته دیگر تا آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان باقی 
مانده و  هنوز وضعیت میزبانی بعضی از تیم ها مشخص نشده 

است. 
یک منبع از کنفدراسیون فوتبال آســیا در گفت وگویی که با 
DPA آلمان داشــت، گفت : کنفدراســیون فوتبال آسیا همه 
درخواســت ها و اســتدالل ها را دریافت کرده و بــا عدالت و 
شفافیت همه را بررسی و به زودی جواب نهایی را اعالم خواهد 

کرد.
از یک طرف قطــر اصرار دارد که تنها در خانــه خود به مصاف 
تیم های عربستانی و اماراتی می رود و از طرف دیگر هم امارات و 
عربستان تاکید دارند که در خانه قطر و ایران به میدان نمی روند 
و حتی تهدید به کناره گیری از لیگ قهرمانان آســیا کرده اند. 
باید دید آخر و عاقبت این قصه به کجــا می انجامد و زور کدام 

یک می چربد!

موافقت AFC با بازی در زمین بی طرف؟

 چه کسی راست 
می گوید؟!
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جوانه جنینی گندم؛ یک مکمل غذایی و مولتی 
ویتامین طبیعی

پیشنهاد سردبیر:

مدیرعامل شرکت تعاونی شکرریزپارس مطرح کرد:
جوانه جنینی گندم؛ یک مکمل غذایی و مولتی ویتامین طبیعی

مدیرعامل شرکت تعاونی شکرریز پارس، از توزیع یکی از جدیدترین محصوالت این شرکت در سطح کشور در بین محصوالت غذایی با برند عطرینه خبر داد. این 
محصول که جوانه جنینی گندم )گیاهک( نام دارد، حاصل چندین سال تحقیق متخصصان صنایع غذایی و با استفاده از ماشین آالت خاص، فرآوری و بسته بندی 
شده است. مهرداد تصمیم قطعی می گوید: مفتخریم که به عنوان تنها واحد با مجوز رسمی و با پروانه ساخت معاونت غذا و داروی کشور، جوانه جنینی گندم را 
بدون هیچگونه افزودنی و نگهدارنده و با ماندگاری باال، به عنوان مکمل غذایی در سبد غذایی خانوار برای هموطنان خود، قرار داده ایم. این محصول در دنیا، به 
عنوان یکی از ده غذای برتر و مکمل غذایی مصرف می شود.  مدیرعامل شرکت تعاونی شکرریز پارس، با اشاره به محصوالت مشابه که در حال حاضر در سطح بازار 
وجود دارد و بدون هیچگونه فرآوری و نهایتا با مجوز مشاغل خانگی و کارگاهی تولید می شود، گفت: جوانه جنینی گندم به لحاظ مواد موجود در آن، از فسادپذیری 
باالیی برخوردار است و در حالت عادی پس از چند روز بعد از استحصال و جداشدن از گندم، فاسد می شود. وجود بوی زننده و ترشیدگی که در هنگام بازکردن 
بسته های این محصول احساس می شود و یا طعم تلخ گونه ،حاکی از فاسد شــدن این محصول است.  ما جوانه جنینی گندم یا همان 2/5 درصد جوانه گندم را 
مستقیما  از گندم جداسازی و پس از فرآوری، قابل استفاده می کنیم. جوانه جنینی گندم به عنوان یک مولتی ویتامین طبیعی است. زیرا حاوی ویتامین A )با منشأ 
بتاکاروتن( با گروه ویتامین) B ,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B12( و ویتامین E، فیبر و امالح معدنی فراوان می باشد. مدیرعامل شرکت تعاونی شکرریز پارس به 
این موضوع اشاره کرد که محصول جوانه جنینی گندم تولید شرکت تعاونی شکرریز پارس، با آنچه که به غلط در ایران به عنوان جوانه گندم استفاده می شود، هم از 
نظر شکل ظاهری، طعم و مزه، متفاوت است و تمام مواردی که درباره خواص جوانه گندم در مراجع علمی تایید شده است، مربوط به جوانه جنینی گندم است که 
100 درصد فقط جوانه است. این اشتباه مطرح است که جوانه گندم، حاصل سبز شدن گندم یا همان روش تولید سبزه عید می باشد. در این گونه، فقط 2/5 درصد 
جوانه و مابقی شامل سبوس و اندوسپرم گندم )آرد( است که به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می دهیم. مثل انواع نان و دیگر محصوالت تهیه شده از آرد گندم. 

دنیا با شیوع دیابت مواجه شده و این بیماری در کشورهای در حال 
توسعه از جمله ایران در حال گسترش است. دیابت با سبک زندگی 
و زمینه های خانوادگی رابطه بسیار تنگاتنگی دارد. درخصوص این 
بیماری با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس 
مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری و مدیر گروه پیشگیری 
و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان چهارمحال وبختیاری 

گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد و رییس مرکز 
بهداشت اســتان چهارمحال و بختیاری با توجه به میزان باالی 
شیوع دیابت در جمعیت به تشریح وضعیت دیابت در جهان و ایران 
پرداخت. دکتر عبدالمجید فدایی افزود: دیابت شایع ترین اختالل 
متابولیک در جهان است و سازمان جهانی بهداشت به دیابت، لقب 
اپیدمی نهفته  داده و این درحالی اســت که، 40 درصد بیماران 
دیابتی از بیماری خود مطلع نیستند. وی تصریح کرد: طبق گزارش 
IDF دیابت، در سال 2014 ، شیوع دیابت در افراد باالتر از 18سال 

در جهان، حدود 9درصد برآورد شده است. 
وی با بیان اینکه، 70 درصد دیابت نوع 2 از طریق تغییر در شیوه 
زندگی و الگوی مصرف غذایی قابل پیشگیری است، افزود: بررسی 
بار ناشی از عوامل خطر تغذیه ایNCDs در ایران نشان می دهد، 
بیشترین میزان مرگ و میر در سال 2010 به دلیل عوامل خطر 

تغذیه ای بیماری های غیرواگیر بوده است. 
وی ادامه داد: همچنین این بررسی ها نشان می دهد، بیشترین 
میزان DALY در بیــن عوامل خطر NCDs مربــوط به عوامل 
تغذیه ای است و میزان مرگ  و DALY منتسب به دو عامل خطر 
مصرف کم سبزی و میوه از سال 1370 روند کاهشی داشته ولی در 

سال 1390 هم چنان از متوسط جهانی باالتر است.
به گفته وی، مطالعات انجام شده در چین ، فنالند و ایاالت متحده 
نیز نشان می دهد، 60 درصد موارد دیابت نوع 2 با تغییر در رژیم 
غذایی و فعالیت فیزیکی قابل پیشگیری است و تاثیر آن 2 برابر 

درمان های دارویی است. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه به بیان 
رتبه بندی ده عامل خطر اول در ایران پرداخت و افزود: این عوامل 
به ترتیب شامل  الگوی غذایی نامناسب و غذای ناسالم،  پر فشاری 

