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به یاد »امیر«

   یاد »صیاد دلها«
  در »گلستان شهدا« 
زنده می شود؛  

4

تامین 30 درصدی هزینه نیازمندان با کمک مردم
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

8

کاهش متقاضیان سقط درمانی در11 ماهه  سال 96
مدیر کل پزشکی قانونی استان:

8
  تاخت و تاز ایرالین ها 

در بازار بدون نظارت ایران؛

3
مسافران اولین قربانی 

ایرالین ها

افزایش ۱۲ درصدی 
محصوالت فوالد مبارکه 

3

8

با شدت گرفتن نا پایداری هوا؛

اصفهان بارانی می شود
11

10

  وقتی اولویت ها در سپاهان رعایت نمی شود؛ 

بقا در لیگ هفدهم یا قهرمانی احتمالی لیگ هجدهم
در شرایطی که تیم فوتبال سپاهان هنوز خطر سقوط به لیگ دسته یک  

را حس می کند و طالیی پوشان نصف جهان برای بقا در لیگ برتر  چشم 
به هفته های باقیمانده دوخته اند، وجود برخی از خبرهای حاشیه ای حوالی این باشگاه 

سبب شده تا ...

انهدام باند میلیاردي سارقان 
منزل در اصفهان

 نفسم گرفته از این
 شـهر

   اصفهان ظرفیت توسعه صنایع جدید را ندارد؛  

    مهرعلیزاده شایعات را رد کرد؛  

به»بهشت« نمی روم

حمیدرضا فدائی- شهردار دولت آباد

آگهی مزایده )نوبت  دوم(
شــهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید:

1- مزایده بهره برداری از کیوسک مواد غذایی واقع در پارک معلم به مدت یکسال بصورت اجاره 

بها ماهیانه

2- مزایده بهره برداری از سالن های مجموعه ورزشی رسالت شهرداری دولت آباد واقع در پارک 

معلم به مدت یکسال بصورت اجاره بها ماهیانه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1397/2/1 

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1397/2/2

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- تلفن: 031-45822010 

شهرداری دولت آباد

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 
زمستان 96 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان 

فروردین 1397 می باشد. 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 

)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

شهادت حضرت امام موسی کاظم)ع( تسلیت باد
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در چنین شرایطی  تحلیلگران آمریکایی از چالش های 
بزرگ ترامپ در این خصوص سخن به میان آورده اند. 
چالش بزرگی که می تواند گزینه های مختلفی با تبعات 
و آثار متفاوت هم برای آمریکا و هم برای منطقه را در 

پی داشته باشد.
تحلیلگر شــبکه خبری ســی بی اس می گوید که 
هرچند ایاالت متحده گزینه های زیادی برای پاسخ 
به این حمله ادعایی دارد؛ اما اقدام به هرکدام از این 

گزینه ها چالشی بسیار سخت برای این کشور است.
منظور از چالش شاید این است ترامپ باید به قدری 
مراقب و محتاط باشــد که دســت به اقدامی نزند تا 
منافع ایاالت متحده را به خطر بیندازد. به نظر می رسد 
آمریکا به دنبال چیزی شبیه به مسئله بحران موشکی 
کوباست که طی آن موفق شود به دنیا نشان بدهد که 
روسیه در این حمله شیمیایی دخیل است؛ اما روسیه 
هرگونه دخالت در این ماجرا را رد می کند و همان طور 
که زمان می گذرد، فرصت برای اثبات دخالت روسیه 

در این مسئله در حال از دست رفتن است.
روز گذشته برخی منابع خبری اعالم کردند که روسیه 
برای اولین بار هواپیماهای پیشرفته ضد زیردریایی 
خود را در سوریه مســتقر کرده است. روسیه هشدار 
داده که در صورت اقدام نظامی علیه دمشــق به آن 
پاسخ می دهد. همزمان ســازمان هواپیمایی اروپا با 
انتشار یک بیانیه هواپیماهای غیرنظامی را طی ۷۲ 
ساعت آینده از پرواز بر فراز سواحل شرقی مدیترانه 
و سوریه بر حذر داشت. کارشناســان مرکز کنترل 
ترافیک هوایی اروپا اعالم کردند که نیروهای نظامی 
فرانسه و انگلیس ممکن است ظرف سه روز آینده به 
یک حمله موشــکی قریب الوقوع علیه سوریه دست 
بزنند. همچنین طبق اعالم نیروی دریایی آمریکا، ناو 

هواپیمابر یواس اس هــری اس. ترومن از دیروز برای 
انجام عملیات در خاورمیانه و اروپا، در منطقه مستقر 
شد. ناوشکن یواس اس دونالد کوک نیز که مسلح به ۶۰ 
موشک  هدایت شونده تام هاوک است قبرس را ترک 
کرده و در حال حرکت به سمت شرق خاورمیانه است. 
ترامپ فقط در اندیشه حمله است آن هم در حالی که 
به نظر می رســد فاقد یک دکترین ویژه در خصوص 
مسئله سوریه اســت. »توماس جاسلین« تحلیلگر 

سیاســت خارجی عقیده دارد اگر پاســخی از سوی 
ایاالت متحده به مسئله حمالت شیمیایی ادعایی در 
سوریه در کارنباشد، درنتیجه هیچ پاسخ دیگری در 

کار نخواهد بود.
منطقه بازهم ناامن شده است. سعودی ها هم به میان 
میدان آمده اند. ولیعهد عربستان از فرانسه پیغام داده 
که اگر الزم باشد، کشورش در حمله آمریکا به سوریه 
شرکت خواهدکرد.  عادل الجبیر نیز گفت که درحال 

رایزنی با متحدان ریاض برای پاسخ به حمله شیمیایی 
سوریه هستیم. خوشحال تر از همه اسرائیل است که 

به فکر ماهی گیری از آب گل آلود افتاده است. 
اوضاع خاورمیانه خوب نیست. صلح دوراز دسترس تر 
از همیشه به نظر می رسد و آشــوب ها انگار تمامی 
ندارد. 48 ساعت آینده این منطقه از جغرافیای جهان، 
آبســتن اتفاقات ویژه ای خواهد بود. فعال همه چیز 

حکم آتش زیرخاکستر را دارد. 

 تحلیل جالب
 از جنگ در سوریه

مشاور جانشین فرمانده کل قوای مسلح امارات 
در حساب توئیتر خود تحلیل قابل تاملی از جنگ 

پیش رو در سوریه ارائه کرد.
 مشــاور محمــد بن زایــد، ولیعهــد ابوظبــی 
و جانشین فرمانده کل قوای مســلح امارات در 
حســاب توئیتر خود نوشــت: جنگ پیش رو در 
ســوریه، جنگ رو در روی ایران و اسرائیل و نه 
جنگ نیابتی و جنگ رو در روی آمریکا و روسیه 
و نه جنگ نیابتی خواهد بــود و تمام اینها یعنی 
بحران سوریه هنوز در ۱۰ دقیقه اول است نه ۱۰ 

دقیقه آخر!

شوخی ملکه انگلیس با ترامپ
ملکه انگلیس که حین مصاحبه ای از صدای یک 
بالگرد بر فراز کاخ باکینگهام آزرده خاطر شده بود، 

گفت: مثل دونالد ترامپ می ماند!
الیزابت دوم، ملکه انگلیس و ســر دیوید اتنبرو، 
مستندساز و طبیعت شناس لندنی برای ساخت 
برنامه ای در »آی تی وی« تحت عنوان »ســیاره 
سبز ملکه« مشــغول گفت وگو بودند که صدای 
بالگردی بر فراز کاخ باکینگهام ســخنان آنان را 

نیمه کاره می گذارد. 
همین صدای بلند موجب آزردگی خاطر ملکه شد 
و او گفت: چرا وقتی شما می خواهید حرف بزنید، 
آنها همواره می چرخند و می چرخند؟ مثل دونالد 

ترامپ یا باراک اوباما!

انصارا...:
 شلیک موشک به عربستان 

روزانه می شود
رســانه های یمنی گزارش دادند: استان عسیر 
در جنوب غرب عربســتان هدف موشــک های 
بالستیک ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار 

گرفته است.
 ایــن دومیــن موشــک بالســتیک اســت که 
طی چند روز گذشــته به خاک عربستان شلیک 

شد.
یک منبع نظامی به شــبکه خبری »المســیره 
یمن«، گفته است: موشک شــلیک شده از نوع 
قاهر ام ۲ یک پایگاه تازه تاسیس ارتش عربستان 

و سودان را هدف قرار داده است.
همچنین »صالح الصماد« رییس شورای سیاسی 
گروه انصــارا... یمن گفته بود: به زودی شــلیک 
موشــک های بالستیک به عربســتان به صورت 

روزانه صورت خواهد گرفت.

سخنگوی جریان صدر:
 روابط مقتدی صدر هم با ایران 

و هم با عربستان خوب است
ســخنگوی جریان صدر با اشــاره به مقبولیت 
مقتدی صــدر نزد ایــران و عربســتان گفت: او 
می تواند اختالفــات میان ایران و عربســتان را 

حل کند.
جعفر الموســوی، ســخنگوی جریان صدر در 
گفت وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: مقتدی 
صدر، رهبر جریــان صدر به دلیــل بی طرفی و 
مقبولیتش نزد دو کشور ایران و عربستان توانایی 

حل بحران این دو کشور را دارد.
وی با اشــاره به منافع عراق در ایــن امر گفت: 
 مقتدی صــدر می تواند این ماموریــت را انجام 

دهد.
 به همین دلیل این پیشــنهاد بزرگ را داد تا در 
منطقه امنیت ایجاد کنــد و امنیت منطقه تاثیر 

بزرگی بر ثبات و امنیت عراق دارد.
الموسوی در ادامه گفت: رهبر جریان صدر با تمام 
کشورهای همسایه به یک شکل رفتار می کند و با 
همه آنها رابطه دارد، روابط او با ایران و عربستان 
خوب بوده و تمام این روابط به خاطر منافع ملت 

عراق است.

آماده حمله!

همه منتظر اقدام آمریکا هستند. دیروز خبر رسید که فرانسه و انگلیس با ایاالت متحده برای حمله به سوریه به توافق رسیده اند. ترامپ که تاچندروز قبل 
از لزوم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه سخن گفته بود، حاال قصد حمله گسترده به این کشور را دارد.

پاسخ وزیر به شائبه کاهش ساعات 
دروس قرآنی در مدارس:
تکذیب می کنم

وزیر آموزش و پرورش درباره شائبه کاهش 
ســاعات دروس دینی و قرآن و اجرای سند 

۲۰۳۰ در برخی از مدارس پاسخ داد.
ســیدمحمد بطحایی با اشــاره به اینکه در 
روزهای اخیر انتقادی از ســوی یکی از آیات 
قم مبنی بر کاهش زمــان دروس قرآنی در 
مدارس مطرح شده است، گفت: اگرچه این 
خبر را دیدم؛ اما هنوز موفق نشــده ام که از 
مرجع خبر پیگیری های الزم در این خصوص 
را انجام دهم؛ نکته حائز اهمیت این است که 
ساعات دروس دینی و قرآن به هیچ عنوان در 

مدارس کاهش نیافته است.

دیدار محمد بن سلمان با 
سرکرده گروهک منافقین

برخــی منابــع در شــبکه های اجتماعی از 
دیدار سرکرده گروهک تروریستی منافقین 
با ولیعهد عربســتان ســعودی و سفیر رژیم 
صهیونیســتی در پاریس خبــر دادند. بنا به 
نوشته کاربران شبکه های اجتماعی محمد بن 
سلمان در جریان سفر اخیر خود به پاریس، 
پایتخت کشور فرانســه و در بدو ورود به این 
شهر، نشستی با سرکرده گروهک تروریستی 

منافقین دیدار داشته است.

دیدار محرمانه نماینده ویژه 
پوتین با شمخانی

به گفته یک مقام مطلع در تهران؛ الکساندر 
الورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه 
در جریان ســفر اعالم نشــده وغیر منتظره 
خود به تهران، روز سه شنبه با علی شمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد 
آخرین تحوالت ســوریه و همچنین حمله 
اخیر اسراییل به این کشور و تهدیدات رییس 
جمهور آمریکا مبنی بــر مداخله نظامی در 
امور سوریه گفت وگوی طوالنی و محرمانه ای 
داشته است. به نقل از المیادین؛این مالقات 
برخالف روند معمول ایران در خصوص اعالم 
خبرمالقات هــای الورنتیف با شــمخانی، 

انعکاس رسانه ای نداشته است.

الجبیر:
»برجام« معیوب است!

به گزارش شــبکه العربیه؛»عــادل الجبیر« 
در نشســت خبری خود در پاریس گفت که 
عامالن حمله شیمیایی در دوما باید محاکمه 
شوند. او به توافق هسته ای غرب با ایران نیز 
اشــاره کرد و با تکرار ادعاهــای قبلی خود، 
افزود: این توافق معیوب بــوده و باید اصالح 

شود.

 روزنامه جمهوری اسالمی
 در هیئت نظارت

پرونده روزنامه جمهوری اســالمی به هیئت 
نظارت بر مطبوعات ارجاع داده شد.

ســایت معاونت مطبوعاتی اعالم کرد: مدیر 
کل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلی 
در نامه ای خطاب به مدیر مســئول روزنامه 
جمهوری اسالمی از ارجاع پرونده این روزنامه 
 به هیئت نظــارت بر مطبوعــات خبر داده

 اســت. در بخشــی از این نامه آمده است: با 
توجه به درج مطلبی در تاریخ ۱۵ فروردین، 
تذکــر شــفاهی اداره کل مطبوعــات و 
خبرگزاری های داخلــی در خصوص اصالح 
موضوع و بی توجهی روزنامه به تذکر مذکور، 
طبق تبصره ۲ مــاده ۵ قانــون مطبوعات، 
پرونده این روزنامه جهت رسیدگی به هیئت 

نظارت بر مطبوعات ارجاع شد.

 نقوی  حسینی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

امنیت

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با رد استعفای 
نجفی از شهرداری تهران به دلیل فشارهای وارده  
گفت: چنین تحلیل هایــی موجب ایجاد بگو و مگو 

شده و مشکلی را حل نمی کند.
غالمحسین کرباسچی  درباره تاثیر اظهارات اخیر 
دادستان کل کشور درباره استعفای نجفی و اینکه 
تحلیل می شود که این استعفا به دلیل فشار بر نجفی 
است،  اظهار کرد: نجفی فرد دروغگویی نیست و دو 
بار به دلیل کسالت استعفا داد. نجفی آنقدر شهامت 
دارد که اگر فشاری به او وارد شود بگوید که به خاطر 
همین فشارها استعفا داده است، من نجفی را فرد 

دروغگویی نمی دانم.
وی در ادامه افزود: خود نجفی اذعان کرده است که 
کسالت حادی دارد؛ اما برخی تحلیل می کنند که 
او به خاطر فشارهای وارده استعفا داده است. هیچ 
کس دیگری نباید نجفی را بــه دروغ گویی متهم 
کند. اصل ایــن موضوع را هم بایــد از خود نجفی 

سوال پرسید.

نجفی آدم دروغگویی 
نیست

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

احزاب

کافه سیاست

عکس  روز 

»شبه ترامپ« در مراسم 
فروش رمان »کلینتون«

آماده باش در اسرائیل از ترس ایران

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی گفت: 
پیام رســان های خارجی اصال مورد اعتماد 
ما نیســتند و باید ســطح پیام رســان های 
داخلی خودمان را ارتقا دهیم.سیدحســین 
نقوی حســینی با بیان اینکه فضای مجازی 
یله و رها قطعــا به ضرر منافع ملی کشــور 
اســت، اظهارکرد: در هیچ کشــوری مثل 
ما فضای مجــازی تا این حد رها نیســت و 
در همه کشــورها برای فعالیت های فضای 
مجازی و پیام رسان های خارجی چارچوب 
و مقررات خاصی وجود دارد. نقوی حسینی 
تصریح کرد: در کشــور ما هیــچ ضابطه ای 
برای فعالیت هــای فضای مجــازی وجود 
ندارد و پیام رسان های خارجی هرکاری که 
می خواهند انجام می دهند و پاســخگو هم 
نیستند. استفاده از فضای مجازی در تغییر و 

تحوالت سازمانی  باید حفظ شود.

فضای مجازی در ایران 
رهاشده است

 محمدرضا بادامچی
 نماینده مردم تهران در مجلس : 

پارلمان

 ســفیر روســیه در تهران با تاکید بر اینکه کسی
 نمی تواند ادعا کند دولت ســوریه علیه مخالفین 
از سالح شــیمیایی اســتفاده کرده، گفت: شک و 
تردیدی نیســت که این را حامیان تروریســت ها 

انجام داده اند.
لوان جاگاریان، ، درباره اینکه ترامپ با تهدید مدعی 
است که بشار اسد علیه مخالفین از سالح  شیمیایی 
استفاده کرده، قصد دارد در سوریه مداخله نظامی 
داشته باشد و می گوید ایران و روسیه در این قضیه 
حامی ســوریه بوده اند، گفت: ما از قبل هم هشدار 
دادیم که آمریکا در نظر دارد چنین اتهاماتی را وارد 

کند مانند آنچه در غوطه شرقی اتفاق افتاد.
 وی افزود: ایــن دیگر یک تئاتر اســت، از قبل هم
 می دانستیم. هیچ کســی نمی تواند ثابت کند که 

دولت سوریه این کار را انجام داده است.
سفیر روسیه در تهران همچنین خاطر نشان کرد: 
شــک و تردیدی ندارم کــه این اقــدام را حامیان 
ترویست ها انجام داده اند و ما تمام این اقدامات را 

محکوم می کنیم.

 این یک تئاتر 
است

سفیر روسیه در تهران :

واکنش

نماینده مــردم تهران در مجلــس بر لزوم 
پیگیری اقدامات نجفی، برای بررسی تخلفات 
دوره قبل شهرداری تهران)قالیباف( تاکید 

کرد.
محمدرضا بادامچی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشاره به پذیرش استعفای نجفی از سوی 
شورای شــهر گفت: الزم است شــهردار و 
شورای شهر جدید اقدامات آقای نجفی برای 
بررسی تخلفات دوره قبل شهرداری تهران 

را پیگیری کند. 
 وی یادآور شــد: پیش از این نیز گزارشــی

 از تخلفات شــهرداری دوره قبل به مقامات 
 قضایــی بــرای پیگیــری داده شــد ولی 
 فکــر نمی کنــم قــوه قضائیــه اراده ای 
برای پیگیری داشــته باشند چون نهادهای 
 ذی ربــط ایــن پرونــده هــا را مســکوت 

گذاشته اند.

دادستان به پرونده  تخلفات 
دوره قبل رسیدگی کند

پیشخوان

بین الملل

رسانه های صهیونیستی خبر دادند که ارتش اسرائیل از بیم پاسخ 
 انتقام جویانه ایران به حمله نظامی به فرودگاه تیفور در ســوریه

 در باالترین سطح هشدار نظامی قرار گرفته است.
روزنامه هاآرتص در این زمینه گزارش داد، مقامات ارشد ایرانی 
 به اســرائیل هشــدار داده اند که این حمله نظامی بدون پاسخ 

نخواهد ماند.

 براســاس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
تهدیدهای ایران برای انتقام جویی، در ســطح باالی هشــدار و 

آمادگی قرار گرفته است.
روزنامه تایمز اسرائیل نیز با اشاره به هشدار مقامات ایرانی درباره 
حمله نظامی رژیم صهیونیســتی به خاک سوریه گزارش داد که 
نیروهای اسرائیلی در مرز با لبنان و سوریه در سطح باالی هشدار 

امنیتی قــرار گرفته انــد. در حمله نظامی جنگنــده های رژیم 
 صهیونیســتی به پایگاه تیفور که بامداد یک شنبه صورت گرفت 

۱4 نفر از جمله ۷ مستشار نظامی ایران به شهادت رسیدند.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که این حمله در واکنش به 
نقض »حریم هوایی اسرائیل« توسط پهپاد ایرانی بوده است که از 

این فرودگاه در سوریه به هوا خاسته بود. 

رسانه های صهیونیستی خبردادند:
آماده باش در اسرائیل از ترس ایران

»امیر خجسته« یکی از نمایندگان مجلس که در صحنه 
هجمه دسته جمعی برخی ساکنین خانه ملت به ولی ا... 
ســیف در جلسه علنی صبح سه شــنبه حضور داشت، 
به تشــریح فضای حاکم بر تریبون مجلس و اعتراضات 
نمایندگان پرداخت و گفت:» ما حس نمایندگان به بانک 

مرکزی را القا کردیم. ما می گفتیم که آقا شما بروید! برای چه آمدید؟ دوره قبل هم آمدید و صحبت کردید 
ولی عمل نکردید. مگر شما مسئول بانک مرکزی نیستید؟ مگر ارز زیر نظر شما نیست؟ چطور ارز رها شده 
و به این قیمت در بازار رسیده و شما عکس العملی نشان نمی دهید؟ یک بار بگیر و ببند می کنید و بعد هم 
بحث را رها می کنید؟ مردم نگران هستند. آنها عصبانی هستند. مردم وقتی این شرایط را می بینند فکر 
می کنند کسی نیست که بر اقتصاد و بازار ارز نظارت و آن را مدیریت کند. آن کاری که امروز انجام شد، یک 

حس مردمی بود که به نمایندگی از مردم به مسئوالن بانک مرکزی نشان داده شد!«

خبرگزاری اســپوتنیک روســیه بــه نقل از یــک منبع 
آگاه گزارش داد که بشــار اســد، رییس جمهور سوریه و 
خانواده اش این کشــور را ترک نکرده اند و ادعاها درباره 

خروج آنها از سوریه صحت ندارد.
اخیرا چند رسانه مستقر در خاورمیانه گزارش هایی منتشر 

کردند درباره اینکه به سبب تشدید نگرانی ها در خصوص اقدام نظامی احتمالی کشورهای غربی علیه سوریه، 
اسد و همه بستگانش این کشور را ترک کرده و به تهران رفته اند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: این گزارش ها کامال اشتباه هستند.
بر اساس گزارش ها مقام های آمریکایی در حال بررســی گزینه های متعدد برای حمله به سوریه در پی متهم 
کردن دولت این کشور به انجام یک حمله شیمیایی علیه غیر نظامیان در شهر دوما هستند. واشنگتن پست 

خبر داده که چندین طرح احتمالی برای پاسخ نظامی به سوریه وجود دارد.

