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طلبمان را می خواهیم
  باال گرفتن دعوای قهرمانان المپیکی وزنه برداری با باشگاه ذوب آهن؛ 

10

 ۷۰ حلقه چاه در مناطق مختلف حفر می شود
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:

5

آمار صادرات، آبگوشتی است!
نماینده اصفهان در مجلس:

3
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سمت های نمایشی  زنان در حوزه محیط زیستی آزار دهنده است؛

 »نه« محیط زیست
 به مدیریت زنان در اصفهان

زنان امروز، مدیران مهم ترین کانون های فعال محیط زیستی 
هستند. در بسیاری از کشورهای توســعه یافته از زنان برای 
مسئولیت های حساس محیط زیستی استفاده می شود؛  اما در کشور ما و به 

خصوص شهر اصفهان بی توجهی اجتماعی...

شهر، تشنه # امید
  اصفهان، سومین استان در شیوع افسردگی است؛  

  برای حل مشکل آب باید چاه حفر کرد و حفر چاه در شهر هم خطر فرونشست زمین در اصفهان را به همراه دارد؛  

بازی باخت - باخت است!

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
جهت تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و 

ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله )بیع متقابل( 
)مزایده شماره 97-1-17(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/01/22

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل  شرکت های آب و فاضالب مصوب 
سال 1369 و ماده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( ، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر 
را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصری از پروژه:

- موضوع پروژه : تامین مالی طرح تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

- دوره احداث :3 )سه ( سال
- دوره بهره برداری تجاری : با ارائه مدل مالی

- محل اجرا: شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر
ب( شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود ، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی 

دعوت به عمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

-مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/01 
تاریخ گشایش اسناد: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/02

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد : سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031        )داخلی 338(

روز گذشته رییس بانک مرکزی به مجلس رفت تا 
درباره نوسانات بازار ارز توضیح دهد. جلسه به تنش 
و تشنج کشید و برخی نمایندگان با »ولی ا... سیف« 
درگیر شدند و کار به درگیری فیزیکی هم رسید. 
نمایندگان از سیف می خواســتند استعفا بدهد و 
سیف هم خبر داد که پیشــنهاد جایگزین کردن 
یورو به جای دالر را بــه رهبر انقالب داده و رهبری 
هم با این پیشــنهاد موافقت کرده اند.  مجلس روز 
پرحاشیه ای را گذراند. توضیحات سیف نمایندگان 
را قانع نکرد و رییس کل بانک مرکزی پس از جلسه 
علنی بهارستان،  از مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
برای ســاماندهی بازار ارز خبر داد و گفت:»نوسان 

قیمت دالر 5 الی 6 درصد در سال خواهد بود«.
 مردم پشت درب صرافی ها صف کشیده  و به دنبال 
دالر هستند. معاون رییس جمهور گفته که خرید و 
فروش دالر باالتر از نرخ مصوب دولت)4200 تومان( 
در حکم قاچاق خواهد بود. صرافی ها درپاســخ به 
تقاضای مردم می گویند از معــاون اول دالر با نرخ 
مصوب بخواهیــد!  و خالصه اینجا در شــهر هیچ 
چراغی روشن نیست. تنها امیدواریم سازوکارهای 
دولت برای فرونشــاندن التهاب بازار کارساز باشد؛ 
البته اگر دغدغه ها بــرای فیلتر تلگرام اجازه بدهد 
مسئوالن کمی هم به بازار فکر کنند و جلوی گرانی 
مهارنشــده را بگیرند. برای رسیدن به این مهم هم 
باید احتماال »دعا کنیم« همان نسخه ای که اینجور 

وقت ها برای حل مشکالت می پیچند!

»سیف« به مجلس رفت؛

برای بازار ارز دعا کنیم!

سما سعادت

ت!
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رییس جمهــور آمریکا با تهدید اعــام کرده که به 
زودی می فهمد این حمله کار چه کسی بوده است! 
و حتی اعام کرد ظرف 24 یا 48 ساعت آینده درباره 

حمله به سوریه تصمیم گیری خواهدکرد.
در این میان، بهانه برای حمله دوباره به ایران فراهم 
شده است. رییس جمهور آمریکا در نشست با اعضای 
کابینه امنیتی یک بار دیگر ایران را به مشارکت در 
حمله شــیمیایی ادعایی در ســوریه متهم کرد. او 
در نشســت کابینه امنیتی خود گفت: »این حمله 
بی رحمانه بود، وحشــتناک بود. مسئله به انسانیت 
مربوط می شود و نباید اجازه دهیم که اتفاق بیفتد.«

او در ادامه ادعاهای خود گفت: »این کار، کار روس ها 
باشد یا ســوری ها یا ایرانی ها یا همه شــان با هم، 

خواهیم فهمید.«
»جیمز متیس«، وزیر دفاع آمریکا هم در پاســخ به 
سوالی درباره اینکه آیا احتمال حمله نظامی آمریکا 
به ســوریه به بهانه وقوع حمله شیمیایی ادعایی در 
شهر »دوما« در غوطه شرقی وجود دارد یا خیر گفت 

هیچ گزینه ای منتفی نیست.
روز گذشته خبر رسید که آمریکا در حال رایزنی با 
همتایان اروپایی خود برای حمله به ســوریه است. 
ترامپ مدعی شده که این حمله کار ایران یا روسیه 

باشد، بهای سنگینی به خاطر آن خواهندپرداخت!
در این میان گروه تروریستی »جیش االسام« که 
تحت حمایت سعودی هاست و فرماندهان ارشد آن 

در عربستان به سر می برند، دولت سوریه را به انجام 
حمات مرگبار شــیمیایی به دومــا متهم کردند. 
دمشق این اتهام ها را رد و تاکید کرده که این جنجال 
شیمیایی با هدف متوقف کردن پیشروی های ارتش 

به راه افتاده است.
در واکنش به این جوســازی های صورت گرفته از 
سوی آمریکا و متحدانش، والدیمیر پوتین، رییس 
جمهور روســیه به کشــور های غربی بویژه آمریکا 
هشــدار داد از گمانه زنی و اقدام های تحریک آمیز 

درباره حمله شیمیایی در سوریه خودداری کنند.
سخنگوی کرملین نیز در واکنش به اظهارات  ترامپ 
که مدعی شــد »احتمال دارد پوتین مسئول حمله 
شــیمیایی به سوریه باشــد« گفت: رییس جمهور 

آمریکا بیجا حرف زده و بی نزاکت است.
در عین حال »دیمیتری پسکوف« سخنگوی ریاست 
جمهوری روسیه گفت که روسیه، ایران و ترکیه هنوز 
در مورد ارزیابی گزارش های حمات شیمیایی در 
سوریه به توافق نرسیده اند و مسکو در نظر دارد این 

موارد را به طور کامل مورد بررسی قرار دهد. پسکوف 
تاکید کرد:هیچ کس اطاعات کاملی ندارد. تا کنون 
هیچ تحقیقی در مورد این موضوع انجام نشده است 
و نتیجه گیری بدون هیچ گونه تحقیق، کاما اشتباه 
است. سازمان ملل نیز دوشــنبه شب برای بررسی 
حمله شــیمیایی صورت گرفته در دوما نشســت 
اضطراری تشــکیل داد. نیکی هیلی، نماینده دائم 
آمریکا در ســازمان ملل نیز در این نشســت درباره 
اوضاع سوریه اعام کرد که واشنگتن در هر صورت، 
بدون در نظر گرفتن هرگونه نتیجه نشست شورای 
امنیت، به حمات شیمیایی در سوریه پاسخ خواهد 
داد. هیلی بــا متهم کردن ایران و روســیه به نقش 
داشتن در این حمله، مدعی شــد: »دستان دولت 
روسیه به خون مردم سوریه آغشته است. نمی توان 
نقش ایران و روسیه را در مسلح کردن دولت سوریه 
نادیده گرفت«.خبرگــزاری رویترز نیــز به نقل از 
مقام های آمریکایی اعام کرد که دولت این کشــور 
در حال بررســی یک پاســخ نظامی چند ملیتی به 
حمله شیمیایی ادعایی در سوریه است. این مقام ها 
که نامی از آنها در گزارش رویترز نیامده، از فرانسه و 
انگلیس و برخی کشورهای متحد آمریکا در منطقه 
خاورمیانه را به عنوان شرکای احتمالی دولت ترامپ 

در عملیات نظامی علیه سوریه نام بردند.
آمریکا که چشــمش را بر جنایات سعودی در یمن 
بســته اســت، حاال به فکر انتقام از ایران و روسیه و 
 ســوریه به بهانه دفاع از بی گناهان ســوری افتاده

 است!

حمله موشکی یمن به عربستان
یمن با موشک »زلزال 2« و توپخانه مواضع ارتش 
عربستان و مزدوران ســعودی در نجران را هدف 
قرار داد. به نقل از شــبکه خبری المسیره، در این 
عملیات مواضــع نظامیان عربســتان و مزدوران 
آنها در پایگاه »نهوقه« هدف قرار گرفت.جزئیات 

بیشتری در باره این عملیات گزارش نشده است. 
عربستان همراه با چند کشــور دیگر از روز ششم 
فروردین ســال 94 اقدام به تجاوز نظامی به یمن 
و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشــور با 
هدف بازگرداندن »عبدربه منصور هادی« رییس 

جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد. 

گفت و گوی پوتین و مرکل 
درباره سوریه

کرملین اعام کرد که رییس جمهوری روسیه در 
تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان بر موضع مسکو 
در مخالفت با ادعاهای غرب مبنی بر استفاده دولت 
سوریه از ساح های شــیمیایی علیه افراد مسلح 

تاکید کرد.
در این بیانیه آمده اســت طرف روسی اعام کرد 
که مخالف اقدامات تحریک آمیز و ادعاها در این 
خصوص است. والدیمیر پوتین بر اهمیت تشریک 
مســاعی جامعه بین الملل برای ارائه کمک های 
انســانی به افراد نیازمند در اقصی نقاط سوریه بر 

اساس قطعنامه 24۰۱ شورای امنیت تاکید کرد.

آمریکا مطمئن نیست
خبرگزاری رویترز به نقــل از منابع دولتی آمریکا 
گزارش داد که دولت این کشور هنوز درباره مسئول 
حمله شیمیایی به دوما در سوریه به نتیجه قطعی 

نرسیده است.
رویترز خبر داد منابعــی در دولت آمریکا گفتند 
که ارزیابی اولیــه آنها حاکی از آن اســت که در 
حمله شیمیایی به شــهر دوما در سوریه از عامل 
اعصاب استفاده شده است. به گفته این منابع برای 
شناسایی دقیق این عامل نیاز به شواهد بیشتری 
هست. منابع دولتی آمریکا همچنین اذعان کردند 
که دولت این کشور هنوز درباره مسئول این حمله 

به قطعیت نرسیده است.

سناتور سندرز: 
به »پمپئو« رای اعتماد نمی دهم

سناتور ارشد آمریکایی با اشاره به حمایت پمپئو از 
شکنجه، نگاه جنگ طلبانه او به ایران و کره شمالی 
و همچنین ارتباطش با اسام ستیزان، اعام کرد 
که به او رای اعتماد نخواهد داد. »برنی ســندرز« 
سناتور ارشد ایالت ورمونت آمریکا اعام کرد که 
به مایک پمپئو، گزینه ترامپ برای تصدی وزارت 
خارجه این کشور رای اعتماد نخواهد داد. سندرز 
در پیامی توئیتری ضمن اشاره به حمایت پمپئو 
از کاربرد شکنجه، نوشت که او با افراطیان اسام 
ستیز ارتباط دیرینه ای دارد.وی با بیان اینکه نگاه 
جنگ طلبانه پمپئو به ایران و کره شمالی ممکن 
است منجر به جنگ فاجعه بار دیگری شود، افزود: 

من به او رای مخالف خواهم داد.

 قبل از اینکه حمله کنند
 حمله کن!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد که این 
رژیم در انجام حمله نظامی علیه کسانی که امنیت 

این رژیم را تهدید کنند، تردید نمی کند.
بنیامین نتانیاهو در مراسم امضای توافق نامه ای در 
زمینه توسعه شهر سدروت در نزدیکی مرز نوار غزه 
گفت: ما اصل ساده و واضحی داریم و همواره بر آن 
تاکید می کنیم و آن این است که هر کسی بخواهد 
به ما حمله کند ما از قبل به او حمله می کنیم. اینجا 
در مرزهای نزدیک نوار غزه به آن ها اجازه نمی دهیم 

به ما لطمه  بزنند.

منطقه برای جنگی تازه آماده می شود؟

ماجرای حمله شیمیایی در سوریه هرروز وارد فاز تازه تری می شود. ترامپ ایران، روسیه و 
دولت سوریه را مسئول این حمله و کشته شدن زنان و کودکان در دوما می داند.

سرانجام با استعفای شهردار تهران 
موافقت شد؛

پایان نجفی در بهشت!

 پس از هفته ها کش و قوس و 
حاشــیه هــای فراوانی که 
پیرامون استعفای شهردار جدید شهر تهران 
رقم خورد، باالخره اعضای شورای شهر تهران 
تســلیم تصمیم نجفی شــدند و با رفتن او از 
شــهرداری موافقت کردند؛ تصمیمی که اگر 
زودتر گرفته شده بود، انرژی و زمان کمتری از 
مردم تلف می شد. استعفای دوم محمد علی 
نجفی شهردار تهران، روز گذشته پشت درهای 
بسته بدون حضور شهردار مورد موافقت اعضا 
قرار گرفت و  سمیع ا... حسینی مکارم به عنوان 

سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد. 
جلسه شورای هم اندیشی درحالی برگزار شد 
که برخی شورایی ها  عنوان کردند که استعفا 
را به تعویق بیندازیم؛ اما در نهایت تعدادی از 
شورایی ها خواستار بررسی استعفا در جلسه 
دیروز شده بودند.  شهردار تهران در واپسین 
روزهای اسفند 96 اســتعفا داد و شورایی ها 
تصمیــم گرفتند بعــد از گذراندن تعطیات 
نوروزی در مورد شــهر تهران تصمیم گیری 
کنند. در جلسه روز یکشــنبه ۱9 فروردین با 
وجود اینکه نجفی گفت نمــی تواند به دلیل 
بیماری شــهر را اداره کند و این کار خیانت 
است باز هم شورایی ها به استعفا» نه« گفتند. 
بعد از واکنش دادستان به این کار شورایی ها 
دوباره نجفی استعفا داد که در نهایت با ۱5 رای 
موافق، نجفی از »بهشت اجباری« بیرون رفت!

 محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه:

واکنش

معاون رییس جمهوری گفت: شــش کشور در دنیا 
دارای پیشران هسته ای هستند؛ اما ما االن قصدی 

برای ورود به این مسئله نداریم.
علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انــرژی اتمی با 
اشاره به رونمایی از سامانه سنجش فرآیندی اظهار 
کرد: این سامانه در رابطه با شبیه سازی یک راکتور 
مورد استفاده در پیشران هســته ای مورد استفاده 
است. فرض کنید یک راکتور را می خواهید بسازید، 
برای ساخت آن بعد از آنکه آن را در ذهن، کامپیوتر 
و محاســبات طراحی کردید بایــد روی زمین آن 
محاسبات را با موقعیت تطبیق دهید و برای چنین 
تستی در حال حاضر ســامانه شبیه سازی سنجش 
فرآیندی ســاخته شده اســت.صالحی گفت: ما در 
محاسبات مربوط به این راکتورها خیلی جلو رفتیم 
و امروز دقیقا می دانیم چه می خواهیم. پنج کشــور 
صاحب پیشران هســته ای در بعد نظامی هستند و 
هند سال گذشته به آنها اضافه شد که آن هم استفاده 
نظامی دارد؛ در حالی که ما چنین تصمیمی را اعام 

نکردیم و فعا قصد انجام  این مسئله را نداریم.

به دنبال پیشران هسته ای 
نیستیم

معاون رییس جمهور:

هسته ای

ذره بین

عکس  روز 

اصالحات در عربستان 
ادامه دارد!

آمریکا درحال انتقال داعشی هاست

پیشنهاد سردبیر:

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان با 
بیان اینکه به نظر می رســد دولت آمریکا به 
دنبال بهانه جویی برای مداخله است، اظهار 
کرد: وضعیت تروریســت های مورد حمایت 
آمریکا در سوریه وضعیت خوبی نیست. آنها هر 
روز دچار شکست های جدید می شوند. آمریکا 
و اسرائیل در مراحل مختلف برای دادن روحیه 
به تروریست ها در سوریه وارد میدان شده اند 
و حمات اخیر صهیونیست ها به سوریه که 
در گذشته نیز سابقه داشته است، در همین 

چارچوب است.
ظریــف تاکید کــرد: اطاعــات موثقی در 
دست اســت که آمریکایی ها تروریست های 
داعش را به مناطق دیگــر منتقل می کنند 
تا از ســرمایه گذاری خطرناکی که در سوریه 
 کرده اند بتوانند در ســایر مناطق اســتفاده

 کنند. 

آمریکا درحال انتقال 
داعشی هاست

علی اکبر والیتی
مشاور امور بین الملل رهبر انقالب:

سیاست خارجه

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در 
مجلس شورای اســامی انتقال پایتخت اداری در 
دست بررسی اســت و قصد داریم از تجربیات کره 

جنوبی در این زمینه استفاده کنیم.
حبیب ا... طاهرخانی اظهارکــرد: موضوعی که در 
این کارگاه برنامه ریزی شده موضوع بحث برانگیز 
پایتخت اداری اســت. در این زمینــه کره جنوبی 
دارای موفق ترین تجربه درخصوص انتقال پایتخت 
اداری اســت و هم اکنون این فرآینــد در کره در 
حال انجام است. مستحضر هستید که در مجلس 
شورای اســامی نیز موضوع انتقال پایتخت اداری 
مطرح اســت و این نشســت می تواند به ما کمک 
 کند که تصمیم آگاهانه تری در این خصوص اتخاذ 

کنیم.
وی افزود: ایران و کره جنوبی به خصوص در دوران 
معاصر روابط اقتصادی و سیاســی مســتحکمی 
داشتند. بیش از نیم قرن از تاسیس سفارت کره در 
ایران می گذرد و حضور کره جنوبی در ایران منشأ 

خیرات و برکات زیادی بوده است.

انتقال پایتخت اداری از 
تهران بررسی می شود

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

خبر

علی اکبر والیتی در دمشق با اشاره به جنایت 
صهیونیســت ها علیــه نیروهای ســوری و 
مدافعان حرم در فرودگاه تیفور حمص، اظهار 
داشت: این جنایت قطعا بدون پاسخ نخواهد 

ماند.
 وی گفت: مدافعان حــرم همچنان در کنار 
ملت و دولت سوریه با دشمنان امت اسامی 
به ویژه رژیم صهیونیستی و اربابانشان در این 

کشور مبارزه و ایستادگی می کنند.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی تصریح 
 کرد: معتقدیم که پیروزی نزدیک اســت و 
ان  شاءا... به زودی دشمنان را از کشور سوریه 

بیرون خواهیم کرد.
وی با تبریک پیروزی های ارتش ســوریه و 
متحدانش در غوطه شرقی، افزود: جمهوری 
اسامی با تمام وجود از تمامیت ارضی سوریه 

دفاع خواهد کرد. 

ایران از تمامیت ارضی 
سوریه حمایت می کند

پیشخوان

بین الملل

یک رسانه انگلیسی در تحلیلی نوشته: ایران برنامه موشکی اش 
رابرای دفاع از خودش توسعه داده و از آن دست نخواهد کشید.

رسانه انگلیسی رویترز در تحلیلی به دالیلی پرداخته که بر اساس 
آنها ایران با درخواست های آمریکا و کشورهای غربی برای ایجاد 

محدودیت هایی در برنامه موشکی اش موافقت نخواهد کرد.
رویترز با اشاره به تاش های دولت های اروپایی برای تحت فشار 

قرار دادن ایران در موضوع موشــکی نوشته است: »این تاش ها 
مطمئنا در درازمدت محتوم به شکست هستند، به ویژه از وقتی 
که تصمیــم اخیر ترامپ بــرای انتصاب جان بولتــون به عنوان 
 مشــاور امنیت ملی، خروج آمریکا از توافــق را محتمل تر کرده

 است«.
رویترز ادامه داده:»ایرانی ها قطع نظر از آنکه اروپایی ها چه اقدامات 

تنبیهی اعمال کنند، بعید اســت با محدودیت هایی فراتر از یک 
سقف صوری بر برد برنامه موشــکی خود موافقت کنند. از نگاه 
تهران، برنامه موشکی مسئله ای برای دفاع از خود است. ایرانی ها 
فراموش نکرده اند در خال جنگ با عــراق، نیروی هوایی عراق 
دست به حمات هوایی علیه شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، 

تبریز، اصفهان و شیراز زد.«

 یک رسانه انگلیسی درباره برنامه موشکی کشورمان نوشت:
ایران تسلیم نمی شود

روزنامه کیهان نوشــت: در پی تاش های جریانی که 
مدت هاســت ســعی دارد تا عناصر و عوامل سینمای 
شاهنشاهی را به عنوان هنرمندان مردمی بنمایاند، یکی 
از بازیگران ســینما که لقب »آقای بازیگر« را شایسته 
برخی از عوامل سینمای پیش از انقاب همچون فردین 

و بهروز وثوقی دانسته بود، اعتراض بعضی هنرمندان امروز این سینما را برانگیخت. واقعیت این است، آن 
افرادی که بر آنها نام بازیگر گذاشته و یا شایسته لقب آقای بازیگر می دانید، دارای سواد و دانش چندانی از 
بازیگری نبودند. از همین روی بود که فرد دیگری به عنوان دوبلور به جای آنها حرف می زد و خواننده ای 
هم به جای آنها آواز می خواند و آنها که حتی بعضا توانایی حفظ کردن یک دیالوگ را نداشتند، فقط خود 
را تکان داده و می جنباندند! در واقع همه حس بازیگری آنها توسط حرکات نه چندان موزون و ترانه های 

آنچنانی القا می شد و ربطی به هنر بازیگری نداشت. 

عزت ا... ضرغامی، رییس سابق صدا و سیما با مینو خالقی، 
منتخب مردم اصفهان در مجلس شــورای اسامی که به 
دلیل رد صاحیت پس از انتخاب توسط شورای نگهبان به 
مجلس راه پیدا نکرد، دیدار کرد. ضرغامی درباره این دیدار 
نوشت: یادداشت »حصر آشغالی« در فضای مجازی، باعث 

شد تا سرکار خانم مینو خالقی با ارسال پیام کتبی به صفحه ام، پیشنهاد ماقات و گفت وگوی بیشتر درخصوص 
»محیط زیست« را مطرح کنند. ضرغامی درباره این دیدار در کانال تلگرامی خود نوشت: فکر نمی کردم پس از 
کدورت های انتخاباتی در اصفهان برای ایشان دل و دماغی مانده باشد. از روحیه و انگیزه باالی ایشان در عرصه 
خدمات اجتماعی خوشم آمد و او را تحسین کردم. محورهایی چون تولید زباله، جمع آوری محیطی، مسئله 
بازیافت و خطرات پاستیک و تخریب گسترده محیط زیست و استفاده از ظرفیت های موجود و مزیت های 

نسبی مان مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت.

کیهان: 

بازیگران قبل  از 
انقالب، بازیگر نبودند!

ضرغامی با اشاره به دیدار با خالقی:

از روحیه نماینده 
اصفهان تعجب کردم!

 سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در دفاع از سوری ها ؛

دالر با 4200 تک نرخی 
شد

دالر 4200 تومان شد

دغدغه هــای دالری 
دولت

ثبــات ارزی به جای 
تثبیت دالری

حسام الدین آشنا به اشاره به تالطم های 
بازار ارز:

دولت، صدای خیابان را 
خواهد شنید

مشاور رییس جمهوری به بیان روایتی از آنچه 
در جلسه دوشنبه شــب روحانی و دولتمردان 
برای کنترل آشفتگی بازار ارز گذشت، پرداخت.
حسام الدین آشنا در یادداشتی نوشت:روحانی 
یک تنش ارزی کوتاه مــدت مدت را تبدیل به 
یک فرصت راهبردی برای اصاح ساختاری بازار 
ارزی کشور کرد. دولت و ملت از این مرحله هم با 
اعتماد متقابل با اقتدار عبور حواهند کرد. دولت 
گفت وگو با فعاالن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
را ادامه خواهد داد، صــدای خیابان را خواهد 

شنید و بیشتر با مردم سخن خواهد گفت.

»الوروف« با اشاره به اتهام زنی علیه 
ایران، روسیه و سوریه:

می خواهند تخریب کنند
وزیر امورخارجه روسیه با اشاره به ادعاها درباره 
حمله شیمیایی اخیر در سوریه تاکید کرد که 
حمات و اتهامات نظام مند علیه سوریه، ایران و 
روسیه با هدف تخریب وجهه آنها در حال انجام 
است. وزیر امورخارجه روســیه در کنفرانس 
خبری مشــترک با همتای تاجیکستانی خود 
درباره حمله شــیمیایی اخیر در شهر دوما در 
ســوریه گفت: ما پیش از این درباره سناریوی 
استفاده از ساح شــیمیایی برای متهم کردن 
نظام سوریه هشدار داده بودیم. به طور قطع از 
انجام تحقیقات در این زمینه حمایت می کنیم 
اما وقتی این تحقیقات قرار اســت با یک نقطه 
نظر از پیش تعیین شده؛ اینکه حمله شیمیایی 
توسط اسد و با حمایت پوتین انجام شده است، 
دیگر دلیلی برای یک بحث جدی وجود ندارد.
الوروف افزود: حماتــی نظام مند علیه نظام 
سوریه، ایران و روســیه با هدف تخریب وجهه 

آنها در حال انجام است.

کافه سیاست

زینب ذاکر
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چرا وزارت نیرو نسبت به کشاورزان پاسخگو 
نیست؟

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نگاه

دبیر اتاق تعاون استان مطرح کرد:
حمایت از کاالی ایرانی 

راهکار عملی اقتصاد مقاومتی 
دبیر اتاق تعاون اســتان اصفهان با بیان اینکه 
برای تحقق شعار ســال نیاز به یک عزم و اراده 
ملی داریم گفت: شعار حمایت از کاالی ایرانی، 

راهکار عملی اقتصاد مقاومتی است.
محمد طاهری با بیان اینکه شــعار حمایت از 
کاالی ایرانی، برنامه عملــی اقتصاد مقاومتی 
است اظهار داشت: درسال های گذشته، رهبر 
انقاب اســامی اقتصاد مقاومتــی را مطرح 
کردند که بهترین نســخه برای نجات اقتصاد 
محسوب می شود و اگر از کاالی ایرانی حمایت 
شود در حقیقت اقتصاد مقاومتی پیاده سازی 

شده است. 
وی با اشاره به درون زا و برون نگر بودن اقتصاد 
مقاومتی افزود: نگاه به امکانات داخلی به همراه 
نگاه به بازارهای جهانی و حضور و رقابت در این 
بازارها در اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ امروزه 
تولیدکنندگان در تاش هستند که بازارهای 
خارج از کشور را به دست بیاورند در حالی که 
می توان بازار 70 یا 80 میلیونی در داخل کشور 
را تامین و در دست گرفت و صادرات نیز انجام 
داد و این امر منوط به حمایت از کاالی ایرانی 
اســت. دبیر و عضو هیئت رییســه اتاق تعاون 
استان اصفهان با بیان اینکه رهبر معظم انقاب 
اسامی راهکارهای الزم برای تحقق شعار سال 
را مطرح کرده اند، عنوان کرد: برای تحقق شعار 
ســال نیاز به یک عزم و اراده ملی داریم یعنی 
مردم، دولت و قــوای دیگــر، تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران به صورت جدی به میدان 
بیایند. وی با بیان اینکــه دولت باید واردات را 
مدیریت کند، تصریح کــرد: دولت می تواند با 
یک برنامه دقیق و اجرایی و کارشناســی شده 
واردات را کنترل کرده و بر تولید داخلی نظارت 
جدی داشته و به دنبال برطرف کردن موانع و 

مشکات تولید باشد.

نماینده اصفهان در مجلس:
آمار صادرات، آبگوشتی است!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، 
از آمارهای ارائه شــده در فضای اقتصادی انتقاد 
کرد و تاکید داشــت این آمارها شــفاف نیست. 
سیدناصر موسوی الرگانی ، با اشاره به آمار ارائه 
شده از سوی کمرگ مبنی بر صادرات 3 میلیارد 
تومانی ســوپ و آبگوشت در ســال 96، اظهار 
داشــت: برای جلب اعتماد مردم باید آمارهایی 
واقعی به مردم داده شود. نماینده مردم فاورجان 
در مجلس، با بیــان اینکه آمارهای ارائه شــده 
غیر واقعی اســت، بیان داشت: شفافیتی در ارائه 
آمارهای اقتصادی نیست، به طور مثال نمی دانیم 
صادرات 3 میلیارد تومانی سوپ و آبگوشت یا مواد 
غذایی دیگر توسط کدام صادرکننده انجام و به 
کدام کشــور صورت گرفته است، این مسائل در 
ارائه آماری واقعی و شفاف بسیار پر اهمیت است.

وی تاکید کرد: بنابراین آمار صادرات آبگوشــت 
شفاف نیست و مردم نمی توانند به این آمارها و 
درآمدها و در نهایت به دولت و مسئوالن اعتماد 

کنند.

رییس منابع طبیعی آران و بیدگل خبر داد:
رفع تصرف ۵۷ هزار متر مربع از 

اراضی ملی آران و بیدگل
 رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
آران و بیــدگل از رفــع تصــرف ۵7 هــزار متر 
 مربــع از اراضــی ملــی آران و بیــدگل خبــر 

داد.
رضا شفیعی اظهار داشت: این زمین ها به ارزش 
تقریبی 300 میلیون تومان با پیگیری های اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری،  دادگستری و نیروی 
انتظامی در راســتای صیانــت از اراضی ملی از 
دست متصرف خارج شد.وی ابراز داشت: تصرف 
غیرقانونی اراضی دولتــی و ملی به یک فرهنگ 
غلط تبدیل شده است که در این راستا برای کوتاه 
کردن دست واســطه ها و متصرفان باید اطاع 
رسانی شــود. وی از مردم خواست هنگام خرید 
زمین از مراجع ذی ربط استعام به عمل آورده 
 تا از غیردولتــی بودن اراضــی اطمینان حاصل

 کنند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:
نرخ بیکاری در اصفهان از 
میانگین کشوری باالتر است

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسامی گفت: استان اصفهان به عنوان یک استان 
گردشگر است؛ اما نرخ بیکاری در آن 17 درصد و از 
میانگین کشوری باالتر است.سمیه محمودی ، اظهار 
کرد: اداره میراث فرهنگی شهرضا به همراه مردم باید 
از میراث فرهنگی حمایت کنند و در شهرستان های 

دیگر مردم از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. 