خون،  چاقی )تــوده بدنی باال(، تحرک ناکافی، ســیگار ، دیابت، 
آلودگی هوا ، کلسترول باال،  خطرات شغلی و مصرف مواد مخدر 
می شود. وی در خصوص شیوع دیابت در ایران افزود: شیوع این 
بیماری در کشور در سال 2013 ، 8/ 13 درصد بوده و بروز دیابت 
حدود 1درصد  است. دکتر فدایی اضافه کرد: بررسی روند تغییرات 
شیوع دیابت از سال 2005 تا 2011 نیز نشان دهنده35/1 درصد 
افزایش شیوع دیابت درکشــور بوده است. رییس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین بررســی آمار مرگ و میر 
ناشی از دیابت در سنین 20 تا 79 نشــان می دهد، 48درصد  از 
این مرگ ها درسن کمتر از 60 ســال رخ داده است . دکتر فدایی 
در خصوص میزان هزینه ساالنه مراقبت دیابت در این گروه سنی 
اظهار داشت: کنترل و مراقبت بیمار دیابتی باعث حفظ 15936 
دالر در سال به ازای هر بیمار دیابتی می شــود. وی، در ادامه به 
اجرای برنامه پیشگیری وکنترل دیابت در سطح مراکز بهداشتی و 
درمانی کشور اشاره کرد و افزود: برنامه پیشگیری وکنترل دیابت 
از سال 1395 در 28 دانشگاه و 105بیمارستان در حال اجراست. 
به گفته وی، در سال 1396 نیز این برنامه در 60 دانشگاه و 150 

بیمارستان ادامه پیدا کرد.
فدایی با بیان اینکه، برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت شامل 
 سه مرحله پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالثیه
 می شود در ادامه ابراز امیدواری کرد: پیشگیری از بروز دیابت، با 
اتخاذ سیاست های موثر و اجرایی در کل جامعه و عملی کردن آنها 

به خصوص در خانواده، مدارس و محل کار  محقق شود.

دکتر فدایی، سرعت شیوع بیماری دیابت را باال دانست و افزود: در 
سال 2015، از هر 11 نفر انسان بالغ، 1 نفر مبتال به دیابت است 
)415 میلیون نفر دیابتی( و پیش بینی می شود،  در سال 2040، 
از هر 10 نفر انسان بالغ، 1 نفر مبتال به دیابت باشد. )642 میلیون 

نفر دیابتی(.  
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان 
چهارمحال وبختیاری نیز در تشریح، اپیدمیولوژی بیماری دیابت 
در جهان اظهار داشــت: حدود نیمی از مبتالیان از بیماری خود 
اطالع ندارند.  به گفته دکتر محسن آذری پور، هر 3 ثانیه یک بیمار 

جدید تشخیص داده می شود.
وی تصریح کرد: هر 20 ثانیه یک قطع عضو به علت دیابت اتفاق 
می افتد و هر6 ثانیه یک نفر به علــت دیابت می میرد)5 میلیون 
مرگ در ســال(. وی، افزایش دسترســي به خدمات مناسب و 
بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی، تشــخیص ودرمان به موقع 
وصحیح بیماری وعوارض آن، پوشــش بیمه ای جهت خدمات 
آموزشی،تجهیزات،دارویی)که درتعهد بیمه نمی باشند( و نظام 
ثبت هماهنگ در برنامه دیابت را اهداف اختصاصی برنامه دیابت 
عنوان کرد. دکتر آذری پور افزود: استراتژی برنامه دیابت عبارت از 
آموزش جهت توانمندسازي تیم ارائه خدمات در سطوح مختلف 
از طریق دوره های آموزشــی توسط دانشــگاه ها، تقویت نظام 
 ، IRAPEN ارجاع در برنامه کشــوری دیابت بامشارکت درطرح
هماهنگي درون بخشي و بین بخشــي در ارائه خدمات مورد نیاز 
بیماران ارجاعي ، غربالگری ودرمان مناسب بیماران دیابت جهت 

کنترل عوارض،  تقویت سامانه نظارتي،  پایش و ارزش  یابي مراقبت 
دیابت ، استقرار نظام ثبت و گزارش دهي در سطوح مختلف ارائه 
خدمات، توسعه برنامه دیابت درکل کشوربرطبق تعهدات سند 
بیماری های غیــر واگیر وکتاب چارچوب ملــی ارائه خدمت در 

بیماری دیابت است.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد در ادامه به سیاست های ملی 
پیشگیری از دیابت  از جمله  مداخالت جامعه محور اشاره داشت و 
افزود: بازنگری و کاهش میزان قند در استاندارد محصوالت غذایی

Reformulation ، از جمله این سیاست هاست.
دکتر آذری پور، اخذ عوارض و مالیات از محصوالت غذایی حاوی 
قند افزوده و شیرین در صنف و صنعت ) نوشابه های گازدار ، آب 
میوه های دارای قند افزوده ، نوشــیدنی های میوه ای ، نوشیدنی 
مالت ، شــیرینی های خامه ای (، ممنوعیت تبلیغات محصوالت 
غذایی حاوی قند افزوده و شــیرین، تشــویق و حمایت از تولید 
 ،)Stevia ( محصوالت غذایی حامی سالمت )جانشین شونده ها
بدون قند افزوده ، کم شیرین (، بهسازی بوفه های مدارس از نظر 
عرضه اقالم غذایی سالمت محور ) کم قند ، کم نمک و کم چربی، 
عرضه میوه و...( را از دیگر سیاست های ملی پیشگیری از دیابت  
عنوان کرد. وی در پایان، ایجاد محیط ، غذا و دیگر امکانات زندگی 
ســالم، سیســتم ثبت بیماری و خدمات مراقبتی، فراهم کردن 
زیرساخت دسترســی به امکانات تشخیصی درمانی مناسب را از 

وظایف دولت در راستای مدیریت دیابت برشمرد.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان چهارمحال وبختیاری خبر داد:

هر 3 ثانیه یک بیمار جدید
 احتمال افزایش قیمت دارو

با گرانی دالر

یــک مســئول ســازمان غــذا و دارو درباره 
احتماالت گرانــی دارو به دلیل افزایش قیمت 
دالر توضیح داد. به گزارش تســنیم؛کیانوش 
جهانپور در نشســت خبری نخستین کنگره 
بین المللی داروسازی نوین درباره تاثیر گرانی 
دالر بر افزایش قیمت دارو اظهار داشت: متعاقبا 
افزایش دالر شاید باعث افزایش قیمت دارو در 
تولیدات دارویی و همچنیــن افزایش هزینه 

واردات دارو می شود. 
 البته برای همه این موارد براســاس بررســی 
و برگزاری جلســات قیمت گــذاری صورت 
می پذیرد تا به یک قیمت منطقی دســت پیدا 
کنیم تا به بیماران فشــار نیاید. ســخنگوی 
ســازمان غــذا و دارو بــا تاکید بــر اینکه ما 
منطقی ســازی قیمت دارو را دنبال می کنیم 
نه افزایش قیمــت دارو، گفت: بــا این وجود 
نگرانی عمده ای نداریم ولــی مجلس باید به 
بودجه بیماران خاص که لیســت جدیدی نیز 
اضافه شده اســت توجه بیشتری داشته باشد 
زیرا فصل بودجه است و باید روند اعتبارات به 
صورتی پیش رود تا بیمه ها نیز دچار مشــکل 
نشوند. جهانپور با اشاره به یارانه 1700 میلیارد 
تومان دارو بــرای بیماران به رونــد تولیدات 
دارویی نیز گریــزی زد و گفــت: تولید مواد 
دارویی ایران در روسیه شروع شده است ولی 
چشم انداز 20 ساله می گوید ما باید در منطقه 
رتبه نخســت علم و فناوری از جمله در حوزه 
سالمت و دارو را کســب کنیم در حالی که با 
 صادرات کنونی داروهایمان این روند همخوانی 

ندارد.