 حس مردمی را 
 به »سیف«
 منتقل کردیم!

 تکذیب سفر 
 »بشار اسد« و 
خانواده اش به تهران

 ناوشکن های آمریکایی در برابر هواپیماهای پیشرفته زیردریایی روسیه؛

تشنج ارزی دالر

تصمیم قاطــع دولت 
برای سیاست ارز تک نرخی

تاخیر در تدبیر تکراری 
دالر

توقــف خرید وفروش 
در بازار دالر

یک فرد شــبیه به ترامپ در مراسم فروش رمان 
مشترک »بیل کلینتون« و »جیمز پترسون« با 

نام » رییس جمهور گم شده« در لندن. 
 ایــن کتــاب نخســتین رمــان چاپ شــده از 

رییس جمهوری اسبق آمریکاست.

زینب ذاکر
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میوه اصفهان  در بازار ترکیه و عراق
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

 ۲ ابهام در طرح جدید
 پیش فروش سکه

بانک مرکزی تغییراتی در قیمت و سررســید 
تحویل سکه های پیش فروش اعمال کرده که 
به نظر می رسد تضمینی برای تحویل سکه در 
زمان سررسید وجود ندارد. بعد از اعالم سیاست 
ارز تک نرخی در دولت، بانک مرکزی از کاهش 
قیمت سکه به دلیل کاهش قیمت دالر خبر داد؛ 
البته ولی ا... سیف نیز از طرحی رونمایی کرد که 
براساس آن قیمت و سررسید سکه های پیش 
فروش با تغییر همراه شــده است.طبق طرح 
جدید، پیش فروش سکه با سررسید یک ماهه 
یک میلیون و 590 هزار تومان، ســه ماهه یک 
میلیــون و 540 هزار تومان، شــش ماهه یک 
میلیون و 475 هزار تومان، 9ماهه یک میلیون 
و 410 هــزار تومان، 12ماهه یــک میلیون و 
350 هــزار تومــان، 18ماهه یــک میلیون و 
245 هزار تومان و دوساله یک میلیون و 160 
هزار تومان انجام خواهد شد.رییس کل بانک 
مرکزی در همین ارتباط اعالم کرد: قیمت های 
پیش فروش ســکه ثابت نخواهد بود؛ چرا که با 

روند بازار تعدیل خواهیم کرد.
سخنان سیف مبنی بر تغییر قیمت سکه های 
پیش فروش متناسب با تغییر شرایط اقتصادی 
این ابهام را به همراه دارد که آیا خریداران سکه 
در این طرح در زمــان تحویل بازهم باید پولی 
پرداخت کنند یا خیر؛ چراکه مشخص نیست 
قیمت سکه ثابت اســت یا متغیر!ابهام بعد، در 
اطالعیه ای اســت که بانک مرکزی هم آن را 
منتشــر و ضوابط پیش فروش ســکه را اعالم 
کرده است؛ در این اطالعیه تضمینی داده نشده 
 که در زمان سررسید، سکه تحویل خریداران

 شود.
از همیــن رو مردم اطمینــان ندارند که بانک 
مرکزی در سررسید، سکه را به آنها تحویل دهد 

یا مبلغی معادل آن را! 

بازار

لوازم اداری / زیرپایی

 میوه اصفهان 
در بازار ترکیه و عراق

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان از صادرات 
میوه از اصفهان به ترکیــه و عراق خبر داد. ناصر 
اطرج اعــالم کــرد: در صورت بهبــود وضعیت 
اقتصادی امســال نیــز زردآلو و گیــالس را به 
کشــورهای ترکیه، عراق و کشــورهای عربی و 

آسیای میانه صادر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه شدت گرما باعث شده که ورود 
میوه های نوبرانه فصل بهار زودتر از موعد از جمله 
آلوچه سبز و چغاله و گرمک و طالبی را در سطح 
بازار شاهد باشیم، خاطر نشان کرد: این میوه ها 
ســردخانه ای نیســت و گرمک و طالبی بته ای 
بوده و هر ساله اردیبهشــت ماه وارد بازار می شد 
که امســال به خاطر گرمای هوا شــاهد این نوع 
میوه هــا در بازار فروردین هســتیم.اطرج اظهار 
داشــت: تداوم گرما و کمبود آب قطعا اثر منفی 
در بازار میوه و ســبزی خواهد گذاشت به طوری 
که اگر این روند ادامه یابد تولیدات باغات سیب 
سمیرم با مشــکل مواجه خواهد شــد.وی بیان 
داشت: نرخ دالر تاثیری در افزایش قیمت میوه ها 

نخواهد داشت.

در سال حمایت از کاالی ایرانی،
کشف بیش از ۲ میلیارد ریال 

کاالی قاچاق در اصفهان
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: بیش از دو میلیــارد ریال کاالی قاچاق در 
بازرسی از یک منزل مسکونی در اصفهان کشف و 
ضبط شد.جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: 
ارزش این کاالهای قاچــاق به دو میلیارد و 580 

میلیون ریال می رسد.
 مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه فروش کاالهای شــبه صنایع 
دستی تهدید جدی برای اصفهان است، و همواره 
در کنار فرصت های اقتصــادی، تهدیدهایی نیز 
وجود دارد فروش کاالهای شــبه صنایع دستی 
که اغلب قاچاق و بی کیفیت هستند را  از جمله 
تهدیدهای اقتصادی برای صنایع دستی ایران و 
اصفهان برشمرد و ادامه داد: از سال 93 تاکنون 
با همکاری تنگاتنگ بازرســی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهــان، اتاق اصناف، 
اتحادیــه صنایع دســتی و بازرســی و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان فروش کاالهای صنایع 
 دســتی قاچاق در میدان نقش جهان 95 درصد 

کاهش  داشته است.
 مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
همچنین گفت: بازرسان مبارزه با کاالی قاچاق 
در بازرسی از واحدی صنفی تعدادی دی وی دی 
خام ساخت کشور تایوان را به ارزش حدود 100 
میلیون ریال کشــف وجمع آوری کردند.جواد 
محمدی فشارکی افزود: پرونده این واحد صنفی 

به مراجع قانونی تحویل شد.

نماینده مردم نجف آباد مطرح کرد:
اقبال 1/7 میلیارد دالری 

ایرانیان به گرام
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: علی رغم تمامی هشــدارهای داده شــده در 
خصوص خطــرات خرید پول مجازی پیام رســان 
تلگــرام که با عنــوان گــرام عرضه خواهد شــد، 
ایرانیان تاکنون برای خرید بیــش از یک میلیارد 
و 700 میلیــون دالر از آن پیــش ثبــت نام کرده 
اند.ابوالفضل ابوترابی با اشــاره بــه تبدیل تلگرام 
به یک رســانه و دســتگاه اقتصادی کــرد: به نظر 
می رســد، برنامه های در دســت اجرای تلگرام به 
صورت جدی و پیچیده، مســائل پولی و اقتصادی 
ایــران را هــدف گرفتــه و در صــورت ادامه این 
 روند، شــاهد بروز مشــکالت متعددی در آینده

 خواهیم بود. 

عملیات احداث نخســتین نیروگاه خورشــیدی 
شــناور بر آب یک مگاواتی در کشــور، با حضور 
استاندار اصفهان در نیروگاه شهید محمد منتظری 
آغاز شــد.نیروگاه خورشیدی شــناور بر آب یک 
مگاواتی، نخســتین بار در کشــور با هدف تولید 
انرژی الکتریکی پاک، کاهش آالینده های زیست 
محیطی و جلوگیری از تبخیر سطحی دریاچه آب 
صنعتی، در مساحت 15 هزار مترمربع با سرمایه 
 بالغ بر 60 میلیارد ریال در نیروگاه شهید محمد 
منتظری اصفهان، نصب و بهره برداری خواهد شد. 
با بهره برداری از این نیروگاه، ساالنه یک میلیون 
و 900 هزار کیلو وات ســاعت انرژی به شــبکه 

سراسری برق تزریق می شود. 
سازه های شناور نیروگاه های خورشیدی نخستین 
بار در ایران، طراحی و بومی ســازی و در اجرای 
آن از به روزترین تجهیزات اســتفاده شده است. 
از دیگر ویژگی های این نیــروگاه افزایش 15 تا 
20 درصدی تولید انرژی در مقایســه با نیروگاه 
های خورشیدی در سطح زمین ناشی از حرارت 

مناسب پنل های خورشیدی در سطح آب است. 
نیروگاه های خورشیدی شــناور در تامین انرژی 
شهرهای بندری و جزیره ای، کارخانه های بزرگ 
صنعتی، تاسیسات نفت و گاز و تولید آب شیرین 
کاربرد دارد. همچنین عملیات احداث ایســتگاه 
پمپاژ، خط انتقال و تصفیه تکمیلی پساب نیروگاه 
شــهید محمد منتظری اصفهان نیــز با حضور 

استاندار آغاز شد. 

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

احداث نیروگاه خورشیدی شناور بر آب در اصفهان 
مسئول سازمان بسیج ســازندگی استان اصفهان 
گفت:بایــد بــا ایجــاد فرهنگ ســازی در میــان 
تولیدکنندگان و ترغیب آنهــا به تولید باکیفیت تر، 
در راستای حمایت هر چه بیشتر از کاالی ایرانی گام 
برداشت.احســان ا... رضاپور،  در همین راستا افزود: 
سازمان بسیج ســازندگی نیز چندین سال در بحث 
اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایــی ورود پیدا کرده 
و با ایجــاد طرح های اقتصــادی و در ادامه افزایش 
اشــتغال، اقدامات مناسبی از ســوی این سازمان 
صورت گرفته اســت.وی در همیــن رابطه اذعان 
داشت: در حال حاضر برخی محصوالت نظیر مهر، 
تسبیح و چادر مشکی از کشــور چین وارد می شود 
و بر اساس آمارهای در دسترس، ساالنه 85 میلیون 
مترمربع چادر مشکی از کشور چین به بازار داخلی 
تزریق می شود، این در حالی است که صنعت نساجی 
ما در حال حاضر دچار مشکل است. وی با بی ارزش 
خواندن ادعای ناتوانــی صنعتگران ایرانی در رقابت 
با خارجی ها بیان کرد: زمانی که می توانیم موشک 
نقطه زن با بــرد دو هزار کیلومتــر تولید کنیم، چرا 

محصوالت تولیــدی برخی صنایع تــوان رقابت با 
کاالی خارجی را ندارد. وی همچنین تصریح کرد: 
در واقع بعضی از کاالهای تولیدشده ایرانی از کیفیت 
مناســبی برخوردار نیســتند و همین امر موجب 
نارضایتی مردم شــده اســت؛بنابراین باید با ایجاد 
فرهنگ ســازی در میان تولیدکننــدگان و ترغیب 
آن ها به تولید باکیفیت تر، در راستای حمایت هر چه 

بیشتر از کاالی ایرانی گام برداشت. 

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مطرح کرد: 

ضرورت ترغیب تولیدکننده به افزایش کیفیت

 واحد های آیزوماکس و  هیدروژن شماره دو، شــرکت پاالیش نفت اصفهان که به منظور تعمیرات اساسی، 
قطع خوراک آنها از 18  فروردین ماه، آغاز شده بود، به واحد نگهداری و تعمیرات شرکت،  واگذار شد.  علیرضا 
قزوینی زاده، مدیر نگهــداری  و تعمیرات گفت: با توجه به اهمیت واحدهــای مذکور و حجم باالی کارهای 
تعمیراتی، پیش بینی شرکت برای انجام تعمیرات اساسی همزمان این واحدها حدود 40 روز کاری اعالم شده 
است که به منظور سرعت بخشــی کار برای در مدار قرار گرفتن  واحدها، درصدد هستیم  که  ضمن رعایت 

مسائل ایمنی، مدت زمان پیش بینی را  به حداقل برسانیم. 

  شروع تعمیرات اساسی ۴ 
واحد عملیاتی در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان

عت
صن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،671،000
تومان

833،000نیم سکه
تومان

536،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

164،122
تومان

      قیمت سکه و طال

زیرپایی آذران تحریرات 
تیپ 1 مدل 3000 

 42,000
تومان

زیرپایی اداری طبی دی ایکس 
FR/6033/N ریسر مدل

 130,000
تومان

زیر پایی انرژی زا فلووز 
CRC80680 مدل

 300,000
تومان

همایش تجاری ایران و روسیه

عکس روز

بسیجفناوری

در ســال 1396 فوالد مبارکه 7میلیون و 32هزار و 705 
تن از محصوالت تولیدی خــود را به بازار داخلی و جهانی 
تحویــل داد که این میــزان تحویل محصول، رشــد 12 
درصدی داشــته اســت. محمود اکبری، معاون فروش و 
بازاریابی فوالد مبارکه اعالم کــرد: از این میزان محصول 

82درصد به بازار داخلی و 18درصد به بازارهای جهانی عرضه شده است. وی افزود: در سال 1396 به میزان 
5میلیون و 740هزار و 554 تن انواع محصوالت شرکت به بازار داخلی عرضه شده که رشد 22درصدی نسبت 
به سال 95 داشته است؛ ضمن اینکه در بازه زمانی مذکور تناژ ثبت سفارش شده با 12درصد رشد به 7میلیون 
و 207هزار تن و حمل ریلی محصوالت با رشــد 6درصدی به یک میلیون و 129هزار تن افزایش یافته است.
اکبری با اشاره به رشد کیفی محصوالت فوالد مبارکه گفت: نظرسنجی انجام شده از مشتریان نشان میدهد 

میزان رضایتمندی مشتریان نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 2درصد افزایش یافته است. 

افزایش 1۲ درصدی 
محصوالت فوالد 
مبارکه 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پنجره واحد و مرکز خدمات 
سرمایه گذاری به عنوان کانون ســرمایه گذاران برای حمایت و 
رفع مشکالت آنان و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان 
اصفهان ایجاد شده است. سید عبدالوهاب سهل آبادی در جمع  
مدیران عامل شرکت های بزرگ فرانسوی مانند توتال و ایرباس 
در فرانسه  اصفهان را قطب صنعت ایران خواند و افزود: از افتخارات 

صنعت اصفهان، رعایت اســتانداردهای محیط زیستی است به 
طوری که تولیدات فوالدمبارکه با دارا بودن این اســتانداردها و 
دیگر استانداردهای بین المللی، به اکثر کشورهای اروپایی صادر 

می شود.
رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران با ابراز خرســندی 
از کنار رفتن ابر ســیاه تحریم ها از آســمان ایــران تاکید کرد: 

پنجره واحد و مرکز خدمات ســرمایه گذاری بــه عنوان کانون 
ســرمایه گذاران برای حمایت و رفع مشــکالت آنــان و معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در اســتان اصفهان ایجاد شده است. 
وی دســتیابی به رقم 3/8میلیارد یورو در ایــن زمینه را تنها به 
رفع تحریم ها محدود ندانست و آن را در سایه پیشینه درخشان 

مبادالت فرهنگی و تجاری دو کشور در گذشته خواند.

با حضور رییس اتاق بازرگانی اصفهان در انجمن کارفرمایان پاریس انجام شد؛
گشایش پنجره فرصت های سرمایه گذاری اصفهان برابر پاریس

 معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهــان ازکاهش 7 
درصدی مصرف آب ذوب آهن اصفهان با وجود افزایش 

قابل توجه تولید در سال 96 خبر داد.
 افضلی  با اشــاره به افزایش تولید در شرکت ذوب آهن 
گفت: مصرف آب خام در ذوب آهن در سال 96 در حدود 

6/26 )متر مکعب به ازای یک تن فوالد خام( بوده که نسبت به سال قبل حدود 7 درصدکاهش داشته است. 
وی از کاهش مصارف انرژی در سال گذشــته خبر داد و گفت : در راستای استفاده حداکثری از گازهای 
فرآیندی  در سال گذشته  95 درصد گازهای فرآیندی تولید شده مصرف و جایگزین مصرف گاز طبیعی 

شده که متناسب با آن در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شده است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان مصرف آب خام در  شرکت ذوب آهن در سال 96 را در حدود 6/26 
)متر مکعب به ازای یک تن فوالد خام( ذکر کرد که نسبت به سال قبل حدود 7 درصدکاهش داشته است.

کاهش 7 درصدی 
مصرف آب در ذوب 
آهن در سال96

مرضیه محب رسول

 در کنــار تاخیــر های مــداوم ، عدم مســئولیت 
پذیری مسئوالن شــرکت های هواپیمایی در برابر 
کاستی های سفرهای هوایی و بازار افسار گسیخته 
قیمت ها به خصوص در ایام پر سفر مانند تعطیالت 
نیز عاملی است که در روزهای ابتدایی سال جدید 
خبرساز شده است. اگر چه در پی تغییرات حاصل از 
بازگشایی های فضای اقتصادی ایران با شرکت های 
بین المللی پس از توافق برجام تالش شد تا وضعیت 
بحرانی صنعت هوایی ایران ســر و سامان پیدا کند 
اما در عمل این راهکارهــا چندان موفق نبود و این 
صنعت به عنوان یکی از عقــب ترین صنایع هوایی 
در دنیا قلمداد می شــود.   بر اساس گزارش ساالنه 
مجمع جهانــی اقتصاد در ســال 2017، مجموع 
ظرفیت ناوگان هوایی مسافری ایران در پروازهای 
داخلی در حدود 100 میلیون »صندلی /کیلومتر« 
بوده است این در حالی است که ظرفیت پروازهای 
داخلی ناوگان هوایی کشوری مانند ترکیه حدودا 
هفت برابر ایران است. بر اساس  این گزارش ایران 
به لحاظ کیفیت زیرساخت های حمل  ونقل هوایی 
بین 136 کشور جهان رتبه 110 را در سال 2017 
داشته است. این در حالی است که  از بین کشورهای 
جهان به لحاظ کیفیت زیرساخت های حمل ونقل، 
کشورهای سنگاپور، امارات و هنگ کنگ به ترتیب 
رتبه اول تا ســوم را دارند و در میان کشــورهای 
منطقه نیز، کشور قطر رتبه هفتم، ترکیه رتبه 14، 

آذربایجان رتبه 36 و پاکستان رتبه 90 را در جهان 
از آن خود کرده اند. عدم وجود امکانات مناســب و 
امنیت خطوط هوایی ایران در حالی است که ایرالین 
ها به منظور رسیدن به سود بیشتر از هیچ ترفندی 
فروگذار نمی کنند نمونه بارز این مسئله را می توان 

در سرگردانی مســافران در فرودگاه کیش دانست 
که بلیت 800هزار تومانی تنها بــا 30 هزار تومان 
فروخته شده بود. بروز چنین حوادثی به خوبی وجود 
خألهای قانونی و عدم مبارزه جدی با سودجویی این 
شرکت های هوایی را آشکار می سازد. اخیرا  محمد 

دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس بلیت های 
لحظه آخری را مصداق بارز کالهبرداری ایرالین ها از 
مردم دانسته و در اظهار نظری جالب این نوع رفتار ها 
و افزایش نرخ بلیت ها را منجر به افزایش تردد های 
جاده ای و در نهایت بیشتر شدن تصادفات و تلفات 
منجر به مرگ عنوان کرده است. این نماینده هشدار 
داده که دولت  در صورت بی توجهی به تبعات تخلف 
محرز ایرالین ها، باید ســاالنه رقم زیادی را صرف 
جبران خسارت های ناشی از فوت افراد کند. بازار بی 

سامان فروش بلیت 
های هواپیمایی در 
حالــی هــر روز 
شــاهد جنجال و 
ایجاد مشــکالت 
بیشــتر است که 
ی  کت ها شــر
هواپیمایــی بــه 
صورت گســترده 
در حال تشــویق 
مسافران به خرید 
بلیت هــای ارزان 
قیمت برای ســفر 
نــی و  یرا هــای ا
خارجی هستند و 

مردم در سایه عدم آگاهی درســت و نظارت کافی 
مســئوالن به بهانه آزاد بود قیمت گذاری بلیت ها 

قربانی سودجویی ایرالین ها می شوند.

مسافران اولین قربانی ایرالین ها

جابه جایی با هواپیما و تبعات آن در ایران همیشه خبرساز بوده است در حالیکه تالش شد 
تا با ایجاد راهکارهایی مانند شناور کردن قیمت بلیت هواپیما راهی برای گردش بهتر مالی 
ایرالین ها و باال بردن میزان رضایت مسافران باز شود اما در عمل نه تنها مشتریان ایرالین 
ها رضایتی از خدمات ارائه شده ندارند که حتی به نظر اغلب این افراد خدمات ارائه شده در سفرها 

تناسبی با میزان بهای بلیت ها وکیفیت پروازها ندارد.

 تاخت و تاز ایرالین ها در بازار بدون نظارت ایران؛ 

دولت  در صورت 
بی توجهی به 

تبعات تخلف محرز 
ایرالین ها، باید 

ساالنه رقم زیادی 
را صرف جبران 

خسارت های ناشی 
از فوت افراد کند
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 سرودخوانی انقالب
 در هفته هنر انقالب

گروه آوازی موال، شش قطعه از سرودهای انقالبی 
را به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی در خیابان 
آمادگاه و میدان نقش جهان، هرروز عصر در دو نوبت 
اجرا می کند.  مدیر مجموعه فرهنگی، هنری موال و 
مسئول گروه آوازی موال گفت: قصد داریم درزمینه 
تشکیل خانه سرود، برگزاری جشنواره های سرود، 
ســاخت کلیپ های مختلف و ارائه قطعات باهدف 
تقویت سرود اصفهان، با حوزه هنری استان اصفهان 
تعامل کنیم. سعید شمس با اشــاره به فعالیت ۱۶ 
ساله این گروه بیان کرد: این گروه، ۱۴۰ عضو دارد و 

دوره های مختلف مربی گری سرود برگزار می کند.