مدیر کل روابط عمومی هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران:

 خبر فروش بلیت ۵ میلیون 
تومانی دروغ است

مدیــر کل روابط عمومــی هواپیمایی جمهوری 
اسامی ایران گفت: اخیرا در برخی از خبرگزاری ها 
خبری را با عنوان» هما بلیت تهران -اســتانبول 
تاریخ 13 خــرداد را به مبلغ ۵ میلیــون و 600 
هزارتومان به فروش می رساند«، منتشر شده که 
این خبر دروغ است. معصومه اصغرزاده همچنین 
افزود: شــرکت هما در این تاریخ به اســتانبول 
پروازی ندارد و پــرواز هما در تاریخ یاد شــده به 
مقصد شــهر آنکارا بوده است که قیمت بلیت این 
پرواز کاما بر اساس برنامه پروازی و به مبلغ حدود 
900 هزار تومان اســت.اصغر زاده گفت: قیمت 
ارایه شده در ســایت فروش بلیت به دلیل ادامه 
مسیر پرواز از آنکارا به اســتانبول توسط شرکت 
 ترکیش ایرالین اســت و هیچ ارتباطــی به هما 

ندارد.

حیدرعلی عابــدی،  نماینده اصفهــان در مجلس 
درباره وضعیت آب استان اصفهان اظهار داشت: در 
حال حاضر از نظر محاسبات آب آشامیدنی اصفهان 
در حاشــیه زاینده رود به باغ های کشاورزان پمپاژ 
می شود، تا این ساعت هیچ اقدامی برای جلوگیری از 
آن نشده و پیگیری های ما نیز جواب نداده است. وی 
با اشاره به نیاز آبی استان افزود: حدود 300 میلیون 
متر مکعب آب آشــامیدنی، صنعت 80 میلیون متر 
مکعب، نیاز کشاورز غرب اصفهان ۴00 میلیون متر 
مکعب، شرق استان ۴00 میلیون متر مکعب و تاالب 
گاوخونی 170 میلیون متر مکعب است که از مجموع 
این میزان آب در خوش بینانه ترین حالت حدود ۴00 
میلیون متر مکعب آب در اثر ذوب شــدن برف در 

سرچشمه های زاینده رود تا پاییز حاصل می شود.
عابدی تصریح کرد: قبا قرار بود طوری برنامه ریزی 
شــود که 700 میلیون متر مکعب آب وارد مخازن 
شــود که ۲00 میلیون متر مکعب نیز بر ای کشت 
پاییزه شرق اصفهان باقی بماند ولی آنقدر وضعیت بد 
است که از همین میزان ۴00 میلیون متر مکعب هر 

یک لیتر که از زاینده رود به باغ های اطراف می رود، 
از آب آشامیدن اصفهان کسر می شود و اکنون نیز به 
خاطر فشار جهاد کشاورزی اراده ای برای حل موضوع 
نمی بینیم؛ اما آیا باغات مهم تر اســت یا تامین آب 
آشامیدنی اصفهان؟ وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید نیاز 
آب آشامیدنی اصفهان را در نظر بگیرند، گفت: انتقال 
آب از تمام برنامه ها متوقف شــده و اکنون استان به 

شدت با بحران مواجه است.

نماینده اصفهان در مجلس:

اصفهان به شدت با بحران آب آشامیدنی مواجه است
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اعتراضات کشاورزان 
اصفهانی بر سر موضوع کمبود آب گفت: یک دهه است 
که حقابه کشــاورزان اصفهانی به غارت رفته است و 

مسئولین گفتند مقصر وزارت نیرو است.
حســن کامران در نطق خود در جلســه علنی دیروز 
مجلس شورای اسامی اظهار کرد: هر وقت کشاورزان 
بیرون می آینــد کتک هم می خورند. چــه باید کرد؟ 
۵ میلیون نفر در ماه خرداد آب شــرب ندارند. این چه 

عدالتی است؟ چرا قانون اجرا نمی شود؟
وی افزود: خروجی این کار نارضایتی مردم است. یک 
بار می توانیم جلوی مردم را بگیریم. این 10 ســال به 
آنهــا دروغ گفتیم. وزارت نیرو تخلــف دارد، کجا باید 
 مجازات شــود؟ این اتفاقات بار امنیتی دارد و دلیلش 

سوء مدیریت است.
این نماینده مجلس خطاب به وزارت نیرو گفت: گفتید 
صندوق درست می کنیم، صندوقتان کو؟ چه خسارتی 
دادید. بارها گفتم ما در این درگیری ها کشته خواهیم 
داد، در همین اعتراضات اخیر چشم یک کشاورز کور 

شده است.

وی تصریح کرد: مگر در برنامه ششــم نگفتیم اولویت 
موضوع آب است. امروز در مجلس موضوع ارز را مطرح 
کردید، آب هم مهم است. کامران سپس گفت: من از 
رییس مجلس می خواهم که جلسه منظم و مستمری 
باشد که ما کشاورزان را نجات دهیم. از آن طرف بانک 
هم حکم جلب کشــاورزان را می دهد که وامشــان را 
نمی توانند پرداخــت کنند، پول گندمــش را هم که 

نمی دهیم،   وزارت نیرو هم جواب نمی دهد.

حسن کامران:

چرا وزارت نیرو نسبت به کشاورزان پاسخگو نیست؟

در حالی که سقف تسهیات خرید خودرو 1۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ اما بسیاری از بانک ها اعم از دولتی و 
خصوصی درخواست دریافت تسهیات خودرو را نمی پذیرند. بخش عمده ای از شعبات بانک ها، هم شعب بانک های 
خصوصی و هم شعب بانک های دولتی ، از دریافت درخواست تسهیات خرید خودرو امتناع کرده و اعام می کنند 
که فعا پذیرش درخواست در این بخش را نداریم. پیش از این با افزایش قابل توجه قیمت خودروها و فاصله تسهیات 
مسکن با قیمت این کاال در بازار ، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیات ارائه شده بود؛ اما برخی بانک ها 
اعطای آن را منوط به سپرده گذاری کرده و برخی دیگر بدون سپرده گذاری اعطای تسهیات را در دستور کار دارند.

بانک ها تسهیالت خرید 
خودرو نمی دهند

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،838،000
تومان

861،000نیم سکه
تومان

591،700ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

162،750
تومان

      قیمت سکه و طال

نشست کمیسیون تولید ملی

عکس روز

پارلمان

رییس مجمع فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان با انتقاد نســبت به 
سکوت دولت در مقابل افزایش نرخ ارز، گفت: حباب ارزی در دست 
دولت است که با تناقض گویی های خود از بیان حقیقت سرباز می زند.

عبدالحسین سیف اللهی در خصوص نوسانات بی رویه نرخ دالر در 
سال 97 به خصوص طی چند روز گذشته، اظهار کرد: به دلیل عدم 
شفافیت و پاسخگویی درست مسئوالن، اکنون شاهد التهابات بازار 

ارز در کشور هســتیم. وی با بیان اینکه حباب ارز را تنها ارز فروشان 
و دالالن در خیابان های اهواز، تهران، تبریز، اصفهان و ... ایجاد نمی 
کنند، گفت: حباب ارزی در دست دولت اســت که با تناقض گویی 
های خود از بیان حقیقت سرباز می زند.وی با انتقاد بر تناقض گویی 
صحبت های آقای ترکان، نوبخت، ســیف و ... در خصوص نرخ ارز و 
مسائل اقتصادی، تصریح کرد: تناقض گویی ها به حدی پیش رفته 

که مردم متوجه آن هستند و تمایل شدیدی به خرید ارز پیدا کرده 
اند.وی  با تاکید بر اینکه عامل اصلی فروش دالر در کشور خود دولت 
است، گفت: باید پرسید که چرا بانک مرکزی نرخ دالر دولتی را حدود 
3700 تومان اعام می کند؛ اما در بازار آزاد دالر با نرخ ۵600 تومان به 
فروش می رسد. برخی معتقدند رقمی را که دولت به عنوان یارانه به 
مردم می پردازد با فروش دالر ۵۵00 تومان به دولت باز می گردد. 

رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان:
حباب ارزی در دست دولت است

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه نرخ گوشت در اصفهان 
گران نشده است، گفت: نوســانات نرخ دالر نیز بر گرانی قیمت گوشت 
بی تاثیر نیست؛ چرا که احتمال صادرات دام زنده در این شرایط وجود دارد.

رضا انصــاری، در خصوص افزایش نرخ گوشــت در کشــور، اظهار کرد: 
با وجودی که به دلیــل برخی بی ثباتــی ها، نرخ گوشــت در پایتخت 

افزایش یافته اســت؛ اما در حــال حاضر هیچ گونه افزایــش قیمتی در 
 بازار گوشــت اصفهان وجود ندارد و همانند ســال گذشته گوشت قرمز 

فروخته می شود.
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر گرانی گوشت، گفت: اصفهان 
تا دقیقه 90 مقابل افزایش نرخ گوشت مقاومت خواهد کرد؛ چرا که شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای نیست که بتوان نسبت به افزایش قیمت ها اقدام 
کرد.رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه متاسفانه وارد شدن 
دالالن به بازار ارز تا حدودی منجر به گرانی گوشت در کشور شده است، 
افزود: گرانی دالر به طور غیر مستقیم بر افزایش قیمت دام تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه اصفهان در تامین دام سنگین خود کمبودی ندارد و دام 

خود را به شــهرهای دیگر صادر می کند، اظهار کرد: به دلیل ذائقه مردم 
اصفهان، در تامین دام سبک دچار کمبود هســتیم که این نیاز از طریق 
واردات تامین می شود.انصاری با تاکید بر اینکه به طور قطع خشکسالی و 
کم آبی بر افزایش نرخ گوشت قرمز تاثیرگذار است، گفت: البته نوسانات 
نرخ دالر نیز بر گرانی قیمت گوشــت بی تاثیر نیســت؛ چرا که احتمال 

صادرات دام زنده در این شرایط وجود دارد.
وی هم چنین به قیمت انواع گوشت در اصفهان اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی مخلوط در اصفهان بین ۴۲ تا ۴3 هزار 
تومان، گوشت گوساله ۴0 هزار تومان، گوشــت شتر بین ۴۵ تا ۴6 هزار 
تومان و گوشت درجه دو بدون استخوان گوسفندی ۴0 هزار تومان است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

نوسانات دالر بر گرانی 
گوشت تاثیرگذار است

 
پیش از این نیز در جریان باال رفتن نرخ ارز در زمان 
دولت احمــدی نژاد باال رفتن اقــام کوچکی مانند 
چوب بستنی و کره موجب شــد تا قیمت تمام شده 
بســیاری از اقام خوراکــی افزایش قابــل توجهی 
داشته باشــد. در ماه های پایانی ســال گذشته نیز 
آمار عجیب و غریبی از  واردات 180 تن کود انسانی 
از ترکیه به ارز 11 هــزار دالر 9۴1 تن بیل، بیلچه، 
 کلنگ و شن کش از کشــورهای مختلف جهان نیز

 خبرساز شد.
 شــکل گیری این روند بیمار گونه در اقتصاد بخشی 
ناشــی از غفلت دولت از زیر ســاخت ها و تولیدات 
مصرفــی و بخشــی ناشــی از عدم حمایــت های 
درســت و همه جانبه از بخش های تولید ملی بوده 
که در این ســال ها عما جای خود را بــه تولیدات 
خارجی و کاالهــای وارداتی داده انــد. این گزارش 
به بخشــی از تغییر قیمت کاالهای متاثر از افزایش 
قیمت دالر می پــردازد که اگر چه  چنــدان مهم و 
کاربردی نباشــند؛ اما در نهایت می توانند در سطح 
 عمومی جامعه ســبد خریــد مــردم را کوچک تر 

کند. 
میوه

اگر چه در سال گذشــته تاش شد تا جلوی واردات 
میوه های قاچاق گرفته شــود و مانورهای اقتصادی 
و نظامی زیادی نیز در این رابطه انجام شــد؛ اما در 
حقیقت هنوز بخش زیادی از بازار مصرفی و میوه های 
پر طرفدار ایران به بازارهای خارجی وابسته است. بر 
اساس آمار گمرگ ســیب ، پرتقال و موز پرطرفدار 

ترین میوه هایی اســت که به کشــور وارد می شود 
همچنین میوه هایــی مانند زردآلو، انگور شــیلی و 
انگور آفریقایی، گابی آمریکایی و گابی چینی نیز به 
صورت غیر رسمی و به صورت قاچاق در بازار به وفور 

یافت می شود. 
این در حالی است که ایران یکی از اصلی ترین تولید 
کنندگان ســیب درختی و حبوبات است. این روند 
وارداتی با افزایش نرخ ارز می تواند ثبات قیمت میوه 

در بازار به  شدت تحت تاثیر قرار دهد.

سنگ قبر
در طول سالیان گذشــته، اقام و کاالهای متعددی 
در لیســت واردات قرار گرفتــه، از بیــل و کلنگ، 
ســوزن گرفته تا عطر و ادکلن و تجهیــزات و ادوات 
 صنعتی، اما کمتر از واردات ســنگ قبر ســخن به
 میان آمده است. اگر چه سال گذشته رییس اتحادیه 
ســنگ اصفهان طی گفت و گویی از فعالیت 6 هزار 
واحد تولیدی سنگ بری در ایران خبر داده و ایران را 
بعد از هند، چین و ایتالیا، دارنده رتبه چهارم سنگ 

معدن در دنیا  دانســته بود؛ اما در چند سال گذشته 
واردات سنگ قبر چینی به دلیل پایین بودن قیمت 
آن نســبت به تولیدات داخلی با اقبال زیادی مواجه 

شده است.
دامنه دات کام

دامنه یا Domain نام وبســایت است و در واقع یک 
آدرس اینترنتی برای پیدا کردن ســایت مورد نظر 
در دنیای مجازی است. نوسانا ت نرخ ارز در چند روز 
گذشته باعث هجوم ایرانیان برای تمدید اعتبار خود و 

باال رفتن یکباره قیمت این دامنه شده است.
تهویه مطبوع

صنایع ســاختمانی و کاالهای مصرفــی در آن یکی 
از ســودآورترین کاالهای تولیدی در دنیا هســتند؛ 
اما صنعت ســاختمانی ایران در ســال های گذشته 
شاهد هجوم وســیع واردات کاالهای ساختمانی در 
هر سطح و دسته ای بوده اســت. تهویه مطبوع یکی 
از محصوالتی اســت که علی رغم داشــتن بازار  10 
هزار میلیارد تومانی در ایران تنها 10درصد سهم بازار 
تولید داخلی را دارد.  این مسئله در کنار وابستگی به 
تامین مواد اولیه وارداتی که در این ســال ها در این 
صنعت شکل گرفته در آینده موجب افزایش قیمت 
هواکش در بازار خواهد شد. ورای هر تهدید و رخدادی 
می تواند فرصت های زیادی نهفته باشــد؛ بیان این 
آمار و ارقام اگر چه تاسف آور و نشان از بیماری پیش 
رونده تولید و اقتصاد در ایران اســت؛ اما می تواند با 
هوشیاری مسئوالن اقتصادی و برنامه ریزی درست 
نهادهــای تولیدی در کشــور دوبــاره احیا و کمک 
 شایانی به چرخیدن چرخ های دوباره صنعت و تولید 

کاالی ایرانی باشد.

گرانی کاالها از سنگ قبر تا تهویه مطبوع در راه است

نوسانات نرخ ارز در چند روز گذشــته با تحلیل ها و بحث های زیادی در زمینه های مختلف 
اقتصادی ایران همراه بوده است؛ اگر چه درگیر بودن سطوح مختلف اقتصاد کالن کشور با 
ارز و نوسانات آن طبیعی به نظر برسد؛ اما آنچه در این رخداد صعود و فرود نگران کننده است 
بخش های کوچکی از اقتصاد است که شاید چندان به چشم نیاید؛ اما می تواند تاثیر زیادی در سطح 

و کیفیت زندگی عمومی مردم داشته باشد.

  نبض بازار ایران در دست دالر؛ 

بازار

جعبه ابزار

Yashik جعبه ابزار بابل مدل

 26,000
تومان

V-402 جعبه ابزار وفایی مدل

 47,000
تومان

جعبه ابزار ايران پتک 
TG2110 مدل

 135,000
تومان

مرضیه محب رسول
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مدیرنگارخانه صفوی:
فروش آثار هنری در اصفهان 

پیشرفت داشته است
حراج نقاشی های کوچک اصفهان در گالری اکنون 
و حراج آثار هنر کالسیک اصفهان در خانه صفوی 

تا امروز تمدید شد.

این حراج های هنری که در هفته های پایانی سال 
۹۶ و به عنوان برنامه پایانی ســال ۹۶ به صورت 
موازی در گالری اکنون و خانه صفوی آغازشــده 
بود، به مدت یک هفته تا ۲۲ فروردین ماه ســال 
جاری)امروز( تمدید شد. آثار به حراج گذاشته شده 
در گالری اکنون که دومین سال پیاپی بود که این 
برنامه را اجرا می کرد، به کیوریتوری مجید فعال و 
هاجر رهگذر انتخاب شده و درزمینه  هنر معاصر و 
مدرن بودند. این آثار در اندازه های کوچک تر چون 
اندازه ۵۰*۷۰ آماده و توسط بالغ بر ۶۰ هنرمند 
خلق شده اند. این آثار که قیمت بعضی از آن ها تا 
۲ میلیون تومان هم می رســید، در این حراج با 
حداکثر قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش گذاشته 
شد.آثار حراج شده در خانه صفوی به کیوریتوری 
امیر رجایی و دستیار کیوریتوری عاطفه یزدانی 
هم در سبک های نگارگری، مینیاتور، نقاشی خط 
و آبرنگ که همگی از سبک های نقاشی کالسیک 

اصفهان هستند، خلق شده بودند.
الناز رجبیان، مدیر گالری اکنون و نگارخانه خانه 
صفوی در ایــن رابطه گفت: هــدف از برگزاری 
این گونه حراج ها، تشــویق هنردوستان به خرید 
آثار هنــری و درنتیجه حمایت از هنــر و ایجاد 
فرهنگ خرید اثر هنــری در میان مردم اصفهان 
است. وی ادامه داد: به طورکلی، فروش آثار هنری 
در یک سال گذشته، نسبت به سال پیش پیشرفت 
داشته، اما بدیهی اســت که این رقم فروش نیز با 
فروش آثار هنری در تهران قابل مقایســه نیست. 
رجبیان بیــان کرد: گالری های متعدد شــهر در 
تکاپو هستند تا گام به گام فرهنگ خرید آثار هنری 
را در فضای هنردوست اصفهان پیشرفت دهند تا 
در آینده، اصفهان، به عنوان پایتخت هنری کشور، 
 به پایتخت حمایت از هنــر و هنرمند نیز تبدیل 

شود.

چهره ها

نمایشگاهبزرگکتابامسالدراصفهانبرگزارمیشود

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

هادی حجازی فر : 
 از طارمی استقبال کردند

 از ما نه!
هادی حجازی فر، بازیگر 
ســینما در واکنش به 
حواشی به وجودآمده 
درباره فیلم »التاری« 

می گفتند  گفت: 
این فیلم دردسر 
البــد  اســت. 
پیش خودشــان 

می گفتنــد چــه 
کاری است که برای 
خودمــان دردســر 
بســازیم، یــک کار 

بی خاصیت می سازیم 
و خیال مان راحت می شــود. کسی زیر بار این 
فیلم نمی رفت. آقای رضوی چه هزینه ای کرد، 
چقدر ما مصیبت کشــیدیم. ما برای این فیلم 
به قطر رفتیم، شــما باورتان نمی شــود که از 
سفارتخانه یک نفر نیامد حتی یک سر به ما بزند. 
بعد هم زمان با حضور ما در قطر مثال در مراسم 
معارفه مهدی طارمی، کلی دیپلمات یقه سفید 
صف می کشــند. مهدی طارمی بازیکن ملی و 
بزرگی اســت ولی این تبعیض ها را من شخصا 
متوجه نمی شوم. اگر بگوییم در سفارت نبودند، 
یا ماموریت بودند و کارهای مهم تری داشــتند 
حق با آنها بود ولی فکر نمی کنم خوشــامد به 
یک گروه که حمید فرخ نــژاد، جواد عزتی، نادر 
سلیمانی، ساعد سهیلی و حسین مهدویان را با 

خودش آورده است، سخت باشد.

 نظر »پنه لوپه کروز«
 درباره »اصغر فرهادی«

»پنه لوپه کروز« بازیگر مطرح هالیوودی که در 
»همه می دانند« به کارگردانی »اصغر فرهادی« 
بازی کــرده ، در گفت و گویی بــا مجله »ال« 
درباره همبازی شدن با همسرش »خاویر باردم« 
در فیلم فرهادی گفت: »راســتش را بخواهید 
نمی توانم بگویم بازی کردن کنار خاویر ساده تر یا 
سخت تر از بازی کردن کنار بقیه هنرپیشه هاست. 
برای من فرقی نمی کند. زمان 
فیلم برداری همان اضطراب 
و نگرانی همیشگی را دارم، 
درســت مثل این اســت 
کــه می خواهــم 
اولیــن فیلــم 
م  یی ا ســینما
را بــازی کنم. 
آدم  وقتــی 
سراغ این شغل 
می آید، مدام با 
چیزهای جدید 
روبه رو می شود. 
به هر  حال همین 
قدر کــه این حرفه 
می تواند تعادلت را به هم بریزد، می تواند مهیج 
هم باشد«. نظر کروز درباره فرهادی هم جالب 
است: »اصغر انسان فوق العاده ای است. آدم دلش 
می خواهد دل و جانش را برای او بگذارد. بعضی 

وقت ها حتی از دل  و  جان هم بیشتر ... «.

بیژن امکانیان هم به »پدر« 
پیوست

بیژن امکانیان، بازیگر ســینما و تلویزیون به 
ســریال »پدر« به تهیه کنندگی حامد عنقا و 

کارگردانی بهرنگ توفیقی پیوست.
بیژن امکانیان که در ســریال رمضانی »پدر« 
نقش توفیق را برعهده دارد، هفته گذشته برای 
نخستین بار مقابل دوربین رفت تا نقش رفیق و 
همکار حاج علی )با بازی مهدی سلطانی( را که 
عنقا برای او نوشته، بازی کند. بازیگر »گلهای 
داوودی« آخرین بار با ســریال »گســل« در 
تلویزیون به ایفای نقــش پرداخت. تا به حال 
نزدیک به نیمی از سریال »پدر« تصویربرداری 
شده اســت و مراحل فنی کار از جمله تدوین 
توسط امیرشیبان خاقانی و آهنگسازی توسط 

ستار اورکی همزمان جلو می رود.

کنسرت نوا به سرپرســتی مســعود کبوتری، ۲3 و ۲4 
فروردین)پنجشــنبه و جمعه( در هنرسرای خورشید به 

اجرای برنامه می پردازد.
گروه امیر جاهد با عنوان »نوا«به سرپرستی و آهنگسازی 
مســعود کبوتری و با صدای مهدی روغنی آخر این هفته 

۲3 و ۲4 فروردین ساعت ۲۰ تا ۲۲ به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
هنرسرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مراکز 
موســیقی و حمایت کننده از آثار گروه های موسیقی در سبک های متنوع شــامل سنتی و کالسیک، پاپ 
کالسیک و موسیقی مقامی، در اولین اجرای ســال ۹۷ میزبان گروه نواســت.این برنامه موسیقی در محل 
هنرسرای خورشید واقع در پل چمران، جنب شهرداری منطقه ۷ برگزار می شود که عالقه مندان برای تهیه 

بلیت و حضور در این کنسرت می توانند به سایت navayemehr.ir مراجعه کنند.

هنرسرای خورشید 
میزبان اجرای کنسرت 
موسیقی نوا

نمایش »کارمند« به کارگرداني رادمهرکشــانی از ۲1 
فروردین تا 14 اردیبهشــت ســاعت 1۹:3۰ در سالن 

کوچک تاالر هنر اجرا مي شود.
این نمایش داستان زندگی کارمندی بوده که در اداره ای 
مشغول کار اســت، این اداره قوانینی دارد که تخطی از 

قوانین موجب مجازات می شود، از جمله قوانین این است که کارمندان حق داشتن فرزند ندارند و همسر 
وي  تمایل به داشتن فرزند دارد .به گفته کارگردان هر شب اجراي این نمایش با دیگری متفاوت است و 
عالقه مندان به تئاتر در شب های مختلف تفاوت شیوه و سبک اجرا را روی یک نمایشنامه واحد را تجربه 
مي کنند .نمایش »کارمند« اثر والتروایکس به کارگرداني رادمهرکشانی از ۲1 فروردین تا 14 اردیبهشت 
هر شب ساعت 1۹:3۰ در سالن کوچک تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان اجرا مي شود.

اجرای نمایش 
»کارمند« در تاالرهنر 
اصفهان

با توجه به اینکه شما کالس های طنزپردازی 
را در اصفهان برگزار کرده اید، نظرتان درباره 

طنزنویسان اصفهانی چیست؟ 
همان طور کــه می دانید تهران، اصفهان و مشــهد 
ازجمله شهرهایی هستند که تاکنون توانسته اند در 
زمینه طنزپردازی موفق عمل کنند و حلقه های خوبی 
تشکیل دهند؛ اما حقیقت آن است که طی سال های 
اخیر حلقه طنز اصفهان بسیار موفق تر از دو شهر دیگر 
ظاهرشده است به گونه ای که توانسته در این زمینه 
از تهران مرکزیت زدایی کند و بــه مهم ترین حلقه 

طنزنویسی کشور تبدیل شود.  
نظرتان در مورد استندآپ کمدین های اصفهان 
چیست؟ آیا آنها نیز توانسته اند به این اندازه 

موفق عمل کنند؟ 
ما در اصفهان تاکنون حدود سه جشنواره استندآپ 
کمدین را داشتیم که توانسته دست کم 4 الی ۵ نفر 
را به عنوان استندآپ کمدین به جامعه معرفی کند. 
درواقع من بسیار خوشحالم که اصفهان توانسته در این 
زمینه به عنوان پیشرو عمل کند و انتظار ما نیز از شهر 
اصفهان همین است. زیرا اصفهان دارای پیشینه ای 
قوی در زمینه ادبیات، فرهنگ و هنر است و همگان از 

آن به عنوان شهری بزرگ یاد می کنند. 
اما باید این را در نظر داشــته باشیم که اگرچه امروز 
اصفهان در برگزاری استندآپ کمدی و آوردن نشاط 
در میان مردم پیش قدم شده و این اتفاق خوبی است، 
اما بازهم امیدواریم شرایطی مهیا شود که این شهر 
هنرپرور در آینده ای نزدیک تبدیل به مرکزی برای 
رویدادهای ملی و بین المللی در زمینه شــعر و طنز 

شود.  
با توجه به شناختی که از طنزپردازان اصفهانی 
دارید فکــر می کنید این هنرمنــدان تا چه 
اندازه از طنزپردازان قدیم اصفهان و اساتید 

سرشناسی چون ارحام صدر تاثیر گرفته اند؟ 
قبــل از هرگونه صحبتی در مورد ایــن موضوع باید 
بدانیم که نقــش ارحام صدر در طنــز ایران به نوعی 

بی بدیل و بی نظیر اســت. اما نکته مهم اینجاست که 
چه می شــود، فردی همچون ارحام صــدر به وجود 
می آید و چه پیشینه ای پشت سر آن است که اصفهان 
ارحام صدری تحویل ایران می دهد که بعد از آن دیگر 

نمی تواند. 
اگر جوانان مــا تصمیم دارند که ارحــام صدر امروز 
اصفهان شوند، تنها راه آن افزایش سطح سواد و دانش 
است. آن ها باید به دنبال فراگیری هنرهای نمایشی 
و طنزنویســی روند. چراکه اگر می بینیــم نام ارحام 
صدر امروز ماندگار شــده و ما همواره از آن به عنوان 
فردی اثرگذار یاد می کنیم به این دلیل است که این 
فرد توانایی داشــته و این توانایی تنها از راه دانش به 

دست می آید.  
ازنظر من برای آنکه اصفهان بتواند چراغ طنز خود را 
همواره روشن و پرفروغ نگه دارد، تالش زیادی الزم 

است و خیلی دور از ذهن نیست که ارحام صدر آینده 
اصفهان در بین همین بچه هایی باشد که به تازگی کار 
خود را شروع کرده اند. البته تنها به شرط آن که وقت 

بگذارند و تمرین کنند. 
با توجه به صحبت های شما ما به آموزش های 
بیشــتری در اصفهان نیاز داریم. از نظر شما 

آموزش به تنهایی کارساز است؟ 
صد درصــد به آمــوزش بیشــتری نیاز اســت. اما 
طنزپردازان نباید این نکته را فراموش کنند که اگرچه 
بسیاری از توانایی های آن ها با شرکت در کالس های 
آموزشــی ارتقا پیدا می کند اما کافی نیســت و الزم 
اســت که در کنار شــرکت در کالس های آموزشی 
ســطح مطالعه خود را نیز باال ببرند. در ده سال اخیر 
کتاب های بســیار خوبی در زمینه طنــز و هنرهای 
نمایشی به فارسی ترجمه شــده که می توانند کمک 

بسیار خوبی باشند. 
درواقع عالقه مندان به این حــوزه ابتدا باید مطالعه 
کنند و سپس برای رفع اشــکاالت خود نزد اساتید 
روند تا آن ها بتوانند از این طریق ســطح کاری او را 
باال ببرند. حتی اگر استاد ارحام صدر نیز زنده بودند 
تنها می توانستند اشکاالت را برطرف کنند و این خود 
جوانان هستند که باید مقدمات کار را از طریق مطالعه 

فراگیرند. 
اما متاسفانه این روزها جوانان ما به دنبال آمپول هر 
چیزی می گردند و تصور می کننــد همه چیز باید به 
آن ها دیکته شود. درحالی که در این کار عجله جایی 
ندارد. چه بسا طنزپردازان بزرگ ما نیز یک شبه بزرگ 
نشدند و گاها عقبه هایی 4۰ ســاله پشت سر دارند 
و با چنین تالشــی اســت که امروز از آنان به عنوان 

طنزپردازان بزرگ ایران یاد می شود. 
ازنظر شما تا چه اندازه مسائل کشوری و مسائل 
بومی اصفهان در طنزهای نویسندگان اصفهان 

مطرح می شود؟  
بسیار کم دیده می شود و دلیل این موضوع نیز همان 
ســطح پایین مطالعات اســت. در حقیقت طنزی 
سودمند است که مشکالت جامعه را بیان و باری را از 
دوش مسئولین بردارد. امروز شهرداری اصفهان هزینه 
زیادی را برای برگزاری جشنواره های استدآپ کمدی 
متقبل شده، اما اگر در آینده سود آن به اصفهان نرسد 

عمال تبدیل به اقدامی بی حاصل می شود. 
دلیل فقر این رویکرد در نویســندگان طنز 

چیست؟ 
ابتدا آنکه طنزپردازان ما تا حدودی به دنبال سوژه های 
روشنفکرانه هستند و دوم آنکه اغلب تصور می کنند 
برخی ســوژه های کاربردی در جامعه دیگر به نوعی 
کلیشه شده اند و سراغ آن ها نمی روند. درحالی که هر 
چه سوژه بیشتر به زندگی آدم های یک شهر یا والیت 
نزدیک تر باشد بیشتر موردپسند جامعه واقع می شود. 
من امیدوارم طنزپردازان ما به سمتی روند که به جای 
پرداختن به حرف کلی بیشتر به جزئیات توجه کنند. 
برای مثال حتی یک کوچه یا محله در اصفهان می تواند 

موضوع خوبی برای استندآپ باشد. 