 رژیم آب خطرناک ترین
 روش کاهش وزن است

محققان عنوان می کنند رژیم آب خطرناک ترین 
نوع رژیم کاهش وزن در جهان است.

 در رژیم الغری آب، خــوردن هرچیزی به غیر 
از آب، چای و قهوه ممنوع اســت. کارشناســان 
تغذیه، رژیم آب را با مشکالتی نظیر بی اشتهایی 
مرتبط دانسته و بر اجتناب از آن تاکید می کنند. 
جوآن البینر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »این رژیم الغری بســیار برای اعضای 
بدن مضر است و افراد مبتال به بی اشتهایی امکان 
دارد به خاطر حمله قلبی جانشــان را از دست 

بدهند؛ چراکه بدن قلب را تغذیه می کند.« 
با این حال جیســون فانگ، یک متخصص کلیه 
اهل کانادا، توصیه می کند رژیم آب شاید بتواند 
برای برخی افراد مبتال به دیابــت نوع2 یا افراد 
چاق مناســب باشــد، اما باید تحت نظر دقیق 

پزشک باشد.

محققان هشدار می دهند؛
دی اکسیدکربن مایکروویوها 
معادل ۷ میلیون اتومبیل است

 مطالعــه جدید نشــان مــی دهد اشــعه های 
منتشرشده از مایکروویوها هم مشکالت جدی 

برای محیط زیست به همراه دارند. 
مطالعات متعددی نشــان داده انــد که چگونه 
اشعه ناشــی از مایکروویو می تواند در زمان گرم 
کردن مواد غذایی مضر باشد و ارزش غذایی مواد 
خوراکی را از بین ببرد و در نتیجه فرد در معرض 
ابتال به مشــکالت ســالمت قرار گیرد. حال در 
مطالعه جدید محققان دانشگاه منچستر بریتانیا 
مشخص شده اســت که مایکروویوهای سراسر 
 قاره اروپا به اندازه حدود 7 میلیون اتومبیل گاز

 دی اکسیدکربن تولید می کنند. 
این محققان دریافتند مایکروویوها ســاالنه 7.7 
میلیــون تن دی اکســیدکربن در کشــورهای 

اتحادیه اروپا منتشر می کنند.
 ایــن میــزان معــادل گاز دی اکســیدکربن 
منتشرشــده از 6.8 میلیون اتومبیل در ســال 
اســت. مایکروویوها در سراســر اتحادیه اروپا 
ســاالنه حدود 9.4 تــراوات در ســاعت جریان 
برق مصرف مــی کنند که معادل الکتریســیته 
 تولیدشده توسط سه نیروگاه بزرگ گازی در سال

 است.

 تولید رگ مصنوعی 
توسط محققان ایرانی

گروهی از محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
ایران موفق به طراحی رگ مصنوعی با استفاده از 
غشای تفلون )نوعی پلیمر طبیعی( شده اند. به 
گزارش بهداشت نیوز؛ مجری این طرح  با اشاره 
به آمار باالی مرگ و میر ناشی از مشکالت قلب 
و عروق گفت: ساالنه 30 درصد مرگ و میرها بر 
اثر این نوع بیماری ها رخ مــی دهد، در نتیجه 
محصوالت مربوط به قلــب و عروق یک میلیارد 
و 250 یورو گردش مالی در جهــان دارد و بازار 

بزرگی است. 
دکتر پروین شکراللهی با اشــاره به بازار منطقه 
ای ایــن محصــوالت توضیــح داد: آمریــکای 
شمالی، آسیا،اقیانوسیه و خاورمیانه بازار خوبی 
برای تولیــدات مرتبط با قلب و عروق هســتند 
و محصوالت مربوط بــه رگ مصنوعی در عمل 
بای پس قلب، ترمیم عروق کرونر و نارسایی کلیه 
استفاده می شوند. وی با ارائه این توضیحات به 
 PTFF/عملکرد تفلون یا پلی تترات فلورو اتیلن
پرداخت و گفت: 6 سال قبل و در آغاز این طرح 
متوجه شدیم که در تحقیقات انجام شده در این 
مورد، به غشــای تفلون توجه نشده است؛ ما در 
 این طرح ابتدا فرموالسیون غشای تفلون را تغییر

 دادیم.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2341 | January  25,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مراسم بزرگداشت آیت ا... سید محمد علی صادقی، زعیم سابق حوزه علمیه اصفهان برگزارشد؛

به یاد عالم منظم و وارسته شهر

 آیت ا... عبودیت، استاد اخالق اصفهانی 
دار فانی را وداع گفت

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

چهره

آیت ا... عبودیت، استاد اخالق 
اصفهانی دار فانی را وداع گفت

آیت ا... میرزاعلی عبودیت، اســتاد نام آشنای 
اخالق در اصفهــان روز گذشــته دار فانی را 

وداع گفت.
آیت ا... میرزاعلی عبودیت، اســتاد برجســته 
اخالق حــوزه علمیه اصفهان همزمــان با ایام 

والدت حضرت زینب)س( رحلت کرد.
این عالم ربانی و شخصیت نام آشنای اصفهان 
که عمر خــود را وقف تبیین احــکام و اخالق 
اســالمی در جامعه کرد، بر اثر کهولت ســن 
دار فانی را وداع گفت و به ســوی معبود خود 

شتافت.

شعارخدمات سفر نوروز ۹۷ رونمایی شد؛
» اصفهان؛ شهر هنر و خالقیت« 

معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: 
ستاد تسهیالت خدمات سفر شهرداری اصفهان 
امسال با شــعار »اصفهان؛ شهر هنر و خالقیت« 
آماده خدمت رسانی به مســافران نوروزی است، 
اما برای خدمت رسانی به مسافران باید از اقدامات 

جزیره ای خودداری شود.
حیدر قاسمی اظهارکرد: ستاد تسهیالت خدمات 
سفر شهر اصفهان، امسال با شعار »اصفهان، شهر 
هنر و خالقیت« آماده خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی است، در این راستا شهرداری اصفهان به 
کمک سایر دســتگاه های مرتبط از هیچ تالشی 
دریغ نخواهد کرد تا مسافران با خاطرات خوبی از 

این شهر به دیار خود بازگردند. 
وی با بیان اینکه برای خدمت رسانی به مسافران 
باید از اقدامات جزیره ای خودداری شود، تصریح 
کرد: ســالمت در ســفر برای میزبان و میهمان 
از اهمیــت زیادی برخــوردار اســت؛ از این رو 
برنامه ریزی ها در ســتاد هماهنگی خدمات سفر 
باید به گونه ای صورت گیرد که شــرایط خوبی 

برای مسافران فراهم شود.