 احیای سینما همایون
 و سینما اندیشه قوت گرفت

مهدی مقدری، سخنگوی شــورای شهر اصفهان 
درباره کلید خوردن احیای برخی فضاهای هنری 
و شهری اصفهان در حساب شخصی خود در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نوشت: »باززنده سازی فضاهای 
متروک شهری اصفهان کلید خورد.گام های نخست: 
تصویب ۱۰۰ درصدی اعتبار نوسازی پردیس تئاتر 
و سینمای اندیشــه و طرح سرزنده سازی چهارباغ 
عباسی، در کمیته اولویت بندی پروژه های عمرانی 
شــهرداری اصفهــان.گام دوم: بازگرداندن هتل 
و فضاهــای فرهنگی و تفریحی بــرج جهان نما به 
شــهرداری اصفهان و امضای تفاهم نامــه با بنیاد 
تعاون ناجا.گام بعدی: شروع مذاکرات نهایی برای 
باززنده سازی سینما همایون و ساخت مجتمع تئاتر 

شهر اصفهان در هفته های آینده.«

 فیلمبرداری یک فیلم کوتاه
 در اصفهان پایان یافت

فیلمبرداری فیلم کوتاه »تاوان« که از آثار حمایتی 
انجمن سینمای جوانان ایران است به نویسندگی و 
کارگردانی محمدفاضل پورابوطالب به پایان رسید. 
تصویربردار این فیلم، غفور شــهبازی اســت و رضا 
بهرامی، محمد شیشه فروش و ... در آن بازی می کنند.

درشهر

به یاد »امیر«

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

نمایش مسائل فرهنگی اصفهان 
در طرح های هفته هنر انقالب 
همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی بیش از ۱۶ 
طرح گرافیکی با محوریت بیان مسائل فرهنگی 
اصفهان و دغدغه های روز جامعه در تبلیغات 

شهری به تصویر کشیده شد.
مدیر خانه گرافیک اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: حوزه هنری اصفهان با همکاری سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
به ارائــه طرح هایــی با موضوعات و مســائل 
روز جامعه و بیان دغدغه های مســئولین در 
زمینه های فرهنگی اصفهان در قالب طرح های 

گرافیکی پرداخته است.
امیرمسعود حالج اظهار داشت: هر یک از این 
طرح ها به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی 
به مسائل قابل تأملی از جمله ایام دفاع مقدس، 
اجتماع و حریم خانواده،  بیان مسائل اعتقادی 
همچون میالد ائمه معصومین)علیهم السالم(، 
میراث فرهنگی و حفظ بناهای تاریخی، معضل 
ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و ... 

اشاره کرده اند.
وی افزود: بابا رفت تا تو باشی، کاربران مشغول 
کارند، عشق حماســه دفاع مقدس، سال های 
ســرافرازی، بدون زنــده رود، ســبک باالن 
خرامیدند و رفتند و ... از جمله نوشته های قابل 
تأمل در این آثار گرافیکی است که از سوی ۱7 

طراح به نمایش در آمده است.

اکران فیلم»زنانی باگوشواره 
 های باروتی« در سالن سعدی

فیلم »زنانی با گوشــواره های باروتی« ساخته 
رضا فرهمند، امروز در ســالن ســعدی اکران 

می شود.
 هفته فیلم انقالب اســالمی همزمان با سالروز 
شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی 
آوینی و نام گــذاری این روز به نــام روز »هنر 
انقالب اسالمی« از سوی خانه انقالب اسالمی 
و والیت، دفتر تخصصی ســینما وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و حوزه هنری استان اصفهان در حال 

برگزاری است.
پنجمیــن روز از ایــن برنامه با اکــران فیلم 
»زنانی با گوشــواره هــای باروتی« ســاخته 
 رضا فرهمند با حضور احمد مهرشــاد، امروز

 برگزار می شود.

برای اصفهان افتخار اســت که روزگاری قدمگاه شهیدی همچون 
»صیاد شــیرازی« بوده اســت و البته که اصفهان از این افتخارات 
در کارنامه خود زیــاد دارد. نابغه  نظامی که خیلی هــا او را نقطه 
وصل ارتش و ســپاه در روزگار باالگرفتن اختالف این دو نهاد مهم 
و حساس و اثرگذار در تاریخ انقالب اسالمی می دانند، در اصفهان 
دوره تخصصی توپخانــه را طی کرد. قبل از انقــالب برای تکمیل 
تخصص توپخانه به آمریکا رفت. دوره سه ماهه تخصص »هواسنجی 
بالستیک« را در شهر »فورت سیل« ایالت »اوکالهما« با نمره عالی 
و احراز رتبه نخست از میان ۲۰ افســر آمریکایی و ایرانی به پایان 

رساند و برگشت. 
از ابتدای پیــروزی انقالب 
تا مهر ماه ۱۳۵۸ در 
اصفهان بود و در این 
مدت با همکاری نیروهای 
نظامی و دوســتان انقالبی 
خود - که بعدا پاسدار شدند 
- گروه ۳۰ نفره ای را تشکیل 
داد و به حفظ و حراست 
از پادگان پرداخت. 
تالش هــای او 
پس از 

پیروزی انقالب اسالمی در ســاماندهی ارتش و ساختار نیروهای 
مسلح نمود پیدا کرد و همه فهمیدند »صیاد« چه گنجی است.

این گنج اما حداقل برای عامه مردم آنچنان شــناخته شده نبود؛ 
خیلی تعجبی هم ندارد. آدم های بااخالص این شــکلی هســتند. 
همه چیز را در »گمنامی« می بیننــد. نمونه دیگرش »حاج احمد 
کاظمی« بود یا »قاسم سلیمانی« که تا زمان اوج گرفتن فتنه داعش 
در منطقه، در گمنامی محض زندگی کرد، فرماندهی کرد و مدافع 

حریم و حرم شد تا حرامیان دست شان به ناموس ایرانی نرسد. 
»شهید سپهبد علی صیاد شیرازی« را پس از شهادتش بهتر و بیشتر 
شناختیم. پس از آن صبح تلخ بهاری در سال 7۸ که گفتند یکی از 
فرماندهان عالی رتبه نظامی مقابل درب منزلش و در برابر چشمان 
پسرش به گلوله بسته شده اســت. آن روز »امیر« قصد عزیمت به 
محل کار خودش را داشــت. از محافظ و بادیگارد هم خبری نبود. 
یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین از راه رسید و حادثه ای 
به غایت تلخ رقم خورد. اهالی محل که از این حادثه مطلع شده بودند 
بالفاصله او را به بیمارستان انتقال دادند؛ اما بر اثر شدت جراحات 
وارده، تالش پزشــکان برای نجات او بی نتیجه ماند و امیر سرافراز 

ارتش اسالم به شهادت رسید. 
فرمانده کل قوا در روز تشییع پیکرمطهر این شهید، شخصا بر باالی 
ســر تابوت حاضر شــده و با یاردیرین و باوفا و یکی از زبده ترین و 

نابغه ترین فرماندهان خود برای آخرین بار وداع کردند. 
۱9 ســال گذشــته و داغ »صیاد« هنوز تازه اســت. مگر »صیاد« 
فراموش می شود؟ مگر »خرازی«ها و »کاظمی«ها و »باکری«ها 
هیچ وقت از یاد می روند؟ این وعده خداست که شهیدان زنده اند؛ 
زنده تر از ما که گمان می کنیم »مانده ایم« و آنها رفته اند. این روزها 
یاد و خاطره »امیردل ها« به بهانه قدم گذاشتن به بیستمین سال 

شهادت این فرمانده رشید و دلیر زنده است. 
امروز نیز به همین مناسبت برنامه ای در گلستان شهدای اصفهان 
و به همت فرهنگسرای پایداری وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری ارتش برگزار 
می شود. شرکت در این مراسم و تالش برای هرچه باشکوه 
تر برگزارکردن آن، شــاید و شــاید تنها ادای دینی 
هرچند اندک بــه روح بلند این 
 شهید باشد. شهیدی که جای 
خالــی اش تا ابد ســبز خواهد 

ماند، سبز و همیشه سبز...

به یاد »امیر«
  یاد »صیاد دلها« در »گلستان شهدا« زنده می شود؛  

 برگزاری ویژه برنامه »صیاد دلها« 
در گلستان شهدا

ویژه برنامه »صیاد دلها« امروز  ســاعت ۱۶ در گلستان شهدای 
اصفهان برگزار می شود.

امیر شــجاع و دالور ارتش پر افتخار جمهوری اســالمی ایران، 
سپهبد صیاد شیرازی، نامی پرافتخار و جاودانه است که با هشت 
ســال دفاع مقدس و دالوری ها و از خودگذشــتگی ها، عجین 

می باشد. 
این عارف عاشق، نمونه بارز شــرف و غیرت ایرانی بود که جان 

شیرین خویش را  فدای عزت و سربلندی اسالم و والیت کرد.
فرهنگسرای پایداری وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران منطقه اصفهان در همین راســتا به مناسبت نوزدهمین 
سالگرد عروج شهید سرافراز اسالم امیرسپهبد علی صیاد شیرازی 
به برگزاری ویژه برنامه »صیاد دل ها« اقدام کرده است.این برنامه 
امروز پنجشنبه ساعت ۱۶ در محل گلســتان شهدای اصفهان 
برگزار می شــود که عالقه مندان برای گرامیداشت این شهید 

بزرگوار می توانند در خیمه گلستان گرد هم آیند.

سمیه پارسا

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
1/88 بر اساس تقاضای شهرداری منطقه 15 مبنی بر حذف عبارت »به استثنا بها ثمنیه 
اعیانی« از تمامت 1794/224 سهم مشاع از 5412 سهم 72 حبه ششدانگ پالک 6641 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان موضوع اسناد انتقال شــماره 119230 و 119231 مورخ 
1391/5/31 دفتر 21 اصفهان که طبق سوابق، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم سکینه 
خاتون به شماره شناسنامه 1942 همسر مرحوم حسین امینی فرزند محمد علی می باشد در 
اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری 
طی شماره 4/ب/96 مورخ 1396/11/25 منضم به نامه شماره 112/28738/01 کانون 
کارشناسان رسمی دادگســتری به اداره ثبت منطقه شــرق اصفهان اعالم نموده سهم 
شهرداری از پالک مذکور فاقد هر گونه بها و ارزش ثمنیه اعیانی است و شهرداری اعالم 
نموده از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود تا در صورتی که کسی مدعی تضییع حق 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت »به 
استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند فوق الذکر حذف خواهد شد.  م الف:944 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)212 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/163 شــماره صادره : 1397/42/481676-1397/1/19 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/3909 مجزی شده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسینقلی غفاری گوشه فرزند 
غفار در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/02/22 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 یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 635 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/164 شــماره صادره: 1397/42/481331- 1397/1/18 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 5 فرعی از 2956 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 
584 دفتر امالک 1074 به شــماره ثبت 200594 شــماره چاپی 374741 به نام آقای 
اسفندیار ملت کرکوندی فرزند علی محمد ثبت و سند صادر گردیده و تمامت ششدانگ از 
طرف ایشان به موجب سند انتقال 10281 مورخ 1381/6/19 دفترخانه 101 اصفهان به 
آقای مصطفی صادقی حسین آبادی فرزند اصغر انتقال قطعی گردید سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139621702024042684 مورخ 1396/12/24 بانضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 57805 مورخ 1396/12/24 
به گواهی دفترخانه 67 اصفهان رسیده است  مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به اســتناد 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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 943 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )258 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/165 شماره نامه: 9710113634000064 شــماره پرونده: 9609983634901148 
شماره بایگانی شعبه: 961721 نظر به اینکه متهم آقای مهدی خلیلیان فرزند مظلوم که 

مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکایت خانم زهرا صفری و به موجب کیفرخواست 
صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید 
به ترک نفقه همسر و فرزند که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 1397/03/9 ساعت 9 
تعیین شده است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی 
در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نســبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات 
خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند. در صورت عدم 
حضور یا عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد 
نمود. این آگهی  وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 116 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )103 جزایی سابق( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/166 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 713/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 
مورخه 1397/2/23، مشخصات خواهان : نجفعلی داوودی نژاد فرزند غالمرضا به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید امینی، مشخصات خوانده: مصطفی زاهدی و وهاب 
نصیری، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 126 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/167 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 11/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/2/25، مشخصات خواهان : حمیدرضا میران فرزند محمد علی به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی کوچه 108، مشخصات خوانده: صباح مرادپور، خواسته و بهای آن:  
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی 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: 131 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/168  شماره دادنامه: 9609973633801529 شماره پرونده: 9509983634900756 
شماره بایگانی شعبه: 952172  شاکی: آقای مصطفی کاله دوزان فرزند حسن به نشانی 
اصفهان خمینی شهر منظریه مجتمع عالمه مجلسی بلوک AB طبقه سوم، متهم: آقای 
محمد عسگری فرزند نوح، اتهام ها: 1- تهدید به قتل با قداره 2- ایراد ضرب و جرح عمدی 
با قداره 3- توهین، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد عسگری دایر 
بر ایراد جرح عمدی با قداره نسبت به آقای مصطفی کالهدوزان با توجه به شکایت شاکی 
و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و متواری شدن متهم و عدم حضور جهت دفاع 
علی هذا اتهام وی محرز بوده دادگاه مســتندا به مواد 709 و 710و 714 قانون مجازات 
اســالمی مصوب ســال 92 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 75 
نامبرده را به پرداخت یازده درصد دیه کامل بابت دو جراحت متالحمه قدام ساق پای چپ 
 و دامیه و حارصه ثلث تحتانی داخل ساق راســت وحارصه خلف آرنج چپ و ثلث میانی و
تحتانی ساعد چپ و دامیه فرق سر و قدام آهیانه و حارصه پل بینی و یک و نیم هزارم دیه 

کامل بابت کبودی وسیع در حال جذب بازوی چپ در حق شاکی و تحمل یک سال حبس 
محکوم می نماید در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر توهین و تهدید به قتل با قداره با توجه 
به فقد دلیل دادگاه مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 118 شعبه 101  دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )101 

جزایی سابق( )299 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/169 شــماره: 960720671634707 - 97/1/21 آقای غالمعلی مرادیان فرزند باقر 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است ششدانگ پالک شماره 564 فرعی از 92 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 282 صفحه 203 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابجایی 
مفقود شده چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
 تسلیم خواهد شــد. م الف: 120 اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )184 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/170 شماره: 970720671647542 - 97/1/21  خانم ناهید رجب پور فرزند احمد به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یک سهم مشاع از چهار سهم و نیم شش دانگ پالک شماره 118/412 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 474 دفتر 496 امالک ذیل 
ثبت 107760 به نام محترم رجب زاده ورنوســفادرانی فرزند حسین علی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شــماره 62702-1386/09/15 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 46 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 128 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )236 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

1/171 آقای ابراهیم ترکیان والشانی دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به 
کالسه  13/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن ترکیان والشانی به شناســنامه 741 در تاریخ 1396/10/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عصمت 
کرباسی والشانی فرزند سیف اله، ش.ش  1)همسر( 2- براتعلی ترکیان والشانی فرزند 
حســن، ش.ش 1212 )فرزند( 3- حجت اله ترکیان فرزند حسن، ش.ش 1116 )فرزند( 
4- اسماعیل ترکیان والشانی فرزند حسن، ش.ش 9 )فرزند( 5- ابراهیم ترکیان والشانی 
فرزند حسن، ش.ش 21 )فرزند( 6- شــهرام ترکیان والشانی فرزند حسن، ش.ش 961 
)فرزند( 7- مهدی ترکیان والشانی فرزند حســن، ش.ش 23 )فرزند( 8- شهزاد ترکیان 
والشانی فرزند حسن، ش.ش 24 )فرزند( 9- زهره ترکیان والشانی فرزند حسن، ش.ش 
1156 )فرزند( 10- ایران ترکیان والشانی فرزند حسن، ش.ش 14 )فرزند( و الغیر. اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 122 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/172 خانم فرخنده مهدوری دارای شناسنامه شماره 357 به شرح دادخواست به کالسه  
12/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
بتول شمسی به شناسنامه 214 در تاریخ 1396/10/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- محترم مهدور فرزند حاجی، ش.ش 
327 فرزند 2 - فرخنده مهدوری فرزند هاجی، ش.ش 357 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 132 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )126 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

1/173 شماره: 367/96 به موجب رای شماره 423 تاریخ 96/10/11 حوزه 9 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  محمد شریف صفر 
زاده فرزند نجف به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/580/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/410/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 96/8/8 لغایت زمان اجرا و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی رای صادره غیابی 
است. مشــخصات محکوم له: ابوالفضل مجیدی فرزند ســید مهدی به نشانی درچه خ 
جانبازان ک. ش حسین پناهی ک .ش محمدرضا پناهی بن بست ستایش. 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 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:124 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )189 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/174 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت ششــدانگ پالک 216 -  فرعي از 51 - اصلي 
درصفحه 344 دفتر 7 دفترامالک به نام حسین غالمزاد شهرضا ثبت وسندصادروتحویل 
گردیده سپس بموجب سندشــماره 36263 - 26 / 5 / 23 دفتریک شهرضا کلیه ملک 
فوق به امیرغالمزادانتقال گردیده وبموجب سندشــماره 41894 - 26 / 8 / 35 دفتریک 
شهرضا یکسهم ازسه سهم ششدانگ پالک فوق به عباس غالمضاد انتقال شده وسپس 
بموجب سندشــماره 45277 - 25 / 9 / 36 دفتریک شــهرضا کلیه ملک فوق به ایران 
یزداني انتقال که سنداولیه حســین غالمزادشهرضابمیزان دوسهم ازسه سهم ششدانگ 
درســهم ایران یزداني باقي مي ماندکه اینک فاطمه عادلي وکالتًا ازطرف ایران یزداني 
باارائه درخواســت کتبي بــه شــماره وارده 960903661646223 - 19 / 01 / 97  به 
انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 92098 - 01/19/ 95 
به گواهي دفترسه شهرضارسیده است مدعي است که ســندمالکیت به علت جابجائي / 
سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده اســت ودرخواست صدورالمثناي سندمالکیت ملک 
فوق رانموده اســت لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه 
قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد.
  م الــف: 14موســوي رئیــس ثبــت اســنادوامالک شــهرضا )242 کلمــه، 
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 استاندار اصفهان به دیدار کشاورزان غرب 
اصفهان می رود

اخبارپیشنهاد سردبیر:

 احتمال مهاجرت حیوانات
 از زیست بوم اصفهان

مدیر کل ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
استان اصفهان گفت: در چنین شرایطی که آب 
و غذای کافی برای حیوانــات در حیات وحش 
وجود نــدارد، احتمال تلف شــدن و مهاجرت 
حیوانات از اصفهان وجود دارد.ســید رحمان 
دانیالی گفت: جای تاسف دارد که تحت عنوان 
حمایت از حیات وحش در بحران خشکســالی 
اعتباری به اداره کل محیط زیست استان داده 
نشده اســت و باید از اعتبارات بخش های دیگر 
به این موضوع اختصاص دهیــم.وی ادامه داد: 
برای مثال یکی از مناطق استان که 400 هزار 
هکتار وسعت دارد سال گذشته در چنین زمانی 
حداقل 35 میلیومتر بارش داشت. این در حالی 
است که امسال زیر هفت میلیمتر بارش داشته 
است.مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست 
اســتان اصفهان افزود: حیات وحش اصفهان 
حیف است. ســال ها زحمت کشــیده شده تا 
حیات وحش اصفهان بــا همه محدودیت ها به 
 این وضعیت برسد و از بین رفتن آن قابل قبول 

نیست. 

  ضرورت مدیریت فاضالب
 در بحران آبی 

دبیر رویداد هم نت فاضالب اظهار کرد: با وجود 
کاهش منابع آب در تمام نقــاط جهان به ویژه 
ایــران، مدیریت صحیح منابع آبــی و توجه به 
فاضالب بســیار اهمیت دارد. هم نت فاضالب 
یک رویداد کارآفرینی مبتنی بر شرایط بومی، 
اقتصــادی و کارآفرینی در هــر منطقه برای 
مدیریت صحیح فاضالب است.عبدالرضا کبیری 
سامانی در خصوص مراحل سه گانه این رویداد 
گفت: این رویداد ابتدا با بیان فرصت ها و طرح 
مسئله آغاز می شــود و در طول آن افراد سعی 
می کنند با ایده پردازی و نشان دادن استعداد و 
توانایی هایشان در این زمینه، آن را به یک مدل 
کسب و کار قابل اجرا، تکرار پذیر و بهینه با ارزش 

افزوده باال تبدیل کنند.
وی  تشریح و یافتن راه حل چالش های صنعت 
فاضالب را به عنوان هــدف اصلی برگزاری این 
رویداد معرفی کــرد و افــزود: کنترل و حذف 
بو در شــبکه جمع آوری و تصفیــه خانه های 
فاضــالب، بهســازی و بازســازی شــبکه ها 
با تاکید بــر بومی ســازی روش هــا، کنترل 
خوردگی و حذف سوســری ها، حذف جلبک 
با اســتفاده از دانــش بومی و بهبــود فرآوری 
لجن و کاهــش حجم آن در شــبکه، ســایر 
 محورهای هم نت فاضالب به شــمار می روند.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی 
اصفهان  خاطرنشــان کــرد: این رویــداد در 
 تاریخ  28 الــی 30 فروردین ماه ســال جاری
 در دانشگاه صعنتی اصفهان برگزار خواهد شد.