اصفهانهمچناندرانتظارارحامصدریدیگر

اگرچه اصفهان به داشتن طنازترین مردم این سرزمین مشهور اســت؛ اما اینکه این روزها 
حال وروز طنز در اصفهان چگونه است نیاز به بررسی عمیق تری دارد. رضا ساکی، فوق لیسانس 
زبان و ادبیات از سال83  اقدام به نوشتن طنز و نقد کرده و آثار خود را در مطبوعاتی همچون گل آقا، 
همشهری، مردم ساالری، قدس، جام جم و... منتشر کرده  و چندین بار در جشنواره استندآپ کمدی 
اصفهان به داوری پرداخته و با وضعیت فعلی طنز اصفهان آشناست. گفت و گوی ما را در ادامه بخوانید.   

  طنزپردازان قبل از هر چیز باید یک روزنامه نگار باشند؛  
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داریوش فرضیایی 
باالخره از عشقش 

رونمایی کرد!

»نیکی کریمی« 
تصویری از پشت صحنه 

سریال »ممنوعه« را 
در صفحه شخصی اش 

منتشر کرد.
همه بازیگران زن 

مجموعه »گلشیفته« 
در یک قاب

هاجر مرادی

پس از ایجــاد وقفه ای ســه ســاله در برگزاری 
نمایشــگاه بزرگ کتاب اصفهان، این نمایشــگاه 
مهرماه امســال در محل برگزاری نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش اداره رســانه شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان؛ بر اساس هماهنگی های 
انجام شده میان شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این استان، نمایشگاه کتاب اصفهان مهرماه امسال 
برگزار خواهد شد تا عالقه مندان به کتاب، فرصت 
دوباره ای برای آشــنایی و خرید جدیدترین آثار 

منتشر شده در حوزه های مختلف داشته باشند.
توافق های اولیه برگزاری این نمایشــگاه در دیدار 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان انجام شده و قرار است جزئیات برگزاری 
این نمایشــگاه در آینده نزدیک تدوین شــده و 

اطالع رسانی شود.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان در این ارتباط گفت: تابستان سال 
۹4، آخرین نمایشگاه بین المللی کتاب در استان 

اصفهان برگزار شد و پس از آن، با وجود تالش های 
صورت گرفته، امکان برگزاری نمایشــگاه کتاب 

ایجاد نشد.
علی یارمحمدیــان بــا تاکید بر اینکه شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان سال 
گذشــته تالش های بســیاری را بــرای برگزاری 
نمایشــگاه کتاب انجام داد، افزود: سال گذشته با 
جدیت در تالش برای برگزاری نمایشــگاه کتاب 
با هر شــرایط ممکن بودیم تا قدمی در راه توسعه 
و اعتالی فرهنگی مردم اســتان اصفهان برداشته 
شــود؛ با این وجود، امکان برگزاری این نمایشگاه 

میسر نشد.
وی با اشــاره به اینکــه برنامه ریزی های برگزاری 
نمایشگاه کتاب را از ابتدای ســال آغاز کردیم تا 
هیچ فرصتی برای برگزاری این نمایشگاه از دست 
نرود، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های اولیه 
قرار است این نمایشگاه از 1۹ تا ۲۵ مهرماه و طی 

هفت روز کاری برگزار شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با بیان اینکه این شــرکت هیچ گونه نگاه 
تجاری به برگزاری نمایشــگاه کتاب ندارد، تاکید 

کرد: روال قانونی برای برگزاری نمایشــگا ه ها این 
است که شــرکت نمایشــگاه ها مکان مورد نیاز 
برای برگــزاری رویدادها را به صــورت اجاره در 
اختیار برگزار کنندگان قرار می دهد؛ اما بر اساس 
مســئولیت های اجتماعی و فرهنگی پیش بینی 
شده برای شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، فضای نمایشگاه کتاب بدون اینکه هیچ 
هزینه ای دریافت شود، در اختیار اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
هم در این دیدار با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب 
یکــی از اصلی ترین رویدادهای فرهنگی اســتان 
به شــمار می رود، گفت: تاکید ما بر این است که 
نمایشگاه کتاب باید در اصفهان برگزار شود چرا که 
استان های دیگر به صورت مرتب نمایشگاه کتاب 
را برگزار می کنند و استان ما از این استان ها عقب 

افتاده است.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلی انصاری با 
بیان اینکه همه ادارات و ارگان ها باید دســت به 
دســت هم بدهند تا نمایشــگاه کتاب اصفهان به 
بهترین شکل ممکن برگزار شود، افزود: نخستین 

قدم در این راســتا را شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان برداشت. 

رییس حوزه هنری اصفهان:
 »هنر برای مردم« 

موردتوجه قرارگرفت
رییس حــوزه هنری اصفهان گفــت: 4۹ برنامه 
خاص و بزرگ در هفته هنر انقالب اســالمی در 

استان اصفهان برگزار می شود.
مهدی احمدی فر در نشســت خبری هفته هنر 
انقالب اسالمی اظهار کرد: در استان اصفهان به 
خاطر جایگاه خاصی که اصفهان دارد و اصفهان 
به عنــوان دیرینه تمدن ایران و اســالم جایگاه 
خاصی دارد، این ماموریت به حوزه هنری استان 
اصفهان واگذار شــده تا در دو حــوزه محوریت 
حرکت هنری را در کشور بر عهده بگیرد و یکی 
از این دو حوزه »هنر ســنتی« است و حوزه دوم 

»ادبیات پایداری و دفاع مقدس« است.
رییس حوزه هنــری اصفهان گفــت: در برنامه 
امسال هم افزایی و مشارکت بسیاری از دستگاه ها 
را در برگزاری برنامه این هفته داشتیم که موضوع 
قابل توجهی است و موضوع »هنر برای مردم« نیز 

مورد توجه بوده است.
وی عنوان کرد: 4۹ برنامه خاص و بزرگ در هفته 
هنر انقالب اسالمی در اســتان اصفهان برگزار 
می شــود و طبق رصدی که انجام شد بیشترین 
تعداد برنامه، بیشترین گستردگی در موضوعات 
و پوشــش کامل رســالت حوزه هنری در همه 

بخش ها در اصفهان انجام شده است.

با مسئوالن

پس از 3 سال فراموشی؛

نمایشگاه بزرگ کتاب 
امسال در اصفهان برگزار 

می شود
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 ۷۰ حلقه چاه در مناطق مختلف حفر می شود

نگاهپیشنهاد سردبیر:

طبیعت در دنیای مدرن
جهانی که در آن زندگی مــی کنیم، تغییرات 
و تحوالت بسیاری را از سر گذرانده تا به آنچه 
امروز پیش روی ماســت، تبدیل شــده است. 
زمانی که انســان، پا به عرصه این کره خاکی 
نهاد، تصمیم گرفت با تسخیر طبیعت، زندگی 
خویش را ســر و ســامان دهــد. او در آغاز  از 
طبیعت، تنها برای رفع نیازهای ابتدایی خویش 
سود می جست. از چوب برای سرپناه و وسایل 
اولیه زندگی و لوازم شکار و سپس امکاناتی برای 
حمل و نقل، بهره برداری می کرد ولی با گذشت 
زمان، با توسعه و پیچیدگی هایی که در زندگی 
انسان به وقوع پیوست، شیوه بهره برداری او از 
طبیعت نیز دستخوش پیچیدگی های بسیاری 
گردید. انسان، دیگر از طبیعت، تنها برای رفع 
نیازهای ابتدایی استفاده نمی کرد؛ بلکه از آن 
برای انباشــت ثروت، رفاه بیشــتر و تسخیر و 
سلطه خویش بر اشخاص و محیط اطراف خود، 

بهره می برد. 

در طول سالیان دراز، تالش انسان، همواره بر 
این بوده است که بیاموزد چگونه زندگی کند و 
به چه نحو، از مواهب طبیعی برخوردار شود و 
چه بسا مشکالت بسیاری مانند کمبود مسکن، 
غذا و امکانات زندگی ، او را به راهی کشــانده 
است که نتیجه آن، پیشــروی به سوی عرصه 
های زیســت محیطی )اکولوژیکی(، طبیعی و 
دست نخورده و یا در جهت تبدیل زمین های 
مرغوب کشاورزی به محدوده شهرها و... است.

قدرت تولید موادغذایی در ســطح جهان، به 
علت فرسایش خاک و بهره برداری بی رویه از 
زمین و آب، در حال کاهش است و بیم آن می 
رود که جهان تا چند سال دیگر، با کمبود مواد 
غذایی رو به رو شود. بسیاری از شهرهای جهان، 
با کم آبی شدید دست به گریبان هستند، مواد 
ســمی موجود در هوای شــهرها، فقط از لوله 
اگزوز ماشــین ها و یا دودکــش کارخانه های 
داخل شهر تولید نمی شــود؛ بلکه بادهایی که 
به سوی شهرها می وزند، گرد و غبار و گازهای 
کارخانه های اطراف را هم وارد شهر می کنند و 
به غلظت مواد سمی هوای مناطق مسکونی می 
افزایند. این جاست که نقش درختان )به عنوان 
نماد طبیعت(، در جلوگیری و کاهش آلودگی 

هوا روشن می شود. 
همچنین می تــوان به اهمیــت درختان در 
جلوگیری از ســر و صدای محیط اشاره نمود. 
می دانیم کــه یکی از آثــار نامطلوب صنعت، 
ایجاد ســر و صدا در مناطق مسکونی است که 
در اثر تراکم جمعیت و وسایط نقلیه موتوری، 
کارخانه ها و وسایل و ماشین های ساختمانی و 
ساختمان سازی تولید می شود. از این رو، اگر 
اقدامات الزم در جهت کمتر کردن ســر و صدا 
و کاهش آلودگی صوتی در شهر های صنعتی 
بزرگ و نزدیک فرودگاه هــا انجام نگیرد، می 
تواند ناراحتی عصبی و روحی غیر قابل جبرانی 
را به وجود آورد. عالوه بر اقدامات فنی الزم برای 
جلوگیری از سر و صدای محیط، جنگل کاری، 
ایجاد فضای ســبز در داخل شــهرها و اطراف 
مناطق صنعتی و فرودگاه هــا، به میزان قابل 

مالحظه ای از آلودگی صوتی می کاهد.
از فواید دیگر درختان، می توان به استفاده در 
مواد دارویی و صنعتی، حفــظ ذخایر ژنتیک 
گیاهی و جانــوری و تامین غــذا و مأمن برای 
حیوانات وحشــی و پرنــدگان و ســرانجام، 
گردشگری در طبیعت )اکوتوریسم( اشاره کرد.

واقعیت، این اســت که ما امروز در مقطعی از 
تاریخ و در مرحله ای از توســعه قرار گرفته ایم 
که بهره برداری بی رویه و شــتاب زده، موجب 
تخریب کیفیت و گاه، نابــودی کامل طبیعت 

شده است. 
منابع زیســت محیطی زمین، شــاید بتواند 
بســیاری از آمال و آرزوهای بشــری را تحقق 
بخشد. مسائل زیست محیطی، امروزه، دامنه 
وســیعی پیدا کرده اند و از حد مســائل فنی 
گذشــته اند و عمیقا دارای مفهــوم اجتماعی 

هستند.
حاال این ســوال پیش می آید که چگونه شیوه 
های غارتگرانه که طبیعت را به نحوی خطرناک، 
رو به نابودی می برنــد را در دنیای مدرن، به 
شیوه های معامله سودبخش با طبیعت و رشد 
توسعه اجتماعی و اقتصادی با حفظ طبیعت، 
تبدیل کنیم. در این زمینه، بسیاری از کشورها، 
اقدامات قابل توجهی انجام داده اند. اقداماتی 
که هنوز در کشور ما انجام نشده و اگر به آن بی 
توجهی شــود اتفاقات جبران ناپذیری خواهد 

افتاد. 

اخبار

کشف و جمع آوری ۸۰ تن 
چوب بلوط قاچاق

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به کشف و جمع آوری 80 تن 
چوب بلوط قاچاق در والشان شهر درچه گفت: 
این مقدار چوب قاچاق را ماموران در بازرسی از 
سه کارگاه غیرمجاز تولید ذغال در والشان شهر 

درچه کشف کردند.
عباسعلی حیدری ارزش چوب های کشف شده 
را بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم 
کرد و افزود:ایــن چوب ها به صــورت قاچاق از 
اســتان های مجاور به این مــکان منتقل و برای 
 تولید ذغــال در کوره های ذغال پزی اســتفاده 

می شده است.
وی گفت: در این زمینه چهار نفر هم دســتگیر 

شدند.

کاهش 53 درصدی بارش سال 
زراعی در اردستان

رییس اداره هواشناسی شهرستان اردستان گفت: 
میزان بارش در سال زراعی جاری در شهرستان 
اردســتان به 42/5 میلیمتر رسیده که نسبت به 
88 میلیمتر بارش سال زراعی گذشته، 53 درصد 

کاهش داشته است. 
جواد رمضان پور افزود: بارش های ســال زراعی 
جاری در شهرستان اردستان همچنین 60 درصد 

نسبت میانگین بلند مدت کاهش داشت. 
وی عنوان کرد: بیشترین بارش ها نیز در روستای 
تورزن بــا 12 میلیمتر، ســرجهن 10 میلیمتر، 
اردستان 5/2 میلیمتر و در سایر نقاط بین پنج تا 

هشت میلیمتر بود.

 دستگیری یک گروه مخرب
 در خوانسار

گروه 5 نفره متخلف شکار و مخرب رستنی ها که 
از اســتان های همجوار اقدام به زنده گیری یک 
قطعه کبک و از بین بردن چهــار عدد تخم این 

پرنده کرده بودند، دستگیر شدند.
این گــروه همچنین اقــدام به کنــدن برخی 
رســتنی ها درمنطقه شــکار ممنوع گلستانکوه 
کرده  بودند که توســط محیط بانان خوانســار 
شناسایی و دستگیر شدند. پرونده این متخلفین 
 جهت پیگیري به مراجع قضایي این شهرســتان

 ارجاع شد.

دستگیری یک متخلف شکار و 
صید در بویین میاندشت 

مســئول دفترنمایندگی حفاظت محیط زیست 
شهرســتان بویین میاندشت گفت:  محیط بانان 
ایــن اداره طی گشــت و کنترل زیســتگاهاي 
شهرستان بویین میاندشــت یک متخلف شکار 
و صید را از اقدام به شــکار شناسایي و دستگیر 

کردند.
حســین خلیلی افزود: از این متخلف شکار یک  
قبضه ســالح تک لــول کالیبر 12 کــه از خود 
متخلف نبود، کشف و پرونده برای انجام مراحل 
 قانونی به دادگاه شهرســتان بویین میاندشــت

 ارسال شد.
عدم تحصیل پروانه، اقدام شروع به شکار و شکار و 
صید با استفاده از اسلحه دیگران در زیستگاه های 
حیات وحش توسط متخلفین جرم بوده و طبق 
مــاده 10 و 15 و 11 قانون شــکار و صید قابل 

تعقیب و مجازات است.

 کشف یک موتورسیکلت 
در پارک ملی قمیشلو

رییس اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو اظهار کرد: محیط بانان این اداره حین 
گشت و کنترل منطقه، دو متخلف شکار و صید 
را در حال نورکشي براي شکار شناسایي کردند 
که متخلفان به محض دیدن محیط بانان متواري 

شدند.
 مرتضی جوهری از شناســایی ایــن متخلفان 
خبرداد و اظهار کــرد: از ایــن دو متخلف  یک 
دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط و به همراه 

پرونده به مراجع قضایي ارجاع شد.
پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو با 
مســاحت 113 هزار هکتــاردر 45 کیلومتری 
شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد. شکار و حتی 
اقدام به شروع به شــکار در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده 10 
و 15 قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و 

مجازات قرار می گیرند.

کتاب تصفیه پساب صنایع نساجی »رنگرزی و چاپ« ترجمه و تالیف علیرضا کیوان فرد، کارشناس آب صنعتی 
و مواد شیمایی است که درتیراژ 1000 جلد منتشر شده اســت.در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: 
آب، این اکسیرحیات، پس از هوایی که تنفس مي کنیم، بیشترین اهمیت را براي تداوم زندگي بشر و حفظ و 

جلوگیري از آلوده شدن آن از اصول اخالقي و دیني هر ملتي است.
این کتاب در پنج فصل به ترتیب به مهم ترین علل آلودگی آب و محیط زیســت، اثرات آلودگی ها بر محیط 

زیست،  تصفیه پساب صنایع نساجی رنگرزی و چاپ توسط علیرضا کیوان فرد ترجمه و تالیف شده است.

کتاب تصفیه پساب 
صنایع نساجی »رنگرزی 

و چاپ« منتشر شد

اب
کت

ی 
رف

مع

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
خشک سالی سبب شــده تا پوشــش گیاهی مناطق 
طبیعی و بکر اصفهان کم شود. ســید رحمان دانیالی 
اظهار کرد:  جلسه شورای پژوهشــی اداره کل محیط 
زیست برگزار شد و اعتبار به نسبت خوبی برای مطالعات 

مربوط به تاالب گرفته شده با هماهنگی و حضور اساتید دانشــگاه های مختلف اصفهان و مطالعات تکمیلی 
جاللیان جلسه ای پژوهشی برپا شد. وی افزود: زنگ های خطر جدیدی در این جلسه به صدا در آمد از آن جمله 
می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حقابه تاالب گاوخونی به فراموشی سپرده شد تبعات آن چندین برابر 
از آنچه اکنون تصور می شود نه تنها برای اصفهان بلکه برای همه اســتان های هم جوار به همراه داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: کشاورزی شرق اصفهان موضوعی کلیدی است اما 
باید بسیار عمیق تر به آن پرداخته می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

پوشش گیاهی مناطق بکر  
اصفهان کم شده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار 
کرد: در استان اســتان اصفهان 4 هزار و 400 رشته 
قنات و در شهرضا 127رشته قنات وجود دارد.  سعید 
کریمیان با بیــان اینکه این اعتبار بــا توجه به نبود 
نقدینگی تامین نشــد و 3 میلیارد اوراق داده شد، 

گفت: دو منبع تامین اعتبار استانی و وزارتخانه داریم که منبع تامین اعتبار استانی در اختیار فرمانداران 
و کمیته برنامه ریزی شهرستان های استان بوده و از زمانی که این منبع در اختیار فرمانداران قرار گرفت 

میزان اعتبارات بخش کشاورزی کاهش یافت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: آب رسانی و احیای باغات با اولویت حفظ درختان 
موجود با استفاده از امکانات ارتش و ســپاه و در نظر گرفتن اولویت بحران در هر شهرستان در جلسات 

مورد بررسی قرار گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

 باغات اصفهان با امکانات 
ارتش و سپاه احیا  شود

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اصفهان اظهار 
کرد: در وضعیت بحرانی آب، از تمام ظرفیت های 
محلی برای تامین آب شرب مردم اصفهان استفاده 
می شود. ســید اکبر بنی طبا بیان کرد : منظور از 
منابع آبی جدید، حفر حــدود 70 حلقه چاه در 
محالت و استفاده از چاه های کشاورزی و فضای 

سبز قابل استفاده برای شرب است.
وی ادامه داد: در صورتی کــه روند بارش باران به 
همین صورت باشد و شاهد برداشت های بی رویه 
آب در باال دســت باشــیم به طور قطع برای پنج 

میلیون اصفهانی آبی برای شرب نداریم.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به 
اینکه برنامه ای برای جیره بندی آب نداریم، ادامه 
داد: مدیریت استان و کشور به جد دنبال این قضیه 
است تا آب شرب برای مردم اصفهان تامین کنند.

بنی طبا، بوی تعفــن فاضالب در برخی از مناطق 
شهری اصفهان را از فرسودگی شبکه فاضالب ها 
ندانست و گفت: شاید این بوی بد ناشی از فعالیت 
کارخانه ای یا امر دیگری باشد و مسئول این امر 

شهرداری اســت. وی در پاســخ به این سوال که 
چگونه صحبت از حفر چاه ها برای تامین آب شرب 
مردم اصفهان می شــود در حالی که سال هاست 
به خاطر وضعیت بحرانی آب شاهد حفر چاه های 
عمیق در اصفهان هســتیم که به آب شرب شور 
رســیدیم و همچنین خطر زمین لرزه پیش آمده 
است، خاطرنشان کرد: به هر حال باید به هر نحوی 

آب شرب مردم اصفهان را تامین کنیم.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان:

 ۷۰ حلقه چاه در مناطق مختلف حفر می شود
کارشناس مســائل آب در اصفهان گفت: از یک سو 
حفر چاه برای تامین آب شــرب اصفهان و از سوی 
دیگر خطر فرونشست زمین به علت حفر چاه های 
عمیق بازی باخــت - باخت را برای این شــهر رقم 

می زند.
علی بصیرپور ادامه داد: در کل کشور و حوزه فالت 
مرکزی ایــران،  حدود 65 درصد کاهــش بارش را 
داشتیم یعنی در واقع کشــور یکی از خشک ترین 

سال های خود را طی می کند.
وی تصریــح کرد: امــروز اکثر منابع آب اســتان و 
بســیاری از چشــمه ها و آب دهی قنوات خشک 

شده است.
این کارشناس مســائل آب با اشــاره به اینکه اگر 
برداشت های غیر مجاز باالدست ادامه یابد به طور 
قطع با مشکل آب برای شــرب مواجه خواهیم شد، 
ادامه داد: تنها راهکار برای شرایط اضطراری به ویژه 
برای تامین آب شرب در فصل تابستان، حفر چاه در 
شهر اصفهان است.بصیرپور در پاسخ به این سوال که 
فکر می کنید تا چه اندازه مدیریت نادرســت سبب 

شده که اصفهان به این وضعیت گرفتار شود، گفت: 
اگر مدیریت را از ســطح کالن ببینیم قبول داریم 
که ضعف مدیریت باعث شــده که امروز با وضعیت 
بحرانی آب مواجه شــویم و مدیران تابع تصمیمات 
سیاســی، آب را مدیریت می کردند و بر اساس علم 
اداره نمی شد.وی ادامه داد: به هر حال وضعیت بسیار 
بحرانی است و بهینه سازی مدیریت مصرف و توزیع 

آب تنها اقدام باقی مانده است.

  برای حل مشکل آب باید چاه حفر کرد و حفر چاه در شهر هم خطر فرونشست زمین در 
اصفهان را به همراه دارد 

بازی باخت - باخت است!

هشدارآبفا

زنان امروز، مدیران مهم ترین کانون های فعال محیط 
زیستی هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
از زنان برای مسئولیت های حساس محیط زیستی 
استفاده می شود؛  اما در کشور ما و به خصوص شهر 
اصفهان بی توجهی اجتماعی به نقش خالق آن ها 
باعث شده است تالششان برای حفظ محیط زیست 
دیده نشــود. تا کنون سمت های محیط زیستی که 
در اختیار زنان قرار گرفته نمایشــی اســت و آن ها 

محوریت اصلی تصمیمات محیط زیستی نیستند.
شعار افزایش اشتغال زنان در محیط زیست 

را باور نکنید
سازمان محیط زیست در زمان تصدی معصومه ابتکار 
اعالم کرد که در راستای افزایش مشارکت زنان در 
عرصه محیط زیست ، کارآفرینی زنان و اشتغال سبز 
را پیاده کرده است  که بر این مبنا زنان کارآفرین و 
سمن های حوزه زنان می توانند با همکاری سازمان 
محیط زیست مشاغل سبز را توسعه دهند و در این 
راستا استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد 
در عرصه حفاظت از محیط زیســت افزایش یافته 

است. 
همچنین ابتکار مدعی شد که افزایش اشتغال زنان 
در مشاغل محیط زیستی، بازیافت، انرژی های نو و 
مدیریت پسماند از جمله اقدامات دولت یازدهم در 
زمینه تقویت نقش زنان در حفاظت از محیط زیست 

است.
اما نتایــج حاصل شــده از کمبود مدیــران زن در 
حوزه محیط زیست کشور نشــان می دهد سازمان 
حفاظت از محیط زیســت به عنــوان متولی اصلی 
مسائل زیســت محیطی در کشــور فعالیت هایی 
در زمینه افزایش مشــارکت زنــان در فعالیت های 

زیست محیطی انجام نداده است. 
زنان؛ عامل اصلی اصالح فرهنگ مصرف 

ایرانیان، زنان اصفهانی را با ســه عنصر نظم، هنر و 
خالقیت می شناســند. آن ها نیرویی دارند که هنوز 
کشف نشده اســت و به خاطر جنسیتشان بهتر از 
مردان از محیط زیســت خود محافظت می کنند 
اما متاسفانه بسترســازی مناسبی برای بارورسازی 
آن ها وجود ندارد.فرهنگ زیست محیطی در مادران 
اصفهانی چنان رســوخ کرده که همه آن ها را زنان 

قانون مندی اکوسیســتمی می دانند. آنها به خوبی 
توانســته اند این میراث معنوی را به فرزندان خود 
منتقل کنند. انتقال فرهنگ مناسب زیست محیطی، 
عالوه بر فطرت و غریزه  شخصی زنان، بستر و ابزاری 
نیاز دارد که باید ضرورتا در اختیارشــان قرار گیرد؛ 
ازطرفی، زنان به دلیل نقش مهمی که در اداره خانه و 
پرورش و تربیت کودکان دارند، طبعا فرهنگ مصرف 
را در خانه، بیش از افراد دیگر  خانواده رواج می دهند.
زنان عامــل اصلی اصالح فرهنگ مصرف هســتند 
 و به دلیل نقش مهمی کــه در مدیریت خانه دارند،
 می توانند برنامه ریزان اصالح محیط زیست در خانه 

و محله خود باشند.
 اما نقش زنان در توســعه محیط زیســتی اصفهان 

همچنان نادیده گرفته می شود در صورتی که الزم 
اســت این نقش در جایگاه مدیــران منابع، اعضای 
فعال و مدافعان اجتماعی محیط زیســت باشــند 
چون آنها عامل اصلی انتقال فرهنگ و دانش زیست 
محیطی و انتقال میراث معنوی به نسل های آینده 
هستند؛ هم چنین باید امکان هایی برای سازگاری 
با تغییرهــای اجتماعی، زیســت محیطی و حفظ 
معیارهای زندگی در اختیار زنان قرار گیرد تا در آینده 
بتوانند بزرگ ترین حافظان و حامیان محیط زیست 

و طبیعت باشند.
زنان اصفهانی به اعتراضات آب پیوستند

زنان همواره ارتباط نزدیکي با محیط  زیست دارند 
و به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم از آن بهره مند 

مي شوند؛ بنابراین، نیاز است که بسترهای الزم برای 
فعالیت هاي زیست محیطي آن ها فراهم شود چون 
مي توانند مسیر بســیاري از رفتارهاي پرخطر علیه 

محیط زیست را تغییر دهند.
 ســهم آموزش هاي همگاني در بحــث مدیریت و 
همکاری زنان حیط زیست ناکافي و نامناسب است و 
رسانه هاي گروهي به ویژه تلویزیون، سرمایه گذاري 
الزم را براي این امــر نمي کنند. اگرچه همیشــه 
در رســیدن به ســرمنزل مقصود راه دشوار است 
ولي زنان خوراســگانی با تجمع دوشادوش مردان 
برای گرفتن حقابــه ثابت کردنــد می توانند برای 
 حفظ و صیانت محیط زیســت شهرشــان مبارزه 

کنند. 

»نه« محیط زیست به مدیریت زنان در اصفهان

امروزه زنان سهمی را که در حمایت از زمین و آسمان دارند، به خوبی می شناسند. آنان در دوران مختلف به علت مسئولیتی که در قبال مهم ترین 
وظیفه زندگی؛یعنی حمایت از افراد خانواده داشته اند، ذخیره عظیمی از دانش زیست محیطی دارند.