مدیر عامل شرکت مترو منطقه اصفهان:
فعالیت مترو در روزهای تعطیل 

صرفه اقتصادی ندارد
مدیر عامل شــرکت مترو منطقه اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه مترو در روزهای تعطیل مسافر 
زیادی نــدارد، فعالیــت آن در روزهای تعطیل 

به صرفه نیست.
علیرضا فاتحی اظهارکــرد: روزهای جمعه تردد 
خودروها هم در سطح شهر بسیار کم است، زیرا 
بیشتر مردم تمایل دارند از شهر خارج شده و به 
دل طبیعت بروند؛ از این رو تحلیل ما این اســت 
که فعالیت مترو در روزهای جمعه  هزینه هنگفتی 

به شهرداری تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه کارکنان مترو در ســه شیفت 
فعال هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه مترو 
در تهران از چند ســال قبل راه اندازی شــده و 
مردم اســتقبال زیادی کرده اند، فعالیت آن در 
روزهای تعطیل صرفه اقتصادی دارد؛ اما در شهر 
اصفهان که تنها بخشــی از خط یک راه اندازی 
شده و خطوط به یکدیگر شبکه نشده  است، هنوز 
آنگونه که باید، مورد اســتقبال شهروندان قرار 

نگرفته است.
مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان تاکید 
کرد: فعالیت مترو در روزهای تعطیل به تصمیم 
شورای شهر و مدیریت شهری اصفهان بستگی 
دارد، اما به طور کلی مترو هزینه های ســنگینی 
دارد و فعالیت آن در روزهــای تعطیل به صالح 

نیست.
وی ادامه داد: هزینه واقعی بهــای بلیت مترو و 
خدمات ســفر درون شهری شــهروندان با این 
وسیله نقلیه پاک شش هزار تومان است؛ در حالی 

که شهروندان تنها ۵۰۰ تومان می پردازند.

تا پایان سال انجام می شود؛
بهره برداری از ایستگاه  های 
ناقص مترو در میدان امام 

حسین)ع( و انقالب
مشاور عالی شهردار اصفهان گفت: ایستگاه  های 
مترو در میدان امام حسین)ع( و میدان انقالب تا 
پایان سال بهره برداری می شود؛ البته ایستگاه ها 
کامل نمی شود اما مردم می توانند از مترو استفاده 

کنند.
جواد شعرباف درخصوص متروی اصفهان اظهار 
کرد: ایستگاه های میدان امام حسین)ع( و میدان 
انقالب تا پایان ســال بهره برداری می شود، البته 
ایستگاه ها کامل نمی شــود اما مردم می توانند از 

مترو استفاده کنند.
وی در خصوص دست به دســت شدن برخی از 
پروژه ها در مترو و ایجــاد هزینه های احتمالی، 
افزود: هیچ پیمانکاری تمــام کارها را به تنهایی 
انجام نمی دهد و طرف های قرارداد ما در مترو هم 

از این قاعده مستثنی نیستند.
مشاور عالی شــهردار اصفهان ادامه داد: شرکتی 
مانند مپنا به عنوان یکی از شــرکت های طرف 
قرارداد در تجهیــزات ما کــه در چندین حوزه  
اساسی مترو فعالیت دارد، تعدادی از بخش ها را 

به پیمانکارهای دیگر محول می کند. 
وی در پاسخ به ایجاد هزینه های اضافی تصریح 
کرد: این اتفاق هزینه های اضافی ایجاد نمی کند؛ 
چرا کــه طبق قــرارداد منعقد شــده، پیمانکار 
شهرداری تعیین شده و مبلغ قرارداد هم مشخص 

است.

دبیر جامعه اســالمی مهندسان استان اصفهان 
گفت: بعــد از تدوین منشــور وفــاق احزاب و 
تشکل های سیاسی، شــرایط سیاسی اصفهان 
به استاندار سابق اجازه نداد تشکیل خانه احزاب 
را پیگیــری کند، زیرا با چالــش هایی در بحث 

مدیریتی روبه رو شد.
رسول حامدیان، با اشــاره به دیدار اصولگرایان 
با اســتاندار جدیــد اصفهان گفــت: زمانی که 
مهرعلیــزاده به اصفهان آمد چنــد هفته بعد با 
وی دیدار و پس از  معرفی تشکل های اصول گرا، 
پیرامــون امکانــات، خدمات و همــکاری این 
تشکل ها با ایشان صحبت کردیم و استاندار نظر 
خود را پیرامون مسائل استان و همکاری با این 

تشکل ها مطرح کرد.
وی با بیــان اینکه تاکنون دو ســال از رونمایی 
منشور وفاق احزاب و تشکل های سیاسی گذشته 
است، افزود: وفاق احزاب و تشکل های سیاسی 
که همه جمع بــه آن رای دادنــد و موافق این 

طرح بودند، تنها در حد منشــور تهیه شد و در 
زمان اســتاندار قبلی جلســاتی برای پیگیری 
 این موضــوع نبــوده و کاری صــورت نگرفته 

است.
حامدیان خاطر نشان کرد: هر چند خانه احزاب 
در اصفهان تشکیل نشده است، اما  برداشت من 
این است که اســتاندار قبلی به این کار اعتقاد 
داشت و با پشتیبانی و حمایت وی، منشور وفاق 
احزاب و تشــکل های سیاســی، تهیه و مقدمه 

تشکیل خانه احزاب شد.
وی افزود: به نظر می رســد بعــد از تدوین این 
منشور، شرایط سیاسی اصفهان به او اجازه نداد 
این کار را پیگیری کنــد، زیرا با چالش هایی در 
بحث مدیریتی روبه رو شــد و فشار غیر اصولی 
برای تغییر او و  مدیران، شرایطی را ایجاد کرد که 
این جلسات هماهنگی مانند قبل ادامه پیدا نکند 
و به دنبال آن تشکیل خانه احزاب هم با مشکل 

مواجه شود.
دبیر جامعه اســالمی مهندسان استان اصفهان 
یادآور شد: اگر احزاب، از نوع ریشه دار و اصولی 
باشــند، باید در همه ایام ســال، با برنامه پیش 
بروند ودر واقع حضور جدی داشــته باشــند؛ 
ولی نــه در اصفهان بلکه در کل کشــور احزاب 
ریشــه دار و با برنامه خیلی کم داریم و در ایام 
انتخابات اینها فعال می شوند و بعد از انتخابات 
 فراموش می کنند کــه اصال وظایف دیگری هم

 دارند.

دبیر جامعه اسالمی مهندسان استان :

شرایط سیاسی اصفهان، اجازه تشکیل خانه احزاب را نداد

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان گفت: دغدغه شهرداری فراهم 
کردن شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه گذاران و رفع 

موانع سرمایه گذاری در این کالنشهر است.
شهرام رییسی اظهارکرد: بر اساس برنامه تدوین شده، 

ابتدا باید ساختار سازمانی حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی از نظر نیروی انسانی و جایگاه آن 
تقویت شود؛ پس از آن نیازمند تعریف بسته های سرمایه گذاری هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر جلسات منظم و دوره ای شناسایی ظرفیت های مناطق و بررسی دیدگاه های 
سرمایه گذاران آغاز شده اســت. پس از طی این مسیر و شناسایی مشــکالت، در جهت رفع موانع اقدام 
خواهیم کرد. وی با بیان اینکه مدیریت شــهر به همراه همه نهادها تالش می کند موانع سرمایه گذاری 
در اصفهان را رفع کند، گفت: با توجه به وضعیت بخش مســکن و ساختمان، سرمایه گذاری ها به سمت 

پروژه های فرهنگی، تفریحی و گردشگری هدایت شده است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مرکز همایش های بین 
المللی نیاز اســت که در صورت تحقق بودجه، این پروژه 

ظرف دو سال آینده تکمیل می شود.
ایرج مظفر اظهارکرد: مرکز همایش های بین المللی امام 