 الریجانی:
تصمیمات مهمی برای استفاده 

بهینه از آب گرفته شود
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
با توجه به گرم شــدن هوا و کاهش بارندگی، 
باید تصمیمات مهمی برای اســتفاده از آب در 

بخش های کشاورزی و صنعتی گرفته می شد.
علی الریجانی ادامه داد: کارگروهی تشــکیل 
و مقرر شــد کارگروه های مجلس مستمرا در 
جریان موضوع قرار گیرند تا در آینده مشکلی 

برای کشور ایجاد نشود.
روز گذشته جلسه علنی مجلس با وزرای جهاد 

و نیرو در خصوص بحران آب، برگزار شد.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس: 
سهمیه بندی آب به هیچ وجه 

مطرح نیست
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: جیره بنــدی آب در قالب ســاماندهی 
منابع و مصارف آب باید مــورد توجه کارگروه 
ملی ســازگاری بــا کم آبــی قرار گیــرد؛ اما 
 موضوع سهمیه بندی آب به هیچ وجه مطرح 

نیست. 
بهروز نعمتی با اشاره به تشکیل کارگروه ملی 
ســازگاری با کم آبی در دولت گفت: قرار شده 
که کمیسیون کشــاورزی و انرژی و همچنین 
مرکــز پژوهش های مجلس هــم در کنار این 
کارگروه دولت قرار گیرند و جلســات خود را 
تشکیل دهند. وی اضافه کرد: احتماال معاون 
اول رییس جمهور در رأس ایــن کارگروه قرار 
خواهد گرفت، در گام اول ایــن کارگروه باید 
تهیه آمایــش آب را در دســتور کار خود قرار 
دهد؛ چراکه ما تفاوتی بین مناطق کم بارش و 

پربارش نمی بینیم.

شهرستان

زنده گیری و رهاسازی یک 
روباه در شهرستان فالورجان

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فالورجان 
اظهار کرد : طی گزارش اداره گاز قهدریجان مبنی 
بر گرفتار شدن یک قالده روباه در انبار این اداره 
به دلیل فرار از حمله سگ هاي ولگرد، مامورین 
حفاظت محیط زیست شهرستان در محل حاضر 

شده و این جانور را زنده گیري کردند.
محمد ولید مغربی افزود: پس از بررسی وضعیت، 
تیمار و نگهداری از گونــه و اطمینان پیدا کردن 
از توانایي زیســت در طبیعت، در محلي شبیه به 
زیســتگاه اصلي خود و به دور از مناطق انساني 
رهاســازي شــد.وی گفت: ســگ های ولگرد 
و همچنین ســگ های گلــه از معضالت جدید 
حیات وحش کشــور محسوب می شــوند که با 
مدیریت پســماندها، کنترل ســگ هاي بدون 
 صاحب و آموزش دامداران مي توان با این پدیده 

مقابله کرد.

گلپایگان، هزار چاه دارد
مدیر امور منابع آب گلپایگان گفت: یک هزار حلقه 
چاه مجاز و غیر مجاز در گلپایگان حفر شده که در 
صورت مواجه با کمبود آب شرب اجازه حفر چاه 

داده می شود.
محمد نکویــی اظهار کرد: بر اســاس تحقیقات 
شرکت مدیریت منابع آب روی تمام دشت های 
سطح کشور، فرونشست در دشت های گلپایگان 
۱2 سانتی متر ثبت شده است.وی بیان کرد: این 
تحقیقات در ســال 8۷ انجام شده و برای بررسی 
میزان فرونشست در گلپایگان طی این ۱0 سال 
نیاز به بررسی مجدد وجود دارد. مدیر امور منابع 
آب گلپایگان اعالم  کرد: حدود یک هزار حلقه چاه 
در سطح شهرستان گلپایگان داریم که ۷00 چاه 

مجاز و 300 چاه غیرمجاز است.

آغاز توزیع تخم کرم ابریشم در 
بین نوغان داران

مسئول مرکز توسعه نوغان داری  شهرستان نطنز 
گفت: در حال حاضر  بیــش از 500 جعبه تخم 
نوغان به قیمت هر جعبه ۷5 هزار ریال تهیه شده 
است که بین نوغان داران این شهرستان و سایر 

استان های کشور توزیع می شوند .
بهرام گلرنگ افزود: مرکز توســعه نوغان داری 
نطنز تنها شــعبه در مرکز و جنوب کشور است 
که همه ســاله در نیمه دوم فروردیــن ماه الرو 
نوغان را برای تولید و پرورش پیله کرم ابریشــم 
دراختیار پرورش دهندگان کرم ابریشم در نطنز 
و استان های اصفهان ، یزد ،کرمان ، قم ، تهران و 

شیراز قرار می دهد.
وی گفت: پیش بینی می شود امسال هر کیلوگرم 
پیله تر کرم ابریشم به قیمت 220 هزار ریال در 
بازار به فروش برســد. مرکز توسعه  نوغان داری 
نطنز در ســال ۱328 تاسیس شــد و پرورش 
کرم ابریشم دراین شهرســتان حدود  یک قرن 

سابقه دارد.

 رفع تصرف بیش از 15 هکتار 
از زمین های زاینده رود

مدیر دفتــر مهندســی رودخانه ها و ســواحل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ۱5 هکتار 
و پنج هزار مترمربع از زمین های بســتر دریاچه 
زاینده رود به همت یــگان حفاظت از منابع آب 
، واحد حفاظت و مهندسی  رودخانه در محدود 
روستای مشهد کاوه از توابع شهرستان چادگان از 
 متصرفان  پس گرفته و به شرایط قبلی بازگردانده 

شد.
احمدرضا میر محمد صادقی افزود: متصرفان در 

این زمین ها به کشت و زراعت پرداخته بودند.

پایش پسماندهای بیمارستانی 
شهرستان کاشان

توجه به اهمیت موضوع پســماندهای پزشکی و 
به منظور بررســی وضعیت این نوع پسماندهای 
بیمارستان ها، کارشناسان پایش اداره حفاظت 
محیط زیســت کاشــان نســبت به پایش کلیه 
مراکز بیمارستاني و بازدید از بخش هاي مختلف 

بیمارستان ها اقدام شد. 
 در این  بازدیدها مواردی شــامل نحوه تفکیک 
پســماندهای عادی »عفونی -تیــز و برنده- و 
شــیمیایی« چگونگی انبارداری و روش امحای 
پسماندهای عفونی مورد بررســی قرار گرفت و 
رهنمودهای الزم جهت مدیریت بهینه و مطابق 
با قوانین و دســتورالعمل هاي مدیریت پسماند 

پزشکي به مسئولین واحدها ارائه شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: تمرکز قدرت و اختیارات در تهران یکی از آفات محیط زیست 
کشور بود و به همین دلیل تفویض اختیارات به مدیران کل استانی صورت گرفت تا استان ها بتوانند پاسخگوی 

مردم باشند و جز کارهای بزرگ ملی، بابت موضوع دیگری ارباب رجوع و مردم به تهران ارجاع داده نشوند.
عیسی کالنتری خاطرنشان کرد: اگر استانی در روند انجام وظایف و تکلیف خود کوتاهی داشته باشد یا مردم 
و ارباب رجوع را بی دلیل به تهران ارجاع دهد و موجب اتالف وقت مردم شود، یعنی مدیر کل حفاظت محیط 

زیست آن استان، توانایی مدیریت و انجام تکلیف خود را ندارد و نیاز به جایگزین دارد.

تمرکز قدرت در تهران
آفت محیط زیست بود

رییس سازمان محیط زیست 
کشور: 

دار
ش
ه

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: نه تنها باغ گلهــا بلکه تمام گیاهان 
و درختان سطح شهر به عموم مردم تعلق دارد و در واقع 

مالک معنوی درختان، مردم هستند.
فروغ مرتضایی نژاد بیان کرد: متاســفانه نوشــته ها و در 

واقع یادگارنویسی ها روی کاکتوس ها در باغ گلها از سال های گذشــته نیز وجود داشته؛ اما امسال با هدف 
فرهنگ سازی بیشتر در این زمینه، میزان اطالع رسانی ها نسبت به سال های گذشته نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در دیگر کشورها هر فردی مالک معنوی درختان فضای نزدیک منزلش است و عالوه بر این افراد 
باید مراقب تمام گیاهان و درختان شهر نیز باشند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: باید با اطالع رسانی ها و نصب تابلوها، تیزرها 
و فراخوان ها در سطح شهر به مردم یادآوری کرد که این اقدام به هیچ وجه درست نیست.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان:

روی درختان 
یادگاری ننویسید

یک فعال محیط زیست گفت: متاسفانه یادگاری نویسی 
روی درختان که جزو محیط زیست محسوب می شوند 
همواره از قبل وجود داشته است؛ اما در سال های اخیر 
این اقدام توســط مردم تقبیح می شــود و این افتخار 
نیست که بر مظاهر طبیعی یادگارنویسی انجام گیرد و 

متاسفانه با این اقدام زشت حتی عکس های سلفی نیز گرفته شود.
حشمت ا... انتخابی با اشاره به اینکه یادگاری نوشتن بر مظاهر تاریخی یک تخریب فرهنگی است و این 
عمل زشــت روی مظاهر طبیعت به نوعی تخریب محیط زیستی محسوب می شــود، تصریح کرد: باید 
این گونه رفتارهای ضد محیط زیســتی به شدت منفور واقع شــود و افراد در فضای مجازی با این گونه 

موضوعات و رفتارها برخورد کنند و در مقابل این موارد موضع گیری داشته باشند.
این فعال محیط زیست ادامه داد: متاسفانه فعاالن محیط زیست تریبون یا رسانه ای را در اختیار ندارند .

 یک فعال محیط زیست
 در اصفهان:

 یادگاری می نویسند
 و سلفی می گیرند

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجه به اینکه خشکسالی به سراسر استان 
اصفهان ضرر زده است، استاندار اصفهان سفری به 
شرق اصفهان داشته و مشکالت آنان را از نزدیک 

مشاهده کرد. 
با توجه به اینکه کشاورزان غرب، جنوب و شمال 
اصفهان نیز خســارت دیدند در جلســاتی که با 
استاندار داشــتیم از ایشــان دعوت کردم که به 
غرب استان سفری داشته باشــد تا با کشاورزان 
فالورجان و سایر شهرســتان های غرب اصفهان 

دیدار داشته باشد.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی افزود: 
اگر قرار است خسارتی برای نکشت پرداخت شود، 
باید این به کشاورزان غرب اســتان نیز پرداخت 

شود.
وی عنوان کرد: کشــاورزان شهرستان فالورجان 
جزو  نجیب ترین مردم استان اصفهان هستند.آنها 
با وجود اینکه خســارت زیادی دیده اند اعتراضی 
نکردند؛ بنابراین این عدم اعتراض نباید به گونه ای 

باشد که کشــاورزان غرب اصفهان نادیده گرفته 
شوند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: کشاورزان غرب اصفهان سال های متمادی 
به واسطه حقابه ای که خریداری کردند، کشاورزی 
داشتند و عالوه بر خود چندین خانواده دیگر نیز 
روزی می خوردند؛ اما امروز در تامین زندگی خود 

دچار مشکالت عدیده ای شده اند.

نماینده مردم فالورجان:

 استاندار اصفهان به دیدار کشاورزان غرب اصفهان می رود
مدیر ســد زاینده رود اصفهان از کاهش ورودی ۷4 
میلیون مترمکعبی آب ســد زاینده رود خبر داد و  
گفت: هم اکنون میزان ورودی آب ســد در مقایسه 
با مدت مشابه پارســال با  ۷4 درصد کاهش به 26 

میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده است. 
محمود چیتیان میزان ورودی آب سد زاینده رود را 
درمدت مشابه پارسال  ۱00میلیون متر مکعب اعالم 
کرد و  افزود: میزان ورودی تونل کوهرنگ نیز از  30 
میلیون متر مکعب در سال گذشته  هم اکنون  به ۱8 

میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده است. 
وی از کاهش خروجی ســد زاینده رود نیز خبر داد 
و گفت: خروجی سد زاینده   امســال  از 25 به ۱5 

میلیون متر مکعب در ثانیه رسیده  است. 
وی کنترل مصارف آب کشاورزی در باال دست سد 
و جلوگیری از پمپاژ آب را از برنامه های اســتان به 
منظور کاهش مصرف آب در استان دانست و افزود: 
تاکنون در مورد جیره بندی آب در استان به توافقی 
نرسیده ایم.  مدیر سد زاینده رود اصفهان به جلسه 
چند روز گذشــته شــش وزیر در خصوص معضل 

کاهش آب در سد زاینده رود نیز اشاره کرد و گفت: 
براین اســاس مقرر شــد میزان برداشت آب شرب 

استان از ۱0 به ۱5درصد کاهش یابد.  
چیتیــان افزود: هــم اکنون حجم آب ســدزاینده 
رود ۱50 میلیــون متر مکعب اســت، در حالی که 
میزان گنجایش ذخیره حجم آب در این ســد یک 
 میلیارد و چهار صــد میلیون  متــر مکعب برآورد

 شده است.

مدیر سد زاینده رود اصفهان مطرح کرد:

کاهش ورودی آب سد زاینده رود

با مسئوالن

رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای اسالمی 
شهر اصفهان، سال گذشــته اصفهان را دومین شهر 
صنعتی و آلوده کشور معرفی کرد و طبق آماری که 
شورای اسالمی شهر اصفهان منتشر کرده از مجموع 
کل آالینده های وارد شده به شهر اصفهان ۱3 درصد 
مربوط به صنایع شهری، ۱۱ درصد منابع خانگی و ۷6 

درصد ناشی از ترافیک است.
بارگذاری صنایع در اصفهان بیش از توان 

استان 
اصفهانی ها حاال ســهم هوا و آب خــود را به صنعت 
می دهند تا مسئوالن کشور پشت نقاب بی  برنامگی ها 
و انتقا دهای غیر اصولی بخشی از صنایع به اصفهان 
پنهان شــوند. بارگذاری صنایع در اصفهان بیش از 
توان این اســتان بوده و  برخی مراکز دولتی به طور 
تقریبی نقش خودروها را در آلودگی هوای اصفهان 
۷0 درصد و نقش صنایع و نیــروگاه ها را 30 درصد 
می دانند در صورتی که این آمارها مورد تردید است 
و با توجه به طرح مطالعاتی که به سفارش شهرداری 
اصفهان با بودجه ای بالغ بر ۱ میلیاد تومان به دانشگاه 
علوم پزشکی و صنعتی اصفهان واگذار شده باید سهم 
منابع آالینده مختلف دقیقا مشخص و در مورد برطرف 

کردن این آلودگی ها تصمیم های مهم گرفته شود. 
با فرض اینکه آمار منتشر شده از شهرداری اصفهان 
درست باشد و بخش مهمی از آلودگی اصفهان مربوط 
به بار ترافیکی شهر باشــد باید دانست که بخشی از 
این ترافیک به واسطه وجود صنعت در اصفهان است. 
حمل و نقل پرسنل حتی در چند شیفت، خرید مواد 
اولیه،  فروش محصول و تامین دیگر موارد، ترافیک را 

به شهر تزریق می کند.
در واقع صنعت در اصفهان کانون جمعیت ساز است 
و مشکالت دیگری جز آلودگی هوا در این استان را به 
وجود آورده است. صنعت باعث جذب مهاجر کوتاه 
مدت و بلند مدت می شود در صورتی که باید پراکنش 
و توزیع جمعیتی کشور با سیاست های کلی نظام در 

جمعیت مطابق باشد.
صنایع باید خارج از  50 کیلومتری شــهر 

باشند
افرادی که مشــکالت آلودگی هوا را به ماشین ها و 
ترافیک ربط می دهند، نبایــد فراموش کنند که این 
خودروها محصول همین صنعت هستند که با اتکا به 

دانش روز و فناوری های موجود می  تواند محصوالتش 
را به گونه ای تولید کند کــه آالینده های کمتری به 
محیط وارد کنند در صورتی که در فرآیند تولید این 

اتفاق نمی افتد.
طبق قانون؛ صنایع باید خارج از  50 کیلومتری شهر 
باشند در صورتی که این قانون در مورد شهرک های 
صنعتی و بعضی از صنایع رعایت نشــده و در استان 
اصفهان سکونت های متفاوتی وجود دارد حتی بعضا 
در خارج از شهر هم برای مردم همان قسمت آلودگی 

خواهد داشت.
سال گذشته آلودگی هوای اصفهان بیشتر از تهران بود 
که آلودگی صنایع نزدیک به شهر، شرایط اقلیمی و 
موقعیت جغرافیایی اصفهان و همچنین ترکیب بعضی 
از آلودگی ها با منشأ خاک با آالینده های شیمیایی در 

اصفهان باعث این موضوع شده بود.
»آلودگی هوا در بعضی از ماه های سال و راهی شدن 
مردم به بیمارســتان ها نشــان می دهد که ظرفیت 
پاالیش هوا توان ورودی هــای فعلی را ندارد«. هوای 

اصفهان دیگر توان توسعه صنایع جدید و افزایش تردد 
خودروها را ندارد همچنین هنوز فرصت برای اصالح 

آلودگی هوا وجود دارد. 
کاشت درختان به کاهش آلودگی صنایع 

کمک نمی کند
در فصل بهار هوا ســالم و پاک اســت ولی مسئوالن 
فراموش کرده اند با تغییر فصل دوباره شاهد آلودگی ها 
هستیم و بهتر است از االن به فکر کاهش این آلودگی 
باشند. ضروری اســت اقدامات مطالعاتی متناسب با 
بزرگی و ابعاد مشکل  انجام شود و کنترل سطح کیفی 
کارخانه ها بیشتر از پیش در دستور کار محیط زیست 
قرار گیرد به نظر می رسد االن به شــیوه های تازه و 

خالقانه با همکاری همه سطوح اجتماعی  نیاز است.
یکی از راهکارهای مطرح شده در حال حاضر امکان 
انتقال یا تعطیلی دوره ای  بعضی از صنایعی که حجم 
زیادی از آلودگی هوا را به عهده دارند، می تواند مورد 
توجه باشد هر زمان این موضوع بیان می شود مخالفان 
معتقدند این کار پیامدهای اقتصــادی و اجتماعی 

زیادی دارد در صورتی که نیاز است روی این روش نیز 
بررسی و مطالعات ویژه ای انجام شود.

همچنین کارشناســان معتقدند کاشت درختان به 
کاهش آلودگی صنایع کمک نمی کنــد. در فصول 
سرد که شرایط اقلیمی برای خودنمایی آلودگی هوا 
مهیاست و بیشترین مشکل را داریم،  گیاهان به دلیل 
کاهش فعالیت های فیزیولوژیک و یا ریزش برگ نقش 
چندانی در کنترل آلودگی ندارند ضمن آنکه بخشی از 
آالینده های صنایع از روی درختان حرکت می کنند 
همچنین اینگونه طرح ها می تواند باعث باال رفتن نیاز 

آبی اصفهان  شود.
حــاال رفــع آالیندگی هــای اصفهــان نیازمنــد 
برنامه ریزی های جدی و قوانین قوی تر برای برخورد 
با صنعتگرانی است که موجب آلودگی هوا می شوند، 
موضوعی که ســاالنه تعداد زیادی از همشهریانمان 
را می کشــد و بــرای جلوگیــری از بحران هــای 
 احتمالــی اقتصــادی هنــوز آن را چنــدان جدی

 نگرفته ایم.

نفسم گرفته از این شهر

»15 درصد از مرگ و میرها در اصفهان به آلودگی هوا مربوط است«. چند وقت پیش ناسا عکس کفن دودی که روی  بعضی از کالن شهرهای کشور 
سایه انداخته بود را منتشر کرد؛ عکسی ترسناک و خطرناک که همه ما آن را به شوخی گرفتیم، جک ساختیم و به آن خندیدیم. 

فاطمه راد   اصفهان ظرفیت توسعه صنایع جدید را ندارد؛  

پارلمان
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رییس شورای اسالمی زرین شهر مطرح کرد:

سال ۹۷، رونق سرمایه گذاری 
در زرین شهر

رییــس شــورای اســامی زرین شهر
 زرین شهر گفت: امروز شورای اسامی زرین شهر 
تاش خود را به کار گرفته تا بستر الزم را فراهم کند 
تا شهرداری با ورود به جلب مشارکت های مردمی و 
جذب سرمایه گذاران به ارائه برخی خدمات عمرانی 
به شهر و توسعه زیرســاخت های شهری بپردازد.

سعید نادی زاده در جلســه علنی شورای اسامی 
زرین شــهر اظهار کرد: گاهی شــاهد هستیم که 
نقدهایی بر عملکرد شــوراهای اسامی شهر وارد 
اســت و یکی از نقدهایی که از ســوی برخی افراد 
مطرح می شود، این اســت که فرآیندهای تصمیم 
گیری متاثر از نیازهای شــهر، مطالعات میدانی و 
دغدغه های شهروندان نیســت بلکه غالبا تصمیم 
گیری یک طرفه با اعمال سایق شخصی و با نگاهی 

از باال به پایین است.
وی افزود: اما باید گفت ما همواره در تاش بوده ایم 
در شورای اســامی دور پنجم زرین شهر نگاهی 
کارشناســانه به مســائل شــهری و خواسته های 
شهروندان داشته باشیم چراکه معتقد هستیم نقش 
شورا در یاری رســاندن به مجموعه شهرداری در 
زمینه کسب درآمدهای پایدار، ارائه فکر و اندیشه 
و طرح های مفید به مجموعه شــهرداری بســیار 

موثر است.
وی سال ۹۷ را سال رونق سرمایه گذاری در زرین 
شهر دانســت و ادامه داد: امروز شورای اسامی 
زرین شــهر تاش خود را به کار گرفته تا بستر 
الزم را فراهم کند تا شــهرداری با ورود به جلب 
مشــارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاران، 
به ارائه برخی خدمات عمرانی به شــهر و توسعه 
زیرساخت های شهری بپردازد تا نه تنها در زمینه 
اشــتغالزایی که درد بســیاری از جوانان جامعه 
امروز ماست قدم های خوبی برداشته شود، بلکه 
شهرداری در سود ناشــی از سرمایه گذاری های 
بخش خصوص نیز سهیم باشــد و درآمد پایدار 

شهری را رقم بزند.

حضور363معتکف گلپایگانی 
در مراسم مذهبی اعتکاف

رییــس تبلیغات اســامی  گلپایگان
شهرســتان گلپایگان گفت: مراســم اعتکاف 
امسال مصادف شد با ایام تعطیات نوروز؛ لذا 
آمار شرکت کنندگان نســبت به سال گذشته 

کمتر بود.
حجت االسام والمســلمین حسن بت شکن 
با بیــان اینکه اعتکاف بعد از انقاب اســامی 
احیا و به یک مراسم مذهبی تبدیل شد، اظهار 
کرد: مراسم اعتکاف امسال مصادف شد با ایام 
تعطیات نــوروز، لذا آمار شــرکت کنندگان 

نسبت به سال گذشته کمتر بود.
وی ادامه داد: درســال گذشــته بیش از هزار 
و 300 نفر در شهرســتان در مراســم اعتکاف 
شرکت کردند، اما در سال جاری این آمار 363 
نفر بود که 110 نفر از آنها را آقایان و 253 نفر از 

آنان را خانم ها تشکیل داده بودند.