سمت های نمایشی  زنان در حوزه محیط زیستی آزار دهنده است؛ فاطمه راد
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رییس اوقاف خوانسار خبر داد:
بازدید 20 هزار زائر از بقاع 

متبرکه خوانسار
رییس اداره اوقاف و امور خیریه  خوانسار

خوانسار اظهار کرد: در راستای رضایت مندی و 
خدمات رســانی مطلــوب به مردم و مســافران 
نوروزی، طرح آرامش بهاری از 28 اسفند ماه سال 
گذشــته تا 15  فروردین ماه ســال 97 در بقاع 

متبرکه شهرستان خوانسار برگزار شد.
حســن عمادی افزود: در این مدت 20 هزار زائر 
از بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص شهرستان 

بازدید داشتند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه خوانســار گفت: 
مراســم تحویل ســال 97 در قالب برنامه های 
مختلفی در جوار بقاع متبرکه امامزادگان شاخص 
شهرســتان مانند امامزاده احمد، امامزاده سید 
صالــح، امامزاده 7 تــن روســتای رحمت آباد و 

امامزاده هاشم برگزار شد.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل 
نوسازی مدارس استان:

آموزش وپرورش به تنهایی 
قادر به رفع مشکالت نیست

محمــد جعفرپــور، معــاون  سمیرم
مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان  در جلســه هیئت مدیره خیران 
مدرسه ســاز که با حضور جمعی از مسئوالن و 
خیران در آموزش و پرورش سمیرم برگزار شد، 
اظهار کرد: آموزش وپرورش به  تنهایی قادر به رفع 
مشــکالت مختلف نبوده و باید از پتانسیل همه 

ارگان ها و مردم در این زمینه استفاده کنیم.
معاون مشــارکت های مردمی اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان با اشاره به سکونت خیران 
مدرسه ساز ســمیرمی در شهرستان های دیگر 
گفت: امیدواریــم گام های خوبــی برای جذب 
خیران ســمیرمی که ساکن شهرســتان های 
دیگر هستند، برداشته شود تا به زودی فضاهای 
 آموزشــی این منطقه بــه اســتانداردهای الزم 

برسند.

عکس خبر

دومین  پاسدار مدافع حرم از آران وبیدگل به شهادت رسید

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مسئول نمایندگی اوقاف و امور  کاشان
خیریــه امامــزاده آقاعلــی عبــاس)ع(در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده 
برای جذب مســافران نوروزی در طــرح آرامش 
بهاری، اظهار کرد: امسال بیش از 250 هزار نفر زائر 
و مسافر از اقصی نقاط کشور در ایام نوروز به زیارت 
حرم مطهر امامــزاده آقا علی عباس)ع( مشــرف 

شدند.حجت االسالم و المسلمین علیرضا محلوجی 
با اشاره به رشد 10 درصدی این آمار نسبت به سال 
گذشته، تصریح کرد: زیرساخت هایی مانند هتل و 
توسعه زائرســراها در سال گذشــته با هدف ارائه 
خدمــات هرچه بهتر به مســافران و زائــران این 

امامزاده واجب التعظیم انجام شده است.
وی با اشــاره به اســکان بالغ بر 98 هــزار و 725 

نفــر در زائرســراها و هتل ایــن آســتان در ایام 
 نوروز، گفــت: درمانگاهی در جوار ایــن امامزاده 
جلیل القدر برای ارائه خدمات پزشــکی در سال 

گذشته احداث شد.
محلوجی با بیان اینکه بالغ بر یک هزار و 200 نفر 
از زائران و مردم بومی در مدت اجرای طرح آرامش 
بهاری ویزیت شده اند، عنوان کرد: 10 پزشک فوق 
تخصص، متخصص گوارش، قلب، ارتوپد، جراحی 
عمومی، کودکان، اعصاب و روان، بیهوشی، زنان و 
همچنین 20 پزشک عمومی در این طرح شرکت 

داشتند.
مســئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه امامزاده 
آقاعلی عباس)ع(  ادامه داد: همچنین در طول ایام 
نوروز و در قالب طرح آرامش بهاری خیمه معرفتی 
که شامل غرفه های کودک و نوجوان، پاسخگویی 
 به مسائل شــرعی، مشــاوره خانواده و غرفه چند

 رســانه ای نیــز بــا همــکاری مبلغــان برپــا 
ئــران بــه آنــان  بــود و بــه مســافران و زا
مذهبــی و  فرهنگــی  رایــگان   خدمــات 

 ارائه شد.

رشد ۱0 درصدی زائران آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس )ع(

مهدی صفرخانلو افزود: در زمانی که  لنجان
دشمنان برای رسیدن به اهداف خود در هشت سال 
دفاع مقدس در تالش بودند مــردم را در تنگناهای 
مختلف قرار دهند اصناف با منش اسالمی و اخالق 
انقالبی خود چالش های پیچیده سال های جنگ و 
تحریم را مدیریت کرده و نشــان دادند در راه حفظ 
 دیــن و کشــور از هرگونه کمــک مالــی و جانی

 دریغ نمی کنند.
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: اصناف ما در 
زمان جنگ تحمیلی نه تنها با حضور در جبهه  های 
حق علیه باطل بلکه با رعایت اخالق حرفه ای حفظ 
تعادل در بازار نقش مهمی را در آن دوران ایفا کردند 
و باید توجه داشــت ما همچنان در جنگ اقتصادی 
با دشــمنان هســتیم و این مهم واقعیتی غیر قابل  

انکار است.
وی با اشــاره به نامگذاری ســال جاری بــا عنوان 
حمایــت از کاالی ایرانی، ادامــه داد: امروز اصناف 
نقش مهمــی را در کشــور عهــده دار هســتند و 
می توانند با نوآوری و تکیه بــر حمایت از کاالهای 
تولید شــده در داخل چالش های بــه وجود آمده 
بر ســر راه اقتصاد کشــور را به فرصت تبدیل کنند 
از ایــن رو باید گفــت ایــن بازاریان هســتند که 
 می تواننــد مردم را بــه اســتفاده از کاالی داخلی

 ترغیب کنند.
صفرخانلو اضافه کرد: باید توجه داشت امروز دشمن 
خود به این نتیجه دســت پیدا کــرده که با جنگ 

نظامی نمی تواند به پیروزی دســت پیــدا کنند و 
سردمداران استکبار خود اعالم کردند جنگ نظامی 
با ایران بی نتیجه اســت از این رو به ســمت جنگ 
اقتصادی حرکــت کرده اند.وی عنــوان کرد: امروز 
باید به ســمت و ســویی حرکت کنیم که اقتصاد 

کشــور مقاوم شــود؛ چراکه تا وقتی اقتصاد کشور 
مقام نشود رسیدن به خودکفایی امری محال است 
از این رو بازاریان و اصناف نقش بی بدیلی در مبارزه 
اقتصادی با دشمن  دارند و در پیشانی این جنگ قرار 
دارند و قطعا با توانمندسازی اصناف و اعتمادسازی 

مردم می توان به راهکاری مهــم برای تقویت تولید 
داخلی دســت پیدا کرد.فرماندار شهرستان لنجان 
با بیــان اینکه نقــش بازاریان در ارائــه کاالهای با 
کیفیت ایرانی بسیار مهم اســت، خاطرنشان کرد: 
باید به این نکته توجه جدی داشت که بازگرداندن 
بنگاه های کوچک اقتصادی به عرصه تولید با کیفیت 
و همچنین جلب اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی 
متناســب با ذائقه مردم می تواند شکوفایی اقتصاد 
را رقم بزنــد؛ بنابراین ایــن مهم در حــوزه بازار و 
 بنگاه های کوچک در شهرســتان لنجــان نیز باید

 مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: همان گونه که در دوران دفاع مقدس 
اصناف و بازاریان بدون کوچک ترین چشمداشــتی 
در دو جبهه شــهادت و اهدای مال و اموال خود به 
جهاد و دفاع برخواســتند امروز نیــز باید در جبهه 
اقتصادی و حمایــت از کاالی ایرانــی برخیزند تا 
شعار ســال جاری تحقق یافته و بار دیگر دشمنان 
 در اجــرای توطئه های خود با شکســت ســنگین 

مواجه شوند.
صفرخانلو با بیــان اینکه امروز شهرســتان لنجان 
در حوزه اشــتغال در جایگاه مطلوبی قــرار ندارد، 
گفت: اولویت اول ما در شهرســتان لنجان موضوع 
اشتغال اســت و بر همین اســاس تمام تالش خود 
را بــه کار خواهیــم گرفت تــا با کمــک اصناف و 
 دیگر نهادهــا به جایگاه مطلوبی در حوزه اشــتغال

 دست  پیدا کنیم.

نقش بازاریان در ارائه کاالهای با کیفیت ایرانی بسیار مهم است

فرماندار لنجان در نشست اجالس عمومی اصناف شهرستان اظهار کرد: نقش اصناف در خلق 
حماسه های بی نظیر صحنه های مختلف برکسی پوشیده نیست چراکه این قشر زحمت کش 
جامعه در برهه های حساس همچون هشت سال دفاع مقدس و همچنین قبل از آن در دوران انقالب 

شکوهمند اسالمی با گذشت و فداکاری نقش اساسی را از نظر مالی و معنوی ایفا کردند.

  فرماندار لنجان: 

برگزاری چهارمین همایش علم 
و عزت در پایتخت هسته ای

بیســتم  مناســبت  بــه  نطنز
فروردیــن روز ملــی فنــاوری هســته ای و برای 
ــم و  ــش عل ــی همای ــال متوال ــن س چهارمی
ــف  ــار مختل ــور اقش ــور پرش ــا حض ــزت ب ع
ــز  ــز در حســینیه مرک ــردم شهرســتان نطن م
شــهر نطنــز برگــزار شــد.خانواده هــای معظم 
شــهدای شهرســتان، شــهدای مدافــع حــرم، 
ــان از  ــود نبوی ــید محم ــالم س ــت االس حج
ــی  ــی زکریای ــم و عل ــس نه ــدگان مجل نماین
ــن  ــژه ای ــان وی ــرداز کشــوری از میهمان طنزپ

مراسم بودند.

خبر

درپی  حمله جنگنده های اسرائیلی؛
دومین  پاسدار مدافع حرم از 
آران وبیدگل به شهادت رسید

آران و بیدگل فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 

آران و بیدگل گفت: جنگنده های اسرائیلی از نوع 
اف-15 از طریق حریم هوایی لبنان بدون ورود 
به حریم هوایی سوریه به فرودگاه نظامی تیفور 
سوریه حمله کردند.سرهنگ مرتضی فرمانیان 
ادامه داد: این جنگنده ها 8 موشــک به سمت 
فرودگاه ســوریه واقع در حمص شلیک کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل افزود: 
در این اقدام تجاوزکارانه آمریکایی صهیونیستی 
که به مقر پاسگاه های نظامی سوریه در فرودگاه 
تیفور در شهر حمص انجام شد؛ سرهنگ  پاسدار 
مهدی دهقان یزدلی از یــگان نیروی هوافضا به 

مقام رفیع شهادت نایل شد.

ابالغ رای
1/146 شماره دادنامه: 511-96/11/12 شماره بایگانی: 96/167 ش 1 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه اول شورای حل اختالف اردستان، خواهان: ابوالفضل فدوی به نشانی اردستان 
خ امام ک ثبت احوال طبقه فوقانی موسســه حقوقی، خوانده: غالمرضا پویایی به نشانی 
تهران صادقیه نرسیده به خسرو مجتمع صدف واحد 38، خواسته: مطالبه وجه چک، قاضی 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و نظریه اعضا محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل رای صادر می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی خواهان آقای ابوالفضل فدوی فرزند رضا با کدملی 1188830953 به 
طرفیت خوانده آقای غالمرضا پویایی فرزند علی به خواسته مطالبه وجه چک با مشخصات 
52529-96/8/28 بــه مبلغ 25/000/000 بــه عهده بانک صادرات اردســتان به مبلغ 
50/000/000 شورا با عنایت به محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله تصاویر مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیــه و اینکه اصل آن در ید دارنده )خواهان( 
داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و خوانده علیرغم ابالغ و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و دفاع یا ایراد موثری بیان نکرده است دعوی وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و نیز 
ماده واحده استفســاریه الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در 
دادگاه عمومی حقوقی اردستان است.  م الف: 7 شعبه اول شورای حل اختالف اردستان 

)299 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/147 شــماره صــادره: 1397/03/481359-97/1/18 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ ساختمان واقع در طبقه همکف پالک ثبتی شماره 11884 فرعی از 1 اصلی واقع 
در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 7611 در صفحه 83 دفتــر 191 امالک به نام محمدرضا 
دیانی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
970320541644909-97/1/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شــماره: 19772-97/1/16 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:6 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

1/148 شماره پرونده: 139604002135000066/1 شماره بایگانی پرونده: 9600069 
شماره ابالغیه: 139705102135000001 بدینوســیله به آقای صادق فرهنگ بدهکار 
پرونده کالسه  139604002135000066/1 که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی 
به وی میسر نگردیده اســت ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی 109337863 مورخ 
93/12/07 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 78/673/858 بابت 
اصل طلب و مبلغ 2/878/920  ریال بابت ســود و مبلغ 4/496/925 ریال بابت خسارت 
تاخیر تادیه که روزانه مبلــغ 26812 ریال از تاریخ 1396/06/15 بــدان افزوده میگردد 
بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق دراین اجرا مطرح می باشد لذا  طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه  زاینده رود چاپ و درج 
ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
 بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد. 

م الف:  11 اداره ثبت اسناد و امال ک نطنز)184 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ 

1/150 شماره درخواست: 9610463633300012 شماره پرونده: 9509983633301194 
شماره بایگانی شعبه: 951208 پیرو نشر آگهی مورخ 1396/4/8 روزنامه اصفهان امروز به 
آقای علی رحیمی فرزند ولی ابالغ می گردد جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار نظر 

هر مطلبی نفیا و اثباتا ظرف یک هفته در شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر 
واقع در خمینی شهر خ پاسداران مجتمع قضائی شماره یک حضور بهم رساند. م الف: 97 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )77 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/149 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 38/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخه 1397/2/23، 
مشخصات خواهان : رسول رضائی فرزند اصغر به نشــانی خمینی شهر خ 17 شهریور خ 
16 متری کوچه عاشورا منزل شخصی، مشخصات خوانده: مهدی کریمی فرزند سیف اله، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه،گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 94 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

1/154 شماره اجراییه:9710423633600004  شماره پرونده:9609983633600745 
شــماره بایگانی شــعبه:960753 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610093633602978 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633601441 محکوم 
علیهم 1- سید مهدی نوربخش 2- نعمت اله ســعیدی هر دو به نشانی مجهول المکان 
متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت وجه حواله شماره 
221094 مورخ 95/11/20 و حواله شــماره 221093 مورخ 95/12/20 و پرداخت مبلغ 
33/260/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 25/200/000 ریال بابت حق 
الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/8/11 
لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له محمد علی عموتقی ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی 
به نشانی خمینی شهر با وکالت ســمیه صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ساله 
خمینی شهر خیابان بوعلی روبروی بیمه سابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول و پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت نیم عشــر در حق صندوق دولت و همچنین محکوم علیه 
نعمت اله سعیدی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت وجه حواله 
شماره 221092 مورخ 95/12/25 و پرداخت مبلغ 17/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/8/11 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م اعمال. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
 موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 105 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )526 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/153 مرجع رسیدگی: شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 1462/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/20 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/3/19، مشخصات خواهان : مجتبی حاج باقری فرزند محمدعلی به نشانی خمینی 
شهر منظریه خ یزدانپناه غربی ک 150، مشخصات خوانده: علی مام محمدی فرزند رحیم 
و علی رحمانی و ســعدون صوفی، خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقــره چک به مبلغ 
140/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک ملی به شماره 9516/345857-12 مورخ 
96/8/20 و گواهینامه عــدم پرداخت، دالیل خواهان: یک فقره چــک و گواهینامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 100 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

1/151 شماره اجراییه:971042363360000  شــماره پرونده:9609983633600803 
شــماره بایگانی شــعبه:960812 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610093633602980 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633601540 محکوم 
علیهم  1- هوشــمند فتحی 2- ذلیخا بیگی فرزند عزیز هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ یک میلیارد  و ششصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 55/770/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 
36/900/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم بر اســاس نرخ تورم سالیانه اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ) که محاسبه آن به عهده واحد اجرای احکام 
مدنی اســت( در حق محکوم له حمید ملک زاده فرزند عباسعلی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان هفت دست غربی کوچه 3 پالک 3 با وکالت سمیه 
صهری فرزند سید حسین به نشانی موقت دو ساله خمینی شهر خیابان بوعلی روبروی بیمه 
سابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول و پرداخت مبلغ 82/500/000 ریال بابت نیم عشر 
در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م اعمال شــود. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 106 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )493 کلمه،

 5 کادر(
اجرايیه

1/155 شماره اجراییه:9710423633600003  شماره پرونده:9609983633600564 
شــماره بایگانی شــعبه:960571 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610093633602979 و شماره دادنامه مربوطه 9609973633601545 محکوم علیهم 
1- امیر حسین دوام بدر فرزند داود به نشانی مجهول المکان  2- احمد شریف زارع فرزند 
اکبر به نشانی اصفهان چهار راه آبشار جاده زیار کیلومتر 17 بعد از پاسگاه دشتی سنگبری 
دشتی متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 8/530/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول 

آنها بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام و پرداخت 
مبلغ 7/440/000 ریال بابت حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له محمد نصیری فرزند 
حبیب اله به نشانی استان اصفهان شهرستان شاهین شــهر و میمه شهر شاهین شهر خ 
44 سنگ بری محب با وکالت سمیه صهری فرزند ســید حسین به نشانی موقت دو ساله 
خمینی شهر خیابان بوعلی روبروی بیمه سابق مجتمع کوثر طبقه اول واحد اول و پرداخت 
مبلغ 13/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م 
اعمال شود. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 104 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر )499 کلمه، 5 کادر(
حصروراثت

1/156 آقای شــهرام رهنمادارای شناســنامه شماره 52 به شــرح دادخواست به کالسه 
97/54ش ح ش 2 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایاز رهنما بشناسنامه 2121 در تاریخ 1397/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- سیما یعقوبی همگینی فرزند 
یداهلل  به ش شناسنامه 3 متولد 1343 صادره از دهاقان)همسر متوفی( 2-کامران  رهنما 
فرزند ایاز به ش ش 14 متولد1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی(3-محسن رهنما فرزند 
ایاز به ش ش 262 متولد 1367صادره از دهاقان  )پسر متوفی(4-شهرام رهنما فرزند ایاز 
به ش ش 52 متولد 1365صادره از دهاقان  )پسر متوفی( 5-صمد رهنما فرزند ایاز به ش 
ش 5120025137 متولد 1370صادره از دهاقان  )پســر متوفی(6-زهرا رهنما فرزند ایاز 
به ش ش 15 متولد 1361صادره از دهاقان  )دختــر متوفی(7-فاطمه رهنما فرزند ایاز به 
ش ش 29 متولد 1363صادره از دهاقان )دختر متوفی(متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد 
ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراض دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد ازتاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 97/8 رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی  شورای حل اختالف دهاقان)212 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

1/159 خانم عصمت فاتحی خوزانی دارای شناسنامه شماره 18644 به شرح دادخواست 
به کالسه  7/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین سرخی خوزانی به شناسنامه 8 در تاریخ 1396/11/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عصمت فاتحی خوزانی 
فرزند عباس، ش.ش 18644 )همسر( 2- مجید سرخی خوزانی فرزند حسین، ش.ش 1516  
)فرزند( 3- مهدی ســرخی خوزانی فرزند حسین، ش.ش 235 )فرزند( 4-  مهری سرخی 
خوزانی فرزند حسین، ش.ش 623 )فرزند( 5- زینب سرخی خوزانی فرزند حسین، ش.ش 
2199 )فرزند( 6- زهره سرخی خوزانی فرزند حسین، ش.ش 507 )فرزند( 7- زهرا سرخی 
خوزانی فرزند حســین، ش.ش 1130101045 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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: 110 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
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مزایده
1/157 دایره اجرای احکام مدنی شــعبه ســوم دادگســتری خمینی شــهر در پرونده 
کالســه 960083 ح / 3 اجرا اجرا له خانم زهره غفاری فرزند نعمت اله به طرفیت آقای 
غالمرضا تیموری فرزند ســیف اله در اجرای مطالبه مهریه در نظر دارد 3 حبه مشــاع از 
72 حبه ششــدانگ پالک 118/665 واقع در بخش 14 اصفهان ملکی آقای غالمرضا 
تیموری فرزند ســیف اله به نشــانی خمینی شــهر خ شریعتی شــمالی ک 108 شهید 
ریاحی جنب مدرســه هاشــمیه با کدپســتی 19935-84157 که عبارت است از یک 
باب خانه با امکانات که با عوامل موثر در قضیه، کارشــناس محترم دادگســتری ارزش 
ســهم مذکور را 290/000/000 ریال اعالم نموده را از طریق مزایده به فروش برساند 
لذا جلســه مزایده در تاریخ 97/2/6 روز پنج شنبه ســاعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام شعبه ســوم حقوقی واقع در بلوار پاســداران، روبروی بســیج خواهران مجتمع 
قضایی شــماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبــل از مزایده مورد 
را به نشانی فوق الذکر می باشــد بازدید نمایند خریدار کسی اســت که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فــی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
 م الف: 102 اجرای احکام حقوقی شــعبه سوم دادگســتری خمینی شهر)228 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

1/158 شماره دادنامه: 9609973633601774 شماره پرونده: 9609983633600891 
شماره بایگانی شــعبه: 960902 خواهان: آقای رســول ملک زاده ورنوسفادرانی فرزند 
حیدرعلی با وکالت خانم عفت مختاری هاشــم آبــاد فرزند حبیب به نشــانی اصفهان 
فریدونشــهر خمینی شــهر م قدس مجتمع امیر ط 2 واحد 4 و آقــای محمد مختاری 
هاشــم آباد فرزند جعفر علی به نشــانی اصفهان خ هشــت بهشت شــرقی بعد از چهار 
راه پیروزی نرســیده به چهار راه ســعدی جنب داروخانه، خوانــدگان: 1- آقای محمد 
ســعادت به نشانی خمینی شــهر خ شــریعتی شــمالی ک ایران پ 7، 2- خانم فاطمه 
فتحی فرزند قدیرعلی به نشــانی اصفهان خ پروین خ دشتســتان ک ســیامک پ 20، 
خواســته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی اوراق و محتورات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان آقای رســول ملک زاده فرزند حیدرعلی 
با وکالت آقای محمد مختاری ) و بــا وکالت توکیلی خانم عفت مختــاری( به طرفیت 
1- خانم فاطمه فتحی فرزند قدیرعلی 2- محمد ســعادت به خواســته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره های 07-9504/533649 مــورخ 1396/6/15 به مبلغ چهارصد 
و شــصت میلیون ریال عهده بانک ملی ایران از حســاب جاری 0110261106000 به 
 انضمام خسارات و هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از

 توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصول چک و گواهی عدم پرداخت 
در ید وی که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکــه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رســیدگی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود و بی 
حقی خواهان بعمل نیاورده و مــدارک تقدیمی از هرگونه ایراد و انــکاری در امان مانده 
اســت دادگاه دعوی خواهان را وارد تشــخیص مســتندا مواد 198، 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی مدنی ماده 2 قانون اصالح قانون صدور چک و تبصــره آن و مواد 310 
و 313 قانون تجــارت خواندگان را به پرداخــت مبلغ چهارصد و شــصت میلیون ریال 
وجه چک به عنوان اصل خواســته و مبلغ 14/120/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونی و نیز خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ 
 سررســید لغایت زمان پرداخت طبق نرخ تــورم کاال و خدمات اعالمــی بانک مرکزی

) که محاســبه خســارت تاخیر تادیه به عهده واحد اجرای احکام مدنی اســت( در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیســت 
 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 
 م الف: 111 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر )421 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/160 شماره ابالغنامه: 9610103633110292 شماره پرونده: 9609983633100929 
شماره بایگانی شعبه: 960946 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 960946 به آقای محسن رضائی فرزند غالمعلی خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای میالد حجتی فرزند 
مهدی به خواسته مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و در جریان رسیدگی 

می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 97/03/19 ساعت 9/30 صبح در دادگاه 
شعبه اول محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. )نشانی: استان اصفهان شهرســتان خمینی شهر بلوار دانشجو دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر( م الف: 115 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/161 شماره صادره: 1397/31/481139-1397/1/16 نظر به اینکه خانم رضوان آقا 
حسینی فرزند خلیل با ارائه 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما توسط 
دفترخانه 59 به شــماره 35501 مورخ 1397/1/15 گواهی شــده مدعی مفقود شــدن 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ 28 و 32 فرعی از 124 اصلی که در راستای 
استانداردسازی به پالک شماره 717 فرعی از 124 اصلی تبدیل شده است واقع در دهاقان 
بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 361 دفتر 8 ذیل ثبت 2102 به میزان سه دانگ مشاع  از 
ششدانگ بنام فتح اله اسکندریان فرزند محمد حسین ثبت و سند مالکیت صادر سپس به 
موجب سند انتقال شماره 3556 مورخ 1338/11/10 دفتر 2 دهاقان به آقای جواد رضوانی 
دهاقانی فرزند محمد کاظم منتقل گردید و ســپس به موجب سند انتقال شماره 71786 
مورخ 1361/2/6 دفترخانه سه شــهرضا به خانم رضوان آقاحسینی فرزند خلیل اصداق 
گردیده است که به علت جابجایی ســند مذکور مفقود گردیده است.اینک خانم رضوان 
آقا حسینی درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به سه دانگ از ششدانگ از پالک فوق 
را نموده که طبق تبصره یک ماده 120- اصالحی آئیــن نامه قانون ثبت مراتب یک بار 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 97/10 اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان)299 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
1/162 شماره ابالغنامه: 9610100370306432 شماره پرونده: 9309983642400891 
شماره بایگانی شعبه: 950077 شکات: 1- آقای میالد شیخی ارجنگی فرزند علیرضا به 
نشانی زرین شهر فوالدشهر محله کوره بلند ساختمان چهلستون طبقه 4 درب آخر مجردی 
 A 2 2- آقای احسان مرادی کرم وند فرزند حسن به نشانی زرین شهر فوالدشهر محله
ساختمان بهاران کک سازی طبقه همکف پ 1، 3- خانم ثریا حاجت پور فرزند سبزوار به 
نشانی زرین شهر 4- آقای ایمان خورشیدی فرزند هوشنگ به نشانی فوالدشهر آ 2 کک 
سازی ساختمان ابوذر ط 8 درب دوم )زندان زرین شهر( 5- آقای شاهرخ اقته فرزند صیدال 
با وکالت آقای عبداله اسیوند فرزند حبیب اله به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان 
شهر فوالدشهر محله ب 4 ساختمان تجاری سلمان طبقه اول پالک 7 ، متهمین:1- آقای 
حمزه رحیمی 2- آقای کیوان قنبر 3- آقای رضا عسگری زاد فرزند علی داد با وکالت آقای 
مسعود شریفی تشنیزی فرزند منصور به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مقابل دادگستری 
ساختمان ماکان 5 واحد 4، اتهام ها: 1- اخالل در نظم و آسایش عمومی 2- ضرب و جرح 
عمدی 3- ایراد جرح عمدی با استفاده از اسلحه 4- مشارکت در نزاع دسته جمعی 5- ایراد 
جرح عمدی با چاقو، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده آقایان کیوان قنبری بیدگانی فرزند امراله 31 ساله 
بیکار شیعه فاقد ســابقه کیفری 2- حمزه رحیمی فرزند موسی 29 ساله شغل آزاد مجرد 
شیعه مقیم فوالدشــهر فاقد سابقه کیفری 3- رضا عســگری زاد فرزند علی داد مشهور 
شاهین شکارچی 29 ساله دارای شغل  آزاد مجرد فاقد سابقه کیفری 4- ابراهیم کیانپور 
راکی فرزند مهدی 26 ساله معروف به ابر دارای شغل  آزاد و مجرد و مقیم مسجد سلیمان 
فاقد ســابقه کیفری با وکالت آقای علی شــهبازیانی متهمند به تخریب عمدی باشگاه 
بدنسازی موضوع شکایت آقای ولی اله نیازیان و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با 
سالح سرد و شکاری منتهی به اخالل در نظم عمومی متهم کیوان قنبری نسبت به صمد 
مردانی - شاهرخ اقته و ســعید محمدی، متهم حمزه رحیمی نسبت به عبدالرضا امامی، 
ایمان خورشیدی و میالد شیخی و متهم رضا عسگری زاده نسبت به اکبر و صمد مردانی، 
سعید محمدی و عبدالرضا امامی و ایمان خورشــیدی و متهم ابراهیم کیانپور نسبت به 
شاهرخ آقته، ســعید محمدی، عبدالرضا امامی به شــرحی که در دادنامه 58-96 مورخ 