خامنه ای )مدظله العالی( یکی از پروژه های ماندگاری است که با تکنولوژی روز دنیا احداث می شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه نیاز است که در صورت تحقق بودجه، ظرف 
یک الی دو سال آینده تکمیل می شود، افزود: اجرای مرکز همایش های بین المللی یکی از دغدغه های جدی 

مدیریت جدید شهری است، به طوری که در نظر دارد تا این پروژه سریع تر تکمیل شود.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به اختصاص بودجه ای مناسب برای اجرای این پروژه در سال 
آینده اظهارامیدواری کرد: دولت ۶۵ میلیارد تومان تا پایان سال به شهرداری تزریق کند تا یکسال و نیم آینده 

سالن و محوطه مرکز همایش های بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

موانع سرمایه گذاری 
در اصفهان را رفع 
می کنیم

تکمیل مرکز 
همایش ها ۲۰۰ میلیارد 
تومان می خواهد

حمل و نقل

 شرط شهروندان برای عدم استفاده 
از خودروهای شخصی:

 دسترسی آسان به وسایل 
حمل و نقل عمومی

کارشــناس حمل و نقــل و ترافیــک گفت: 
شهروندان به شرطی خودروهای شخصی خود 
را از منزل خارج نمی کنند که مطمئن باشــند 
به فاصله ۲۰۰ متر از درب منزل خود به وسایل 

حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا می کنند.
غالمرضا شیران در گفت وگو با فارس با اشاره 
به تاثیر تعطیلی مــدارس در کاهش آلودگی 
هوای شهرها تاکید کرد: تعطیلی مدارس تاثیر 
چندانی در کاهش آلودگــی هوا ندارد؛ چراکه 
آالینده های دردسرساز فصل زمستان عمدتا از 
غروب آفتاب و در طول شــب به فضای شهری 
تزریق می شــود و در این زمــان دانش آموزان 
درحال رفت و آمد به مدرسه نیستند؛ ابتدا باید 
دالیل به وجود آمدن پدیده اینورژن)وارونگی 
هوا( در فصل زمســتان را دانســت و ســپس 

درخصوص آلودگی هوا تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: با تعطیلی مدارس، پدر و مادرها از 

مشغله خود فارغ شده و فرزندانشان نیز مشتاق 
تفریح و گردش هســتند، بنابراین شهروندان 
خودروهای شخصی خود را از منزل خارج کرده 
و درنتیجه حرکت خودروها به مراتب در سطح 
شهر افزایش می یابد؛ البته این مشکل به مسائل 

فرهنگی جامعه نیز بازمی گردد.
شیران بیان داشــت: زمان فعالیت مدارس با 
ساعات به وجود آمدن پدیده اینورژن و تجمع 
آالینده ها تالقی ندارد؛ اما اگر زمان شــروع به 
فعالیت مدارس به تعویــق بیفتد و طول زمان 
فعالیت آنها کمتر شود، تاثیر بسیار زیادی در 
کاهش آلودگی هوا خواهد داشت؛ به طور مثال 
اگر فعالیت مــدارس از 9 صبح تا ۲ بعد از ظهر 
باشد و در ازای آن به تعداد روزهای فعالیت آنها 
اضافه شود، تجمع آالینده تا حد بسیار زیادی 

کاهش می یابد.
وی بــا تاکیــد بر ضــرورت فرهنگ ســازی 
درخصوص اســتفاده شــهروندان از وســایل 
حمل و نقــل عمومی گفت: اگــر برنامه ریزی 
صحیحی برای خطوط اتوبوس ســرانی انجام 
شود، بسیاری از مشکالت حمل و نقل و ترافیک 
شهری حل خواهد شــد؛ نیازمند یکپارچگی 
سیستم حمل و نقل عمومی در شهرها هستیم. 
شــهروندان به شــرطی خودروهای شخصی 
خود را از منزل خــارج نمی کنند که مطمئن 
باشــند به فاصله ۲۰۰ متر از درب منزل خود 
 به وســایل حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا

 می کنند.
شیران اذعان داشــت: اگر تاکسی و اتوبوس با 
قیمت مناسب و با کمترین میزان اتالف وقت 
در اختیار شهروندان قرار گیرد، قطعا خودروی 
شــخصی خود را از منزل خــارج نمی کنند؛ 
حمل و نقل همگانی نیازمند کار هوشــمندانه 
بیشتری اســت که امیدوارم مسئوالن بتوانند 
 خالــی از هرگونه تبلیــغ، در این راســتا گام

 بردارند.

روز گذشته مراسم بزرگداشت آیت ا... سید محمد علی صادقی، عالم ربانی و زعیم سابق حوزه علمیه اصفهان، در سالن اهل بیت)ع( برگزار شد که در ابتدای این مراسم پیام آیت ا... حسین مظاهری 
زعیم حوزه علمیه اصفهان توسط فرزندشان قرائت شد. آیت ا... سید یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان و آیت ا... سیدابوالحسن مهدوی، از سخنرانان این مراسم بودند. 

مرد علم و عمل

زعیم حوزه علمیــه اصفهــان، در پیامی 
بااشاره به توفیقات و تدریس و گرما بخشی 
آیت ا... صادقی به حوزه های علمیه نوشت:  
این همایش که بــه منظور تکریــم نام و 
یاد یکی از زعمای گرانقــدر حوزه علمیه 
اصفهان، یعنی فقیه و اصولی محقق و عالم 
جلیل القدر مرحوم حضــرت آ یت ا... آقای 
حاج ســید محمدعلی صادقی»قدس سره الشریف« تشکیل شده است، 
اقدامی شایسته و بایسته است و از این  رو از مرکز مدیریت حوزه علمیه 
اصفهان و دست اندرکاران این نشست گرامی تقدیر و تشکر می کنم و در 
این مجال، نکاتی را در خصوص شخصیت و مکانت واالی ایشان متذکر 

می گردم:
اول، عمر نســبتا کوتــاه ولی مشــحون از بــرکات حضــرت آیت ا... 
صادقی»رضوان ا... علیه«، یکسره در ساحت »علم و عمل« مصروف گردید 
و بدین سبب خداوند سبحان به این شخصیت عالی قدر، توفیقات بزرگی، 
هم در تدریس و گرما بخشــی به حوزه علمیه و هم در تربیت شاگردان 
مبرز، و هم در تالیف آثار علمی و تحقیقی مفید و متعدد و هم در هدایت 
و ارشاد و دستگیری از اهل ایمان عنایت فرمود که همه این ابعاد، مصداق 

روشن »ذلَِک َفْضُل اهللِ یُْؤتیِه َمْن یَشاُء َو اهلُل ُذو الَْفْضلِ  الَْعظیم « است.
دوم، وزانت علمی و مکانت تقوایی این عالــم عامل -که مقبولیت عامه 
ایشان را در پی داشــت- تا به حدی بود که پس از ارتحال حضرات آیات 
خادمی و مهدوی هرستانی»قدس ســرهما«، عمال زعامت حوزه علمیه 
کهن اصفهان، متوجه این فقیه متقی گردیده و از این جهت ایشان یکی 
از ارکان و استوانه های بزرگ روحانیت و حوزه علمیه اصفهان»صانها  ا... 