کشت بهاری در دهاقان 
ممنوع! 

محمدعلی دهقانی، بخشدار  دهاقان
مرکزی شهرستان دهاقان در حاشیه نشست با 
کشــاورزان منطقه، اظهار کرد: کشت بهاری 
امسال در شهرستان ممنوع است و اجازه هیچ 

نوع کشتی به هیچ کس داده نمی شود.
وی با بیــان اینکه حفر چــاه آب و تامین برق 
نیز ممنــوع اعام شــده، تصریح کــرد: همه 
همت ما باید بر این باشد که در درجه نخست 
آب آشــامیدنی تامین شــود؛ همچنین برای 
خشکسالی نیز برنامه ریزی هایی صورت گیرد.

 شناسایی 100 زن معتاد
 در اردستان

رییس اداره بهزیستی اردستان  اردستان
گفت: با شناســایی هایی که با دســتگاه های 
همکار انجام دادیم، بیش از 100 زن معتاد در 

شهرستان اردستان شناسایی شد.
محمدعلــی مطلــب زاده اظهار کــرد: طی 
همکاری هایی که میان بســیج و بهزیســتی 
شهرستان انجام شده است، مشخص شد بیش 
از دو هزار معتاد در این شهرستان وجود دارد 

که 100 نفر از آنها زن هستند. 

اخبار

قتل در مبارکه، دستگیری در مرز

پیشنهاد سردبیر:

با شهرداری ها

شامگاه سه شنبه بود که خبر قتلی 
فجیع در مبارکه اصفهان، به تیتر 
حوادث سایت های خبری و شــبکه های مجازی 
تبدیل شد. در متن خبر آمده بود که  در این حادثه؛ 
چهار نفر از اتباع کشور افغانستان مقیم شهرستان 
مبارکه اصفهان، روز دوشــنبه به دســت عامل یا 

عوامل ناشناس به قتل رسیدند.  سِر این افراد شامل 
یک دختر 2 ساله، یک پســر چهار ساله، یک زن 
باردار20ساله و یک زن 45 ســاله از بدنشان جدا 
شده بود.  »جواد ســلطانی« سرپرست فرمانداری 
مبارکه در این باره گفــت: قاتل پس از ارتکاب این 
جنایت فجیع از صحنه جرم گریخته بود.با گذشت 
مدت زمان اندکی  اعام شد که قاتل دستگیر شده 
و تبعه کشــور افغانستان اســت.در همین رابطه؛ 

سرهنگ حسین حســین زاده ، اظهار داشت: روز 
دوشنبه وقوع جنایت هولناک در مبارکه اصفهان 
به مامــوران پلیــس آگاهی اعام شــد. با حضور 
ماموران در محل جنایت آن ها با جسد خونین زن 
باردار، زنی 45 ساله و دو کودک روبرو شدند. قاتل 
با بریدن شاهرگ مقتوالن دســت به این جنایت 
هولناک زده بود.به گفته جانشــین رییس پلیس 
اصفهان، با انجام تحقیقات اولیــه هویت قاتل که 

مردی افغانســتانی بود شناســایی شد. همچنین 
مشخص شــد عامل جنایت همســر زن 45 ساله 
است.با تاش پلیس، قاتل در کمتر از 24ساعت پیدا 
شد. ســرهنگ حســین زاده خبرداد که با انجام 
تحقیقات، قاتل که در حال فرار به سمت مرز های 
شرقی بود در کرمان شناسایی و دستگیر شد. قاتل 
در بازجویــی های اولیه انگیزه جنایت را مســائل 

اخاقی اعام کرد.  

قتل در مبارکه، دستگیری در مرز

فرماندار آران و بیدگل: تکذیب می شود
 شایعات درباره علت مفقودشدن گمشدگان کویرمرنجاب حقیقت دارد؟

احضارمتهم
1/175 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم وعدم پيگيري ازناحيه 
شاكي  بدينوســيله به خانم حميده ارزاني فرزند عروجعلي وفق ماده 115 قانون دادرسي 
كيفري ابالغ مي گردد درخصوص شكايت عليه شــما مبني برسرقت درپرونده كالسه 
961399 شعبه اول بازپرسي شهرضا الزم است جهت رسيدگي ودفاع ازخودظرف مدت 
يكماه ازتاريخ انتشارآگهي دراين شعبه حاضردرغيراينصورت وفق مقررات قانوني اقدام 
خواهدشد. م الف: 15   فاضلي بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي وانقالب شهرضا)72 

كلمه، 1 كادر(
احضارمتهم

1/176 باتوجه بــه جنبه عمومي جــرم ومجهول المــكان بودن متهم بدينوســيله به 
آقاي علي اكبربهمني وفق ماده 115 قانون آيين دادرســي كيفــري ابالغ مي گردد در 
خصوص گزارش شبكه بهداشــت ودرمان شهرضا عليه شــمادرخصوص اتهام عرصه 
موادغذايي غيراستاندارددرپرونده كالسه 951573 د 4 شــعبه چهارم دادياري شهرضا 
الزمست جهت رســيدگي ودفاع ازخودظرف مدت يكماه ازتاريخ نشرآگهي دراين شعبه 
 دادياري حاضرشــويد درغيراينصورت وفق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهدشــد. 
م الف: 16  دفترشعبه چهار دادياري دادسراي عمومي وانقالب شهرستان شهرضا )77 

كلمه، 1 كادر(
احضارمتهم

1/177 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهــول المكان بودن متهــم وعدم پيگيري 
ازناحيه شاكي بدينوســيله به آقاي كســري كرمي وفق ماده 115 قانون آيين دادرسي 
كيفري ابالغ مي گــردد در خصوص شــكايت عليرضا پاپي عليه شــمامبني برتوهين 
وتهديددرپرونده كالســه 960226 د 4 شــعبه چهارم دادياري شهرضا الزمست جهت 
رســيدگي ودفاع ازخودظرف مــدت يكماه ازتاريخ نشــرآگهي دراين شــعبه دادياري 
 حاضرشــويد درغيراينصــورت وفــق مقــررات قانوني اتخــاذ تصميم خواهدشــد.

 م الف: 17 دفترشعبه چهار دادياري دادسراي عمومي وانقالب شهرستان شهرضا )77 
كلمه، 1 كادر(

احضارمتهم
1/178 باتوجه به جنبــه عمومي جرم ومجهول المكان بودن متهم بدينوســيله به آقاي 
سيدمحمدامامي فرزندعبدالرسول وفق ماده 344 قانون دادرسي كيفري ابالغ مي گردد 
درخصوص شكايت شبكه بهداشت ودرمان شهرضا عليه شــما مبني براستفاده ازرنگ 
مصنوعي غيرمجاز درپرونده كالســه 960870 شــعبه 103 دادگاه كيفري دو شهرضا 
الزم است جهت رســيدگي ودفاع ازخوددرتاريخ  97/03/09 راس ساعت 10 صبح پس 
ازانتشارآگهي دراين شعبه حاضردرغيراينصورت وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. عدم 
حضورمنجربه جلب مي گردد. م الف: 19  ابوالفضل باقري مديردفترشعبه 103 دادگاه 

كيفري دو شهرضا  )83 كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

1/179 شماره دادنامه: 9609973647101654 شماره پرونده: 9609983648800449 
شماره بايگانی شعبه: 960900 متهم: آقای سيد محمد حسينی فرزند سيد امير به نشانی 
مجهول المكان، اتهام: نگهداری 1/70 گرم ترياک، گردشــكار: دادگاه در وقت مقرر، با 
مالحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ســيد محمد حسينی فرزند سيد امير،  
دائر بر نگهداری 1/70 گرم ترياک، با توجه به گزارش ضابطين، صورتجلســه كشــف و 
توزين مواد مكشوفه و با توجه به اقارير صريح متهم در نزد ضابطين و لحاظ كيفرخواست 
تنظيمی و نظر به اينكه متهم عليرغم ابالغ قانونی )درج آگهی( در جلسه دادرسی حاضر 
نشده است و مضاف بر عدم حضور،  اليحه ای در دفاع از خود به دادگاه ارائه ننموده است. 
النهايه، دادگاه بزهكاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 5 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 215 قانون مجازات اسالمی ضمن  صدور حكم بر ضبط 
مواد مكشوفه به نفع دولت جمهوری اســالمی ايران متهم موصوف را به تحمل 3 ضربه 
شالق و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم می 
نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل  واخواهی در همين 
شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 
 می باشد. م الف:20 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان شهرضا )229 كلمه، 

3 كادر(

حصر وراثت
1/181  آقای محمد صادقی دارای شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست به كالسه  
14/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
زهرا سلطان شاهمرادی زواره به شناســنامه 2630/9755 در تاريخ 84/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- عباس 
صادقی فرزند صادق، ش.ش 3979 نسبت فرزند 2- رضا صادقی فرزند صادق، ش.ش 
5259 نســبت فرزند 3- جواد صادقی فرزند صادق، ش.ش 24 نسبت فرزند 4- محمد 
صادقی فرزند صادق، ش.ش 14 نسبت فرزند 5- علی صادقی فرزند صادق، ش.ش 172 
نسبت فرزند 6- فاطمه صادقی زواره فرزند صادق، ش.ش 31 نسبت فرزند. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 13 شــعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان زواره )163 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

1/182  آقای محمد صادقی دارای شناسنامه شــماره 14 به شرح دادخواست به كالسه  
13/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
صادق صادقی  به شناسنامه 1636/8761 در تاريخ 72/11/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباس صادقی فرزند صادق، 
ش.ش 3979 نســبت فرزند  2- علی صادقی فرزند صادق، ش.ش 172 نســبت فرزند 
3- جواد صادقی فرزند صادق، ش.ش 24 نســبت فرزند  4- رضا صادقی فرزند صادق، 
ش.ش 5259 نســبت فرزند 4- محمد صادقی فرزند صادق، ش.ش 14 نســبت فرزند 
6- زهرا سلطان شاهمرادی زواره فرزند سيد عليرضا، ش.ش 2630/9755 نسبت زوجه 
7- فاطمه صادقی زواره فرزند صادق، ش.ش 31 نسبت فرزند. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان زواره )173 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

1/183  آقای سيد امير حسين احسانی طبائی زواره دارای شناسنامه شماره 5100135980 
به شرح دادخواست به كالسه  9/97 از اين شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان سيد علی احسانی طبائی زواره به شناسنامه 87  در تاريخ 
95/12/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- سيد امير حسين احسانی طبائی زواره فرزند سيد علی، ش.ش 5100135980 
نسبت فرزند 2- ســيد رضا احسانی طبائی زواره فرزند ســيد علی، ش.ش 4150 نسبت 
 فرزند 3- سيد احسان اله احسانی طبائی زواره فرزند سيد علی، ش.ش 2479 نسبت فرزند
  4- انسيه سادات احســانی طبائی زواره فرزند ســيد علی، ش.ش 7073 نسبت فرزند
 5- ريحانه سادات احســانی طبائی زواره فرزند ســيد علی، ش.ش 2247 نسبت فرزند 
6- فاطمه هانی طبائی زواره فرزند علی، ش.ش 755 نسبت همسر. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 11 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان زواره )191 كلمه، 2 كادر(
مزایده

1/184  شــماره نامه: 1397009000003172 شماره پرونده: 9409983623100691 
شماره بايگانی پرونده: 960040 اجرای احكام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر 
دارد در اجرای مفاد اجرائيه در پرونده كالسه مدنی 960040 كه به موجب آن محكوم عليه 
آقای روح ا... عامل اردســتانی محكوم به پرداخت 4/000/000/000 ريال اصل خواسته 
و مبلغ 120/625/000 ريال بابت هزينه دادرســی و مبلغ 1/029/220/443 ريال بابت 
خســارت تاخير تاديه در حق محكوم له پرونده محمد ســميعی زفرقندی با وكالت آقای 
غالمرضا نظری و پرداخت نيم عشر دولتی به مبلغ 200/000/000 ريال در حق صندوق 
دولت می باشد با توجه به اينكه محكوم عليه طوعا درصدد اجرای مفاد اجرائيه بر نيامده 
است فلذا اموال وی را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. 1- تمامت ششدانگ 
پالک ثبتی 3 فرعی از 289 اصلی بخش 17 زواره يــک واحد مرغداری برابر با دو هكتار 

) بيست هزار متر مربع( به همراه تاسيســات، تجهيزات، ادوات و متعلقات آن و انشعابات 
آب و برق و گاز، امتياز پروانه های بهره برداری وبهداشتی مرغداری كه 10 هزار متر آن 
زمين كشاورزی )پسته كاری شده( می باشد. قيمت كارشناســی شده اموال فوق الذكر 
12/603/109/000 ريال معادل 1/260/310/900 تومان می باشــد. متقاضيان خريد 
می توانند در روز مزايده در جلســه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده به 
نشانی زواره بعد از ايستگاه راه آهن جاده شهراب سمت چپ جاده مراجعه و مورد مزايده 
را از نزديک بازديد نمايند. اموال فوق به شــخصی واگذار می گردد كه باالترين پيشنهاد 
را ارايه نمايد. برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت 
اجرا تســليم نمايد و مابقی آن را ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده به حســاب سپرده 
دادگستری به شــماره 2171350218000 طی فيش چهار نسخه ای واريز نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تاريخ مزايده: روز پنجشــنبه مورخ 1397/02/06 ساعت 10 صبح، مكان مزايده: اجرای 
احكام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره م الف: 14 شــعبه اجرای احكام  مدنی بخش 

زواره )332 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

1/185 كالسه پرونده: 254/96  شماره دادنامه:993 تاريخ رسيدگی: 96/11/10 مرجع 
رسيدگی:شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف-شهرستان آران و بيدگل، خواهان: احسان 
انتضاريان-فرزند عبداهلل-آران وبيدگل-خ امام-واليت 28 منزل شخصی، خوانده:محسن 
فريدونی-فرزند محمد علی-مجهول المكان، رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
احسان انتضاريان به طرفيت محسن فريدونی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال 
وجه يک فقره چک به شماره 382838 - 1395/11/15 عهده بانک ملی شعبه آزادی قم 
بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحيه بانک محل عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسيدگی مورخه 96/11/10 و نظر به اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده چک حكايت از 
مديونيت صادر كننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلی 
كه حكايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضائ 
شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/11/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دين و مستندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310و311و313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 522،519،198 از قانون آئين دادرسی مدنی، حكم به محكوميت خوانده و به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چک تا زمان اجرايی حكم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مركزی و 
پرداخت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. م الف:803/ 5/2/96 
محمدرضا كرمانی نصرآبادی قاضی شورای حل اختالف-شعبه دوم حقوقی حوزه قضايی 

شهرستان آران و بيدگل)264 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

1/186 شماره دادنامه: 9709973623100005 شماره پرونده: 9609983623100886 
شــماره بايگانی شــعبه: 961015 خواهان: آقای محمدرضا اميرشــفيعی فرزند اكبر به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اردستان شــهر زواره خ امام خمينی پالک 62، خوانده: 
آقای رسول مايلی فرزند محمد به نشــانی فعال مجهول المكان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسی 2- فسخ معامله، دادگاه با رعايت تشريفات قانونی ختم رسيدگی رااعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست تقديمی آقای محمدرضا امير شفيعی فرزند اكبر به طرفيت آقای 
رسول مايلی فرزند محمد به خواسته اعالم فسخ معامله موضوع بيع نامه مورخه 96/4/4 
به لحاظ تخلف از شروط موضوع بندهای 7 و 9 بيع نامه و استرداد اتومبيل موضوع بيعنامه 
و هزينه دادرسی مقوم به 210/000/000 ريال كه خواهان توضيح داده به موجب بيع نامه 
مورخ 96/4/4 يک دستگاه اتومبيل سواری سابرينا به شــماره انتظامی 821 و 29 ايران 
53 به مبلغ 62/000/000 تومان به خوانــده فروخته مبلغ 2/000/000 تومان نقد الباقی 
در طول يكسال ماهيانه مبلغ 5/000/000 تومان كه پس از مدت كوتاهی از زمان فروش 
خوانده متواری شده و حتی يک قسط هم پرداخت نكرده به موجب بندهای فوق قولنامه را 
فسخ حاليه تقاضای اعالم فسخ و استرداد اتومبيل به شرح خواسته را دارم اين شعبه از توجه 
به مراتب فوق، رونوشت مصدق بيعنامه فوق الذكر، مفاد اظهارات مطلعين و شهود بر تاييد 
اظهارات خواهان، عدم حضور خوانده جهت دفاع يا ايراد موثر با وصف ابالغ قانونی دعوی 

خواهان را محرز دانسته مســتندا به مواد 198 و 519 قانون آ.د.م و شروط مندرج در متن 
بيعنامه ضمن تاييد فسخ بيعنامه فوق الذكر خوانده را به استرداد اتومبيل موضوع خواسته 
و پرداخت مبلغ 5/475/000 ريال هزينه دادرسی در حق خواهان محكوم می نمايد. رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست 
روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان می باشد. م الف:16 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان )322 كلمه، 4 كادر(
حصر وراثت

1/187  مختار كاشكی دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به كالسه  26/97 
ش 1 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حسين كاشكی اردستانی به شناسنامه 4656 در تاريخ 96/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پســر و چهار دختر و يک 
همسر دائمی كه عبارتند از: 1- فروغ كاشــكی به شماره شناسنامه 121 متولد 36/10/1 
صادره از اردستان 2- ناهيد كاشكی به شماره شناســنامه 142 متولد 51/7/1 صادره از 
اردستان  فرزند متوفی 3-  شاهين كاشكی اردستانی به شماره شناسنامه 6 متولد 38/1/3 
صادره از اردستان 4- پروين كاشكی اردســتانی به شماره شناسنامه 70 متولد 53/5/25 
صادره از اردستان 5- احمد كاشكی اردستانی به شــماره شناسنامه 87 متولد 39/8/15 
صادره از اردستان فرزند متوفی 6- محمود كاشــكی اردستانی به شماره شناسنامه 182 
متولد 41/10/20 صادره از اردستان فرزند متوفی 7- حبيب اله كاشكی اردستانی به شماره 
شناسنامه 8 متولد 49/1/18 صادره از اردستان فرزند متوفی 8- عباس كاشكی اردستانی 
به شماره شناسنامه 139 متولد 44/6/20 صادره از اردستان فرزند متوفی 9- مختار كاشكی 
اردستانی به شماره شناسنامه 48 متولد 47/3/1 صادره از اردستان فرزند متوفی 10- سلمه 
هادی پور به شماره شناسنامه 6245 متولد 15/1/1 صادره از اردستان همسر متوفی.  اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 15 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )262 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

1/180 شماره دادنامه: 9709973647800005 شماره پرونده: 9609983648800226 
شماره بايگانی شعبه: 960320 متهمين: 1-آقای عليرضا راستگو فرزند حسينعلی به نشانی 
استان اصفهان شهر شهرضا بلوار پاسداران فرعی 16 سوپر صبا، 2- آقای هادی يوسفيان 
به نشانی اصفهان شهرضا سروستان فاز 4 خيابان آشفته مجتمع سكنی گستر طبقه 5 واحد 
17، اتهام: نگهداری اسلحه/ مهمات جنگی به صورت غير مجاز، گردشكار: دادگاه با توجه 
به اوراق پرونده، ضمن اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای هادی يوسفيان دائر بر نگهداری غيرمجاز يک قبضه 
سالح شكاری كاليبر 12 تاشو با مارک corcil به شماره 5577-15 و يک عدد فشنگ 
شكاری كاليبر 12 ساچمه ای، با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظيم شده توسط مامورين 
انتظامی كه حكايت از كشف سالح و فشنگ های موصوف دارد. مفاد اظهارات آقای علی 
رضا راستگو به عنوان راننده خودرو مبنی بر تعلق اسلحه به متهم و تاييد اظهارات وی توسط 
مرجع انتظامی، عدم دسترسی  وعدم ارائه دفاع از ناحيه متهم كه موجب رفع اتهام گردد. 
لذا بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است، مستندا به بند الف از ماده 6 و ماده 18 قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غير مجاز حكم به محكوميت 
آقای هادی يوسفيان به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
ضبط سالح و فشنگ موصوف به نفع دولت ) وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ( صادر 
و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در همين 
شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر 
استان اصفهان می باشــد در خصوص اتهام آقای عليرضا راستگو مبنی بر نگهداری غير 
مجاز يک قبضه سالح شكاری و يک عدد فشنگ موضوع گزارش مرجع انتظامی با توجه 
به محتويات پرونده و دفاعيات موجه وی كه مورد تاييد مرجع انتظامی نيز می باشــد به 
لحاظ عدم كفايت ادله به استناد ماده 120 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و بند الف 
ماده 340 قانون آيين دادرسی كيفری قرار منع تعقيب صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
ظرف مهلت بيست روز بعد از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:18 شعبه 101دادگاه كيفری دو شهرستان شهرضا )101 

جزايی سابق( )373 كلمه، 4 كادر(

عملیات جســت و جوی گمشده 
کویر مرنجاب تا روز گذشــته و تا 
زمان نگارش این مطلب همچنان ادامه داشــت. 
همزمان با انجام عملیات جست وجوی استان در 
کویر مرنجاب، شهرهای ورامین و قم هم در حال 
جســت وجوی زمینــی و هوایی گمشــده کویر 

هستند.
منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت 
بحران اســتانداری اســتان اصفهان درگفت وگو 
با  خبرگــزاری ها در این باره گفــت: کویر خیلی 
گسترده است و افراد باید با بلد راه در کویر حاضر 
شوند و اطاع نیز بدهند؛ البته تابلوهایی نیز برای 

مشخص شدن راه در مسیر نصب شده است.
شیشــه فروش با بیــان این که گاه افــراد بدون 

هماهنگی به کویر رفته و در وسعت کویر راه 
را گم می کنند، گفت: هفته گذشته  سه نفر 
گردشــگر به کویر مرنجاب رفته و گم شده 