96/2/28 این دادگاه آمده اســت، با عنایت به شــکایت شــکات گزارش مامورین مفاد 
کیفرخواست و دالیل مطروحه در آن- گواهی های پزشکی قانونی با توجه به اینکه 3 متهم 
کیوان قنبری، حمزه رحیمی و رضا عســگرزاده در جلسات دادگاه حاضر نشده و با وصف 
صدور قرار رسیدگی غیابی و نشر آگهی وقت رسیدگی در جلسه اخیر دادرسی حاضر نشده 
اند و دفاعی در خصوص بزه انتســابی به عمل نیاورده اند و نیز در خصوص متهم کیوان 
قنبری، میالد شیخی در مواجهه حضوری بیان داشته کیوان یک شیشه دست وی بود و به 
سمت آقته و صمد مردانی رفت و آنها را زد و صمد مردانی نیز اظهار می دارد قنبری یک 
شیشه دستش بود کیوان با شمشیر مرا زد و با شیشه به آقته زد. احسان مرادی بیان داشته 
تیپ مشکی داشته و صورتش باز بود و با یک شمشیر بلند به سمت صمد رفت او را زد و آمد 
سمت من و شــاهرخ مصدوم اکبر مردانی در جلد 4 ص 455 بیان داشته قنبری با قمه به 
دست صمد و انگشتان شاهرخ زد و گواه وهاب آ قته در جلد 3 ص 645 بیان داشته کیوان 
قنبری را هم دیده است دفاعیات متهم به حضور در مسجد سلیمان در زمان اعالم وقوع بزه 
بالوجه و بالدلیل بوده و الیحه که به امضا شهود در این خصوص رسیده در موقعیت کنون 
قابل ترتیب اثر نیست و در خصوص متهم حمزه رحیمی مصدومین میالد شیخی و ایمان 
خورشیدی به مصدوم شدن توسط متهم مذکور اذعان و متهم در مرحله تحقیقات در واحد 
انتظامی و بازپرسی بیان داشته در محل کار خود )مشاور امالک آرین بود( و در جای دیگری 
ادعا نموده که در سپاه لنجان بوده که مستند به دلیل نگشته است و در خصوص متهم رضا 
عسگرزاده نیز مصدوم اکبر مرادی بیان داشته شاهین شکارچی) رضا عسگرزاده( با اسلحه 
پای صمد را مجروح کرد و در مواجهه حضوری جلد 2 ص 309 شــاهرخ اقته بیان داشته 
)رضا عسگرزاده( بود و اسلحه داشت و احسان مرادی بیان می دارد: وی به باشگاه آمد و 
اسلحه شکاری داشته به سمت اکبر مردانی رفت و تیراندازی کرد و صمد مردانی در جلد 2 
ص 312 بیان می دارد رضا اسلحه شکاری داشته و به پای من زد و میالد شیخی نیز بیان 
داشته: وی را دیدم اسلحه شکاری وینجستر داشته به سمت اقته رفت و ایمان خورشیدی 
بیان داشته: رضا اسلحه شکاری دستش بود گواهان عباس آریشوندی، احمد لک و نیز به 
حضور متهم در درگیری اشاره نموده اند در خصوص متهم  ابراهیم کیانپور نظر به اینکه 
مصدومان میالد شیخی، اکبر مرادی، سعید محمدی، به حضور متهم در درگیری اشاره و 
متهم در واحد انتظامی جلد 5 ص 771 بیان داشــته در زمان درگیری در منزل بودم و در 
تفهیم اتهام قاضی محترم کشیک بیان می دارد در زمان درگیری در اهواز و  سرکار بوده 
است و نزد بازپرس بیان داشته اهواز شرکت نورد لوله بوده است و در حالیکه محل کار وی 
اهواز اعالم شده و منزل وی مسجد ســلیمان از این نظر دفاعیات متهم معارض است از 
طرفی گواهی تقدیم که از 93/5/1 الی 93/8/1 در شرکت مشغول به کار بوده که عالئمی 
بر آن ندارد که روز وقوع بزه در محل کار خود حاضر بوده اســت و در پاسخ استعالم اخیر 
دادگاه مدیرعامل شرکت مشعل جنوب اعالم نموده متهم در ایام فوق در خط لوله مشغول 
بوده لیکن کارتکس و یا ورود و خروج مکتوب و مستند و دقیقی جهت ارائه وجود ندارد لذا 
دفاعیات متهم از این حیث بالوجه و غیر مســتدل است الحاصل نظر به دالیل معروضه 
اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم است لذا مســتندا به مواد 449-134-479-
569-709-710-713 قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 ومواد 614 و تبصره آن 
و 677 قانون مجازات اسالمی مصوب 75/3/2 دادگاه هر یک از متهمین به تحمل 4 سال 
حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به جهت مشارکت در تخریب عمدی باشگاه 
و در اجرای ماده 479 قانون مجازات اســالمی هر یک از متهمــان کیوان قنبری، رضا 
عسگرزاده و ابراهیم کیانپور را به نسبت مســاوی با یکدیگر و با متهمین دادنامه 96-58 
مورخ 96/2/28 این دادگاه )در این خصوص( به پرداخت یک دهم دیه کامل بابت جراحت 
نافذ ساق راست و 2 درصد از دیه کامل بابت ارش عمل جراحی در حق سعید محمدی و 
متهمان کیوان قنبری وابراهیم کیانپور را به نسبت مساوی با یکدیگر و با متهمین دادنامه 
فوق در این خصوص، به پرداخت 4 درصد دیه کامل بابت دو بریدگی دامیه الله گوش چپ 
و 2 درصد دیه کامل بابت بریدگی در حد دامیه ســمت چپ گردن و 4 درصد از دیه کامل 
بابت دامیه خلف گوش چپ و گیجگاه چپ و 7/5 درصد از دیه کامل بابت بریدگی های 
متالحمه کف دست راست روی دست راست، ناحیه خارجی ساعد چپ، دست چپ، کف 
دست چپ، یک دهم سه درصد از دیه کامل بابت بند انتهایی انگشت شست دست راست 
و 2/5 درصد از دیه کامل بابت بریدگی موضحه ناحیه خارجی ســاعد راست و 2 بیست و 
پنجم از دیه کامل بابت شکستگی استخوان زند اسفل ساعد راست که بدون عیب التیام 
یافته و 2 درصد از دیه کامل بابت آسیب نسج نرم ساعد راست و 1 درصد از دیه کامل بابت 
جوشگاه جراحت سمت چپ گردن مشــمول تبصره 4 ماده 709 همان قانون و یک دهم 
درصد از دیه کامل بابت جراحت نافذه ساق چپ و 4 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب 
نسوج نرم و باقیمانده اجسام فلزی و 6 درصد از دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان 
دستی سوم، چهارم و پنجم دست راست و 2 درصد از دیه کامل بابت آسیب نسج نرم کف 
دست راست و 5 درصد از دیه کامل بابت پارگی تاندونها، اعصاب و شریان در ناحیه دست 

راست و چپ و آسیب نسوج نرم دست راســت و چپ و 20 درصد از دیه کامل بابت ارش 
نقص عضو دست راست و 25 درصد از دیه کامل بابت نقص عضوی دست چپ و 2 درصد 
از دیه کامل بابت ارش ترشح محل جراحت دست راســت در حق شاهرخ اقته و متهمان 
کیوان قنبری و رضا عسگرزاده را به نحو مساوی با یکدیگر و متهم دادنامه فوق به پرداخت 
3/5 درصد از دیه کامل بابت بریدگی دامیه کتف چپ و خلف قسمتی فوقانی بازوی چپ و 
متالحمه بازوی راست و یک دهم دیه کامل بابت جراحت نافذه زانوی چپ و یک دهم دیه 
کامل بابت جراحت نافذه زانوی راســت  و 2 پانزدهم دیه کامل بابت خردشدگی قسمت 
فوقانی استخوان زند اسفل ساعد راست که بدون عیب التیام یافته 2/5 درصد از دیه کامل 
بابت موضحه فوقانی خلف ساعد چپ و یک ششــم دیه کامل بابت خردشدگی قسمت 
فوقانی و تحتانی زند اسفل ساعد چپ که معیوب است و یک پنجم * هشت بیست پنجم 
دیه کامل بابت ترک خوردگی 2 قسمت تحتانی و فوقانی استخوان های زند اعلی ساعد 
چپ که بدون عیب التیام یافته و 2/5 درصد دیه کامل بابت جرح موضحه مچ دست چپ و 
15 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب شریان، عصب و تاندون قسمت فوقانی ساعد چپ 
و ناحیه تحتانی ساعد چپ و آسیب نسوج نرم ساعد چپ و راست و زانوی راست و چپ و 
نقص عضو ناشی از مصدومیت حرکت انگشتان و صغر عضالنی دست چپ در حق صمد 
مردانی و متهم حمزه رحیمی را به نحو مساوی با متهمان دادنامه فوق )در این خصوص( 
به پرداخت 2 درصد از دیه کامل بابت ارش آسیب غضروفی الله گوش چپ و 3 درصد از 
دیه کامل بابت بریدگی در حد متالحمه گردن و 1 درصد از دیه کامل بابت ارش بریدگی 
شانه چپ و نیم درصد از دیه کامل بابت ارش بریدگی سطحی کمر و 10 درصد دیه کامل 
بابت بریدگی متالحمه سمت چپ صورت و دامیه بازوی چپ و دامیه پس سری و دامیه در 
دو ناحیه الله گوش چپ در حق میالد شیخی و رضا عسگرزاده به پرداخت یک دهم دیه 
کامل بابت جراحت نافذه ساق راست و پنج درصد ازدیه کامل بابت ارش باقی مانده اجسام 
فلزی و عفونت و آسیب نسوج ساق راست، سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی بازوی 
چپ و پنج درصد از دیه کامل بابت دو بریدگی عمیق موضحه ساعد راست و 1/5 درصد از 
دیه کامل بابت بریدگی دامیه بازوی چپ و خراش حارصه ساعد و نیم درصد از دیه کامل 
بابت ارش خراشیدگی حارصه پهلوی چپ و چهار پنجم * چهار پنجم * یک دوم * یک 
پنجم از دیه کامل بابت ترک خوردگی اســتخوان زند اسفل و یک ششم دیه کامل بابت 
خردشدگی استخوان درشت نی راســت که معیوب است و یک ششــم دیه کامل بابت 
خردشدگی استخوان نازک نی راست که معیوب است و ارش نقص عضو ناشی از آسیب 
عصبی و اختالل در راه رفتن و بارگذاری روی پای راست به میزان 30 درصد دیه کامل و 
ارش آسیب نسج استخوان پای راست به میزان 2 درصد دیه کامل و ارش آسیب استخوان 
لگن ناشی از برداشتن پیوند اســتخوانی به میزان 2 درصد دیه کامل در حق مصدوم اکبر 
مردانی و متهمان حمزه رحیمی، رضا عسگرزاده  وابراهیم کیانپور را به پرداخت چهاربیست 
و پنجم از دیه کامل بابت شکستگی بازوی چپ و زند اسفل چپ که بدون عیب التیام یافته 
و ارش تعبیه پین در زند اسفل به میزان یک درصد از دیه کامل و 8 درصد از دیه کامل بابت 
ارش قطع عصب دســتی و اختالل حس حرکتی و 2/5 درصد از دیه کامل بابت بریدگی 
عمقی موضحه آرنج چپ در حق عبدالرضا امامی و متهمان رضا  عســگری زاده و حمزه 
رحیمی را متساویا به پرداخت 2 درصد از دیه کامل بابت ارش دو عدد جراحت دامیه قفسه 
سینه و 4 درصد دیه کامل بابت دو جراحت دامیه فرق سر و 3 درصد دیه کامل بابت بریدگی 
دامیه ساعد چپ و گونه چپ و 1/5 درصد دیه کامل بابت بریدگی حارصه بازوی چپ و دو 
عدد بازوی راست در حق ایمان خورشیدی محکوم می نماید و در بعد عمومی قضیه متهم 
کیوان قنبری را به 2 فقره 6 سال حبس به جهت دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی موجب 
نقصان عضو و 14 ماه حبس بابت یک فقره ضرب و جرح عمــدی با چاقو و متهم حمزه 
رحیمی را به 6 سال حبس به جهت یک فقره ضرب و جرح عمدی موجب شکستگی عضو 
و 2 فقره 14 ماه حبس به جهت دو فقره ضرب و جرح عمدی با چاقو و متهم رضا عسگری 
زاده را به 3 فقره 6 سال حبس به جهت 3 فقره ضرب و جرح عمدی موجب شکستگی یا 
نقصان عضو و 2 فقره 14 ماه حبس به جهت دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح و 
متهم ابراهیم کیانپور را به 2 فقره 6 ســال حبس به جهت دو فقره ضرب و جرح عمدی 
موجب نقصان یا شکستگی عضو و یک فقره 14 ماه حبس به جهت یک فقره ضرب و جرح 
عمدی با سالح محکوم می نماید در اجرای ماده 134 همان قانون صرفا در بعد عمومی 
مجازات اشد اجرا می شود در خصوص میزان مسئولیت هر یک ازمتهمین به پرداخت دیه 
در صورت تعیین تکلیف متهمیــن متواری عنداالقتضا وفق مــاده 479 قانون مجازات 
اسالمی اقدام خواهد شد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی 
در دیوان عالی کشور نسبت به متهم ابراهیم کیانپور و نسبت به 3 متهم دیگر غیابی بوده و 
ظرف بیست روز پس ازابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت مذکور قابل 
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.  م الف: 259  شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه 

اصفهان و نوجوانان(استان اصفهان )2255 کلمه، 23 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
1/133 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  7897/3351 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شــده از پالک 259 فرعی که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضا 
مرتضوی خوراسگانی فرزند اکبر در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده طبق رای شماره  139660302027010642- 96/10/1 مفروز گردیده با 
توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 
قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 97/2/18 ساعت 9 در محل شــروع 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:597 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)200 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/134 شماره: 96/2027010211-96/12/27 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک 392  فرعــی از 15302 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی 
به نام سید هاشــم موســوی فرزند محمد، ش.ش 988 در جریان ثبت است و رای شماره 
139560302027015397 مــورخ 1395/11/19 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 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 
1397/02/17 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 دادخواســت 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:40110 شبان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/135 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 154 فرعی  از 39 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رسول یزدی ارزنانی فرزند یداله در جریان 
ثبت است و رای شماره 1396603020270010665 مورخ 1396/10/2 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
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 1397/02/17 روز دوشنبه 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 ســاعت 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 مقــررات ادامه خواهد داد.  م الف:610 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/136 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3 فرعی از 12444 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی اتحــادی ابری فرزند مرادعلی در 
جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027010763 مورخ 1396/10/4 از طرف 

هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است 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 1397/02/25 روز سه 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:727 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/137 شــماره صادره : 1397/42/481504-1397/1/18 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3910 فرعی مجزی شده از 4483/131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رسول خواجه گیلی میرابادی فرزند 
رضا 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 چهارشنبه مورخ 1397/2/19 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 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 604 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/138 شــماره صادره : 1397/42/481347-1397/1/18 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4786/460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رضا هادیان فرزند هادی 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 چهارشنبه مورخ 1397/2/19 
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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 606 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)141 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/139 شــماره صادره: 1396/42/476431- 96/12/19 نظر به اینکه اســناد مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 8 فرعی از 4430 اصلی که در جهت استاندارد سازی به پالک 
4430/36 تغییر یافته اســت واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 141662 و 199329 در 
صفحات 203 و 299 دفتر امالک جلد 768 و 1073 به نام کریم تیموری و زهرا اخوان تحت 
 شماره چاپی مسلســلهای 119960 و 119961 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
مع الواسطه به موجب ســند انتقال شــماره 6159 مورخ 84/9/13 دفترخانه شماره 133 
اصفهان به مسجد بالل به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه انتقال یافته سپس اداره اوقاف 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1396/24040255 مورخ 96/12/7 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 40362 مورخ 96/12/5 به گواهی 
دفترخانه 97 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 605 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )279 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
1/140 شماره: 313/96 به موجب رای شــماره 9609976795500654 تاریخ 96/7/25 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- رضا 
چوپان 2- امیر حسین جزیان هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به صورت تضامنی 
که خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن محکوم اند به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم و سررسید چک 96/3/17 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان سید حمید طباطبایی پور فرزند سید جالل به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ امیر 
کبیر دفتر نگهبان صادر طبق شاخص بانک مرکزی به عالوه نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:39194 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/141 کالســه پرونده: 960825 شــماره دادنامه:96/12/5-9609976796103778 
مرجع رسیدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید جمشیدیان به 
نشانی اصفهان مشــتاق دوم بازارچه نبش کوچه شــاهد 7، خوانده: محمد جواد شفیعی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 6 فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حمید جمشیدیان به 
طرفیت آقای محمد جواد شفیعی به خواســته مطالبه مبلغ 185/000/000 ریال وجه چک 
به شماره های 335671-95/11/15 و 335651-95/10/30 و 95/7/30-893335652 
و 0335654-95/11/15 و 1602/863697/16-95/12/20 و 335655-95/12/15 به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 185/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 70/000 )هفتاد هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف   تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38603 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(  
اجراییه

1/142 شــماره اجراییه:9610426795700121  شماره پرونده:9609986795700085 
شماره بایگانی شــعبه:960085 و 1218/95 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به 
شماره 9610096795700346 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795700618 محکوم 
علیه جواد فالمرز فوالدی فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 2/900/000  ریال بابت اصل خواســته و 972/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
830055- 88/9/5 و 830057-89/3/5 و 830056-88/12/5 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له رسول صادقی فرزند محمود به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان 
کاشانی شرکت کاوشگر رایانه و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 

ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 38905 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم( ) 418 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

1/143 در خصوص پرونده کالســه 960954 خواهان شکوفه ابراهیمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه نفقه فرزندان مشترک علی الحســاب مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی به طرفیت علیرضا اکبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 97/2/26 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 36567 شعبه اول مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)132 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

1/144  آقای رضا ترکی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 8/97 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان ترکی 
به شناســنامه 178 در تاریخ 96/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا ترکی، ش.ش 1، ت.ت 1351/1/10 فرزند پسر 
2- مجید ترکی، ش.ش 240، ت.ت 1356/3/1 فرزند پســر 3- صدیقه ترکی، ش.ش 9، 
ت.ت 1338/8/1 فرزند دختر 4- کبری ترکی، ش.ش 29، ت.ت 1360/7/4 فرزند دختر 
5- فاطمه ترکی، ش.ش 12، ت.ت 1344/6/7 فرزند دختــر 6- عذرا ترکی، ش.ش 70، 
ت.ت 1365/9/3 فرزند دختر 7- معصومه ترکی، ش.ش 15، ت.ت 1348/10/20 فرزند 
دختر 8-  زهرا ترکــی، ش.ش 206، ش.ش 1354/1/10 فرزند دختــر 9- گوهر یزدانی، 
ش.ش 6، ت.ت 1317/3/4 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10 

شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/145 در خصوص پرونده کالسه 6/97 دعوی حمیدرضا اســالم پناه به طرفیت مهدی 
طحانی مشکانی به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رسیدگی در تاریخ 
97/3/21 ساعت 9 صبح در شورای حل اختالف زواره تعیین شده است که با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در زواره بلوار جانباز شعبه 
اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 

م الف: 9 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/152 شماره درخواست: 9710463633300001 شماره پرونده: 9609983653401343 
شماره بایگانی شعبه: 970031 در خصوص دادخواســت خانم فاطمه اسماعیل زاده فرزند 
ولی اله و آقای مصطفی کارگر فرزند فرامرز به طرفیت  آقای ولی اله اســماعیل زاده فرزند 
جمعه به خواسته اذن در ازدواج وقت رسیدگی در تاریخ 1397/2/26 ساعت 9/30 در شعبه 
سوم دادگاه عمومی و حقوقی خمینی شهر واقع در خیابان پاسداران مجتمع قضائی شماره 1 
 برگزار می گردد مراتب اخیر حسب مجهول المکان خوانده یک نوبت نشر آگهی می گردد. 
م الف: 98 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر )92 

کلمه، 1 کادر(
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هوش هیجانی

 طی ســال های اخیر تحوالتی که در حوزه هوش و 
هیجان رخ داده دیدگاه های سنتی در مورد هوش 
را زیر سوال برده و بر ارتباط پیچیده هوش و هیجان 
تاکید کرده اســت. هوش هیجانی در واقع توجه به 
احساسات مختلف و نشان دادن رفتارهای هیجانی 
مناســب در موقعیت های مختلف است؛ همچنین 
توجه و شــناخت احساســات دیگران نیز با عنوان 
هوش هیجانی شناخته می شــود. هوش هیجانی 
می تواند پیش بینی کننده موفقیت و پیشــرفت 
فرد در زندگی باشد. پژوهش ها نشــان داده اند که 
هوش هیجانی بیش از هوش منطقی موفقیت فرد 
را پیش بینی می کند. افرادی کــه هوش هیجانی 
باالیی دارند مهــارت اجتماعی بهتــر، روابط دراز 
مدت پویاتر و توانایی بیشتری برای حل تعارضات 
و مشــکالت دارند. از طرف دیگر هوش هیجانی را 
شامل ظرفیت فرد برای انعطاف پذیری و سازگاری 
با شــرایط مختلف، توانایی حل مشکالت، توانایی 
مقابله با استرس و تکانه ها می دانند. نظریه پردازان 
روان شناســی معتقدند که هوش هیجانی از هوش 
عمومی جداســت و برای آن عناصــری را در نظر 
می گیرند. این عناصر شامل آگاهی از احساسات خود 
در موقعیت های مختلف، توانایی مدیریت و کنترل 
هیجان ها، آگاهی از احساسات دیگران و مدیریت 
رابطه های میان فردی است؛ اما آنچه مهم به نظر می 
رسد این است که معموال انسان ها نحوه ابراز صحیح 
هیجان را نمی دانند و هیجان در اکثر مواقع به صورت 
رفتاری نشان داده می شود که تحت سلطه و کنترل 
هیجان می باشد. مثال فرد عصبانی احساس خشم 
خود را به صورت فریاد کشیدن، برخورد فیزیکی و ... 
نشان می دهد. افراد کمی هستند که بتوانند عصبانی 
بودن خود را به صورت صحیح بیان کرده و رفتار خود 
را از سلطه خشــم خارج کنند. در موارد دیگر حتی 
فرد هیجان خود مانند عصبانیت، احساس حسادت، 
ناراحتی و ... را نمی پذیرد. همین امر سبب اذیت و 
آزار خود و اطرافیان می شــود؛ چرا که احساس به 
صورت ناخودآگاه در رفتار فرد ظاهر می شود و این 

تناقض سبب آزار خود و دیگران می شود.
افزایش هــوش هیجانی به ویــژه در میان اعضای 
خانواده سبب می شود تا کودکان نیز با هوش هیجانی 
باال تربیت شوند و موفقیت بیشتری را برای آنان پیش 
بینی کنند. روش های بسیاری برای افزایش هوش 
هیجانی وجود دارد که به سبب اهمیت به سه مورد 
از آن اشاره می شــود. یکی از روش هایی که سبب 
افزایش هوش هیجانی می شود، شناخت و توجه به 
احساسات خود در موقعیت های مختلف است. بسیار 
اتفاق می افتد که گاهی احساسی را تجربه می کنیم 
که جنس آن را نمی شناســیم. در این گونه موارد 
توجه به احساس و شدت آن می تواند باعث افزایش 
هوش هیجانی شود. روش دوم بیان صحیح و صریح 
هیجان است. بیان مستقیم احساس و نشان دادن 
رفتار مناسب با هیجان می تواند روشی موثر در بهبود 
روابط میان فردی باشد.گاهی گفتن جمله »اکنون 
عصبانی هستم به اتاق می روم تا زمانی که خشم من 
فروکش کرد به صحبت بپردازیم« تحت تاثیر هیجان 
قرار گرفته و به راحتی بیان نمی شود. سومین روش، 
افزایش همدلی است؛ همدلی در واقع قرار دادن خود 
به جای طرف مقابل و درک دنیای او و ایجاداحساس 
طرف مقابل در خود است. بسیاری از انسان ها توان 
اندکی در همدلی دارند؛ چــرا که معموال از دیدگاه 
خود امور را درک مــی کنند. تمرین کردن همدلی 
می تواند نقش بســیار مفیدی در بهبود روابط دراز 

مدت داشته باشد.

معاون پژوهشی و فناوری علوم 
پزشکی اصفهان منصوب شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز 
سه شــنبه اعالم کرد: در حکمی از سوی دکتر  
طاهره چنگیز، رییس این دانشگاه، دکتر شقایق 
حق جوی جوانمرد، اســتاد دانشکده پزشکی به 
عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یاد شده 
منصوب شــد. پیش از این احمد موحدیان عطار 
عهده دار مسئولیت معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.  شقایق حق 
جوی جوانمرد، عضو هیئت علمی و سرپرســت 
سابق دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از بهمن 92 عهده دار مسئولیت 
ریاســت بنیاد نخبگان این اســتان شده است. 
وی دارای دکترای حرفه ای پزشــکی و دکترای 
تخصصی فیزیولوژی عروق و برنده چندین جایزه 
بین المللی دانشــمند جوان و پژوهشــگر برتر 

کشور است. 

عکس  روز 

رضایت کامل ارامنه ایران از نیروی انتظامی

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

خبر

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکــه 84 هزار و 694 خانوار مســتمری بگیر 
این نهاد هســتند، اظهار داشت: این تعداد خانوار 
جمعیتی برابر با 145 هزار و 166 نفر را تشــکیل 
می دهند کــه در زمینه های معیشــت، درمان، 
تحصیل، مســکن، امور فرهنگی و معنوی تحت 

حمایت قرار دارند.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه عالوه بر خانوارهای 
مســتمری بگیر، 9 هزار و 300 خانوار دیگر بدون 
دریافت مســتمری تحت حمایت ایــن نهاد قرار 
دارند، افزود: ایــن خانوارها بر اســاس نیازهای 
موردی از یــک یا چنــد خدمت کمیتــه امداد 

بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه 49 درصد از مددجویان این 
استان 60 سال و بیشتر سن دارند، بیان کرد: این 
مددجویان جمعیتی نزدیک بــه 72 هزار نفر را 
تشکیل می دهند و وضعیت آن ها به نحوی است 

که جای هیچ گونه کاهشــی در خدمات حمایتی 
عرضه شــده به آن ها وجود ندارد و از طرف دیگر 
13 درصد از مددجویان ما را افــراد کمتر از 18 
ســال تشــکیل می دهند که این مددجویان هم 
از شمول طرح های اشــتغال و خودکفایی خارج 
می شــوند و کمیته امداد برای مباحث مربوط به 
توانمندســازی و خودکفایی عمــال در میان 38 

درصد از مددجویان امکان فعالیت دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان:

۴۹ درصد از مددجویان کمیته امداد، سالمند هستند
پیشوای ارامنه اصفهان و جنوب کشــوردر دیدار با 
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: ما ارامنه 
کشور، نیرو های انتظامی را که امنیت را از همه جهات 
تامین می کنند  مانند برادر خود می دانیم و افتخار 
می کنیم که مراتب قدردانی خــود را به این عزیزان 

ارائه کنیم.
اسقف سیپان کاشچیان افزود: امروز به برکت خون 
شهدا، تالش های پلیس و درایت مسئوالن، ایران از 
امنیت بسیار باالیی در دنیا برخوردار است و امیدواریم 
این امنیت مثال زدنی همچنان تداوم داشته باشد و 

مردم در صلح و آرامش زندگی کنند.
وی اظهار داشت: این همزیستی مســالمت آمیز را 
مدیون تالش برادران خود در نیروی انتظامی هستیم 

که امنیت خوبی برای ما فراهم کرده اند.
پیشــوای ارامنه اصفهان و جنوب کشــور بیان کرد: 
کسانی که برای صلح، امنیت و آرامش کشور جان خود 
را از دست می دهند برای ما عزیزند و در مراسم دینی 

خود برای آنها دعا می کنیم.
کاشچیان با بیان اینکه جامعه ارامنه از نیروی انتظامی 
رضایت کامل دارند، گفت: برخــود الزم می دانم از 
طرف جامعه ارامنه مراتب تقدیر و تشــکر از پلیس 
که امنیت کامل در منطقه ارامنه شــهر اصفهان در 
طول سال به ویژه ایام نوروز که شاهد حضور بی شمار 
گردشگران داخلی و خارجی هستیم، فراهم می کنند 

را داشته باشم.

در دیدار پیشوای ارامنه اصفهان با فرمانده انتظامی استان مطرح شد:

رضایت کامل ارامنه ایران از نیروی انتظامی

اعالم گزارش نهایی سانچی در اواسط اردیبهشت

 وضعیت قرمز اهدای خون 
در اصفهان

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بازخوانی هر دو جعبه سیاه )FDR( نفتکش سانحه دیده سانچی پایان یافته و گزارش 
نهایی علل این سانحه اواسط اردیبهشت و بعد از برگزاری آخرین جلسه بررسی در شــانگهای چین، گزارش نهایی از سوی سازمان بنادر و 

دریانوردی تهیه و اعالم خواهد شد.
هادی حق شناس افزود: در آخرین جلسه بررسی سانحه، نمایندگان ایران، کره جنوبی، چین و پاناما)به عنوان کشور صاحب پرچم( حضور خواهند داشت.

وی از گفت وگوی تیم ایرانی بررسی سانحه با شماری از ملوانان کشتی چینی کریســتال خبر داد و گفت: نتایج این گفت وگوهای مستند در گزارش نهایی 
گنجانده خواهد شد. نفت کش سانچی متعلق به شرکت ملی نفت کش ایران حامل 136 هزار تن نفت خام و میعانات سبک نفتی که از عسلویه عازم داسان کره 

جنوبی بود، 16 دی ماه 96 بر اثر برخورد کشتی فله بر چینی آتش گرفت و پس از یک هفته غرق شد.

حادثه

 کمبود 200 معلم
 در تیران و کرون

مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان تیران و 
کرون گفت: با توجه به بازنشســتگی 85 نفر و 
درخواست انتقالی بیش از 170 نفر از شهرستان 
تیران و کرون به دیگر شهرستان ها و خارج از 
اســتان اصفهان، کمبود معلم از چالش های 

اساسی سال تحصیلی آینده است.
علیرضا مرزبان بیان کرد: برای سال تحصیلی 
آینــده 13 نیــروی جدید فــارغ التحصیل از 
دانشگاه فرهنگیان و انتقالی از سایر بخش های 
اســتان اصفهان بــه مجموع مدیــران و کادر 
مدارس تیران و کرون افزوده می شود که میزان 
بازنشستگی و انتقالی ها متناسب ورودی های 

به این شهرستان نیست.
وی اضافه کرد: کمبود معلم در سال تحصیلی 
فعلی با اجرای طرح خرید خدمات 70 نفر برای 
جبران کمبود معلم این شهرستان جبران شد 
اما برای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی جدی 

انجام شود.

احیای موفق یک مرد 52 ساله 
در اصفهان

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان گفت: ساعت 
1:23 بامداد دیروز با توجه به تماســی با مرکز 
اورژانس 115 شهرســتان اصفهــان، کاهش 
هوشیاری مرد 52 ساله ای در محدوده پایگاه 

2163 اصفهان گزارش شد.
عباس عابدی افزود: بعد از دریافت این گزارش 
بالفاصلــه مرکز فرماندهی ســازمان اورژانس 
115، تکنســین های پایگاه 2163 را به محل 
این حادثه اعزام و نیروهای امدادی در کمترین 
مدت زمان در محل برای امدادرســانی حضور 

یافتند.
وی ادامه داد: نیروهای امــدادی پس از انجام 
معاینات متوجه شــدند که ایــن بیمار دچار 
 ایست قلبی-تنفسی شده و  فاقد عالئم حیاتی

 است.
سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان خاطرنشان 
کرد: نیروهای امــدادی اورژانــس بالفاصله 
اقدامات پزشکی اولیه را برای این بیمار انجام 
دادند و پس از حدود 20 دقیقه عملیات احیا، 
موفق به بازگشت زندگی مرد 52 ساله شدند و 
این بیمار را برای تکمیل درمان به بیمارستان 

چمران اصفهان منتقل شد.