عن الحدثان« بودند.
سوم، حضور عالمانه و اخالقی این عالم وارسته در اجتماع و اهتمام واالی 
ایشان در ارتباط با مردم و رسیدگی به امور آنان، از هدایت و ارشاد دینی 
گرفته تا دستگیری مستضعفان و مســتمندان و نیز احداث و تاسیس 
مســاجد در نقاط محروم و نظایر این اقدمــات هدایت گرانه مردمی و 
اجتماعی، ایشان را درمیان اهل ایمان نیز محبوب و مقبول ساخته بود؛ و 
از این حیث نیز مصداق آیه شریفه »الَّذیَن یَُبلُِّغوَن ِرساالتِ  اهللِ َو یَْخَشْونَُه 

َو ال یَْخَشْوَن أََحداً إاِلَّ اهللَ َو َکفی  بِاهللِ َحسیبا« بودند.

جدیت و نظم ایشان در درس بی نظیر بود

آیت ا... سید ابوالحســن مهدوی نیز به 
عنوان دیگر سخنران مراسم بزرگداشت 
آیت ا... ســید محمدعلی صادقی اظهار 
کرد: در روایت آمده اســت که هیچ گاه 
به کنه یک مومن معرفت پیدا نمی کنید، 
آنچه از مباحث درســی آیت ا... صادقی 
بهره بردیم، شاگرد پروری، حافظه عالی، 
جدیت و اهتمام به درس، نظــم و برنامه ریزی بــود. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دقت آیت ا... صادقی 
در کالس های درس، شیرینی دروس را پرجاذبه کرده بود. نظم ایشان 
بی نظیر بود، درس مرحــوم صادقی روی ثانیــه می چرخید، درس 
اولشان از ساعت 8:1۵ تا 8:4۵ بود و همیشه یک ربع زودتر در حجره 
حوزه حاضر می شدند، 8:1۰ از حجره خارج می شدند و این پنج دقیقه 
را تا رسیدن به مدرســه طی می کردند و بعد از سالم و احوال پرسی 
منتظر رسیدن ثانیه ها برای شروع درس می ماندند، اگر بیست ثانیه 
دیگر مانده بود می فرمودند سه صلوات بفرســتید تا درس را شروع 
کنیم. برای خاتمه جلسه درس هم کسانی که مترصد ساعت بودند 
به ایشان یادآوری می کردند و حتی گاهی بدون اینکه جمله را تمام 
کنند، سروقت کالس را خاتمه می دادند. نظیر نظم آیت ا... صادقی را 

جای دیگری سراغ نداریم. 

آیت ا... صادقی حتی با ویلچر در کالس درس حاضر می شدند

یکی از میهمانان ویژه مراسم بزرگداشت آیت ا... صادقی، آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان بود 
که درباره این عالم وارسته گفت: هر کس عالمی را بزرگ بداند، خدای خود را به بزرگی یاد کرده است، امام علی)ع( در 
توضیح علم کلمات ارزشمندی دارند. ایشان فرموده اند علم رأس همه فضیلت هاست؛ علم باالترین حسب و نسب و 
گمشده مومن است؛ عالم زنده است حتی اگر مرده باشد. وی افزود: کسانی که در حوزه های علمیه تحصیل می کنند، 
به فرموده معصوم، »مرزبان« هستند؛ مرزی که در یک طرف آن شیطان و عفریت های او قرار دارند. هر کس از شیعیان 
عالم به طریقت و شریعت باشد و آنها را از ظلمت جهل بیرون بیاورد و به سمت نور علمی اهل بیت)ع( هدایت کند، به فرموده امام علی )ع( چنین 
عالمی در روز قیامت در صحرای محشر حضور می یابد؛ درحالی که بر سرش تاجی از نور اســت و همه محشر را نورانی می کند؛ مصداق بارز این 
حدیث می تواند آیت ا... صادقی باشد.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: در آخرین لحظه عمر مبارک آیت ا... صادقی، با وجود اینکه 

تکلم برایشان سخت بود، اما تالش می کردند تا باز هم درس را تعطیل نکنند، حتی با ویلچر در کالس درس  خود حاضر می شدند.

رییــس شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات 
اصفهان با اشــاره به اینکه دو ســال از رونمایی 
منشــور وفاق احزاب و تشــکل های سیاســی 
می گذرد، گفت: طرح ایجاد خانه احزاب اصفهان 
با ایجاد فضای انتخاباتی، به فراموشی سپرده شد 
و هنوز هم فعالیت جدیدی در این زمینه شروع 

نشده است.
علی نکویــی، رییس شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات اصفهان، ضمن اشــاره بــه دیدار با 
اســتاندار جدید اصفهان به ایمنا گفت: شورای 
هماهنگی اصالح طلبان و ستادهای انتخاباتی 
روحانی با اســتاندار دیدار کرد و در این جلسه، 
شــورای هماهنگی، گزارشــی از فعالیت های 
احزاب اصالح طلب عضو شــورا و فعالیت های 

شورای هماهنگی به مهرعلیزاده ارائه داد.
وی افزود: در این دیدار پیرامون مســائل استان 
صحبت شد و استاندار هم به برخی از برنامه ها و 
فعالیت های خود در جهت تقویت فعالیت احزاب 

و شوراها اشاره کرد.
نکویی اظهــار کرد: در وهلــه اول فعالیت های 
استاندار بیشتر بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد 
تا مسائل حزبی و سیاســی؛ ولی به خاطر اینکه 
همکاری و حمایتمان را  نشــان بدهیم، دیدار 
و گزارشــی از فعالیــت های احزاب و شــورای 

هماهنگی را مطرح کردیم.
رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات با اشاره 
به  گذشت دو ســال از رونمایی منشور احزاب و 
تشکل های سیاســی، گفت: در زمان زرگرپور 
چند جلسه ای درباره منشور تشکیل شد و به این 
نتیجه رســید که احزاب در شهرستان ها شعبه 
های خود را تشــکیل بدهند و به فرمانداری ها 
هم دستور داده شــد که همکاری کنند تا آنها 
را به رســمیت بشناســند و فعالیت هایشان را 

دنبال کنند.
وی افزود: در این نشست ها بحث تشکیل »خانه 

احزاب« در اصفهان هم مطرح شد.
نکویی خاطرنشان کرد: بنابراین به دلیل مسائل 
انتخابات، تغییرات استانداری که وقت زیادی را 
به خود اختصاص داد و بــه دلیل اینکه مدیران 
اولویت اول خود را به مسائل اقتصادی اختصاص 
می دهند و به احزاب و فعالیت های سیاسی به 
عنوان اولویت اول نگاه نمی کنند، خانه احزاب در 
اصفهان تشکیل نشده است و امیدواریم با توجه 
به اینکه آن مسائل برطرف شده، خانه احزاب نیز 

تشکیل شود و فعالیت خود را آغاز کند.