بودند که با پیگیری و  عملیات جست وجو 
دو نفر از آنان پیدا شدند، اما یک نفر از این 

افراد پیدا نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 

استان اصفهان ادامه داد: عمده 

اقدامات ما هم از طرف استان و هم شهرستان این 
بود که بالگرد امدادی از هال احمر کشور به کویر 
اعزام شدند، پهپادهای هوافضا عملیات انجام دادند 
و 32 ســاعت پرواز در منطقه انجام و از محدوده 
عکســبرداری کردند، همچنیــن پاراگایدرها 

عملیات جست وجو را پشتیبانی کردند.
شیشــه فروش اضافه کرد: از خودروهای عبور در 
باتاق و خودروهای عبور در کویر و موتورسیکلت 
و همه تجهیزات زمینی و هوایی برای جست وجوی 
محل به کار گرفته شــد، موبایل هایی که داشت 
در اختیار قرار گرفت و مخابــرات پیگیری کرد و 
نهایتا مدیریت بحران شهرســتان آران و بیدگل 
با پشتیبانی استان و هال احمر استان وارد عمل 
شدند. هر خبری که درباره جست وجو بود پیگیری 
کردیم، بنده نیز در محل حاضر شــدم و جلســه 
شــورای بحران گرفته شــد و از نزدیک عملیات 

جست وجو رصد شد.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اســتان 
اصفهان با بیان این که در استان اصفهان گزارشی 
از فرد گمشده نداشــتیم، گفت: هم زمان به قم و 
ورامین هم اعام شــد که آن ها نیز 

جست وجوی زمینی و هوایی انجام دهند؛ نیروی 
انتظامی هم در حال پیگیری برای پیدا کردن فرد 

گمشده است، البته هنوز عملیات ادامه دارد.
شیشــه فروش می گوید که این محــل در اختیار 
میراث فرهنگی است و مصوب شد که طرح جامع 
ایمنی کویر پیگیری شــود، در طرح جامع ایمنی 
کویر باید جاده ارتباطی، نصب عائم و همچنین 
زیرســاخت های ارتباطی الزم تهیه شود، البته از 
قبل هم جی پی اس مخابرات آن جا نصب شده و 
آنتن دهی می کند، جی پی اس دوم مخابراتی هم 

در دست اجرا توسط مخابرات است.
در روزهای اخیر شایعاتی درباره وضعیت مفقودی 
کویر مرنجاب در فضاهای مجازی دست به دست 
چرخیده است. شایعاتی که فرماندار آران و بیدگل 

را مجبور به پاسخگویی کرد. 
ابوالفضــل معینــی نــژاد درخصوص شــایعات 
 پیرامون گمشــده کویر مرنجاب، گفت: عملیات 
جست و جو مفقود شده کویر همچنان ادامه دارد 
و نیروهای محلی، هال احمــر و عوامل نجات و 
امداد شهرستان به صورت مداوم در حال تحقیق 
و تفحص نقاط 

دریاچه و کویر مرنجاب هستند.
معینی نژاد اضافه کرد: در چند روز گذشــته افراد 
بیشتر از گشت زمینی استفاده شده و چند پهپاد 
هم عملیات را همراهی کرده اند و ســعی شــده 
بیشتر از راه زمینی تحقیق و تفحص صورت گیرد 
و از نیروهای هال احمــر و امداد و نجات مردمی 
و محلی و راه بلد های بومی بــرای ادامه عملیات 

استفاده شود.
معینی نژاد به شــایعه اخیر پیرامون فرد گمشده 
مبنی بر مخفی شدن واکنش نشــان داد و گفت: 
چنین چیزی صحت ندارد و مــا همچنان دنبال 
پیدا کردن اثری از فرد گمشده هستیم تا عملیات 
را پایان دهیم و این شایعات تکذیب می شود. تیم 
امداد و نجات مــا کماکان به فعالیــت خود ادامه 
می دهد. تا زمانــی که به نتیجه منطقی نرســیم 
عملیات ادامه دارد و ما با تمام توان دنبال کشــف 
فرد گمشده هستیم و عملیات را ادامه می دهیم و 
در این راه از کمک های مردمی استفاده می کنیم و 
خواهش می کنیم مردم شایعات را دنبال نکنند و 

خبرها را از منابع موثق پیگیری کنند.
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الزمه تحقق اقتصاد درون زا حمایت از کاالی 
ایرانی است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

امام جمعه بروجن:
 کاالی باکیفیت ایرانی 

تولید کنید
امام جمعه بروجن گفت: فرهنگ  اســتفاده از 
کاالی ایرانی منوط به تولیــد کاالی با کیفیت 

ایرانی توسط تولیدکنندگان است.
حجت االسالم علیرضا هراتی مطلق اظهار کرد: 
در صورتی که اشتغال در کشور ایجاد شود قطعا 
چرخه اقتصادی کشــور رونق خواهد گرفت و 
کشور به طور کامل خودکفا خواهد شد؛ همچنین 
حمایت از تولید کنندگان توسط دولت و بانک ها 
در اعطای تسهیالت با سود پایین موجب محقق 
شدن شعار سال خواهد شد که الزم است دولت 
تولید کنندگان را تقویت و از آنها پشتیبانی کند. 
وی ادامه داد: فرهنگ  اســتفاده از کاالی ایرانی 
منوط به تولید کاالی با کیفیت ایرانی توســط 

تولیدکنندگان است .

فرماندار لردگان:
تولیدکنندگان موظف به 

افزایش کیفیت هستند
فرماندار لردگان گفت:  حمایت از کاالی ایرانی 
موجب افتخار به ایرانی و تولیدات ایرانی می شود. 
طبق فرمایشــات رهبری، نامــه هیئت دولت 
و وزیر کشــور تمامی دســتگاه های اجرایی به 
منظور محقق شدن شعار سال، موظف به خرید 
کاالی ایرانی هستند که خوشبختانه در سطح 
شهرســتان لردگان این امر در دستور کار قرار 

گرفته است.

سرپرست فرمانداری بن:
الزمه تحقق اقتصاد درون زا 
حمایت از کاالی ایرانی است

محمدحسین سعیدی نژاد، سرپرست فرمانداری 
بن با اشاره به اینکه الزمه تحقق اقتصاد درون زا 
و برون زا حمایت از کاالی ایرانی اســت، افزود: 
ضمانت اقتصاد درون زا و برون زا در کشور توجه 
به تولید داخل است؛ در صورتی تولید داخلی و با 
کیفیت شکل می گیرد که سرمایه گذاری رخ دهد 
و تولیدات با حفظ کیفیت، قابل رقابت با کاالی 
خارجی باشد. سعیدی نژاد گفت: در صورتی شعار 
سال محقق می شود که هزینه های تولید کاهش 
یابد و مرزهای صادرات کاالهای داخلی بیش از 

پیش افزایش یابد.

 وجود 1300 کالس هوشمند 
در چهارمحال و بختیاری

معاون برنامه ریــزی و نیروی انســانی اداره کل 
آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
در حال حاضر یک هزار و 300 کالس هوشمند 

در سطح استان وجود دارد.
شهباز اسماعیلی با اعالم این خبر، اظهار کرد: از 
این تعداد 300 کالس درس دارای برد هوشمند 
نبوده و تنها یــک هــزار کالس از امکانات یک 
کالس هوشــمند از جملــه کامپیوتــر، ویدئو 
 پروژکشــن و تابلوی بــرد هوشــمند برخوردار 

هستند.
 وی افــزود: اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای 
هوشمندســازی کالس هــای درس از طریــق 
اعتبارات خیرین، اولیای دانش آموزان به صورت 
داوطلبانه و اعتبارات دولتی تامین می شــود که 
متاسفانه اعتبارات دولتی امســال بسیار ناچیز 

بوده است.

تعطیلی 3 کشتارگاه سنتی به 
دلیل نداشتن شرایط بهداشتی 

مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در راستای اجرای دســتورالعمل سازمان 
دامپزشکی کشــور شرایط بهداشــتی مناسبی 
برای گوشت های استحصالی در استان به وجود 

آمده است.
عبدالمحمــد نجاتی اظهار کرد: طی ســال های 
گذشته و در راستای اجرای دستورالعمل سازمان 
دامپزشکی کشور برای تعطیلی کشتار گاه های 
سنتی تعداد سه باب کشتارگاه سنتی که شرایط 
بهداشتی الزم را نداشته  اند تعطیل شده و کشتار 
دام در این مناطــق به کشــتارگاه صنعتی و یا 
کشتارگاه هایی که شرایط بهداشتی مناسب تری 

داشتند منتقل شدند. 
وی افزود: کشتارگاه های شهرهای اردل، ناغان و 
گندمان به دلیل شرایط ساختاری نامناسب و عدم 
رعایت موارد بهداشتی با پیگیری  های انجام شده 

و با اخذ احکام قضایی تعطیل شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
پیش بینی می شــود فیلم به وقت شام در سینماهای چهارمحال 
و بختیاری به طور متوسط بین 700 تا 800 میلیون ریال فروش 

داشته باشد.
جواد کارگــران دهکردی ، با اشــاره به اینکــه تولیدات هنری 
بسیار خوبی در زمینه های ارزشی و متعهدانه در کشور در حوزه 
فیلم و سینما تولید شــده اســت، اظهار کرد: فیلم سینمایی به 

وقت شــام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا با موضوع داعش و 
مدافعان حرم ساخته شد و معاونت ســینمایی وزارت فرهنگ و 
 ارشــاد به دنبال حمایت از تولیدات فاخر و ارزشی در این حوزه

 است.
وی با بیان اینکه فیلم ســینمایی به وقت شام هم زمان با سراسر 
کشور سینما غدیر شــهرکرد، سینما بهمن شــهرکرد و هشتم 
شهریور بروجن اکران شد، عنوان کرد: باتوجه به تبلیغات گسترده 

که در صدا و سیما از این فیلم صورت گرفت، مردم بسیاری مشتاق 
دیدن این فیلم بودند و در چهارمحال و بختیاری نیز مانند سایر 

مناطق کشور استقبال خوبی از این فیلم شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
رویکرد دولت، حمایت از تولید آثار فاخر در موضوعات ارزشــی 
است و در استان نیز سانس ویژه دانش آموزان، مدیران و مسئوالن 

برای حمایت هرچه بیشتر از فیلم درنظر گرفته شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
عالقه مندی مردم به فیلم به وقت شام

علی محمدی مقــدم اظهار کرد: علــت کم آبی در 
استان و خشک شدن قنات و چشــمه ها برداشت 
بی رویه از منابع آبی زیر زمینی است و در حقیقت 
آنچه اســتان را با چالش روبه رو کــرده همین امر 
اســت. وی با اشــاره به اینکه در دنیا مرسوم است 
20 درصد از آب های زیرزمینی را مصرف می کنند 
و 80 درصد را بــرای آینده نگهــداری می کنند، 
افزود: در ایران 75 تا 80 درصد این منابع مصرف 
 شده اســت و این یک خطر برای کشور محسوب

 می شود.
محمدی مقدم تصریح کرد: خشکســالی پدیده ای 
است که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ می دهد 
اما راهکارهایی برای آن در نظر گرفته می شــود و 
خســارت های این پدیده را کاهش می دهند و آن 
مدیریت ریسک خشکسالی است که در ایران انجام 

نشده است.
وی بیان کرد: در کشور با وجود خشکسالی همان 
برنامه هایی که در ســال های ترســالی بوده است 

ادامه دارد.
محمدی مقدم آبخیــزداری و آبخوان داری را یکی 
از برنامه های مدیریت ریســک خشکسالی و یک 
راه برون رفــت از چالش آب عنــوان کرد و گفت: 
متاســفانه به این امر توجه نشده است در حالی که 

مقام معظم رهبری به این مهم تاکید دارند.
وی با بیان اینکه در ســال های آبســالی میانگین 

حجم ذخیره نزوالت آسمانی در استان 9 میلیارد و 
300 میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: با اجرای 
این برنامــه می توان نزوالت آســمانی را در زمین 
نفوذ داد و ذخیره کرد و اگر این میزان در سال های 
خشکســالی تنها شــش میلیارد متر مکعب شود 
روی این میزان هیچ برنامه ای نداریم و 80 درصد 

نزوالت به صورت روان آب از استان خارچ می شود 
و به کارون و زاینده رود ریخته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر طرح آبخیزداری اجرایی 
شــود حداقل 50 درصــد نزوالت آســمانی مهار 
می شود و این میزان در ســال های ترسالی 4/5 تا 
پنج میلیارد متر مکعب و در سال های خشکسالی 

نزدیک به 3/5 تا چهــار میلیارد متر مکعب خواهد 
بود.

وی با بیان اینکه استان دارای 11 دشت است که از 
این تعداد هشت دشت ممنوعه و از این هشت دشت 
نیز چهار دشــت ممنوعه بحرانی شدند و وضعیت 
آنها قرمز است، اضافه کرد: اجازه حفر چاه در این 
دشت ها داده نمی شــود؛ اما این به معنای متوقف 

شدن بهره برداری از چاه های موجود نیست.
محمدی مقدم تعداد چاه های موجود در 11 دشت 
استان را پنج هزار حلقه عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر در این دشت ها آب از 150متری زیر زمین 
مکش می شــود و دشت های اســتان روز به روز با 

بحران مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: منابع آب هــای زیرزمینی تامین 
کننده آب قنات ها هســتند و اکنون 50 درصد از 

قنات ها و اکثر چشمه های استان خشک شدند.
محمدی مقدم تاکید کرد: علت بروز نشست زمین 
نیز برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی است که 
در آن آبی که در درون الیه های خاک نفوذ داشته 
است، وقتی از خاک خارج شود یک فضای خالی در 
میان ذرات خاک ایجاد می کند و بر اثر فشار خاک 

دچار نشست می شود.
وی خاطرنشــان کرد: نشســت زمین در اســتان 
قابل جبران نیســت و نیازمند رسیدگی در سطح 

ملی است.

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، کشاورزی استان را تعطیل می کند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: علت بروز نشســت زمین 
برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی است و با وجود نشســت زمین، در آینده نزدیک 

کشاورزی در استان تعطیل می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

حصر وراثت
1/188  آقای محمد کوهیان دارای شناسنامه شــماره 13 به شرح دادخواست به کالسه  
11/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا کوهیان به شناســنامه 654 در تاریخ 1395/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- بتول رودی فرزند حسن، ش.ش 
54 نسبت با متوفی زوجه 2- لیال کوهیان فرزند رضا، ش.ش 121 نسبت با متوفی فرزند 
3- زهرا کوهیان فرزند رضا، ش.ش 338 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد کوهیان فرزند 
رضا، ش.ش 13 نسبت با متوفی فرزند 5- ماشااله کوهیان فرزند رضا، ش.ش 1 نسبت با 
متوفی فرزند 6- علی کوهیان فرزند رضا، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 12 شــعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  ممنوع الخروجي

1/189 بدینوسیله به آقای علیرضاپورشــریف فرزند محمود ه شــماره شناسنامه 454 
به شــماره ملي 1199213241 طبق آدرس متن قرارداد به نشــاني : شــهرضا خیابان 
حكیــم نصراله کوچه شهیدبهشــتي پالك 3 وطبــق آدرس اعالمي بانک به نشــاني 
شهرضابلوارشهیدقانع فروشــگاه کوثر که برابر گزارش  ماموراداره پست درآدرس متن 
قرارداد شناســائی نگردیده ودرآدرس اعالمي بانک امكان ابالغ واقعي اخطاریه ممنوع 
الخروجي به شماوجودنداشــته اســت ابالغ میگردددرموضوع پرونده اجرائي به شماره 
بایگاني 9600090 له بانک اقتصادنوین شعبه شهرضا و علیه شمابنابه درخواست بانک 
بستانكارشماممنوع الخروج ازکشورگردیده ایداین آگهي یک نوبت دریكي ازروزنامه هاي 
کثیراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشرمیگردد. م الف: 21  یوسفیان  مسئول واحداجراي 

اسنادرسمي شهرضا )101 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالكيت

1/190 نظر به اینكه ســندمالكیت تمامت 234 سهم از 1100 ســهم ششدانگ پالك 
2 / 634 – فرعــي که بشــماره 14364 تبدیل شــده از 2 – اصلي بخــش یک ثبتي 
شــهرضا که درصفحه 401 دفتر 462 دفترامالك به نام علیرضا مختاري شهرضا ثبت 
وسندصادروتسلیم گردیده وسپس بموجب اسنادشماره 9267 – 19 / 10 / 92 و 13384 
– 29 / 7 / 94 دفتر292 شهرضا تمامت 80 سهم مشاع از234 سهم مشاع از 1100 سهم 
ششدانگ مالكیت خودرابغیرانتقال نموده اینک غالمرضا مصلحي وکالتًا ازطرف نامبرده 
باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 960903661621131 – 8 / 12 / 96  به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 5259 – 6 / 12 / 96 به گواهي 
دفترخانه 393 - شهرضارسیده است مدعي است که ســندمالكیت آن به علت جابجائي 
مفقودگردیده اســت ودرخواست صدورسندمالكیت المثني نســبت به باقیمانده مالكیت 
خودازپالك فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحــي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالكیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالكیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالكیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 1061 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا )220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/191 شماره دادنامه: 9609973623501249 شماره پرونده: 9609983624000126 
شماره بایگانی شعبه: 960214 شــاکی: خانم افســانه عزیززاده فرزند عیسی به نشانی 
اصفهان اردستان مهاباد محله ســنچولی جنب کوچه شهید غالمی منزل صدیقه عرب، 
متهمین: 1- خانم روح انگیز خسروی خاور فرزند شكرا... 2- آقای عیسی عزیززاده همگی 
به نشانی اصفهان اردستان مهاباد محله سنچولی جنب کوچه شهید غالمی منزل صدیقه 
عرب، اتهام: کودك آزاری، گردشكار: دادگاه با رعایت تشریفات قانونی و پس از بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عیســی عزیز زاده و روح انگیز خسروی خاور 
فرزند شكراله دائر بر کودك آزاری موضوع گزارش ریاست مددکاری بیمارستان بهشتی 

کاشان خطاب به دادســتان محترم عمومی و انقالب کاشــان که با حضور مامورین در 
بیمارستان بهشتی کاشــان با یک نوزاد 3 ماهه به نام افسانه عزیززاده مواجه می شود که 
به علت خوراندن تریاك در بخش مسمومیتهای بیمارســتان بهشتی بستری بوده است 
که با بررسی از والدین او بنامهای عیســی عزیززاده به شماره ملی 3160154939 و روح 
انگیز خسروی خاور فرزند شكراله به شماره ملی 3160196690 که مورد تحقیق توسط 
مددکاری اجتماعی می شده اند متوجه معتاد بودن هر دو نفر شده و متوجه شده اند که جهت 
آرام کردن کودك در هنگام بیداری برای او تریاك می خورانده اند که با بررســی مدارك 
والدین متوجه محل سكونت وی در مهاباد اردستان می شوند و پرونده با عدم صالحیت به 
این دادگاه ارسال می شود و این دادگاه هم با اعزام مامورین به مهاباد موفق به شناسایی  
آنها نمی شوند و پس از تحقیق محلی متوجه حضور آنان در بادرود می شوند که از طریق 
این دادگاه نیابت برای دادگاه بخش بادرود ارسال می شود. ولی آنها هم موفق به شناسایی 
متهمین نمی شوند که با تعیین وقت رسیدگی برای وقت 96/7/10 و انتشار وقت از طریق  
آگهی متهمین حضور نیافته اند لذا بزهكاری والدین را محرز و مســلم دانسته به استناد 
ماده 4قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر یک از آنان را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری 
محكوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر خواهی در مرکز استان اصفهان است. م الف:19 

شعبه 101 کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(  )375 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350700172 درخواســت:  شــماره   1 /193
9609980350700925 شماره بایگانی شــعبه: 961107  خواهان بانک مهر اقتصاد به 
وکالت حمید خرمیان دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مسعود رستمی رنانی و مهدی 
قربانی و سعید علی بابائی نژاد به خواســته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و 
به کالسه 961107  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  97/4/4 و ساعت 11 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:254 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350700173 درخواســت:  شــماره   1 /194
9609980350700929 شماره بایگانی شعبه: 961111  خواهان فرهاد شمس دادخواستی 
به طرفیت  خوانده رمضان کارگر بلدجی به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ 
شهید نیكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع 
و به کالسه 961111  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  97/4/5 و ساعت 11 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:253 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/195 شماره ابالغنامه: 9610100367800675 شماره پرونده: 9609980367800072 
شماره بایگانی شعبه: 960079  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
فرشید برومند جزی فرزند حسین قلی، خواهان ستاد اجرائی فرمان امام )ره( دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان پری دخت برومند فرزند محمد جواد- فرخنده برومند فرزند حسین 
قلی- فرهاد برومند فرزند حسین قلی- امیر فرخ برومند فرزند حسین قلی- عصمت خانم 
برومند فرزند مرتضی قلی به خواســته مصادره اموال مطرح که به این شعبه )اصفهان خ 

چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 
شماره 146( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980367800072 دادگاه ویژه اصل 
49 قانون اساسی اصفهان  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/04/06 و ساعت 10 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:226 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسی اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/196 شماره ابالغنامه: 9610100350214733 شماره پرونده: 9509986795500676 
شماره بایگانی شعبه: 960859  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
ایرج عزیزی فرزند بهمــن، خواهان آقای علی مومن با وکالت خانم مهشــید داوران پور 
فرد دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای ایرج عزیزی فرزند بهمن به خواســته مطالبه 
دیه مطرح کــه به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیكبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509986795500676 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/04/12  ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
 حاضر گردد. م الف:227 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1/197 شماره ابالغنامه: 9610100350214616 شماره پرونده: 9609980350201010 
شماره بایگانی شعبه: 961185  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمود- محبوبه- منصوره- سمیه همگی نیلی، مهناز نیلفروشان،  محمد علی - محمد- 
زینب- ســكینه- فاطمه همگی ســالمت، خواهان آقای مجتبی یاوری دادخواستی به 
طرفیت  خواندگان    محمود- محبوبه- منصوره- سمیه همگی نیلی، مهناز نیلفروشان، 
محمد علی- محمد- زینب- سكینه- فاطمه همگی سالمت به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980350201010 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/04/31  ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:228 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
1/198 شماره دادنامه :9609970370300669 شماره پرونده :9509983634701292 
شماره بایگانی شــعبه : 960249 متهم: آقای عبدا... قربانی ده ســوخته فرزند خیراله به 
نشانی اصفهان خمینی شهر بلوار الغدیر روبروی قلعه امیریه ك شصت فوالد پ 8، اتهام: 
نگهداری 5 عدد سالح کمری جنگی و 72 عدد فشنگ اسلحه کمری و 19 عدد فشنگ 
برنو، گردشكار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: دراین پرونده آقای عبدا... قربانی ده سوخته فرزند خیرا... ساکن خمینی شهر 
اهل لردگان متولد 1357 متهم است به نگهداری پنج عدداسلحه کمری گرم سبک و هفتاد 
و دو عدد فشــنگ و مهمات جنگی ونوزده عدد فشنگ اسلحه برنو و نگهداری تجهیزات 
دریافت از ماهواره و پانزده عدد فشنگ شكاری نظر به مفاد کیفرخواست و دالیل مطروحه 
گزارش مامور و صورتجلسه کشف اقالم مجرمانه فوق، اظهارات فرزند و همسر متهم و 
با توجه به اینكه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در خصوص بزه های انتسابی 
به عمل نیاورده است انتســاب بزه های مذکور را به متهم محمول به صحت تشخیص و 

مستندا به مواد 6 و 7 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز و 
ماده 5 آئین نامه اجرای قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سالح و مهمات 
غیرمجاز وماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و رعایت ماده 
134 قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل 16 سال حبس تعزیری بابت نگهداری پنج 
عدد اسلحه کمری گرم سبک خودکار)انبوه( و هفتاد و دو عدد فشنگ و مهمات جنگی و 
25 ماه حبس بابت نگهداری نوزده عدد فشنگ اسلحه برنو ) سالح گرم سبک غیر خودکار 
و به پرداخت 21 میلیون ریال بابت نگهداری پانزده عدد فشــنگ اســلحه شكاری و نیز 
پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره 
و نیز ضبط تجهیزات مكشوفه به نفع دولت )ســالح ومهمات به وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح( محكوم می نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس قابل فرجام خواهی در فرجه قانونی است صرفًا مجازات 
اشد قابل اجراست. م الف: 258 شــعبه 5 دادگاه کیفری یک ) ویژه اطفال و نوجوانان( 

استان اصفهان )363 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

1/199 شماره دادنامه :9609970350700706 شماره پرونده :9609980350700108 
شماره بایگانی شعبه : 960126 خواهان: اکبر زارعی شمس آبادی فرزند رجبعلی به نشانی 
اصفهان خ 5 آذر کوچه 4 اول و نبش کوچه منزل شــخصی، خوانده: محبوب حمیدی به 
نشانی مجهول المكان، خواسته: اعســار از پرداخت محكوم به، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی اکبر زارعی شــمس آبادی فرزند رجبعلی به طرفیت محبوب حمیدی به خواسته 
اعسار از پرداخت محكوم به دادنامه شــماره 1852-91 مورخ 91/12/7 صادره از شعبه 
هفتم دادگاه حقوقی اصفهان به شرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده نظر به اینكه دادگاه اســتماع گواهی گواهان تعرفه خواهان را ضروری تشخیص 
لكن علیرغم ابالغ و اخطار در این خصوص شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر ننموده 
است ثانیاً خواهان در قبال سند موضوع حكم مالی حاصل نموده که این امر داللت بر تمكن 
مالی ســابق وی دارد و با توجه تردید در عدم تمكن مالی وی در حال حاضر، تمكن مالی 
ایشان استصحاب می گردد ثالثاً استشهادیه پیوست دادخواست نیز مورد وثوق نمی باشدلذا 
دادگاه به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرســی مدنی حكم به بطالن دعوی خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. شماره دادنامه: 9609970350702083 
تجدید نظر خواه: آقای اکبر زارعی شــمس آبادی فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان خ 5 
آذر کوچه 4 منزل زارعی، تجدیدنظر خوانده: محبوب حمیدی به نشانی مجهول المكان، 
تجدید نظر خواسته: اعســار از پرداخت محكوم به، رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
تجدیدنظرخواهی اکبر زارعی شمس آبادی به طرفیت محبوب حمیدی نسبت به دادنامه 
این شعبه به شماره 706- 96/5/7 نظر به این که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص 
نشده به استناد تبصره 2 ماده 339  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 256 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )335 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

1/223 شماره ابالغنامه: 9710106836500468 شماره پرونده: 9609986836500399 
شماره بایگانی شعبه: 960460  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
روح ا... کریمی، خواهان  خانم گلی رحیمی دادخواســتی به طرفیــت  خوانده آقای روح 
 اله کریمی به خواســته تنفیذ طالق مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرسكی
)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 
203(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836500399 شعبه 5 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/29  
ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:38528 
 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شــهید قدوســی( )168 کلمه، 

2 کادر(
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نادیده گرفتن ترک عاطفی 
معتادان اصفهان

هما صدری

با شروع انقالب صنعتی در دنیا تغییرات اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رخ داد که کشور ما نیز 
از این ماجرا مستثنی نیست. ایران در حال توسعه 
است و شاهد تغییرات وسیعی خواهد بود. متناسب 
با این تغییرات کالنشهرها هم در این تغییرات سهم 
ویژه ای دارند در شرایط تغییرات تند، با کاهش توان 
ارزش های مشــترک در حفظ تعادل با محیط ابتدا 
اعتبار ارزش ها و کال نظام ارزش های مشــترک زیر 
سوال خواهد رفت و در پی آن موجی از آسیب های 
اجتماعی رخ خواهد داد. یکی از این آســیب های 
اجتماعی پدیده اعتیاد است. معاون ستاد مبارزه با 
مواد مخدر اعالم کرده که در ایران حدود 2 میلیون 
و 808 هزار نفر مصرف کننده مســتمر مواد مخدر 
داریم. جای تامل اینجاست که در کشور ما مصرف 
کنندگان تفننی نیز وجــود دارند و احتماال اگر این 
افراد را هم به حســاب آوریم آمار باالتری بدســت 

خواهد آمد. 
اعتیاد پدیده ای چند بعدی است که وقتی یک نفر 
از اعضای خانواده به آن شود تمام ابعاد زندگی این 
خانواده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نکته نگران 
کننده برای مددکاران اجتماعی در اصفهان متولد 
شدن نوزادان دچار سوء مصرف مواد مخدر از مادران 
معتاد است. این نوزادان از همان ابتدا از لحاظ روحی 
با اعتیاد آشنا شده اند، گرچه اورژانس اجتماعی به 
محض مطلع شدن از چنین وضعیتی با مداخله به 
موقع و سریع با اخذ دستور از سیستم قضایی دستور 
جداسازی مادر از نوزاد را می گیرد و این نوزادان به 

شیرخوارگاه منتقل خواهند شد. 
این در حالی است که تعداد قابل توجه مراکز ترک 
اعتیاد اصفهــان موفق نبوده اند و ایــن افراد بعد از 
ترخیص دوباره به مواد مخدر روی می آورند. اعتیاد 
یک پدیده چند وجهی است و فقط افراد را از لحاظ 
جسمی دچار وابستگی نمی کند بلکه از لحاظ روانی 
و اجتماعی نیز این افراد دچار آســیب می شوند. با 
نگاهی به مراکز ترک اعتیاد در استان می توان فهمید 
که این مراکز فقط روی ترک جسمی این افراد تمرکز 
می کنند و توجه کمتری به مسائل اجتماعی و روحی 
این افراد دارند در حالی که مهم ترین نقش را در یک 
مرکز ترک اعتیاد مددکاران اجتماعی ایفا می کنند 
چون آن ها با ایجاد ارتباط با اعضای خانواده این افراد 
و کمک به آن ها سعی در بازسازی روابطشان دارند 
همچنین بعد از ترخیص بــا پیگیری خود، آن ها را 
کنترل وضعیت می کنند. نکته مهم تر این اســت 
که بیکاری یکی از مهم ترین مســائلی است که فرد 
را به سمت اعتیاد می کشاند و مددکاران اجتماعی 
می توانند با توانمندسازی این افراد آن ها را از اعتیاد 
مجدد نگهداری کنند. مراکز ترک اعتیاد در اصفهان 
به خوبی توانسته اند ترک جسمانی را برای این افراد 
فراهم کنند ولی همیشه سایر ابعاد مورد غفلت واقع 
می شود به خصوص نقش مهم مددکاران اجتماعی، 
وارد شدن به مشکالت خانوادگی و سایر مشکالت 
این افراد به مراتب کاری سخت تر از تجویز دارو برای 
ترک مواد مخدر است. مددکاران اجتماعی با آموزش 
مهارت های زندگی مثل توانایی نه گفتن می توانند 

این افراد را قوی کنند.

عکس  روز 

حفاظت از مرزمجازی، ضروری است

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: مرز در 
شبکه های اجتماعی یک مرز مجازی است در حالی 
که مرز جغرافیایی کشورها مرزی واقعی است و هیچ 
تفاوتی در موضوع خدشــه دار کردن مرز مجازی و 

واقعی وجود ندارد و هردو مخل امنیت هستند.
مهدی معصوم بیگی تصریح کــرد: قطعا مردم این 
اعتقاد را دارند که برای نگهداری و حفاظت از مرزهای 
کشور نباید از دادن خون و جان ابایی داشت، بنابراین 
باید نوع نگاه مان را نسبت به شبکه های خارجی تغییر 
دهیم. وی گفت: متاسفانه تکنولوژی و ابزار شبکه های 
اجتماعی قبل از اینکه فرهنگ استفاده از آن در کشور 
ایجاد شود به مملکت ما وارد شد و به دلیل اینکه از 
ابتدا ورود فضای مجازی و پیام رسان های خارجی به 
کشور بدون قاعده صورت گرفت، روند با قاعده شدن 

آن باعث تعجب مردم شده است.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامه داد: موضوع 
 ورود شبکه های اجتماعی به کشور و نحوه استفاده از

 آن ها موضوعی است که همه کشور را تحت تاثیر قرار 
می دهد بنابراین باید از همه جهات به آن به صورت 

دقیق نگاه کرد.
وی تصریح کرد: جریان ضدانقالب به صورت جدی در 
حال مخالفت با مسدودشدن  فضای مجازی است، در 
حالی که این جریان های ضد انقالبی دلسوز کشور و 
مردم ما نیستند و در جایی که ضد انقالب دلسوزی 

می کند قطعا اشکاالتی وجود دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

حفاظت از مرزمجازی، ضروری است
سرپرست اداره کل امور اداری آموزش و پرورش با بیان 
اینکه سازمان اداری و استخدامی جهت  اعتبار استخدام 
آموزش و پرورش یک مقدار بحث دارد، گفت: در تالش 
هســتیم تا این هفته یا هفته آینده این سازمان را قانع 
کنیم که اعتبار را پیش بینی کردیم. ناصر سلیمان زاده 
اظهار کرد: در حال حاضر برای ســال ۹۷ توانســتیم 
۱۵هزار ردیف اســتخدامی بگیریــم و 2۳۶8 ردیف 
استخدامی نیز از دو سال قبل باقی  مانده است؛ بر این 
اساس امسال برای جذب نیرو در ۱۷ هزار و ۳۶8 ردیف 
استخدامی، آزمون برگزار می کنیم. وی گفت: جذب به 
صورت تخصصی بر اساس رشته و جنسیت خاص است 
و با توجه به پراکندگی که در استان ها داریم، افراد در 
بخشی از قسمت ها نمی توانند حد نصاب الزم را کسب 
کنند و در نتیجه ریــزش داریم و جذب ۱00 درصدی 
را نداریم. سرپرســت اداره کل امــور اداری آموزش و 
پرورش ادامه داد: ما برای حل مشــکل از منابع دیگر 
اســتفاده می کنیم یعنی با دادن اضافه کار، استفاده 

حق التدریس، خرید خدمات و سرباز معلم، مشکالت 
کمبود نیروی انسانی را حل می کنیم وگرنه اگر بخواهیم 
نیروی رسمی به کار بگیریم باید بیش از ۱00 هزار نفر 
را استخدام کنیم. سلیمان زاده افزود: ما از نظر زمانی 
برای استخدام آنقدر جلو بودیم که برای اینکه سازمان 
ســنجش عقب نماند، تعدادی از همکاران خود را پای 
سامانه گذاشتیم تا به جای همکاران آنها ورود اطالعات 

به سامانه انجام دهند .

انتشار آگهی استخدام آموزش و پرورش در انتظار موافقت 
سازمان اداری و استخدامی

رییس اورژانس اجتماعی کشور:

هماهنگی در آموزش جنسی به کودکان وجود ندارد

  سی و سه پل عکس روز 
نشنال جئوگرافیک

رییس اورژانس اجتماعی کشور  گفت: متاسفانه اطالع رسانی به کودکان چه در مهدکودک و چه در خانواده تابوهایی دارد و همین تابو ها به 
کودکان ضربه می زند، به خصوص اگر جنسیت کودک، دختر باشد . آگاهی نداشتن  بخشی در سنین ۱0 سال به باالبرای دختران و در سنین 

زیر ۱0 سال نیز برای دختر و پسر مشکل سازمی شود. رضا جعفری گفت: این اطالع رسانی باید با سیستم خانواده و محله هماهنگ باشد، حتی می توان از مساجد 
و سینما انجام شود. چون این هماهنگی ها وجود ندارد، مشکل نیز به وجود می آید. می توان از بیلبوردهای شهرداری هم برای این کار استفاده کرد.وی در رابطه 
با مداخله در زمان بحران برای ورود به خانه ای که در آن کودک آسیب و آزار دیده است، بیان داشــت: در مواقع خاص الزم نیست که این حکم قضایی وجود 

داشته باشد. اورژانس با نیروی انتظامی وارد خانه می شود و حکم چندان الزم نیست، ولی در حقیقت چند سطح وجود دارد.

دیدگاه

مرگ یک کودک در برخورد 
خودروی 206 با موانع اتوبان

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان اظهار 
کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیس ۱۱0 
مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری 20۶ با موانع 
اتوبان ذوب آهن درمنطقه فالورجان، ماموران 

پلیس راه و انتظامی به محل اعزام شدند.
جواد درســتکار افزود: در ایــن حادثه رانندگی 
سواری پژو به شــدت با موانع کنار اتوبان ذوب 
آهن برخورد کرده بود که متاســفانه سرنشین 
۴ ساله آن فوت و راننده و چهار سرنشین دیگر 
نیز مجروح شدند.وی بیان کرد: علت وقوع این 
حادثه توسط کارشناســان پلیس راه در دست 

بررسی است و اعالم خواهد شد.

 دستگیري عامل سرقت
 از حساب در اصفهان

رییس پلیس فتای اصفهــان اظهار کرد: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فرد یا 
افراد ناشناسی به صورت اینترنتی از حساب وی 
برداشت کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار 

این پلیس قرار گرفت.
مصطفی مرتضوی افزود: با انجام بررســی های 
تخصصی و اســتعالمات انجام شده نهایتا متهم 
که از دوســتان نزدیک شــاکی بود شناسایی و 
دستگیر شد. متهم پس از مواجه شدن با مدارک 
و مستندات پلیس، به برداشت مبلغ 20 میلیون 
ریال از حســاب دوســتش به صورت اینترنتی 

اعتراف کرد.
وی از تحویل متهم به مراجع قضائی خبر داد و 
به شهروندان توصیه کرد: از در اختیار قرار دادن 
کارت اعتبــاری خود به افراد غیــر، جدا پرهیز 
کرده و دائما حســاب خود را چــک کنید تا اگر 
از حساب شما ناخواســته مبلغی کسر شده آن 
را به پلیس گزارش دهید.رییــس پلیس فتای 
اصفهان همچنین تاکید کرد: سیســتم پیامک 
بانک خود را فعال کنید تا از تراکنش های خود 
با خبر شــوید، رمزهای قــوی و مطمئن برای 
حساب خود انتخاب کنید، رمز خود را در فواصل 
زمانی مناســب تغییر دهید و از رمز بانکی خود 
 به خوبی محافظت کنیــد و آن را برای دیگران

 بازگو نکنید.

انهدام باند میلیاردي سارقان 
منزل در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: 
در پی شکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر 
سرقت از منزل در شهر اصفهان، بررسی موضوع 
در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

قرار گرفت.
ستار خسروی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود 
را در این زمینه آغاز و با انجام یک سری اقدامات 
تخصصی موفق به شناســایی و دســتگیری دو 

سارق حرفه ای منزل شدند.
وی بیان کرد: افراد دســتگیر شده هنگامی که 
با مستندات پلیس روبه رو شــدند به سرقت ۴ 
میلیارد ریال اموال از منازل شهروندان اصفهانی 

با همدستی فرد دیگری اعتراف کردند.
رییس پلیس آگاهی استان با اشاره به دستگیری 
همدست ســارقان ابراز داشــت: در این رابطه 
پرونده تشــکیل و متهمان برای اقدامات قانونی 
به مراجع قضائی تحویل داده شدند.خســروی 
در پایان با اشــاره به اینکه تاکنون تعداد زیادی 
از مالباختگان شناسایی و اموال آن ها بازگردانده 
می شــود به مردم توصیه کرد: از وسایل ایمنی 
منزل از قبیل نرده و دزدگیر و... استفاده کنید، 
قفل درب ورودی منزل را به حفاظ توپی مجهز 
کرده به نحوی که خــارج از درب قرار نگیرد، از 
درب های آکاردئونی و ضدسرقت برای آپارتمان 
اســتفاده کنید، پنجره های مشــرف به کوچه 
دارای حفاظ و نرده باشــند، درب بالکن و پشت 
بام به قفل های مطمئن و حفاظ مجهز باشــد و 
در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک 
که به صورت بی هدف و گاها با چند سرنشــین 
مبادرت به دیدزنی از منــزل می کنند با پلیس 

۱۱0 تماس بگیرید.

اخبار

آموزش و پرورشناجا

رییس بســیج ســازندگی اســتان اصفهان گفت: در نوروز 
امســال ۵0 گروه جهادی در قالب بیش از یک هزار و 200 
نفر بــه اردوهای جهادی اعــزام شدند.احســان ا... رضاپور  
اظهارکرد:  همه ساله در ایام نوروز و تابستان با تعداد زیادی 
از مشتاقان خدمت رسان از جمله دانش آموز، دانشجو، طلبه و 
بسیجیان محالت مواجه هستیم.رضاپور با بیان اینکه در نوروز 

امسال، ۵0 گروه جهادی در قالب بیش  از یک هزار و 200 نفر به اردوهای جهادی اعزام شدند، بیان کرد: در حال 
شناسایی نقاط هدف هستیم تا در صورت داشتن شرایط، به آبادانی آنها در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله همت گماریم.
وی با بیان اینکه اردوهای جهادی از بیستم اســفند ۹۶ آغاز شد، گفت: این طرح تا بیستم فروردین سال جاری در 
مناطق محروم ادامه داشت.رییس بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: نیروهای خدمت رسان اردوهای جهادی در 

خارج از استان نیز در قالب اردوهای فرهنگی، عمرانی، بهداشتی وخدمت رسانی اعزام شدند. 

رییس بسیج سازندگی استان

 اعزام بیش ازیک 
هزار نفر به اردوهای 
جهادی

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان گفت: آمار 
متقاضیان دریافت مجوز ســقط درمانــی در ۱۱ ماهه 
۹۶  نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.۱ درصد کاهش 
داشته است. علی سلیمان پور با بیان اینکه در ۱۱ماهه 
سال گذشته ۶۱۳ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی 

به مراکز پزشــکی قانونی اســتان مراجعه کردند، اظهار کرد:  ۵۳2 نفر از مراجعین مجوز سقط درمانی 
دریافت کرده اند و آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی در ۱۱ ماهه ۹۶  نسبت به مدت مشابه سال قبل 

8/۱ درصد کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان متولی بررسی درخواست های صدور مجوز 
سقط درمانی، تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی می کند که جنین زیر چهار ماه و واجد 

ناهنجاری های شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالجی و خطر آفرین باشد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان:

کاهش متقاضیان سقط 
درمانی در11 ماهه  
سال 96

مدیــرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: 
کمک های مــردم نیکوکار اصفهــان ۳0 درصد از 
هزینه های حمایتی این نهاد را تامین می کند و ۷0 
درصد دیگر خدمات این نهــاد از اعتبارات دولتی 
تامین می شوند که سهم عمده آن در سرفصل های 

وام، مســتمری و خدمات بیمــه  و درمانی هزینه 
می شود.