 دستگیری زن سارق
 در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: خانم 
جوانی که از طریق مســموم  کردن رانندگان 
با داروی بی هوشــی اقــدام بــه دزدی از آنها 
می کرد، پس از 2 ماه دســتگیر شد.خانم 34 
ساله  مجردی که تنها زندگی می کرد ،دستگیر 
شده و تاکنون 4 فقره سرقت از جانب این فرد 
انجام و شناسایی شده و سارق نیز به آنها اعتراف 

کرده است.
ستار خسروی افزود: این خانم سارق 2 ماه بود 
که فعالیت داشت و در طول این  مدت متوجه 
چنین موردی بودیم کــه خانمی خودروهای  
مدل باالیی را که سرنشــین مســن داشتند 
انتخاب کرده و درصورتــی که این افراد مقابل 
او توقف می کردند ســوار خودرویشان می شد 
سپس با طرح دوستی اقدام به جلب اعتماد مال 

باختگان می کرد.
وی ادامه داد: زمانی که این فرد اعتماد راننده 
را جلب کرد و بــه نزدیکی منــزل مال باخته 
می رسیدند از آنها درخواست آبمیوه می کرد و 
نصف آن را خودش می خورد و نصف دیگرش را 
به صورت پنهانی با مواد بیهوش کننده مخلوط 

و به راننده می داد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: 
راننده با مصرف این قرص ها تا مسافتی قادر به 
رانندگی بوده و زمانی که به منزل می رسیدند 
دچار بیهوشی شــده و خانم پس از بیهوشی او 
با سرقت خودرو و اموال منزل شخص متواری 

می شد.

اخبار

ناجاکمیته امداد

پس از رخ دادن حمالت تروریستی در کشور روسیه و دیگر 
کشورهای منطقه، مشخص شــد که نیروهای تروریستی 
برنامه ریزی و هماهنگی های خود را از طریق تلگرام انجام 
می دهند. با  وجود فیلتر شدن قریب الوقوع تلگرام در زادگاه 
مادری خود، احتمال کاهش چشم گیر کاربران این نرم افزار 

وجود داد؛ چراکه بسیاری از کاربران این پیام رسان روسی هستند. 
چین نیز یکی از کشورهایی است که به دالیل امنیتی، سال 94 اقدام به فیلتر کردن تلگرام در کشور خود کرد. 
دولت چین با فیلتر کردن این پیام رسان در کشــور خود اعالم کرد، تلگرام ابزاری ضد دولت برای مکالمات 
رمز نگاری شــده بین فعالین حقوق بشر اســت. تیر ماه 96 بود که اندونزی یکی دیگر از کشورهای آسیایی، 
به دلیل تبادل اطالعات مشکوک و مخاطره آمیز،  افزایش یافتن حمالت تروریستی در جنوب شرق آسیا در 

سال گذشته و استفاده نیروهای تروریستی داعش از این پیام رسان، اقدام به مسدود کردن این نرم افزار کرد.

 کدام کشورها 
 کرکره تلگرام را 
پایین کشیدند؟

نتایج تازه ترین بررســی ها نشــان می دهد که میزان 
اســتفاده دانش آموزان آمریکایی از فضــای مجازی و 
اینترنت طی 4 ســال گذشــته بیش از 5 برابر افزایش 
یافته است. بیش از 50 درصد دانش آموزان این کشور به 
تلفن همراه هوشمند اعتیاد دارند. هم اکنون یک مرکز 

»بازپروری )معتادان( تلفن همراه« نزدیک شهر سیاتل آمریکا به نوجوانانی که به علت استفاده بی رویه 
از دستگاه های دیجیتال دچار مشکل شــده اند، خدماتی نظیر »برنامه های فشرده بهبود« ارائه می کند. 
استاد جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد می گوید: »استفاده کودکان از ابزار الکترونیکی در خانواده های 
با درآمد کم و متوسط به مراتب بیشــتر از خانواده های دیگر است«. بر اساس بررسی های صورت گرفته 
در ایاالت متحده آمریکا، 78 درصد دانش آموزان و 69 درصد از والدین به طور مرتب از تلفن همراه شان 

استفاده می کنند.

 اعتیاد 50 درصد 
دانش آموزان 
آمریکایی  به اینترنت    

وزیر آموزش و پرورش گفت: با تهیه نقشه راه تا 2 
هفته آینده یعنی اوایل اردیبهشت، تکلیف کنکور 

مشخص می شود.
سیدمحمد بطحایی در پاســخ به این پرسش که 
آیا کنکور در ســال جاری حذف می شــود، گفت: 
کارگروهی که مســئولیت حذف کنکــور را دارد 

 و زیــر مجموعــه آمــوزش عالی اســت، تاکنون 
 جلســات متعــددی را در ایــن زمینــه برگزار

 کرده است. 
 وی با بیان اینکه ایــن کارگروه در بــاره موضوع
  حــذف کنکــور در مــاه جــاری )فروردیــن( 
 تشــکیل جلســه می دهد، افزود: در این جلســه

  نقشــه راهی برای اینکــه در چه زمانــی و به چه
  نحــوی کنکور حــذف می شــود تهیــه خواهد 

شد. 
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بــر اینکه تا زمانی 
که این نقشه راه تهیه نشود، واقعا نمی شود تکلیف 
 کنکور را روشــن کــرد اظهارکرد : فکــر می کنم
 ان شاءا... ظرف یک یا دو هفته آینده به نتایجی در 

این زمینه می رسیم.

کنکور اردیبهشت حذف می شود؟

زاینده  رود، امید مردم اصفهان بود و با بســته شدن 
آب زاینده رود محل تجمع شادی مردم از بین رفت؛ 
چون در جوار زاینده رود لحظات شادی را برای خود 

ایجاد می کردند.
بعد از آن نبود شادی در جامعه باعث بروز اختالالت 
عاطفی شد و کم کم شــهر را درگیر افسردگی کرد. 
زاینده رود با توجه به نوستالژیک بودنش برای مردم 

اصفهان، فضای دلنشین و شادی ایجاد کرده بود.
 تفکر نبود زاینده رود باید از ساختار ذهنی جامعه پاک 
شود چون قسمتی از خشکی آن به کاهش بارندگی 
ربــط دارد؛ اما عوامل انســانی و بی سیاســتی های 
مدیریتی هم در آن تاثیرداشــته اســت، در واقع با 
خشک شــدن زاینده رود بذر افسردگی در اصفهان 

کاشته شد.
سایه رکود اقتصادی بر افسردگی

مدیــران اقتصــادی هــم نتوانســتند در چرخه 
مدیریتی شان ســرمایه داران را تشویق کنند. چون 
در این ساختار مدیریتی، مدیران به فکر منافع مردم 
نیستند به همین خاطر در چند سال اخیر شاهد فرار 

سرمایه ها از اصفهان و رکود اقتصادی شدید بودیم.
مهم ترین موضوع نبود بحث آموزش شاد زیستن در 
اصفهان است به همین خاطر اصفهانی ها نمی توانند 
خألهای شادیشــان را برطرف کننــد. آنها در اکثر 
موضوعات سخت گیر هستند و نمی توانند خودشان 
را با شرایط وفق دهند؛ همچنین انتظارات و توقعات 
مردم اصفهان با شرایط این اســتان مطابقت ندارد. 
نرسیدن مردم به اهدافشان باعث سرخوردگی آنها و 
شکل گیری ناامیدی می شود و به همین خاطر شاهد 

گسترش ناامیدی و افسردگی در شهر هستیم.
تاثیر درگیری های سیاسی بر ناامیدی مردم

اصفهان در آمار طالق رتبه 18 را دارد. وقتی خانواده ها 

و بافت سنتی اصفهان درگیر این مسئله شوند فاجعه 
عظیمی اتفاق خواهد افتاد، رابطــه عاطفی جوانان 
خدشه دار می شود و شــهر با جوانانی افسرده روبه 

رو خواهد شد. 
همین مسئله باعث فرورفتگی این قشر می شود و به 
شکل های مختلفی مثل اعتیاد، نزاع های خیابانی و 
خودکشــی در جامعه ظاهر خواهد شد. این مورد را 
هم باید در نظر داشت که همه مردم به خاطر مسائل 
مالی نمی توانند در تئاترها و کنسرت ها حضور داشته 

باشند و مسئوالن شهری باید در پارک های اصفهان با 
برگزاری کنسرت ها و تئاترهای شاد خیابانی و رایگان 
فضای شهر را تغییر دهند.  درگیری های سیاسی در 
کشــور و اخیرا در اصفهان؛ یکی از عوامل افسردگی 
مردم اســت. در واقع نظام اجتماعی ما دچار چالش 
عظیمی شــده؛ چالشــی که مردم را در بی اعتماد 
کردن به فضای شــهری و جامعه تشویق می کند در 
صورتی که مردم اصفهان به آموزش احســاس تعلق 
به جامعه احتیاج دارند و همین موضوع باعث شادی  

آنها می شود.
در این شــرایط اجتماعی، مردم به سمت افسردگی 
ســوق داده می شــوند و البته برای بهبود اختالالت 
افسردگی  شان تالش نمی کنند در نتیجه نمی توان 
انتظار داشت که افسردگی در اصفهان، در مدت زمان 
کوتاهی، کم شود. اگر مسئوالن شهری زنگ خطرهای 
افسردگی را جدی نگیرند، باید شاهد باالرفتن آمار 
خودکشی، نزاع های خیابانی، اعتیاد، طالق و مصرف 

خودسرانه داروهای ضد افسردگی باشیم. 

شهر، تشنه # امید

سال گذشته وزیر بهداشت اعالم کرد که اصفهان سومین استان در شیوع افسردگی است. حسن قاضی زاده هاشمی با ارائه آخرین آمارهای حوزه 
سالمت و بهداشت روان، زنگ خطر سالمت روان را برای اصفهان به صدا در آورد، زنگ خطری که به نظر می رسد هنوز جدی گرفته نشده است.

اصفهان، سومین استان در شیوع افسردگی است؛

نرجس تقی زاده

فاطمه راد
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گوش درد دارید، دندان خود را معاینه کنید
پیشنهاد سردبیر:

در حالیکه تشخیص به 
 موقع و زودهنگام

 بیماری ها اولین راه 
درمان درست و کم 
هزینه بیماری های 

فراگیر عنوان می شود، 
اما نیمی از زنان استان 

همچنان از خدمات 
تشخیصی و مراقبتی 
رایگان ارائه شده در 

 استان بهره مند
 نمی شوند

منزل
کافه 

اســموتی از جمله نوشــیدنی هایی است که 
می تواند به افرادی که رژیم داشــته و یــا در حال کاهش 

وزن هستند کمک شــایانی بکند. اســموتی لیمو و پرتقال از جمله 
و نوشیدنی هایی اســت که این اسموتی ها به ســادگی تهیه می شوند 

ضمن کمک به کاهش وزن سرشــار از ویتامین و مواد مغذی 
هستند.
مواد الزم

یک  فنجان شیر خامه گرفته یا شیر سویا
۱۷۰ گرم ماست 

لیمو ترش یک عدد
یک پرتقال متوسط پوست کنده و قطعه قطعه شده

یک مشت یخ
یک قاشق غذاخوری روغن کتان

طرز تهیه: شیر، ماست، لیمو، پرتقال و یخ را در مخلوط کن بریزید 
و حدود یک دقیقه با هم مخلوط کنید. سپس این مخلوط را 

در لیوان بریزید و روغن کتان را به آن اضافه 
و به هم بزنید.

اسموتی لیمو پرتقال

کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: علی رغم 
پیگیری های به عمل آمده توســط سازمان بهزیستی، غربالگری مشــاوره ژنتیک تا کنون اجباری 
نشده است.علی اصغر کالنتری در خصوص انجام 
غربالگری ژنتیــک در مادرانی که پس از ســقط 
قانونی قصد بارداری مجدد دارند، گفت: مادرانی که 
مجبور به انجام سقط قانونی شده اند در صورت نیاز 
به مشاوره ژنتیک، با درنظر گرفتن نیازمندی آنان 
پس از بررسی ها، این مشــاوره برایشان انجام می 
شود.وی در خصوص تعداد مراکز مشاوره در سطح 
استان، گفت: ۱۴ مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی در شهر اصفهان و ۱۶ مرکز غیردولتی در سایر 
شهرستان ها از جمله لنجان، اصفهان، فریدونشهر، کاشان، خمینی شهر، نجف آباد، تیران، خور، شهرضا 
و شاهین شهر ،خدمات مشاوره ژنتیک را انجام می دهند.وی گفت: غربالگری ژنتیک در افراد ۱۵ تا ۲۵ 

سال که تحت پوشش بهزیستی قرار دارند به صورت رایگان انجام می شود.

امروز تکنولوژی، اصلی ترین رقیب حافظه انســان ها شــده است. 
وسایلی که صدها نام و چهره را به خاطر می سپارند و حتی اعداد یا 
کلمات را به طور اتفاقی بیان می کنند و به عبارتی، ابرانســان هایی 
هستند که به راحتی هر اطالعاتی را به خاطر می آورند. در این میان 
آنچه هر روز کارایی محدود تری پیدا می کند حافظه انسان است. 
محققان معتقدند مغز افراد باهوش که حافظه های بســیار خوبی 
دارند، مناطق مغزی بزرگ تری ندارد که بــه نگهداری و یادآوری 
اطالعات کمک کند بلکه ساختار مغز آنها مشابه ساختار مغز سایر 
افراد است. آنها با مقایسه اســکن مغزی گرفته شده از ۲3 قهرمان 
حافظه که جزو ۵۰ فرد برتر جهان از نظر قدرت حافظه قرار دارند 
و با اسکن تهیه شــده از مغز ۲3 فرد معمولی در همین رده سنی، 
در جنسیت مشــابه و IQ یکســان تنها متوجه یک تفاوت در آنها 
شدند. در مغز قهرمانان حافظه، مناطق مربوط به یادگیری بصری و 
فضایی و نیز مناطق مرتبط با حافظه با الگوی خاصی فعال می شوند. 
 در مغز افراد معمولی، این مناطق مشــابه به شکل متفاوتی فعال 
هستند.این از آن جهت حائز اهمیت اســت که ما بیشتر از طریق 
مشــاهده و دیدن یاد می گیریــم و چیزهای مختلــف را به خاطر 
می ســپاریم. قهرمانان حافظه جهان معموال بــرای این که اعداد، 
چهره ها، کارت ها و حتی اشــکال مجازی را به خاطر بسپارند، آنها 
را به تصویری در ذهــن تبدیل می کنند. به این فرآیند، ســاخت 
قصری از حافظه می گویند.بــرای این کار ابتدا بایــد موارد مورد 
نظر خــود را تبدیل به تصویر یا چیزی کنید که همیشــه در ذهن 
شــما باقی بماند. ســپس به طور ذهنی آن تصویــر را جایی قرار 
دهید کــه در خاطرتان بماند. در انتها داســتانی دربــاره مواردی 
که به خاطر ســپرده اید بســازید که به ارتباط آنها در مســیری 
درســت کمک کند.عالوه بر این، راهکارهایی برای کمک به بهبود 
یادآوری همه چیــز در زندگی روزمره وجــود دارد که با انجام آنها 
 می توانید راحت تــر کلمات، افــراد، چهره ها و غیــره را به خاطر 

بیاورید.
یاد آوری کلمات جدید

سال ها پیش مطالعاتی در دانشگاه میشــیگان انجام شد که در آن، 
گروهی از دانشــجویان فهرســتی از لغات را در دو جلسه جداگانه 

مطالعه می کردند. بخشــی از این تحقیق در اتاقــی به هم ریخته و 
بخشــی در فضایی با دو پنجره و آینه ای یــک طرفه صورت گرفت. 
یکــی از گروه ها هــر دو جلســه را در اتاقی یکســان گذراندند در 
 حالی که گروه دیگــر، هر کدام از این جلســات را در اتاقی جداگانه
 گذراندند. نتایج به دســت آمده نشــان داد دانشــجویانی که در 
محیط های مختلف درس خواندند، ۵3 درصد بیشتر از دانشجویانی 
که دو جلسه را در محیط های یکسان گذراندند، کلمات را به خاطر 
آوردند. به طور کلی، تغییر شــرایط محیطی حین یادگیری مانند 
تغییر زمان یادگیری، موســیقی پس زمینه ای که در محیط پخش 
می شود و حتی ایستاده یا نشسته درس خواندن نیز در این میان مؤثر 
است و به یادآوری کمک می کند. محققان معتقدند که مغز کلماتی 
را که به خاطر ســپرده اید را به محیط اطراف ربط می دهد و هر چه 

نشانه های متنی در ارتباط با کلمات بیشتر باشد، 
 مغز بهتر می تواند تصویرســازی 

کند.
یادآوری پین کد

شــما می توانید تاریخ تولد 
یا شــماره تلفن خــود را به 

عنوان پین کــد انتخاب کنید؛ 
اما مســئله مهم این است که وقتی 

گوشی دزدیده شود، ســارقان به راحتی 
می توانند به این کدها دسترسی پیدا کنند. اما 

»دومنیک او- برایان« که 8 مرتبه توانسته به عنوان 
قهرمان حافظه جهان شناخته شود، راهکاری را ارائه می دهد. 
ابتدا جمله ای چهار کلمه ای بنویسید و سپس تعداد هر کلمه 
را نیز یادداشت کنید. این گونه راحت تر می توانید اعداد و 

کلمات را حفظ کنید.
یادآوری واقعیات و نمودارها

خواندن پشت ســر هم بهترین راه برای حفظ کردن 
نیســت. برای یادگیری و به یادآوری نکات آماری، 
آنها را طی دامنه زمانی طوالنــی مرور کنید؛ این 
کار بسیار موثرتر از مرور مداوم آنها در زمانی کوتاه 

است. به عنوان مثال اگر در یک هفته امتحان دارید، امروز و یک یا دو 
روز دیگر مطالعه کنید. اگر یک ماه دیگر امتحان دارید، عالوه بر این 
که امروز مطالعه می کنید، تا یک هفته صبر کنید و دوباره آن درس را 
مرور کنید. هر چه زمان آزمون طوالنی تر می شود، فاصله زمانی مرور 

درس را باید طوالنی تر کنید.
یادآوری زبان جدید

محققان دانشگاه پورتوریکو، ۱3۷ دانشــجوی اسپانیایی زبان را به 
دو گروه تقســیم کردند. در این تحقیق که یک واحد درســی طی 
8 هفته بــه آنها آموزش داده می شــد، یک گروه کتابــی را به زبان 
انگلیســی می خواندند در حالی که به طور همزمان به نســخه ای 
صوتی از آن را هم به زبان انگلیسی گوش می کردند؛اما گروه دیگر، 
تنها این کتاب انگلیســی زبان را آهســته می خواندند. هر هفته از 
تمام دانشجویان آزمونی می گرفتند. گروهی که به طور همزمان از 
 کتاب نوشتاری و صوتی اســتفاده می کردند، نمرات باالتری کسب

 کردند.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن گــوش، گلــو و بینی 
 گفــت: ۵۰ درصد افــرادی که بــا درد گــوش مراجعه 
می کنند، منشأ اصلی آنها فک و دندان است زیرا گوش با 
حلق، حنجره و فک دارای عصب حسی مشترک هستند.  
علیرضا جعفری، عضو هیئت مدیره انجمن گوش، گلو و 
بینی گفت: ممکن است فردی با درد در قسمت گوش به 
متخصص مراجعه کند که منشــأ آن در فک، دندان های 
عقل باال و پایین باشــد زیرا گوش با حلق، حنجره و فک 
دارای عصب حسی مشترک هستند.وی افزود: همچنین 
ممکن است فردی مبتال به سرطان حنجره شده باشد؛ اما 

این موضوع خود را با درد گوش نشان دهد و درد در قسمت 
داخل گوش را حس کند؛ اما دردهای پس ســر معموال با 
 گوش ارتباطی ندارند و در موارد بسیار نادری ممکن است. 
عفونت شــدید پشــت گــوش بــه صورت احســاس 
ســنگینی و فشــار در پشــت گوش خود را در دردهای 
گردن هم کشیده شــود.جعفری گفت: مشکالت گوش 
را می توان با معاینــه معمولی در مطب تشــخیص داد؛ 
اما جالب اســت بدانید ۵۰ درصــد افرادی کــه با درد 
 گوش مراجعه می کنند منشــأ اصلی آنهــا فک و دندان 

است.

 افــرادی که در هفتــه بیش از ۴ ســاعت پیــاده روی می کنند 
نشــانه های افســردگی کمتــری خواهنــد داشــت.مطالعاتی 
که در مجله آمریکایی روان شناســی منتشــر شــده است، نشان 
داده افــرادی کــه بیش از چهــار ســاعت در هفته  پیــاده روی 
 می کننــد، ۴۴ درصد نشــانه های افســردگی کمتــری دارند. 
در این مطالعات ۲۲ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات 
مختلف نشــان داده اســت که ورزش به انــدازه داروهای ضد 
افسردگی تاثیرگذار است.به گفته محققان؛ ورزش تغییراتی در 
مغز ایجاد می کند که می تواند بر نشانه های افسردگی تاثیرگذار باشد. 
ورزش همچنین کیفیت زندگی افرادی که مبتال به افسردگی هستند 

را هم افزایش می دهد.

بر اســاس اعالم متخصصان؛ مصرف ادویه به طور قابل 
توجهی در کاهش وزن و چربی سوزی بدن تاثیر گذار 
است. یک کارشناس تغذیه در خصوص فواید ادویه ها 
در کاهش وزن گفت: مصرف گیاهان و ادویه ها عالوه 
بر فوایدی چون کاهش نفخ شــکم و رفع سرد مزاجی 
بدن، در کاهش وزن و چربی بدن تاثیر به سزایی دارند؛ 
بنابراین استفاده از ادویه ها در سبد غذایی خانواده می 
تواند میزان چربی غذای مصرفی را کاهش داده و از فشار 
خون جلوگیری کند.وی در این زمینه  افزود: زردچوبه از 
جمله ادویه هایی است که روزانه به مقدار قابل مشاهده 
ای در ایران مصرف می شــود و به طور معمول بیشتر با 
غذاهای هندی همراه است. این گیاه به کاهش التهاب 

در بدن کمک کرده و سطح باالیی از التهابات ناشی از 
چاقی را رفع می کند.این متخصص تغذیه خاطر نشان 
کرد: پاشیدن دارچین فراوان روی بلغور جو دوسر ممکن 
است به کنترل سطح قند خون و انسولین کمک کند و 
در حالی که به طور همزمان گرسنگی را کنترل می کند، 
از شما در برابر ابتال به دیابت محافظت کند.وی اذعان 
داشــت: ترکیبات فلفل تند به نام دی هیدرو کربنات، 
در صورتی که سه بار در روز مصرف شود، توانایی بدن 
در چربی سوزی را افزایش می دهد. همچنین زنجبیل 
تازه یا پودر شده در کاهش اشتها و از بین بردن میل و 
 هوس غذا نیز موثر بوده و مصرف ان به افراد چاق توصیه 

می شود.

چگونه باهوش تر شویم

 کاهش افسردگی
 با پیاده روی روزانه

غربالگری مشاوره ژنتیک اجباری نشده است

محققان کشــف کرده اند کــه بچه ها 
برای داشــتن اســتخوان ها و مفاصل 
 قــوی، نیازمنــد حرکــت درون رحم 
هســتند. ســلول ها در جنیــن اولیه 
ســیگنال هــای زیســتی را دریافت 
می کنند که آنها را برای تبدیل شــدن 
به انواع بافت ها در جایگاه های مختلف 
بدن هدایت می کند. سلول ها در جنین 
اولیه، بســته به جایگاه خود، باید برای 
تبدیل شدن به اســتخوان یا غضروف 
هدایت شوند. با شناسایی و درک نحوه 
شکل گیری مفاصل و ســیگنال های 
تاثیر گذار روی این شکل آنها می توان 
راهی را برای بازســازی غضروف ها از 
ســلول های بنیادی در آســیب های 
مفصلی ارائه کرد. یافته های یک مطالعه 
صورت گرفته در دانشگاه دوبلین نشان 
داده است که با حرکت جنین در رحم، 
برخــی از برهم کنش هــای مولکولی 
کلیدی تحریک می شــوند و سلول ها 
و بافت هــای جنین را برای ســاخت 
 یک اســکلت منعطف قــوی هدایت

 می کنند.
اگــر جنیــن درون رحــم حرکتــی 
نداشــته باشد، ســیگنال های حیاتی 
 یــا صــادر نمــی شــوند یا ایــن که
  ســیگنال هــای نامناســبی تولیــد

 می شوند که می توانند منجر به تکوین 
استخوان های شــکننده و مفصل های 

غیر طبیعی در بدن نوزاد شوند.

دلیل حرکت جنین در رحم 
کشف شد

پریسا سعادت

امروزه تحقیقات در کشورهای متعدد از جمله ایران نشان می دهد 
که جامعه زنان به دالیل مختلف در مقایسه با مردان از مشکالت 
بیشتری در حوزه سالمتی و بهداشــتی رنج می برند. هر چند که 
شاخص های سالمت زنان در کشــور ما طی سه دهه اخیر بهبود 
یافته و روند رو به رشــدی را طی کرده اســت اما مسائلی مانند 
چاقی، دیابت، کمبود آهن و شیوع سرطان ها در میان زنان نگران 

کننده است. 
بر اساس اعالم سرپرســت گروه علمی سالمت زنان فرهنگستان 
علوم پزشکی، تدوین سند سالمت زنان به عنوان  سند برنامه ای 
ملی و راهنمای تمام ســازمان ها و ارگان ها در حال تدوین است. 
این ســند به عنوان اولین سند  سالمت زنان شــامل تمام ابعاد 
سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی زنان است و مسائل 
نگران کننــده ای که در این مــوارد مطرح اســت را مورد توجه 
قرار داده اســت.  علی رغم این حرکت اما نگرانــی ها از وضعیت 
 ســالمت عمومی بیــش از نیمی از افــراد جامعــه همچنان پا 

برجاست.
کمتر از نیمی از زنان استان پرونده سالمت دارند

در حالی که تشــخیص به موقع و زودهنگام بیماری ها اولین راه 
درمان درســت و کم هزینه بیماری های فراگیر عنوان می شود 
اما نیمی از زنان استان همچنان از خدمات تشخیصی و مراقبتی 
رایگان ارائه شده در استان بهره مند نمی شوند. بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی اداره بهداشت استان اصفهان نیمی از جمعیت استان 
را زنان تشــکیل می دهند که از این تعداد ۴۰ درصد تحت تحت 
پوشش مراکز جامع سالمت و پایگاه های سالمت هستند و پرونده 
الکترونیکی سالمت دارند. راحله صادق، سرپرست گروه سالمت 
خانواده و جمعیت مرکز بهداشت سالمت استان اصفهان در این 
زمینه می گوید: غربالگری و تشکیل پرونده الکترونیک سالمت از 

جمله راهکارهای آموزشی و تشخیصی در حوزه سالمت زنان است 
 که در مراکز بهداشــتی و درمانی دولتی و مراکز جامع سالمت و 

خانه های بهداشت انجام می گیرد.
 در این طرح غربالگری هایی به منظور چاقی ، کم تحرکی،مشکالت 
روانی ، خشونت های خانگی ، بیماری های قلبی و عروقی و سایر 
بیماری های شایع زنان مانند سرطان ســینه و دهانه رحم مورد 

بررسی قرار می گیرد.
 دکتر صادق در زمینه لزوم مراقبت های دوره ای در زنان معتقد 

اســت: تشــکیل پرونده الکترونیک می تواند کمــک زیادی در 
 زمینه تشخیص درست و زودهنگام بیماری ها باشد و همه افراد

 می توانند به صورت رایگان از این خدمات بهره مند شوند.
زنان، معاینات دوره ای را جدی بگیرند

 دکتر راحله صــادق در زمینــه بیمــاری های شــایع در زنان
  می گوید: بــر اســاس آمارها در کل کشــور، ســرطان پس از 
بیماری های قلبی و عروقی شایع ترین بیماری در میان زنان است. 
در استان اصفهان نیز سرطان، دیابت و فشار خون بیشترین میزان 

بیماری در میان زنان است. 
کم تحرکی و چاقی؛ بالی جان نیمی از جامعه

علی رغم هشدار پزشکان، چاقی و کم تحرکی در ایران همچنان 
قربانی می گیرد. بر اساس آمار اعالم شده از سوی مراجع سالمت 
استان در حدود 9۰ درصد از کل جامعه تحرک مناسبی ندارند که 
از این میزان  9۴درصد کم تحرکی در زنان و حدود 8۶درصد در 
مردان دیده می شود. آنگونه که دکتر راحله صادق می گوید چاقی 
و دیابت در جامعه امروز ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است و 
این  دو عامل نقش بزرگی در ایجاد بیماری های فراگیر زنان دارد. 

دکتر صادق در مورد سایر علل 
تهدید کننده ســالمت زنان 
گفــت: افزایش ســن ازدواج 
 یکــی از اصلی تریــن عوامل 
بیماری هــای زنان اســت. 
افزایش ســن ازدواج  ، ســن 
بارداری در زنــان را افزایش 
داده که در نتیجه آن ناباروری 
و بارداری های پــر خطر و به 
طبع آن مــرگ و میــر زنان 
 بــاردار و تولــد کــودکان با 
ناهنجاری های مادر زادی و یا 
زایمان های زودرس افزایش 
یافته اســت. همچنین شیوع 
بیماری هــای آمیزشــی به 
 خصوصHPV و از دســته 
بیماری های آمیزشی افزایش 

قابل مالحظه ای در استان اصفهان  یافته است که این عامل بسیار 
نگران کننده است .

سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت سالمت استان اصفهان خبر داد:

سرطان و دیابت؛ قاتل زنان اصفهانی

با ادویه به جنگ چاقی بروید

گوش درد دارید، دندان خود را معاینه کنید
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 شایعه در تورین؛
بازگشت موراتا

 از زمانی که آلوارو موراتا، ســتاره اسپانیایی از 
تیم یوونتــوس خداحافظی 
کرد، همــواره بحث 
بازگشت دوباره او 
به تیــم یوونتوس 
سر زبان ها بوده و 
بسیاری از هواداران 
یووه هم به این موضوع 

مثبت نشان داده اند. توتو در این واکنــش 
رابطه نوشت: »بازیکن اســپانیایی چندان از 
شرایط خود در تیم لندنی راضی نیست و گفته 
می شود او برای بازگشت به تیم یوونتوس هم 
چراغ سبز نشان داده است«. البته فوتبال ایتالیا 
نیز در این رابطه نوشــت: » یوونتوس تنها در 
صورتی به آلوارو موراتــا فکر می کند که ماریو 
مانژوکیچ بازیکن کروات یــووه خواهان ترک 

بانوی پیر باشد.«

پرافتخارترین کاپیتان لیگ کیست؟

پیشنهاد سردبیر:
شایعه روز

 بهترین شروع سال 
برای گریزمان

به نقــل از آس؛ گل آنتوان گریزمــان در دیدار 
اتلتیکومادریــد و رئال 
مادریــد در هفتــه  
سی و یکم اللیگا، 
هجدهمیــن گل 
مهاجم فرانســوی 
در ســال ۲۰۱۸ بود. 
او شــروع بد فصل جاری را 
فراموش کرد و خاطره بد خود بــا هواداران در 
نوامبر و دســامبر را از یاد برد. گریزمان در سال 
۲۰۱۸ بهترین شــروع دوران ورزشــی اش را 
داشته اســت. پیش از این هرگز چنین آماری 
را به ثبت نرســانده بود. مهاجم اتلتیکومادرید 
در شروع ســال جدید ۱۳ گل در اللیگا، دو گل 
در کوپا دل ری و ســه گل در لیگ اروپا به ثمر 
رساند. او فصل گذشته و یک سال قبل از آن از 
یکم ژانویه تا ۱۹ آوریل ۱۴ بار دروازه  حریفان را 

باز کرده بود. 

اتفاق روز

 جایزه فیرپلی فوتبال ایتالیا
 به نام کاپیتان فقید ویوال

 در جدیدترین اقدام، فدراسیون فوتبال ایتالیا، 
جایزه فیرپلی یا همان 
بــازی جوانمردانه 
را که در پایان هر 
فصل به بازیکن یا 
تیمی اهدا می کند، 
بــه جایــزه داویده 

آستوری تغییر نام داد.
با تایید فدارســیون فوتبال ایتالیا و شــخص 
کاستاکورتا، از این پس به جوانمردترین بازیکن 
یا تیم در پایان هر فصل، جایزه ای تحت عنوان 
داویده آستوری اهدا می شــود. این جایزه در 
پایان هر فصل به بازیکنی که در داخل یا خارج 
از زمین فوتبال، عملی انســان دوستانه انجام 
داده یا به تیمی که کمترین کارت زرد و قرمز 
در طول فصــل را دریافت کرده باشــد، اهدا 
می شود. الزم به ذکر است باشگاه فیورنتینا نیز 
به یاد کاپیتان فقید خود، شماره ۱۳ این باشگاه 
را برای همیشه بازنشسته کرد و کمپ تمرینی 

بنفش ها نیز به اسم آستوری، تغییر نام داد.

خبر روز

  قاب روز

حضور کودک سرطانی در تمرینات تیم ملی بوکس
پسر ۱۰ ساله ســرطانی که عالقه زیادی به بوکس داشت در تمرینات تیم ملی بوکس حاضر 
شد.»سامیار رضایی« کودک ۱۰ ساله ای که به سرطان مبتالست، به دلیل عالقه زیادش به 
ورزش بوکس، در محل تمرینات تیم ملی حاضر شــد و با بوکسورها عکس یادگاری گرفت.

فدراسیون بوکس به پاس حضور این کودک در محل اردوهای تیم ملی یک جفت دستکش 
بوکس نیز به او اهدا کرد.تیم ملی بزرگساالن بوکس زیر نظر »اکبر احدی« تمرینات خود را 
برای حضوری پر قدرت در بازی های آسیایی، به میزبانی آکادمی ملی المپیک پیگیری می کند.

سردار آزمون  مهاجم تیم ملی فوتبال کشــورمان و بازیکن این 
روز های روبین کازان در دیدار خانگی تیمش  مقابل احمد گروژنی 
۲ گل زد و یک پاس گل داد  تا تیمش با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز میدان 
شود و  حاال  با انتخاب کارشناسان و روزنامه نگاران ، نامزد عنوان 
بهترین بازیکن هفته ۲5 لیگ برتر روسیه شده است که هوداران 

می توانند از میان نامزد ها بهترین  را انتخاب کنند.

درخشش ادامه دار سردار آزمون

 مهــدی ترابی، هافبــک ملی پــوش تیــم فوتبال ســایپا که در 33
رقابت های فصل جاری لیگ برتر تاثیرگذارترین بازیکن تیمش بوده 
است، قصد دارد با حضور در یک تیم نظامی مشکل لژیونر شدنش را 
حل کند.ترابی می خواهد در روزهای آتی دفترچه اعزام به خدمتش 
را ارسال کند و فصل آینده برای یکی از تیم های نظامی به میدان برود 

تا از این طریق مقدمات بازی برای تیم های خارجی را فراهم کند.

 دومین مجمع فدراسیون کشتی روز دوشنبه با ریاست محمدرضا داورزنی و با حضور تمامی اعضای 
مجمع برگزار شد که این نشست نیز همچنان حکایت از بازگشت رسول خادم داشت. هر چند رسول 
خادم طبق پیش بینی ها در این نشست حضور نیافت، اما برخی اعضای مجمع و پیشکسوتان به سادگی 
از مواضع خود کوتاه نیامده و دوشنبه شــب بالفاصله بعد از نشست مجمع، سرزده به زورخانه نامجو 
رفتند تا به قول معروف خادم را غافلگیر کنند.بدین ترتیب خادم در محاصره موسپیدان گوش شکسته 
قرار گرفت و در نهایت راضی شد تا روز یکشنبه هفته آتی به فدراسیون کشتی بازگردد. بازگشتی که 
بعد از حدود یک ماه و نیم از زمان رفتنش از فدراسیون صورت می گیرد و به ادامه اجرای برنامه های 
مدون کشتی می انجامد.هر چند پاسخ مثبت خادم به درخواست پیشکسوتان و اعضای مجمع مبنی بر 
بازگشت توانست بسیاری از دغدغه های اهالی کشتی را برطرف کند، اما نباید فراموش کرد تهدیدهای 
بین المللی و هشدارهای رییس فدراسیون همچنان به قوت خود باقی است. مطمئنا بازگشت خادم 
به معنای پایان مشکالت این رشته و اعالم حمایت قاطع وزارت ورزش از فدراسیون تلقی نخواهد شد 
و آنچه مسلم است این آرامش و پایان خوش می تواند شکننده و موقتی باشد.البته داورزنی به عنوان 
نماینده وزارت ورزش در مجمع فدراسیون کشتی تا توانست از حمایت های مالی و معنوی از این رشته 
مدال آور و پرافتخار گفت و بارها تاکید کرد همواره از فعالیت فدراسیون ها به خصوص کشتی که در 
آستانه بازی های آسیایی و رقابت های جهانی حمایت خواهد کرد. وی حتی اختالفات وزارت ورزش 
با فدراسیون کشتی را هم نوعی حاشیه سازی خواند و صراحتا ایجاد زاویه میان برخی فدراسیون ها 
و وزارتخانه را کار غیرمنطقی و نا درســتی خواند.طبیعتا با توجه به بازگشت دوباره خادم و اظهارات 
داورزنی باید در انتظار فصل تازه ای از تعامالت و همکاری های فی مابین باشیم، چراکه معاون وزیر 

ورزش بارها در نشست خود با اعضای مجمع به این موضوع اشاره و بر آن تاکید کرد.

شاگرد ملی پوش دایی به تیم نظامی می رود

09
پس گرفتن استعفا در گود زورخانه؛

 پادرمیانی ریش سفیدان جواب داد

 سپاهان و دوراهی
 ابراهیم زاده و قلعه نویی

 در شرایطی که شایعه مذاکره ســپاهان با امیر 
قلعه نویی برای فصل آینده به گوش می رســد، 
سرپرست سپاهان این موضوع را قبول نمی کند، 
منتهی تابش ماندن ابراهیم زاده در سپاهان برای 
فصل آینده را قطعی نمی داند. او به ایلنا گفته:» 
فعال برنامه مان ماندن ابراهیم زاده اســت و این 
موضوع بســتگی به ۳ بازی پایانی فصل دارد.« 
تابش در مورد اینکه اگر ابراهیم زاده ماندنی نشود، 
قلعه نویی جزو گزینه هاست یا نه، گفته: »برنامه 
اصلی ما حفــظ ابراهیم زاده اســت و اگر توافق 
حاصل نشــد به ســایر گزینه ها فکر می کنیم. با 
توجه به قیمت دالر رفتن سراغ سرمربی خارجی 

هم سخت شده است. «

در حاشیه

تردید الهاللی ها در تمدید 
قرارداد ستاره های باتجربه

تنها یــک هفتــه از رقابت های لیــگ فوتبال 
عربســتان باقی مانده 
اســت و با توجه به 
حذف تیم الهالل 
از لیــگ قهرمانان 
آسیا، فصل برای این 
تیم با برگزاری هفته 
پایانی لیگ به اتمام می رسد. 
از همین رو مدیران این باشــگاه پروژه تمدید 
قرارداد با بازیکنان مدنظرشان را آغاز کرده اند. 
دوشنبه شب رییس باشگاه الهالل در یک برنامه 
تلویزیونی پاسخگوی سواالتی بود که برخی از 
آنها هم مربوط به همین بحث تمدید قراردادها 
بود. نکته مهم و تا حــدودی عجیب این بود که 
نواف بن سعد در این برنامه درباره تمدید قرارداد 
بازیکنان باتجربه الهالل قاطعانه پاسخ نداد.رییس 
بزرگ ترین باشگاه عربستان درباره تمدید قرارداد 
عبدا... معیوف، دروازه بان ۳۱ ساله این تیم که با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و همچنین 
ادامه همکاری با اســامه هوساوی، مدافع کهنه 
کار الهالل گفت: پاسخ این سوال را نمی دهم. 

تردید روز

پیشخوان

عضو کمیته فنی باشگاه 
استقالل: شفر دبه کرد!

کارلوس کی روش در 
گفت و گوی اختصاصی با 
خبرورزشی: من عصبانی 

نیستم

می گفتند ایران نرو اما 
اینجا کامال راضی ام

بابا تیام: قــرارداد دارم و 
می مانم

تیــم  اســتقالل،   
قراردادهای ناکام

پرسپولیس برانکو که این روزها همانند ســپاهان اواخر دهه ۸۰ دست 
نیافتنی شده است، توانست چهارمین قهرمانی اش را در لیگ برتر جشن 
بگیرد تا با ســپاهان تنها یک قهرمانی دیگر فاصله داشته باشد و پس از 
سپاهان تنها تیمی لقب بگیرد که توانسته است از عنوان قهرمانی اش دفاع 
کند؛ البته تیم سپاهان سه قهرمانی لیگ برتر پشت سر هم و یک قهرمانی 
جام حذفی را بالفاصله تجربه کرد تا از این حیث رکورددار لیگ لقب بگیرد؛ 
رکوردی که شاید برای پرسپولیس برانکو هم نتوان آن را تصور کرد.نکته  
جالبی که با قهرمانی پرسپولیس به دســت آمد، کسب ششمین عنوان 

قهرمانی سیدجالل حسینی در لیگ برتر بود که توانست 
از 5 عنوان قهرمانی محرم نویدکیا کاپیتان اســطوره ای 

زردهای نصف جهان عبور کند.
 امــا در ایــن آمار و رکــورد، یــک نکته قابــل توجه 
اســت و آن اینکه نویدکیــا در هــر 5 دوره قهرمانی 
 ســپاهان کاپیتان بود و به تنهایــی کاپ قهرمانی را 

باالی سر برد؛ درحالی که سه عنوان قهرمانی سیدجالل حسینی 
در همین تیم سپاهان به دست آمد.حسینی در لیگ ۸6 به همراه سایپا 
نخستین قهرمانی را تجربه کرد؛ سپس طی ســال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ با 
سپاهان قهرمان لیگ برتر شدو دو قهرمانی در ســال های ۹۳ و ۹6 را با 
پرســپولیس تجربه کرد تا کاپ قهرمانی لیگ برتر برای او تکراری ترین 

بین  کاپ 
همه بازیکنــان لیگ برتر باشــد ولی محرم نویدکیــا درحالی که 

یک بــار کمتر از ســیدجالل ایــن کاپ را لمس کرده اســت، ولی این 
 افتخار را دارد که 5 بار و به تنهایی آن را به عنــوان نماینده تیم قهرمان

 بلند کرد. 

رکوردهایی که در حال تبدیل از زرد به سرخ است؛
پرافتخارترین کاپیتان لیگ کیست؟

بـه دنبـال عـدم تسـویه حسـاب باشـگاه وزنه بـرداری 
ذوب آهـن بـا قهرمانانـی هـم چـون بهـداد سـلیمی، 
 کیانـوش رسـتمی، سـهراب مـرادی در شـرایطی کـه 
 دو سـال از اتمـام قـراداد آنهـا بـا ایـن باشـگاه 
می گذشـت، این قهرمانـان با ارسـال نامـه ای به رییس 
فدراسـیون وزنـه برداری رسـما از مسـئوالن تیـم ذوب 

آهـن شـکایت کردند.
رشـته  در  آهـن  باشـگاه ذوب  فعالیـت  اگرچـه    
وزنـه بـرداری بـه سـال هـای دور بـاز می گـردد؛ امـا 
در دوره دوم مدیریـت سـعید آذری در ایـن باشـگاه، 
فعالیـت ایـن رشـته ورزشـی کـه مدتـی متوقـف 
شـده بـود، دوبـاره شـروع شـد و کار تـا جایـی پیـش 
رفـت کـه  یکـی از موفـق تریـن تیـم هـای منهـای 
فوتبـال نصـف جهـان طـی چنـد سـال گذشـته 
 لقـب گرفـت و توانسـت طـی سـه فصـل حضـور در
رقابت هـای لیـگ برتر به سـه قهرمانـی متوالی دسـت 
یابـد کـه آخریـن مقـام قهرمانی ایـن باشـگاه به سـال 
۱۳۹5 بـر مـی گـردد، سـالی کـه ایـن تیـم بـا جـذب 
چهـره هـای سرشـناس وزنـه بـرداری ایـران، همچون 
بهداد سلیمی، سـهراب مرادی، علی هاشـمی، کیانوش 
رسـتمی و... پـا بـه میـدان رقابت هـا گذاشـته بـود؛ اما 
عمـل نکـردن بـه تعهـدات مالـی از سـوی این باشـگاه 

باعث شـدتا این وزنه بـرداران از مسـئوالن باشـگاه 
ذوب آهـن شـکایت کننـد.

 ایـن بازیکنـان از ۳۰۰ میلیـون تومـان مطالبات 
مالـی شـان تنهـا موفـق شـده 
بودنـد کـه ۳۰ درصـد آن را 

دریافـت کننـد و بـد قولـی 
های مکرر سعید آذری 

و شـاهرخ شـهنازی 
باعث شـد تـا آنها در 
چنـد وقـت اخیـر با 

جـذب یـک وکیـل به 
طـور رسـمی خواسـتار 

حق و حقوق خود از این باشـگاه شـوند که شـکایت آنها 
بـا واکنـش باشـگاه ذوب آهـن همـراه شـد.

باشـگاه ذوب آهـن به دنبـال این شـکایت 
در بیانیـه ای اعـالم کـرد: » ایـن 
باشگاه در سـال ۹5 در حالی با بهداد 
سـلیمی قـرارداد 5۰ میلیـون تومانی 
ایـن  کـه  کـرد  امضـا 
بازیکـن مصـدوم بـوده 
و عمـال نمی توانسـته 
اسـت در لیـگ برتـر 
حضـور یابـد؛ امـا 
باشگاه ذوب آهن با 
توجه بـه حمایت از 
قهرمـان وزنه برداری 

کشـور و با توجه بـه عالقه شـخصی مدیرعامـل که خود 
از قهرمانـان این رشـته ورزشـی اسـت و البته بـا توصیه 
تعدادی از دوسـتان و قهرمانان این رشـته، اقدام به عقد 
قرار داد با سـلیمی کرده اسـت.همچنین کلیه مطالبات 
سـال های قبل بهداد سـلیمی پرداخـت شـده و از مبلغ 
قـرارداد فصـل گذشـته ۳۰ درصـد آن بـه او پرداخـت 

شـده اسـت.«
هـم چنیـن باشـگاه ذوب آهـن در ایـن بیانیـه سـهراب 
مـرادی، دیگـر بازیکن سـال هـای پیشـین خـود را نیز 
مخاطب قـرارداد و بـا توجه بـه این کـه بعـد از قهرمانی 
مـرادی در المپیـک ریـو بـه ایـن بازیکـن مبلـغ یکصد 
میلیـون تومـان هدیه پرداخت شـده بـود، شـکایت او را 
نشانه ناسپاسـی عنوان کرد.پس از انتشـار بیانیه باشگاه 
ذوب آهـن، بهداد سـلیمی و سـهراب مرادی  نسـبت به 

آن واکنـش نشـان دادند.
 قهرمـان سـنگین وزن کشـورمان در المپیـک پکـن  
کـه از اظهـار نظـر باشـگاه ذوب آهـن دربـاره او ناراحت 
شـده بـود، در حالی کـه بـا  ایسـنا گفـت وگو مـی کرد  
دوسـال صبـر ش را  نشـانه بزرگـواری دانسـت و  گفـت 
:» مـا دو سـال صبر کردیـم، امـا از سـوی آقـای آذری و 
شـهنازی نتیجه ای نگرفتیـم و مجبور شـدیم موضوع را 
رسـانه ای کنیم. قطعا پس از اینکه رای کمیته انضباطی 
فدراسـیون را گرفتیـم از طریق مراجـع قضایی پیگیری 
می کنیـم. ممکـن اسـت زمـان بر باشـد، امـا ایـن کار را 
انجـام می دهیـم و طبـق مسـتندات بـه نفع مـا خواهد 
بود و روسـیاهی به ذغال می ماند.«سـهراب مـرادی نیز 
دربـاره بیانیـه باشـگاه ذوب آهـن و پرداخت پـاداش به 
وی از طـرف ایـن باشـگاه گفـت: »قرار بـود ایـن پاداش 
از طرف اسـتاندار پرداخت شـود، ثانیا باشـگاه ذوب آهن 
بیشـتر از این مبلغ کـه به مـن پرداخت کـرد از قهرمانی 
در تبلیغات سـود برد.« قهرمانان المپیکی کشورمان هم 
چنین مدعی شـدند تسـویه حسـاب با آنها در شرایطی 
هنـوز انجام نشـده اسـت کـه مسـئوالن ایـن باشـگاه با 

بیشـتر نفـرات وزنـه 
در  کـه  بردارانـی 
گذشـته عضـو ایـن 
تیم بـوده اند تسـویه 
حسـاب کـرده و آنها 
تنهـا بـه دنبـال حق 
و گرفتـن مطالباتش 

هسـتند.
 در پایـان باید اشـاره 
کـرد کـه دعواهـای 
باشـگاه ذوب آهـن و 
وزنـه بـرداران ملـی 
پـوش در حالـی بـه 
مرحله جـدال لفظی 
رسـیده که تیـم وزنه 

بـرداری ذوب آهن منحـل شـده و عمال وجـود خارجی 
نـدارد تـا اصطالحـا دعوا بـر سـر لحـاف مالفه باشـد.

طلبمان را می خواهیم

شکایت قهرمانان وزنه برداری کشورمان از باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه این باشگاه وارد 
دور تازه ای شد و قهرمانان المپیکی نسبت به این بیانیه واکنش سختی از خود نشان داده  و 

خواستار بازگشت مطالبات به حقشان از باشگاه ذوب آهن شدند.

  باال گرفتن دعوای ذوب آهن با قهرمانان المپیکی وزنه برداری؛ 

لقب های جالب برای ورزشگاه 
رویارویی ایران - پرتغال؛
یادآوری خورشید

به نقل از روزنامه ریانووستی روسیه؛ سرویس 
رســانه ای وزارت ورزش روســیه اعالم کرد 
که مجوز ورزشــگاه موردویا بــرای میزبانی 
دیدارهای جام جهانــی ۲۰۱۸ فوتبال صادر 

شد.
پاول کولوبکــوف، وزیر ورزش روســیه در 
توصیف ورزشــگاه موردویا گفــت: »نمای 
بیرونی ورزشــگاه، خورشــید را بــرای هر 
بیننــده ای یــادآوری می کند. نمــادی از 
اسطوره ها و افسانه های مردم شهر سارانسک. 
زیبایی ورزشــگاه موردویا فقط در رنگ های 
روشن آن نیست. این ورزشگاه در مرکز شهر 
سارانســک و با فاصله کمی از ایستگاه های 
کلیدی حمل ونقل شــهری ســاخته شده 
اســت. پس از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به 
خانه بازیکنــان جمهــوری موردویا تبدیل 
خواهد شــد. اطمینان دارم که این ورزشگاه 
دکوراسیون شــهر سارانســک و ورزشگاه 

محبوب ورزشکاران می شود«.
تیم ملی فوتبال ایران ۴ تیر ماه ســال جاری 
در سومین بازی خود از گروه B جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه موردویا به مصاف 

پرتغال می رود. 

جام جهانی

گسترش فوتبال
فوالد - 
استقالل

ساعت 
17

شبکه 
سه

پرسپولیس - فوتبال
پارس جنوبی 

جم
ساعت

19

شبکه 
سه

رئال مادرید - فوتبال
ساعتیوونتوس

23:15

شبکه 
سه

بایرن مونیخ - فوتبال
ساعتسویا

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

4شنبه 
22 فروردین

سمیه مصور

عمل نکردن به 
تعهدات مالی از 

سوی این باشگاه 
باعث شدتا این 
وزنه برداران از 

مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن شکایت 

کنند
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شرق اصفهان متحول می شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

عضو انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:
حفر چاه  سبب تخریب آثار 

تاریخی اصفهان می شود
 عضو انجمن خبــرگان کشــاورزی اصفهان 
گفت: حفر چاه در شرایط کم آبی برای تامین 
آب شرب در شــهر اصفهان سبب تخریب آثار 
تاریخی می شود.مهدی بصیری در گفت و گو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: حفر چاه برای تامین 
آب شرب اصفهان یک کار خیلی موقت و ناجور 
است که این مســئله سبب فرونشست زمین و 
تخریب آثار تاریخی در اصفهان می شــود.وی 
بیان داشــت: نمی دانم چرا به جــای این نوع 
اقدامات و تخریب اصفهان، کنترل دقیق روی 
برداشت های غیر مجاز آب انجام نمی دهند و 
جلوی این کار گرفته نمی شود. بصیری اظهار 
داشت: اگر مقامات اســتانی نمی توانند جلوی 
برداشت های غیر مجاز در باالدست و اصفهان را 
بگیرند، باید دولت را متوجه سازند که از قدرت 

خود برای این امر اســتفاده و آب شرب مردم 
اصفهان را تامین کننــد.وی گفت: دولت باید 
اولویت بندی کند و بدانــد که آبیاری تعدادی 
درخت در باالدســت اهمیت دارد یا نبود آب 
شرب برای مردم اصفهان و حفظ آثار باستانی 

جهانی در اصفهان اولویت دارد.

 فعالیت شش مرکز هسته ای
 در اصفهان

متخصص پزشکی هسته ای و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: یکی 
از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی، پزشــکی 
هسته ای اســت و با این دانش، انواع تومورهای 
مغزی، ســرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، 
ریوی، کلیوی و مجاری ادراری با تصویربرداری 
تشخیص داده می شوند.دکتر مسعود مصلحی 
با اشــاره به اینکه پزشکان هســته ای عالوه بر 
تشــخیص، رادیو داروهایی را هم برای درمان 
سرطان به کار گرفته اند، افزود: تالیم ،ساماریم 
ورنیوم از رادیو داروهایی است که از علم هسته 
ای به کارگرفته شــده اســت.وی با بیان اینکه 
روش پت اسکن برای تشخیص بیماری و میزان 
توسعه بیماری ســرطان در بدن است، گفت: 
این روش اغلب برای دیــدن چگونگی مراحل 
پیشرفت در درمان بیماری سرطان نیز کاربرد 
دارد.این اســتاد دانشــگاه افزود: تنها در چند 
اســتان از این روش اســتفاده می شود که قرار 
اســت به زودی در اصفهان هم اســتفاده شود.

مصلحی با اشاره به اینکه دستگاه های هسته ای 
در مراکز ، وارداتی است، گفت : برای خودکفایی 
و قطع وابستگی به بیگانگان متخصصان داخلی 
دســتگاه های هســته ای را بومی سازی کرده 
 اند که امســال در مراکز پزشــکی هســته ای

 راه انــدازی می شــود. وی افزود: در اســتان 
 اصفهان شش مرکز پزشکی هسته ای فعالیت

 می کنند.

 کتاب شاهکارهای مهندسی 
دفاع مقدس رونمایی می شود

رییــس بســیج مهندســین عمران اســتان 
اصفهان  بااشاره به تدوین کتاب »شاهکارهای 
مهندسی دفاع مقدس« به همت سازمان بسیج 
مهندسین عمران استان اصفهان اظهار داشت: 
از سال 95 انجام مصاحبه ها آغاز شد و ویرایش 
و تدوین این کتاب توسط حدود 8 نفر نویسنده، 

تدوین گر و ویرایش گر در حال تکمیل است.
مجیــد حمزه بــا اشــاره بــه لــزوم ترویج 
دستاوردهای دوران دفاع مقدس افزود: کتاب 
»شاهکارهای مهندسی دفاع مقدس« در قالب 
3 جلد در خرداد ماه امسال با برگزاری مراسمی 
در اصفهان رونمایی می شود، همچنین تولید 
چنین محتواهایی برای اســتفاده مهندسان 
جــوان و بهره گیری از تجربیات و مهندســی 
دفاع مقدس در دســتور کار ســازمان بسیج 
مهندسین عمران اســتان اصفهان قرار دارد. 
رییس بسیج مهندسین عمران استان اصفهان 
درباره برنامه های سال گذشته این سازمان بیان 
کرد: مهندسان بســیجی با برگزاری جلسات 
مشــاوره  خدمات فنی و مهندسی ساختمان 
برای عموم مردم، به ارائه مشــاوره به صورت 
رایگان و آگاه سازی مردم نسبت به خدمات فنی 
و مهندسی پرداخته اند که این اقدام با همکاری 
پایگاه های بسیج مساجد و محالت و با استقبال 
خوب مهندسان بسیجی و اقشار مختلف مردم 

انجام شده است.

امام جمعه اصفهان:
خرید کاالی ایرانی باید 
فرهنگ غالب جامعه شود

امام جمعه اصفهــان در دیدار با مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با تبریک اعیاد 
ماه رجب اظهار کرد: ماه رجب به »َشهُر االََصب« 
معروف اســت؛ االصب به معنای ریزش اســت و 
منظور ریزش گناه انسان ها و یا ریزش رحمت خدا 
بر برندگان است؛ ما هم مصادف شدن ماه رجب 
با ســال جدید را به فال نیک می گیریم و امیدوار 

هستیم سالی پر از خیر و برکت برای همه باشد.
آیت ا...ســید یوســف طباطبایی نژاد با اشاره به 
نام گذاری ســال جدید بــا عنــوان »حمایت از 
کاالی ایرانی« افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی 
فرمودند»هم مسئوالن و هم مردم موظف هستند 
تا این شعار را عملیاتی کنند«؛ مسئوالن با نظارت 
بر کیفیت تولید و مردم با خرید تولیدات ایرانی در 

راستای تحقق شعار سال اقدام کنند.
امام جمعه اصفهان با بیان این که باید استفاده از 
کاالی ایرانی تبلیغ شود، تصریح کرد: »ُحبُّ الَوَطن 
ِمن االیمان« حب و دوست داشتن وطن جزو دین 
است؛ بنابراین باید این دوست داشتن را در خرید 
و فروش و در زندگی خود اعمال کنیم و فرهنگ 
اســتفاده و خرید کاالی ایرانی را به دانش آموزان 
منتقل کنیم تا این موضــوع به فرهنگ غالب در 

میان همه اقشار جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به نمونه هایی از تالش و تعصب مردم 
ایران بر خرید کاالی داخلی گفت: در گذشــته 
جمع یازده نفره از علمای اصفهان یک تعهدنامه 
نوشتند که ما متعهد می شویم که هر کس قباله 
ازدواج خود را روی کاغذهای غیر ایرانی بنویسد 
ما عقدش را نمی خوانیم و هر میتی را که به غیر از 
کرباس اردستان، کفن کنند، ما بر آن میت نماز 

نمی خوانیم.

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:
تعطیلی ۲۲ واحد صنفی متخلف 

در اصفهان
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: 
به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و ســاماندهی 
صنوف بدون پروانه کسب ۲۲ واحد صنفی متخلف 

در اصفهان تعطیل شد.
 سرهنگ محمد حسن اسماعیلی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و 
ساماندهی صنوف بدون پروانه کسب، طرح نظارت 
و کنترل بر اصناف در شهر اصفهان توسط ماموران 

اداره نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.
وی افزود: در همین راستا ماموران نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس طی حدود14 روز گذشته از یکهزار 
و 849 واحد صنفــی بازدید کردند.رییس پلیس 
امنیت عمومی استان اصفهان بیان کرد: ۲۲ واحد 
صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای 145 

واحد اخطاریه پلمپ، صادر شد.
وی با اعالم تداوم و تشــدید این گونــه برنامه ها 
و اقدامات کنترلــی و نظارتی پلیــس، از عموم 
شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 

اطالع دهند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:
اجرای سیستم ارجاع سبب حذف 
هزینه های زائد درمانی می شود

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان در جلسه 
کمیتــه اقتصاد درمان اســتان اصفهــان  که با 
محوریــت کنترل و مدیریت هزینــه ها و تبیین 
سیاست های کالن ســازمان بیمه سالمت ایران 
برگزار شــد، اظهار داشــت: به منظور کنترل و 
مدیریت هزینه ها باید به ســمت سیستم ارجاع 
حرکت کنیم تا بسیاری از هزینه های زائد حذف 
شود.حسین بانک بیان داشت: در سال 9۷، وزارت 
بهداشت و سازمان بیمه سالمت عزم جدی برای 
کنترل هزینه های حــوزه درمان دارند.مدیر کل 
بیمه سالمت اســتان اصفهان ادامه داد: سازمان 
بیمه سالمت نیز با توجه به محدودیت بودجه در 
سال 9۷ آماده اقدام برای اجرای راه هایی است که 

منجر به کنترل هزینه هاست.
بانک اضافه کــرد: این ســازمان آمادگی الزم به 
منظور حذف دفترچه و الکترونیکی کردن روند 
خدمت رســانی را با همــکاری معاونت درمان و 

معاونت بهداشتی دانشگاه دارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در 
این جلسه گفت: با توجه به محدودیت بودجه ای 
که امسال با آن مواجه ایم باید به طور جد مدیریت 

هزینه ها در اولویت قرار گیرد.