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان:

مسائل حزبی و سیاسی در اولویت استاندار نیست
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امام باقر عليه  السالم :
 هركس راه گمراهى را ياد دهد، گناهان همه كسانى كه بدان عمل كنند، 

بر او نيز بار مى شود.
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براي هر انسانی در طول زندگی روزمره اتفاقاتی 
رخ می دهد ، اخباري را می شنود، افکاري را از 
سر می گذراند و اعمالی انجام می دهد که همگی 
می توانند در او احساسات یا هیجاناتی را به وجود 
بیاورد . این احساســات به نوبه خود در شــکل 
دادن رفتارهاي او موثر اســت . وقتی خوشحال 
هستیم ، یعنی احتماال اتفاقات خوبی را پشت سر 
گذاشته ایم وهنگامی که غمگین هستیم احتماال 
اتفاقات ناگواري پیش آمده اســت. هیجانات و 
احساسات، تجاربی درونی هستند که در مقابل 
رخدادهاي بیرونی در خود حس می کنیم ، مثل 
 احساســات خشم ، غم ، شــادي نگرانی ، ترس 
و... . مهارت مدیریــت هیجانات، فــرد را قادر 
می ســازد تا هیجان هــا را در خــود و دیگران 
تشخیص داده ، نحوه تاثیر آنها را بر رفتار بداند 
وبتواند واکنش مناسبی به هیجان هاي مختلف 

نشان دهد .
 مثا   وقتی فکر می کنم ســام نکردن یکی از 
دانش آموزان به معنی توهین وگستاخی به من 
است ، احتماال هیجان خشــم را تجربه خواهم 
کرد ، در صورتی که اگر فکر کنیم رفتار ســام 
نکردن او نشانه این اســت که احتماال او امروز 
مشــکلی دارد و حالش خوب نیســت ، امکان 
 دارد دیگر خشمگین نشــوم و هیجانی دیگررا

 تجربه کنیم .
 هیجان چیست؟

همان طور که در ســخن ارســطو بیان شــد، 
عصبانیت، یک هیجان و یا احساس است و فردی 
که توانا در مدیریت هیجان باشد، می داند که این 
عصبانیت را چه وقت، کجا، با چه کسی و چگونه 
ابراز کند تا به جای اینکه برایش دردســر تولید 
کند، راه گشا باشــد. هیجان نیز کلمه ای است 
که در فارسی بیشــتر برای احساسات و حاالت 
پرشور و پرانرژی از آن استفاده می کنیم  ولی در 
روان شناسی، برای تمام حاالت احساسی و روانی 
مثبت و منفی و عائم جسمانی و روانی همراه آن 
به کار می رود. از نظر ویلیــام جیمز، »هیجان، 
تغییرات جسمی و روانی ای است که مستقیما به 
دنبال درک یک واقعیت تحریک کننده حاصل 
می شــود«. برخی هیجانات، عبارتند از: خشم، 
ترس، عشــق، محبت، تنفر، امیــد، ناامیدی، 
نگرانی، احســاس حقارت، غرور، غــم و اندوه، 

شادی، رنج، شرم، پشیمانی و دل سوزی.

مهارت زندگی

هیجان و مدیریت آن در زندگی

صبر، برای عده ای اولش تلخ و پایانش شــیرین است. برای عده ای 
اول و آخرش تلخ و برای دسته ای شــیرین است.کسی که صبر از 
روی کراهت کند و به خلق شکایت نکند و بی تابی نکند و پرده ستر 
درونش را ندرد، او از صابران عالم است. هر کسی مصیبتی بر او نازل 
شود در اولش صبر نکند و به خدا تضرع ننماید آن کس صابر نیست 
و از اهل جزع به شمار آید.در با و فشار، صابر صادق از کاذب معلوم 
شود صابر به نور الهی در مقابل فشــارها خاضع و شخص کاذب به 

اضطراب و تغییر حال و حزن گرفتار است.
حیات دین در صبر است

روزی رسول خدا با امیرالمومنین)ع( به سوی مسجد قبا می رفتند 
در راه به بوســتانی خرم برخوردند، حضرت علی)ع( عرض کرد: یا 
رسول ا... بوستان خوبی اســت. پیامبر)ص( فرمودند: بوستان تو در 
بهشت از این بهتر اســت!از این بوستان گذشتند تا از هفت بوستان 

رد شدند و همین کام میان حضرت و پیامبر)ص( رد و بدل شد.
ســپس پیامبر )ص( امام علــی )ع( را در آغوش کشــید و زار زار 
بگریست. حضرت علت گریه پیامبر را جویا شــدند. ایشان فرمود: 
به یــاد کینه هایی افتادم که در ســینه های این مــردم از تو جای 
گرفته است، پس از وفات من آنها کینه های خویش را بر تو آشکار 
خواهند کرد.حضرت پرسید: یا رسول ا... من چه باید بکنم؟ فرمود: 
صبر و شــکیبایی. اگر صبر نکنی بیشتر به مشــقت خواهی افتاد.

امیرالمومنین)ع( عرض کرد: آیا بر هاکت دینم می ترسی؟ فرمود: 
حیات تو در صبر است.

باغ 
کاغذی

 کتاب »عقایــد یک دلقک« بــا ترجمه »ســپاس ریوندی«              
 برای نخستین بار به همت نشر» ماهی« چاپ می شود.

معشوقه »شــینر« ماری نام دارد و او را ترک است همین امر 
موجب پریشانی شینر است. زندگی او از روال عادی خارج شده 
است و او دیگر  قادر نیست مردم را بخنداند ، چون شینر، دلقک 
است و دلقکی که  نتواند کسی را بخنداند محکوم به شکست 
است. شینر، عاشق ماری است و بعد از اینکه ماری او را ترک 
می کند  و این مسئله سقوط او را بیش از پیش حتمی می کند.

 کتاب عقاید یک دلقــک، یکی از جذاب تریــن  کتاب های 
 آلمانی اســت که  به فارســی ترجمه شــده وظاهــرا تحت

 تاثیر جامعه آلمان  در سال های بعد از جنگ  و دوره هیتلری 
 اســت که نویســنده به خوبی از پس شــخصیت ها بر آمده

 است .
 کتاب عقایــد یک دلقک با ترجمه »ســپاس ریوندی« برای 
نخســتین بار به همت نشــر» ماهی« در 360 صفحه چاپ 

می شود.

عقاید یک دلقک صبر

دنیـای وحـش پـر از راز و رمـز و دانسـتنی هـای جالبی 
اسـت که اطـاع از آنهـا خالـی از لطف نیسـت. 

در ادامه به برخی از این عجایب اشاره می کنیم.
- کروکودیل قادر به بیرون آوردن زبان خود نیست.

- ریختـن حتـی یـک قطـره الـکل روی عقـرب، باعـث 
دیوانـه شـدن و خودکشـی او مـی شـود.

 - وزن مـرغ مگـس خـوار حتـی کمتـر از یـک سـکه
 50 تومانی است.

- عمر متوسـط غالب پسـتانداران معادل یـک میلیارد و 
پانصد میلیـون ضربان قلب اسـت.

- طوطی هـا برای جوجـه های خود نـام مـی گذارند و با 
آواهـای مخصوص نـام آنها را صدا مـی زنند.

- لگـد زرافـه بـه قـدری قـوی اسـت که مـی توانـد یک 
شـیر را در دم بـه کشـتن دهـد.

 - بیشـترین تعـداد زرده یافـت شـده در یک تخـم مرغ،
 تاکنون 9 عدد زرده بوده است.

- بـزرگ ترین کـرم خاکـی جهـان در آفریقـای جنوبی 
کشـف شـده و 22 فـوت طول داشـت.

- گربه می تواند تا پنج برابر قد خود به باال بپرد.
- یـک گاو سـالم در طـول مـدت عمـر خـود حـدود 

دویسـت هـزار لیـوان شـیر مـی دهـد.
 - بـه لحـاظ عملـی ثابـت شـده کـه نـوازش کـردن 
نـد در کاهـش فشـار خـون، کمـک  گربـه مـی توا

 کند.
- هضم غـذای حیوان تنبـل )نوعی خرس اسـتوایی( دو 

هفته به طـول مـی انجامد.
- هفتاد درصد DNA انسان و حلزون، یکسان است.