7 ماهی می شود که مدیریت شهری اصفهان 
تغییر کرده و به نظر این مدت برای شناخت 
پتانسیل ها و ضعف های شــهر کافی است. 
یکی از پتانسیل های مهم شــهر اصفهان 
تشــکیل کمیته گردشــگری است. چه 

برنامه ای در این راستا دارید؟ 
تشــکیل این کمیته قطعا اتفاق خواهد افتاد. هم 
اکنون نیز اقدامات اولیه آن به عنوان اولویت های 
کاری شورا آغاز شده اســت. کارگروهی برای این 
موضوع تشکیل داده ایم و تا کنون چند جلسه نیز 
داشته ایم. در سال 9۷ نیز برنامه های گسترده ای 
برای کارگروه گردشگری شهر داریم. بررسی های 
الزم برای چگونگی تشــکیل کمیته انجام شده تا 

بتواند خروجی های الزم را داشته باشد. 
همان طــور که می دانید عــالوه بر معاونت 
گردشــگری ســازمان، چندیــن کمیته 
گردشگری نیز در شهر فعالیت گردشگری 
دارند. آیا تدبیری اندیشــیده اید که موازی 

کاری صورت نگیرد؟ 
البته این موضوع بســیار مهم اســت و کمیسیون 
آن را مد نظر قرار داده اســت و برای جلوگیری از 
موازی کاری با دیگر کمیته ها شــرح وظایف آن 
در حال مشخص شدن اســت. یکی از برنامه های 
 مهــم مــا تهیه یــک طــرح جامع گردشــگری 

است. 
برنامه بعدی مدیریت ســازمان های شــهرداری 
اســت. زیرا هم اکنون بیــش از 10 دایره مختلف 
شهرداری در زمینه گردشــگری فعالیت دارند و 
الزم اســت برنامه های آن ها تحــت یک مدیریت 
ســاماندهی شــود. از طرف دیگر نیز بــر آنیم تا 
مخاطبانی که برای شــهر اصفهان کســب درآمد 

می کنند را شناسایی کنیم. 
ازنظر شــما لزوم ورود شهرداری به صنعت 

گردشگری چیست؟
موضــوع گردشــگری در ســازمان های مختلف 

ازجمله میــراث فرهنگی، شــهرداری، اتحادیه ها 
و انجمن هــای صنفی و مردمی تعریــف و جایگاه 
خاص خود را دارد. ازاین رو مدیریت شهری باید در 
پروژه های خود نگاه گردشــگری نیز داشته باشد، 
برای مثال زمانی که ما یک طــرح عمرانی بزرگ 
را در شهر شــروع می کنیم اگر در مراحل اجرایی 
آن نگاه گردشگری نیز داشــته باشیم قطعا در آن 
به ایجاد ملزوماتی خواهیم پرداخت که به توسعه 
صنعت توریســم می انجامد و در غیر این صورت 

پروژه فقط تجاری می شود. 
اگر به تعداد واحدهــا و مجتمع های تجاری که در 
طول ۲0 سال پیش در شــهر احداث شده نگاهی 
بیندازیم متوجه می شــویم که مدیریت شــهری 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده. بنابراین 

اگر مدیریت شهری از ابتدا یک سازمان گردشگری 
داشت این ســازمان مدیریت شــهری را ملزم به 
داشتن نگاه گردشگری در اجرای طرح ها می کرد. 
ازاین رو انواع صرافی هــا و همچنین انواع امکانات 
بین المللی که موردنیاز گردشــگر است در آن ها 

تعبیه می شد. 
از آن گذشته در 5 سال اخیر نیز مدیریت شهری 
توانسته است جاذبه های غیر تاریخی زیادی را به 
شــهر اضافه کند که از مهم ترین آن ها می توان به 
ناژوان، شــهر رویاها و دیگر مراکز تفریحی اشاره 
داشــت. قطعا اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری استان امکان ســرمایه گذاری های 
میلیاردی که شهرداری درزمینه ایجاد جذابیت ها 

دارد را نخواهد داشت.

پیگیری جدی مدیریت شهری جدید برای تشکیل کمیته گردشگری

 
حدود 4 سال پیش بود که بحث تشکیل کمیته ای گردشگری در شهرداری اصفهان مطرح شد. از آن زمان تا کنون اصفهان 3 شهردار را به خود 
دیده اما هیچکدام در این زمینه اقدامی جدی انجام نداده اند و حتی در دوره ای این موضوع به فراموشی سپرده شد. موضوعی که برای این شهر 
تورسیم  پذیر اهمیت دارد و الزم است نگاهی جدی تر به آن شود. در این باره گفت وگویی داشتیم با نصیر ملت، رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی 

و گردشگری شورای اسالمی که در ادامه می خوانید. 

از موضوع استاندارد نبودن و کافی نبودن امکانات 
موجــود در باغ های بانوان کــه بگذریم، جانمایی 
اشتباه باغ های بانوان مسئله ای است که از همان 
ابتدای ســاخت این مکان هــای تفریحی مطرح 
بود. معضلی که تاکنون نیز ادامه داشــته و هر بار 
اعتراض های بانوان را در پــی دارد. اما تا به امروز 
هیچ کدام از مدیران شــهری اصفهان اعتنایی به 
این موضوع نداشته و این رویه اشتباه را طی سال ها 

ادامه داده اند. 
از جمله ایــن باغ ها می توان به بــاغ بانوان فروغ، 
ناژوان و ... اشــاره داشــت. باغ هایی کــه بانوان 
می گویند هر بار قصد رفتن و شرکت در برنامه های 
آنها را دارنــد، برای رفــت و آمد دچار دردســر 
می شوند. از این رو بیشــتر اوقات از رفتن به این 
مکان ها صرف نظر می کنند یا آنکه از هر چندبار 

تنها یک بار به باغ بانوان می روند. 
این در حالی اســت که نیمی از جمعیت شــهر را 
بانوان تشکیل می دهند بســیار ضروری است که 

برای آن ها محیط هایی فراهم شــود که بتوانند 
به صورت آزادانه به فعالیت هــای مورد نظر خود 
چون ورزش کــردن، گردهمایی های مختلف و ... 
بپردازند؛ زیرا بانوان نمی توانند به دلیل شــرایط 
موجود و اســالمی بودن کشــور در پــارک های 
عمومی ســطح شــهر آزادی عمل الزم را داشته 
 باشــند، از این رو وجود باغ های بانوان در شــهر

 ضرورت می یابد. 
بنابراین زمانی که صحبت از محل مناســب برای 
ایجاد باغ بانوان می شود منظور این است که عالوه 
بر ایجاد فضایی ســالم، امن، مفرح و شــاد در باغ 

بانوان، دسترسی به آن نیز راحت باشد. 
زمانی که مکانی با چنین ویژگی هایی ایجاد شود 
زنان در هر گروه سنی می توانند به آنجا مراجعه و 

برنامه های خاص خود را به اجرا درآورند. 
موضوعــی که کوروش خســروی، نایــب رییس 

کمیســیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان نیز آن را تایید می کند 
و می گوید قطعــا این موضــوع در دســتور کار 
شهرداری و شــورای شــهر قرار دارد و به عنوان 
 نماینده شهروندان در شورا آن را پیگیری خواهند

 کرد. 
به گفته وی؛ باغ های بانوان مشکالت زیادی دارد و 
به همین دلیل هم اکنون یک طرح جامع به منظور 

حل آن ها پیش بینی شده است.  
خسروی می گوید در بخشی از این طرح جامع به 
موضوع ایجاد امکانات حمــل و نقل عمومی برای 
باغ ها بانوان اشاره شده است. معضلی که قرار است 
از طریق تاکســی های اینترنتــی و ایجاد خطوط 
اتوبوسرانی حل شــوند؛ به گونه ای که حتی اگر 
فردی در مرکز شهر نیز قصد رفتن به چنین مکانی 

را داشت برایش به راحتی امکان پذیر باشد.

به گفته خسروی؛ شورای شهر و شهرداری درصدد 
هستند باغ های بانوان را از محوریت تفریحی بودن 
خارج کنند و آن ها را تبدیــل به مکان هایی کنند 
که بانوان به جز تفریح بتوانند در باغ های بانوان به 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی 

نیز بپردازند. 
موضوعی که خود باعث می شود مخاطبان باغ های 
بانوان افزایش یابند و آن زمان مشکالت رفت آمد 
پررنگ تر نیز خواهند شــد. از این رو الزم اســت 
هرچه زودتر مســئوالن مربوطه فکری برای این 

معضل بیندیشند. 

در بررسی باغ های بانوان اصفهان و مشکالت رفت و آمد به آن ها به دست آمد؛  

با استانداردها فاصله داریم 

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان از پیشرفت ۶۷ درصدی 
پروژه میدان شهدای هسته ای خبر داد و گفت: بسته »پروژه 
میدان شهدای هسته ای« میدان پینارت سابق، خیابان های 
سلمان فارسی، خیابان ارغوانیه، روشن دشت و خود میدان 
را در بر می گیرد. محمد هویدا هزینه آزادسازی و اجرای این 

پروژه عظیم را بیش از 150 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: با اجرای این پروژه شرق اصفهان متحول می شود. 
در حال حاضر آزادسازی ها در بخش خیابان سلمان فارسی به اتمام رسیده و در میدان پینارت نیز آزادسازی ها 
80 درصد پیشرفت داشته است. وی با بیان اینکه بیش از 30 درصد آزادسازی های سمت ارغوانیه هم تکمیل 
شده است، ادامه داد: آزادسازی ها در محور خیابان روشن دشت در دو مرحله در حال اجراست. مدیر منطقه 4 
شهرداری اصفهان گفت: بلوار روشن دشت حدفاصل کمربندی شــرق از بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی تا 
میدان شهدای هسته ای یکی از ورودی های مهم شهر اصفهان محسوب می شود که در دو فاز اجرایی خواهد شد.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

شرق اصفهان متحول 
می شود

مدیر طرح توســعه حرم حضــرت زینب گفت: 
ســاماندهی اطراف حرم زینبیه »پروژه محرک 
توسعه« اســت، زیرا تقریبا بر صد هکتار از بافت 
فرسوده منطقه 14 تاثیر گذاشته و شرایط را برای 
توسعه منطقه و ســرمایه گذاری مردم و بخش 

خصوصی فراهم می کند.مهرداد کیهان فر با بیان اینکه طرح توسعه حرم زینبیه 34  هکتار است که 30 
هکتار آن میدان شهری و 4 هکتار محل امامزاده و حوزه زیارتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: در 30 هکتار 
یادشده که جزو معابر شهری است، شهرداری ورود پیدا کرده است. وی ادامه داد: فاز اول عملیات اجرایی 
حرم حضرت زینب )س( در روزهای پایانی سال 9۶ با تکمیل اسکلت نهایی گنبد و مناره ها به پایان رسید 
و بعد از عید مرحله سفت کاری حرم اصلی آغاز شد و با توجه به برنامه ریزی انجام شده امیدواریم در نیمه 

سال 9۷ حرم اصلی حضرت زینب )س( به بهره برداری برسد.

مدیر طرح توسعه حرم حضرت زینب خبر داد:

طرح توسعه حرم زینبیه 
محرک توسعه شمال شهر

هاجر مرادی

 در زمان مرتضی سقاییان نژاد، شهردار پیشین 
اصفهان بود که شهرداری طرح تشکیل یک 
سازمان گردشگری را به شورای شهر پیشنهاد 
داد و پس ازآن به دلیل مخالفت های بســیار 
این طرح به وزارت کشــور رفــت و با بحث و 
بررسی های بسیار سرانجام در شهریورماه سال 
94 رضا امینی، رییس شــورای شهر پیشین 
اصفهان خبر از دریافت مصوبه طرح از وزارت 
کشور داد. طبق این مصوبه شهرداری های هر 
شهر می توانند با رعایت برخی ضوابط اقدام به 
تشکیل این سازمان کنند. از آن زمان تا کنون 
چندین سال گذشــته و هنوز اقدامی صورت 

نگرفته است.

راضیه جعفری

شــهردار اصفهان گفت: برگزاری هفته های فرهنگی راهکار توســعه 
و تقویت گردشگری اســت. نوروزی در ادامه حضور در رویداد هفته 
اصفهان در پاریس، با رییس دانشکده حقوق دانشگاه سوربن فرانسه، 
مالقــات می کند.همچنین جلســه بــا انجمن کارفرمایان فرانســه 
)MEDEF( به عنوان یکــی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین تشــکل 
های اقتصادی اروپا، از دیگر برنامه های شهردار در این سفر است که 
با موضوع زمینه ایجاد همکاری های اقتصادی - فرهنگی مشــترک، 
تشکیل خواهد شد.انجمن کارفرمایان فرانســه با بیش از 350 هزار 

عضو فعال، شــامل مهم ترین شرکت های فرانســوی از جمله توتال، 
پژو و رنو یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نهادهای اقتصادی فرانســه 
و اروپا محسوب می شــود.تقدیر از هنرمندان و نهار کاری با دبیر کل 
یونسکو نیز از دیگر برنامه های شــهردار اصفهان خواهد بود.شهردار 
اصفهان در این خصوص با اشــاره به برگزاری هفته فرهنگی اصفهان 
در پاریس گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، تبیین هویت اصفهان و 
تعمیق  بخشی روابط اصفهان با دیگر شهرهای جهان در ابعاد مختلف 
را در پی دارد. قدرت ا... نوروزی در گفت و گوی تلفنی از محل مجلس 

ملی فرانسه اظهار داشت: مهم ترین پیام من به عنوان شهردار اصفهان 
خطاب به مردم فرانسه این بود که اصفهان شهری دارای سابقه دیرینه، 

شهری فرهنگی با میراث طوالنی و سابقه تاریخی غنی است.
شهردار اصفهان با بیان این که هدف از شرکت در این رویداد در کنار 
معرفی همه جانبه اصفهان، استفاده از تجارب مدیریت شهری پاریس 
و کشور فرانســه اســت، بیان کرد: برگزاری این هفته های فرهنگی، 
راهکاری برای تفاهم بیشتر و تقویت پایگاه ایران در حوزه بین الملل 
است. نوروزی با تاکید بر اینکه برگزاری این هفته های فرهنگی می تواند 
راهکاری برای توسعه و تقویت گردشگری باشد، اظهار کرد: تمام رسانه 
ها و خبرگزاری های فرانسه در جریان برگزاری این رویداد هستند و 

بازتاب خوبی برای اصفهان حاصل شده است.

شهردار اصفهان:

برگزاری هفته های فرهنگی، راهکار توسعه و تقویت گردشگری است

  در گفتگو با زاینده رود مطرح شد:  
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 افقی
1- آن بخش از تقاضا که از سوي مصرف کنندگان 
جهت مصرف يک کاال انجام مي پذيرد - اسب چاپار

2- تاريخ - دهان - برادر تازي - به جز
3- دختر شعيب پيامبر - عايدي از کار - نگهدارنده 

اتومبيل
4- باعث فراموشي - بوي ماندگي - رجال

5- مادر عرب - گل - موثر - عود
6- سينماي سوخته - بي کس - نشان ورزشي

7- کنجد کوبيده - داالن - دوستي
8- کاال و مال  التجاره - وسط

9- سازمان جاسوســي آمريکا - ســياره زحل - 
جداشونده

10- سخن چين - کمياب - گياه سرشوي
11- خاندان - وطــن و زادگاه - درود - تخم  مرغ 

انگليسي
12- غرامت - رها و آزاد - دانشمند و دانا

13-  محل خريد و فروش اوراق بهــادار - تورم - 
گرسنه نيست

14- عقيده و نظر - نقــش هنري - حرف نداري - 
داراي آهنگ

15- بوي ناخوش - نخست وزير انگليس که دفتر 
محلي بازار بورس لندن را در چين افتتاح کرد

عمودی
1- تپانچه - کدر و تيره - مديــر بازاريابي جهاني 

شرکت هولت پاکارد آمريکا
2- سخن - حيله گري - جزيره جنوبي

3- رنج آور - درجه افزايش پايين تر از ســرگرد - 
سياهرگ

4-  بر عهده گرفتن کاري - سفال - به هم ساييده 
شده

5- ســوداي ناله - ســندي که مطابق آن شخص 
متعهد مي شود مبلغ معيني را در وجه يا حواله کرد 
شــخصي ديگري بپردازد - موجود زنده - مجراي 

خون

6- وام  ها - معامله اي که شــخص با پرداخت پولي 
طبق قراردادي مســئوليت حفظ کاال يا ســرمايه 
يا حفظ جان خود را به عهده ديگــري يا بنگاهي 

بگذارد - حلق
7- واحد شمارش شتر - آزاد - روشنايي

8- اشاره به دور - دومين قدرت نفتي جهان - شايد
9- نوعي کاميون - مردم - مرد جوان

10- خاطر و حافظه - ورم عضوي - از شرکت هاي 
جنرال موتــورز  زيرمجموعــه   قطعه ســازي 

آمريکا
11- آب بسته - از دنيا رفتن - اهلي و رام - دشنام

12- کافه رســتوران - ضمير اجتماعي - ممکن 
و آسان

13- واحد طول انگليسي - اقتصادداني که معتقد 
است اگر کشوري بتواند پس انداز جامعه را افزايش 
دهد يعني در مسير توســعه اقتصادي قرار گرفته 

است
14- از 5 تيــم برتــر فوتبــال جهــان در 
 ســال 2008 - از حــروف الفبــاي يونانــي -

 داستانسرا
15- اســتاني در ايران که در سال 1379 رتبه 43 
را از 100 به لحاظ توســعه يافتگي صنعتي کسب 

کرد - جوئيدني در معدن - هزار کيلوگرم
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یادداشت

 هرچنــد بحث حمايــت از کاالهــای ايرانی 
که امســال از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنوان شعار ســال نام گذاری شــد بيشتر در 
 حوزه اقتصادی بايد مــورد توجه قرار گرفته و 
 ضروری اســت تا تحليل هايــی راجع به اين 
مسئله که شــکوفايی اقتصاد کشور وابسته به 
آن است صورت بگيرد؛ اما آن چه در اين ميان 
شايد مورد غفلت واقع شود و نيازمند بازنگری 
اســت توجه به اين موضوع اســت که اقتصاد 
قبل از هر چيز خودش يک مؤلفه فرهنگی به 
شــمار می آيد؛ چرا که  حمايت از توليد ملی 
قبــل از هرچيز نياز به فرهنــگ ملی  و حفظ 
هويت فرهنگی کشور دارد، مردمی که هويت 
فرهنگی خــود را حفظ کرده باشــند، جنس 
خارجی نمی خرند و مردمی که همين هويت 
فرهنگی خــود را باخته باشــند، نمی توانند 
 جنس خارجی نخرند! مردمی که صبح تا شب 
فيلم های هاليــوودی و کارتون های خارجی 
می بينند، چطــور می توانند جنــس ايرانی 
بخرند؟قطعا بدون حمايــت از توليد ملی دير 
يا زود باقيمانده کارخانه های کشور نيز تعطيل 
خواهند شــد و اينها يعنی افزايش بيکاری و 
اعتياد و شلوغ تر شدن راهروهای دادگاه های 
طالق و... اما پيش از آن که تمامی نشــريات 
و رسانه ها پر شــوند از تحليل های اقتصادی 
در مورد لزوم حمايت از توليد ملی، بد نيست 
يادآوری کنيم که شمارگان بسياری از کتاب 
های ما به زير هزار عدد رســيده است. مردمی 
که به صــورت ميانگيــن روزی دو دقيقه هم 
مطالعه نمی کنند، چطور می خواهند از توليد 
ملی حمايت کنند؟! مردمی که هنوز نمی دانند 
بين کشــف حجاب رضاخانــی و خريد کت و 
شلوار فاستونی انگليســی چه ارتباطی وجود 
دارد، چطور می توانند مفهوم واقعی توليد ملی 
را درك کنند؟ کسی که برای جذب 10 فالوئر 
اينستاگرامی حاضر است 100 ميليون لباس 
ترکيه ای بخرد، چه می داند پرکردن هزار فرم 
استخدام يعنی چه؟! خريد و حمايت از توليد 
ملی با خريد و حمايت از توليدات فرهنگی يک 

ملت اتفاق می افتد.

حمایت از کاالی ایرانی نیازمند 
حفظ هویت فرهنگی است

سمیه مصور

 آب انبار کیش به همراه 
پنج بادگیر در ســال 
1372 به منظور جمع 
آوری آب های سطحی 
منطقــه، در محدوده 
حریره  باستانی  شهر 
و نزدیکــی مجموعه 
درخت ســبز با سبک 
یزدی  معماری سنتی 

ساخته شد. 

عکس روز

 درخت سبز 
و آب انبار کیش

حاال اعليحضرت جوان در ايوان بلند کاخ سلطنتی ايســتاده بود، بدون ريش و سبيل، 
بدون چشم های ورقلمبيده و خون چکان و بدون گره در ابرو، حتی وقتی خوب دقت 

می کردی لبخند ماليمی هم روی لب هايش بود. پادشاه جوان از مردم خواسته 
بود که برای آشنايی بيشتر درميدان مقابل کاخ اجتماع کنند و تاکيد کرده بود 
که اين فقط يک خواهش دوستانه است؛ اما مردم که اين حرف ها سرشان 
نمی شد. آنها می دانستند که بهتر است خواهش های دوستانه پادشاه را 
جدی بگيرند، اين است که در آن روز سرد و برفی پيرو جوان، صغير و کبير، 
زن و مرد، مشروطه خواه و مستبد در ميدان جمع شده بودند، پيرمرد ها 
و پيرزن ها گريه می کردند، آنها خيال می کردند که پادشاه پير، مرده  که 
حاال پسرش جای او را گرفته، طرفداران استبداد گريه می کردند آنها خيال 

می کردند که مشروطه چی ها سبيل پادشاه جوان را دود داده اند. مشروطه 
چی ها هم گريه می کردند گريه آنها از سر شوق بود. آنها خيال می کردند 

که کار تمام است و از فردا عدل و مساوات و قانون و تجدد و پيشرفت 
است که از اين ايوان بلند به سراسر مملکت سرازير خواهد شد ، 
همه گريه می کردند و پادشاه جوان لبخند می زد . پادشاه جوان 
به ابراز احساسات مردم پاسخ داد و سخنانش را آغاز کرد: من از 
حضور شما در اين هوای سرد سپاس گزارم، من نمی خواهم که 
برای اين ملت متجددو آزادی خواه مزاحمت ايجاد کنم، زمان 

حرف زدن و تجمع در ميدان و کوی و بازار به سررسيده است و 
حاال زمان کار کردن است. من فقط وظيفه  خود می دانم که از اين 

مردم نجيب عذرخواهی کنم....) ادامه دارد(

دکتر اســت؛ از آن دکترهای واقعی 
نه الکی. استاد دانشگاه است و يک آدم سخت گيرو 

جدی. باتعريف کردن لطيفه هم نمی توانيد از او نمره بگيريد. 
پس اگر دانشجويش هســتيد اين روش را بی خيال شويد. اسماعيل 

امينی آدم ســالمی است و ماء الشــعيرش با هيچ کســی  در يک جوب 
نمی رود. تازه ايشان چای و شام و شيرينی هم ميل نمی کنند. پس از دادن 
پول چای و شــيرينی و ميهمان کردن استاد برای شــام هم بپرهيزيد. 

امينی در سال 1342 همين جور بی ريش و سبيل و با صورت عريان 
و سيرت پوشيده در تهران متولد شد و احتماال تا سال ها بعد 

هم به تدريس و پژوهش و تاليف ادامه می دهد.
               کبریت بی خطر

باور های عجیب و غریب مردم قرون وسطی
قلب فرد به طور جداگانه دفن می شــد؛ حمل و نقل جسد در 
گذشته کار بسيار دشواری بود. پس اگر کسی وصيت می کرد او را در جای 
مهم و بسيار دوری دفن کنند چه می کردند؟ در قرن دهم قلب فرد را خارج 
می کردند و در جايی که نمی توانستند جسدش را ببرند دفن می کردند. 
فقط افراد ثروتمند می توانستند هزينه اين کار را پرداخت کنند، از جمله 

افرادی مثل ريچارد اول، فرديک شوپن و آن بولين.
حیوانات محاکمه می شــدند؛ در گذشــته حتــی حيوانات هم 
می توانستند مجرم باشند. آن ها به دادگاهی با يک وکيل و قاضی واقعی 
برده می شدند و ممکن بود محکوم به حبس يا اعدام شوند. به طور مثال 
در لوزان هزاپاها به دادگاه احضار شدند، چون گياهان يک باغ را خورده 

بودند. هزارپا ها محکوم به خروج از شهر و تبعيد شدند. 
گربه هــا اغلب اعدام می شــدند، چون تصور می شــد اعمال شــيطانی 
انجــام می دهند. اين باعث کاهش شــديد جمعيت گربه هــا و بنابراين 
 افزايــش جونــدگان و موش ها شــد. در نتيجــه طاعــون در کل اروپا

 پخش شد.
یک قاره بزرگ در اقیانوس آرام وجــود دارد؛مدت ها پيش، 
کشور های مختلف اعتقاد داشتند که يک قاره باستانی در وسط اقيانوس 
آرام وجود دارد که غرق شده اســت. اين قاره نام های مختلفی همچون  

داشت: پسيفيدا، مو، لموريا.

بریده ها

اون موقــع کــه دالر دو و500 بود،مــن يــک دالرداشــــتم. االن 
شــــده5800تومن. برم بفروشم يا بازم صبرکنم؟ پسر سرمايه داری خيلی 

استرس داره.
 بهتره ديگه دالر عين سکه به نيم دالر وربع دالرتبديل شه ودالرهای يک 

گرمی! 
تو اين همهمه افزايش دالر فقط رحمت بدبخت شد بيچاره االن ده هزار 

دالر رو چطور برگردونه به ارسطو؟!
بهتاش وقتی پوالی ارسطو رو دزديد هر دالر فقط 4900 بود االن بعد از 
يک هفته شد 6000 تومن، ارسطو اگه لباس هم وارد می کرد اين قدر سود 

نمی کرد!
با اين وضعيت دالر گمونــم ديگه صرف نمی کنه بريم ســرکار، حقوق 

دريافتی از هزينه رفت و آمد و صبحونه و ناهار کمتره.
  از اين به بعد هر کی ازم پرســيد برگردی ده سال پيش چيکار می کنی 

ميگم ميرم دالر می خرم.
برای ما بيماری روانی کالس داره و مثل ماشــين زير پا می مونه هر چی 
خفن تر باشه بهتره يعنی افسردگی اگه پرشيا باشه اسکيزوفرنی ميشه پورشه 

پانامرا.
حاال پايتخت 6 نقی ميره ديگه سر تيفيکيت رو بگيره!  

چيزی کــه من ديــدم نقــی معمولی نبــود بلکــه نقــی حرفه ای   
 بود!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

 دست های نرم محبت.
بــا لبخنــد هــای کوتــاه، 
گهــگاه، ایــن مرصــِع 
زرنگار را شفافی ببخش، 

بانوی آذری من!

»یک عاشقانه آرام«
نادر ابراهیمی

لبخند، تذهیِب 
زندگی است

لبخنــد  تــرک   عاشــق، 
نمی کند.

 عســل!لبخند، تذهیــِب 
زندگی ست.

 بوســه ا ی اســت بــر

محققان آزمايشگاه برکلی با همکاری وزارت انرژی آمريکا روشی برای ساختن 
سازه های 3 بعدی از مايعات طراحی کرده اند.آنها با استفاده از يک پرينتر ارتقا 
يافته سه بعدی رشته های آب به قطر يک ميلی متر را به روغن سيليکون تزريق 
کردند تا لوله هايی از مايع در يک مايع ديگر بســازند.اين روش را می توان برای 

توليد مايعات الکترونيکی و ساخت دستگاه های انعطاف پذير به کار برد. 
تام راسل يکی از محققان دانشگاه برکلی دراين باره می گويد: اين طبقه جديدی 
از مواد اســت که می تواند خود را تعريف کند و کاربردهــای فراوانی دارد مانند 

سنتزهای شيميايی و انتقال يون در کاتاليست.

وزارت آموزش و پرورش چين برنامه آموزشــی 5 ساله »آموزش و استعداديابی 
هوش مصنوعی« خود را راه اندازی کرده تا تعــداد متخصصان در حوزه »هوش 
مصنوعی )AI( افزايش يابد.قرار است در پنج ســال آينده، 500 استاد و 5 هزار 
دانشجو به عنوان بخشــی از اين طرح در اين برنامه شــرکت کنند و اين برنامه 
در برترين دانشــگاه های چين اجرايی شــود.برنامه آموزش بين المللی »هوش 

مصنوعی« هم اکنون در دانشگاه »پکينگ«)Peking( چين در حال اجراست.
يک هنرمند اسلوونيايی فقط با استفاده از يک نخ بلند پرتره های فوق العاده ای 
خلق می کند. هر اثر او شامل خطوط بی شــماری از نخ سياه می شود که در هم 
بافته شده و محکم به ميخ های اطراف يک قاب مدور چوبی يا آلومينيومی بسته 
می شوند. هر اثر از يک خط شروع واحد شروع شده و کم کم به يک نقاشی پيچيده 
با هزاران خط متقاطع تبديل می شود. هرچه نخ های بيشتری از يک منطقه عبور 
کند، تيره تر می شود و به اين ترتيب سايه های مختلف شبيه طراحی های مدادی 
ايجاد می شــود. اين واقعيت که می توانيد هر تصويری را تنها با يک خط راست 

ايجاد کنيد، باور نکردنی است.

تولید مایع با پرینتر سه بعدی! پرتره های بی نظیری که با یک نخ خلق شدند!

آموزش »هوش مصنوعی« در دانشگاه های چین

عذر خواهی شاهانه)2( 
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