- پیرترین فیل جهان، 82 سال زندگی کرد.
- هر شـیر وحشـی به طـور طبیعـی بیـش از 20 حیوان 

را در سـال نمی کشـد.
- صـدای غـرش ببـر تـا مسـافت 3 کیلومتـر شـنیده 

. د می شـو

دانستنی های جالب از دنیای حیوانات )2(
دانستنی ها

حرف حساب

زندگی خود را در دست بگیرید
انســان نمــي تواند بــه گونــه اي مســتقیم 
 حــوادث زندگي خــودش را انتخــاب کند ولي 
مي تواند افکار خــود را انتخاب کند و با این عمل 
به طور غیر مستقیم، شکل حوادث زندگي خود 

را تعیین کند. 
»تو همانی که می اندیشی«
جیمز آلن

قبرستان جن؛ در سیستان و بلوچستان 

 روستای »تیس« از جاذبه های گردشگری ایران در استان سیستان 
و بلوچستان است. قبرستانی خاموش و مرموز در این روستای 2500 
ســاله وجود دارد که  بلوچ ها به آن »جن ســنط« یا گورستان جن 
می گویند. این گورستان با ســنگ قبرهای عظیم الجثه مکانی جالب 
برای ماجراجویانی است که به دنیای ماورالطبیعه عاقه دارند. سنگ 
قبرهای بزرگ و عجیب در این گورستان محلی ها را به این باور رسانده 
که این گورها محل دفن آدمیزاد نیســت. در این گورســتان قبرها 
کنار هم روی سطحی صخره ای حفر شــده اند که این شیوه حفاری 
پرســش های زیادی را به وجود آورده است. چه کســانی این گورها 
را حفر کرده اند؟ چرا سطح ســنگی را برای حفر انتخاب کرده اند؟  و 
در نهایت پاسخ را به دنیای دیگری کشیده است. از دیگر آثار دیدنی 
تیس می توان از قلعه 
پرتغالی هــا، آرامگاه 
ســید غام رســول، 
قلعه بلوچ گت، قلعه 
پیروز گن،  ســدهای 
تیس و مسجد جامع 

تیس نام برد.
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افقی
1 - ذخیره پولي - تجدید رسیدگي دعوي
2- نوعي ماشین مولد نیرو - بازار بي رونق

3- جهت - مخفف شاه - ناامید - اسناد
4 - بزرگواري - مقام و حالت شهر یا کشوري نسبت 

به شهرها یا کشورهاي تابع آن - عمل تند رفتن
5- انتظام دهنده - عریــان - نوعي گیاه خوردني - 

ضمیر غایب
6- علم استفاده از منابع - خشکي میان دریا - تیره

7- تیمم کننده - ســندي که به وسیله آن شخص 
صادرکننده تمام یا قســمتي از وجوهي را که نزد 
بانک دارد، مطالبه یا به دیگــري واگذار مي کند - 

آستانه در
8 - گشوده - نارسا - طا

9 - تابیده نشده - پول سامورایي ها - ناخوش احوال
10- بزرگ ترین جانور پســتاندار خشــکي ها - 

کرمینه - فشرده
11 - طلیعه اعداد - ســاده دل - حرف فاصله - از 

پرنده هاي شکارگر کوچک تر از باز
12- سنگ ترازو - صاحدید ها - دعوت به غذا

13- این اقتصاددان برجسته رابطه اي را که میان 
درآمد، پس انداز، نرخ رشد اقتصادي و تولید ناخالص 
ملي وجود دارد بیان مي کند - ســایه بان - کله و 

رأس - زیر پا مانده
14 - عنکبوت ســیاه - چیزي را در معرض فروش 

گذاشــتن به نحوي که هر خریدار قیمت بیشتري 
نسبت به دیگر خریداران پیشنهاد کند، آن چیز به 

او فروخته شود.
15 - به حرکت درآوردن - سرمایه موجود در دست

عمودی
1 - ورقه اي شــامل ســواالتي راجع به هویت فرد 
یا افراد خانــواده او و غیره که معمــوال در ادارات و 
موسسات به اشخاص دهند تا آن را با پاسخگویي 
پر کنند - کســي که داراي اماک وسیع زراعي و 
رعایاي بسیار وابسته به زمین بود و آنها را با زمین 
خرید و فروش مي کرد و از هرگونه حقوق اجتماعي 

محروم نگه مي داشت.
2 - رونویسي از کتاب - اسب خوش رونده

3 - گوشت ترکي - سلسله نمایش هاي مربوط به 
یک هنر یا یک هنرپیشه - مخفف آموزنده

4 - عسل - شکستني ها - شبیه یکدیگر
5 - از انواع نمایش - مادر تازي - به جز - ریسمان

6 - مایه آباداني - شــکننده - از انواع فلزات سفید 
رنگ - رفوزه

7 - دیدار از مکان مقدس - شایعه - اقتصادداني که 
معتقد است، توسعه اقتصادي کشورها با تغییرات 
آهسته امکان پذیر نیست، بلکه باید در یک حرکت 

عظیم یا فشار بزرگ قرار گیرند.
8 - مرد جوان - فعال - نام

9 - از رنگ ها - لحظه کوتاه - درخت شکن
10 - راز - باراني نمدین - هر چیز شبیه مار - سفید 

ترکي
11 - کامل - از حالت طبیعي خارج شدن - صنم - 
نوشته اي که پس از دریافت پول یا مالي جهت اعام 

وصول به آورنده مي دهند
12 - یکنواخت و متحد - عاج - هاکت و مرگ

13 - فقیر و مستمند - انرژي - نفس خسته
14 - ماهي ســاطع کننده برق - از صور فلکي و از 

منازل قمر
15 - صــورت خریــد کاال از فروشــنده بــازار - 
اصطاحي در علــم اقتصاد که بــه کاالهایي که 

مستقیما مصرف نمي شوند، اطاق مي گردد.
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پیرترین موجود زنده جهان

حتی افــرادی کــه در اســتفاده از کلمــات خیلی ســخت گیرند 
 و به دقت به دنبــال پیرترین موجــود جهان می گردنــد، کاج زبره

Pinus longaeva( را تحســین می کننــد. ایــن کاج هــا  (
 موجودات تکی)و نه کلنی( هســتند که از طول عمر بســیار طوالنی
 برخوردارنــد. براســاس OLDLIST)پایگاه اطاعاتــی درختان 
کهنسال(، پیرترین نمونه کاج زبره که تاکنون شناخته شده درختی 
اســت با قدمت 5062 ســال که در کوه های ســفید کالیفرنیا رشد 
می کند. موقعیت دقیق این کاج منتشر نشده تا مانع از آسیب درخت 
توسط افراد سودجو شود. زمانی که این درخت در 3050 سال قبل از 
میاد جوانه زد، انسان ها در دوره پیش از تاریخ به سر می بردند و تازه 
شروع به ساخت سازه های سنگی »استون هنج« کرده بودند. تعیین 
دقیق پیرترین موجود 
زنده زمین تا اندازه ای 
چالش برانگیز است 
چرا که »زنده بودن« 
علمی  تعریف هــای 

متفاوتی دارد.

  قاب روز

بام های جذاب در سراسر دنیا

سیره بزرگان
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