حمیدرضا شــیران افزود: طی ســال گذشته در 
حوزه بهداشــت و درمــان مددجویــان بیش از 
۳8 میلیــارد و ۵۴۹ میلیــون تومان هزینه شــد 

کــه ۹0 درصــد آن از محــل اعتبــارات دولتی 
 و ۱0 درصــد از محل مشــارکت های مردم امین

 شد.
وی ســهم کمک های مبتنی بر نیــاز از کل مبالغ 
جمع آوری شــده را 2۷ درصد اعالم کرد و افزود: 
محل مصرف این کمک ها از ابتدا توســط خیران 
تعیین می شود و طیف گسترده ای ازجمله جهیزیه، 
معیشت، بهداشت و درمان و امور فرهنگی را شامل 

می شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه طرح های اکــرام ایتــام و محســنین، گفت: 
پرداخت هــای حامیــان در این دو طــرح به طور 
مســتقیم به حســاب ایتام و فرزندان محســنین 
واریز می شــود و کمیته امداد در این زمینه فقط 
نقش پشــتیبانی و پیگیری اداری و عملیاتی را بر 

عهده دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
تامین 30 درصدی هزینه نیازمندان با کمک مردم

آفتاب درخشــان بر گنبدهای فیــروزه ای اصفهان 
می تابــد. مســافران و گردشــگران خارجــی در 
خیابان هــای مرکزی شــهر قــدم می زننــد و از 

زیبایی هایش برای هم می گویند.
اینطرف تر اما بچه هایی با موهای ژولیده دنبال آدم ها 
می دوند زنان کنار خیابان بساط گدایی پهن کرده اند 
و مردانی با ظاهر نامناسب سعی دارند توجه مردم را 

به معلولیتشان جلب کنند.
حاال شهر زیبای خدا دارد تبدیل به شهری می شود 
که خیابان های مرکزی اش جاذبه و تمدن کهنش را 
نشان نمی دهد. تکدی گری، بر اساس عوامل روانی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بــه وجود می آید و 
محصول ساختار اجتماعی و نارسایی های آن است 
یعنی جامعه نتوانسته افراد سالخورده، معلول، یتیم 
و امثال آن را در مراکز مناسبی سازمان دهد و برای 
آن ها زندگی انسانی فراهم آورد، در نتیجه آن ها ابتدا 
به خاطر ناچاری تن به دســت درازی جلوی مردم 
می دهند و کم کم وارد چرخــه متکدیان حرفه ای 
می شــوند و تکدی گــری را به عنوان شــغل اول و 

آخرشان انتخاب می کنند.
متکدیان با شهر سنخیتی ندارند

متکدیان را می توان چند دســته دانســت. عده ای 
از آن هــا نیازمندان واقعی هســتند بعضی از آن ها 
ابزاری هستند که به عنوان نیروی کار توسط مافیای 
تکدی گری اداره می شــوند و دســته آخر گروهی 
هستند که به این کار اعتیاد پیدا  کرده اند؛ اما وضع 

مالیشان خوب است.
گســترش پدیده بیکاری، فقر و مهاجرت های غیر 
قانونی اســت همچنین باال رفتن هزینه ها و ســبد 
خانوار باعث شده آمار متکدیان شــهر هر روز زیاد 

شود.
بهمن ماه سال گذشــته کوروش محمدی، یکی از 
اعضای کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر اصفهــان از پایان تکــدی گری، 
بی خانمانی و کارتن خوابی طی چهار ماه آینده خبر 
داد و در شــبکه اجتماعی خود نوشت: »از تابستان 
سال آینده دیگر شــاهد هیچ هموطن متکدی، بی 
خانمان، معتــاد و متجاهر در ســطح اصفهان زیبا 

نخواهیم بود.«
اما بر خالف این وعده، رشد تکدی گری در شهر منجر 
به افت ارزش ها شده و امنیت روابط اجتماعی جامعه 
را خدشــه دار کرده اســت؛ در واقع چون متکدیان 
افرادی هســتند که بــه لحاظ روابــط اجتماعی و 
همچنین ظاهری، با افراد معمولی شــهر سنخیتی 
ندارند ناهنجاری هــای جبران ناپذیــری را ایجاد 

می کنند.
غیربومی بودن 70 درصد متکدیان اصفهان

بر اساس چهره شناسی و زبان بدن می توان فهمید 
که اکثر متکدیان اصفهان، ایرانی نیســتند و همین 
موضوع نشان از نفوذ باال در کشور را دارد. چند وقت 

پیش هم معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت که بیش از ۷0 درصد متکدیــان در اصفهان 
غیربومی هســتند و ما در روز دست کم ۵ نفر از این 
متکدیان را از شهر جمع آوری می کنیم؛ اما در ایام 
عید به دلیل وجود مسافران نوروزی تعداد متکدیان 
بیشتر می شود.بحث تکدی گری با کنش های عاطفی 
ارتباط دارد و متکدیان باید عواطف مردم را تحریک 
کنند تا بتوانند از آن ها پول بگیرند به همین خاطر 
برای برانگیختگی عاطفی متکدیان از معلوالن، زنان، 
کودکان ژولیده اســتفاده می کنند. مردم اصفهان 
هم به خاطر انسان دوســتی و مهمان نوازی با کمک 
به متکدیــان باعث پرورش و افزایش بیشــتر آن ها 
در سطح شهر می شــوند و این افراد را به ادامه کار 

تشویق می کنند. 
به نظر می رســد در این حــوزه اقداماتی توســط 
اکیپ های ویژه شــهرداری اصفهان بــا هماهنگی 
نیروی انتظامی انجام شده است و متکدیان پس از 
دستگیری به مرکز فضیلت شهرداری تحویل داده 
شده اند و توسط بهزیستی روند درمانی خود را آغاز 
کرده اند؛ اما درحال حاضر با توجه به ورود متکدیان 
غیربومی در شهر، جدیت و هماهنگی بیشتر در این 
زمینه ضروری اســت. زیرا تعدد نهادهای درگیر و 
موازی بودن برخی از وظایف آن ها، یکی از مشکالت 
اساســی افزایش تعداد متکدیان اصفهان است. این 
موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که 
هر سازمان، کم کاری و مشکالت را از چشم دیگری 
بداند و هیچ کدام مسئولیت مشکالت و کاستی ها را 

برعهده نگیرند. 

فرش قرمز شهر برای متکدیان
70 درصد متکدیان اصفهان غیربومی هستند؛

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان :
2500 نفر سرباز ارتش مهارت 

فنی و حرفه ای آموختند
ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان گفت : با تعامل 
با فنی و حرفه ای 2۵00 نفر ســرباز در یگان های 
مختلف در ارتش در استان آموزش فنی و حرفه ای 
آموختند.امیر ســرتیپ دوم محسن آذرافروزاظهار 
کرد: یکی از برنامه هایی که ارتش جمهوری اسالمی 
برای ســربازان وظیفه در نظر گرفته است آموزش 
مهارت های فنی و حرفه در رشته های مختلف برق 
ساختمان ، مکانیک ، کامپیوتر و صنایع دستی است 
که در این راستا در گروه ۴۴ و ۵۵ توپخانه اصفهان 
نیز ۴۷۳ نفر آموزش دیدند ؛ در اســتان اصفهان در 
مجموعه 2۵00 سرباز در یگان های نظامی عالوه بر 

آموزش نظامی این مهارت ها را آموختند.
وی تاکید کرد: به ســربازان آمــوزش دیده مدرک 
درجه ۱ فنی و حرفه ای اعطا می شود و می توانند 
با دریافت تسهیالت شغل آینده خود را نیز تضمین 
کنند. ارشــد نظامی آجا در منطقه اصفهان افزود: 
متخصصان و تحصیل کردگان ارتشــی مــا امروز 
دســتاوردهای زیادی را در زمینه های نرم افزاری و 
سخت افزاری به دســت آوردند که برخی از آنها 
در نمایشگاه دستاوردها در معرض نمایش عموم 

قرار می گیرد.

ارتش

فاطمه راد
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تیال پیا؛ میهمان ناخوانده سفره های ایران
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

اسموتی ســبز خیار و گشــنیز باعث درخشش و 
آبرسانی پوست می شود. ضمن اینکه این اسموتی حاوی مقدار 

زیادی آنتی اکسیدان است، این نوشیدنی به دلیل دارا بودن گشنیز با آکنه 
مبارزه می کند و باعث از بین رفتن ناراحتی های پوستی همچون اگزماست.

مواد الزم:
•    یک کاهوی معمولی و متوسط،     نصف پیمانه آب سرد،     دو پیمانه اسفناج،  سه ساقه کرفس،    

نصف پیمانه گشنیز،    یک عدد خیار،  یک عدد سیب متوسط،    4قالب یخ
اگر بخواهید مواد مغذی و معدنی این اسموتی را بیشتر کنید، می توانید بادام خام به آن اضافه کنید.

تمام مواد را درون مخلوط کن ریخته و مایع غلیظ و 
یکدستی بسازید.

اسموتی خیار و گشنیز

تمیزکننده های فرش و وسایل خانه
اســپری ها و پاک کننده های مورد اســتفاده برای تمیز کردن فرش و مبلمان 
و ســایر اثاثیه منزل مانند صندلی های راحتی و...  حاوی پرکلر اتیلن بوده که 
نوروتوکسین )سم آسیب رسان به سیســتم عصبی( و ماده شیمیایی هستند و 
کارشناسان حفاظت از محیط زیست آنها را یک ماده سرطان زا محسوب می کنند. 

این ماده شیمیایی در تولید تمیزکننده های خشک نیز استفاده می شود.
مواد ظرفشویی

طبق نظر کارشناسان غذا و دارو، اکثر مواد شــوینده ظروف حاوی تریکلوسان 
هستند که تا حد زیادی ضد باکتری بوده و می تواند رشد باکتری های مقاوم در 
برابر دارو را ترویج دهد. در حقیقت، یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که ما در چند 
دهه گذشته در حوزه سالمت انجام داده ایم، استفاده بیش از حد از مواد شوینده 
ضدباکتری است. آنها رشد میکروب های مقاوم را ترویج داده و ما را سالم و امن تر 

از قبل نمی سازند.
نرم کننده پارچه

ترکیبات آمونیوم کواترنری )4 بخشــی( که در مواد نرم کننده مایع یافت می 
شود، دارای اثر ضدمیکروبی بوده و باعث مقاومت میکروبی می شود.  همچنین 
می توانند پوست را تحریک کنند و بر اساس تحقیقات ممکن است علت مشکالت 

خاص تنفسی باشند.
شیشه پاک کن

شیشــه پاک کن ها، شیشه را به لطف وجود بوتاکســی اتانول تمیز و درخشان 
می کنند. استنشاق این ماده می تواند گلویتان را تحریک کند. اگر بیش از حد این 

ماده را استنشاق کنید، ممکن است به کلیه هایتان آسیب وارد شود.

براق کننده سینک
آمونیاک پاک کننده بسیار خوبی است، زیرا محل خراش های سینک ها را هم 
تمیز می کند؛ اما این ماده یک مشکل بهداشتی دارد، زیرا باعث مشکالت تنفسی 
برای افراد مبتال به آسم و سایر بیماری های تنفسی )به خصوص در سالمندان( 

می شود.
تمیزکننده های سرویس بهداشتی

مواد پاک کننده بر پایه کلر، از جمله آنهایی که مخصوص سرویس بهداشتی 
هستند، برای سالمتی خطرناک هستند. این ماده می تواند موجب تحریک 

تنفسی شدید شود.
تمیزکننده های اجاق گاز

تمیز کــردن اجاق گاز با مــواد تمیزکننــده موجود در 
بازار بسیار آسان است؛ اما بسیار سمی 

هستند. عنصر فعال، هیدروکسید 
ســدیم )که به آب قلیایی 

نیز شناخته می شود( 
بسیار خورنده بوده 
و اگر به پوست و یا 

چشمان شــما برسد، 
باعث ســوختگی های 

شــدید می شــود. اگر این ماده را 
استنشاق کنید، ممکن است دچار 

گلودردی شوید که چندین روز 

طول می کشد و این اصال نشانه خوبی نیست.
ضد کک ها

اگر چه باید از حیوانات خانگی به خوبی مراقبت کنیم؛ اما باید آگاه باشــیم که 
برخی از محصوالت مربوط به محافظــت از حیوانات، می توانند برای انســان 
سمی باشــند. بســیاری از محصوالت از بین برنده کک )برای حیواناتی نظیر 

ایمیداکلوپرید، فیپرونیل، پیرترین ها، سگ(، شامل مواد شیمیایی مانند 
سبب سردرد، سرگیجه و تهوع پرمترین و متوپرن هستند که 

در انسان می شوند.
حشره کش ها

حشــره کش هــا دارای 
مواد شــیمیایی مشابه 
ضــدکک هــا و ســمی 
هستند. آنها همچنین اغلب 
داروی دیازینون، پروپکسور 
و کلروپیریفــوس دارنــد که باعث 
ســردرد، ســرگیجه و حالت تهوع 

خواهند شد.
لوله بازکن

بســیار ســاده تر اســت که از مواد 
شــیمیایی برای تمیز کردن لوله ها 
استفاده کنید تا از فنر ، اما این مواد 
شیمیایی تمیز کننده که بیشتر بر 

پایه آب قلیایی و سولفوریک اسید است، می توانند پوست و چشم را بسوزانند. اگر 
این ماده به اشتباه بلعیده شود، می تواند به شدت به مری و معده آسیب برسانند.
اسید سولفوریک می تواند کلیه ها، کبد و دستگاه گوارش را تخریب کند. بخار 

این مواد برای چشم ها خطرناک است.
پودر لباسشویی

مواد شــوینده آنزیم هایی دارند که به پاک کردن لکه ها از الیاف پارچه کمک 
می کنند؛ اما خطرناک هستند و می توانند باعث استفراغ و شوک، تشنج و حتی 

کما شود. پس بهتر است دور نگه داشتن این مواد از کودکان را جدی بگیرید.
محصوالت ضد کپک و قارچ

هر محصولی که بتواند کپــک ها و قارچ ها را از بین ببرد، به نظر می رســد یک 
محصول خوب است؛ اما این مواد معموال حاوی کلرید کلر و آلکال آمونیوم هستند 
که ضدقارچی رایج هستند. آنها همچنین در صورت استنشاق می توانند فرد را 

دچار مشکالت تنفسی کرده و در صورت مصرف، گلو را بسوزانند.
دستمال توالت

دســتمال توالت می تواند حاوی مواد شــیمیایی سمی باشــد. این محصول 
 عالوه بر کلر، می تواند حاوی بیسفنول باشد که ســبب اختالل غدد درون ریز 

خواهد شد.
براق کننده چوب

به نظــر می رســد مــواد بــراق کننــده چــوب شــامل محصــوالت نفتی 
و همچنیــن آمونیــاک، نفتــا، نیتروبنــزن، تقطیــر نفــت و فنول  اســت 
 که همــه آنها مــی تواند پوســت، چشــم، گلــو، ریه هــا و نــای را تحریک

 کند.

سمومخانگیکهدرطولروزاستفادهمیکنیم
بسیاری از محصوالتی که ما هر روزه برای تمیز و سالم نگه داشتن محیط مان از آنها استفاده می کنیم، در واقع به بدن ما آسیب می رسانند. تمیز کردن خانه می تواند هزینه زیادی برایمان 

داشته باشد، از جمله می تواند به قیمت از دست دادن سالمتی مان تمام شود.در ادامه با ما همراه باشید تا با این محصوالت بیشتر آشنا شوید:

 رییس انجمن علوم و صنایــع غذایی ایران گفت: اســتفاده از شــیر های نجوشــیده در تولید پنیــر تبریزی و
 بستنی های کیلویی و قیفی دستگاهی، ویروس تب مالت را به 
افراد منتقل کرده و منجر به شیوع بیماری در شهرها می شود.
محمد حســین عزیزی در خصوص هشدارنسبت به شیوع تب 
مالت در کشــور گفت: در فصل بهار شرایط برای شیوع ویروس 
تب مالت فراهم اســت؛ بنابراین رعایت نکات بهداشتی در این 
فصل امری ضروری اســت. رییس انجمن علوم و صنایع غذایی 
ایران اظهار کرد: استفاده از شیر های سنتی و کیلویی در تولید 
انواع بستنی های سنتی، ذغالی، اسکوپ و قیفی دستگاهی که به 
صورت دستی و خارج از کارخانه های پاستوریزه تولید می شود، مقرون به صرفه است. بنابراین به علت عدم توجه 
تولید کنندگان این نوع بستنی ها نسبت به حرارت دادن شیر های مورد استفاده در این مواد خوراکی، ویروس تب 

مالت به فرآورده تولید شده منتقل شده و مصرف کنندگان را بیمار می کند.

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی کاشــان گفت: در اعتبار سنجی شاخص های اجرای الگوی 
تغذیه سالم، اداره تغذیه این واحد دانشگاهی با میزان 
شاخص ۱۰۰ و کسب حداکثر امتیاز موفق به کسب 
وضعیت عالی شد. حمیدرضا گیالسی، اظهار کرد: 
اعتبارسنجی آشپزخانه ها و ســالن های غذاخوری 
دانشــجویی دانشگاه های علوم پزشــکی کشور در 
قالب ۱۵ شاخص با موضوع تجهیزات، سرانه فضای 
فیزیکی و واحدهــای غذایی از ســوی اداره رفاهی 
وزارت بهداشت تهیه و ارزیابی آشپزخانه و سالن های 
غذاخوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.وی افزود: در تحلیل نهایی آشپزخانه ها و 
سالن های غذاخوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شده از سوی اداره رفاهی وزارت بهداشت، 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با کسب مجموع نمره ۲۹۷، درجه اعتبار خوب را کسب کرده است.

پزشــکان می گویند مصرف زیاد چاغاله موجب سستی و رخوت 
می شود و در بیماران مبتال به عارضه میگرن می تواند تشدید عالئم 
را به دنبال داشته باشد.ســید کاظم کاظمینی، عضو هیئت علمی 
دانشگان علوم پزشکی با اشاره به شروع فصل مصرف نوبرانه هایی 
چون چاغاله بادام، اظهار کرد: به صــورت کلی مواد غذایی نارس، 
مفید نیستند و خواصی که از آنها انتظار داریم، برآورده نمی شود، به 
طور مثال مزاج بادام رسیده به سمت گرمی است؛ اما چاغاله خواص 
و طبع ســردی دارد.وی در مورد مصرف چاغاله بیان کرد: چاغاله، 
خواص و مضراتی دارد، هرچند که توصیه می شود حتی برای منافع 
آن هم باید به میزان محدود مصرف شود.این متخصص ادامه داد: 
برخی افراد چاغاله بادام را به صورت خام، شســته شده و با نمک 

مصرف می کنند در حالی که این نحوه مصرف مضرات مصرف بیش 
از حد نمک را نیز در بردارد.وی، مهم ترین خواص مصرف چاغاله 
را به لحاظ تقویت لثه برشــمرد و گفت: این خواص با در دهان نگه 

داشتن چاغاله موثر واقع می شــود. عالوه بر این مصرف چاغاله در 
رفع گرفتگی عضالنی موثر اســت؛ اما جایگزیــن های بهتری نیز 
برای آن شناخته شده و توصیه می شود .کاظمینی در مورد موارد 
منع مصرف این نوبرانه هم گفت: در افرادی که ناراحتی گوارشــی 
به ویژه ضعف معده یا نفخ شکم دارند، مصرف چاغاله بادام توصیه 
نمی شود. همچنین در افراد با مزاج سرد یا مشکالت روحی نیز تنها 
مصرف محدود آن توصیه می شود. وی با بیان اینکه مصرف چاغاله 
برای افراد سالمند و کودکان نیز باید با محدودیت انجام شود، بیان 
کرد: در صورت مصرف زیاد آن سســتی و رخوت رخ می دهد و در 
بیماران مبتال به عارضه میگرن نیز امکان تشدید عالئم وجود دارد؛ 
لذا مصرف نوبرانه آن برای رفع هوس و در حد چند عدد کافی است.

مصرفزیادنوبرانههامضراست

هشدارنسبتبهشیوعبیماری
درکالنشهرها

کسبرتبهعالیاجرایالگویتغذیهسالم
توسطدانشگاهعلومپزشکیکاشان

بیش از ۲۰هــزار کودک اتبــاع خارجی در 
استان علیه بیماری فلج اطفال واکسیناسیون 
شدند.مســئول بیماری هــای واگیرمرکز 
بهداشت استان گفت: در مرحله نخست ایمن 
ســازی خانه به خانه فلج اطفال با همکاری 
بیش از 4۰۰کارشــناس بهداشت ،کودکان 
زیر پنج ســال اتبــاع افغانی و پاکســتانی 
 به طور رایــگان واکسیناســیون شــدند. 
رضا فدایــی افزود: ایــن طرح بــه منظور 
ریشه کنی فلج اطفال در کشور و همجواری 
با دو کشــور پولیــو آندمیک )پاکســتان 
و افغانســتان( در مرز شــرقی و ترددهای 
بین المللی در اســتان  اجرا شــد.وی گفت: 
مرحله دوم ایمن سازی فلج اطفال از ۲۲ تا 

۲4 اردیبهشت  در استان اجرا می شود.

به منظور افزایش ایمنی کودکان صورت گرفت؛

اجرایواکسیناسیونفلجاطفال
پریسا سعادتدراصفهان

ماهی تیالپیــا به عنوان یــک پروتیین دریایــی در دهه اخیر به 
یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی دنیا تبدیل شــده اســت. این 
ماهی چهارمین غــذای دریایی پــر مصرف در ایــاالت متحده 
آمریکاســت و در سراســر دنیا طرفداران زیــادی دارد. قیمت 
پایین و طعم این ماهی دلیل مهم اســتقبال در ســطح جهانی 
اســت. ورود ماهی تیال پیا به ایران پس از تشدید تحریم ها علیه 
کشور و مشــکل وارد کردن پول مواد صادراتی به چین افزایش 
چشــمگیری یافت. ایرانیان بــه دلیل نبود تیــغ در این ماهی و 
 همچنین بسته بندی مناسب و قیمت پایین از آن استقبال زیادی

 کردند. ورود تیال پیا به سفره های ایرانی تا آنجا افزایش یافته است 
که کارشناسان اقتصادی نسبت به نابودی صنعت پرورش ماهی 
قزل آال در ایران هشــدار داده اند. ضمن اینکه در چند سال اخیر 
نگرانی های جدی در مورد نحوه پرورش این ماهی، ارزش تغذیه 
ای و نحوه و میزان مصرف آن در میان ایرانیان را مطرح کرده است. 

تیال پیال؛ امگا 3 صفر ،پروتئین اندک
فواید و مضرات ماهی تیالپیا تا حد زیادی وابسته به محل پرورش 
آن اســت. چین، بزرگ تریــن پرورش دهنده  ماهــی تیالپیا در 
دنیاست. این کشور ســاالنه ۱٫۶ میلیون تن ماهی تیالپیا تولید 
می کند و بیشــترین ماهی تیالپیای واردشــده به ایاالت متحده 
از کشــور چین تامین می شود. این رقم در ســال ۲۰۱۰ به بیش 
از ۵ میلیارد دالر و در ســال ۲۰۱۵ به بیــش از ۱۰ میلیارد دالر 
افزایش یافته اســت. در کشور ما نیز در ســال گذشته حدود ۱۲ 
هزار تن ماهی تیالپیا وارده شــده است که ارزشــی بیش از ۶۰ 
میلیون دالر داشــت؛ همچنین پیش بینی می شــود واردات این 
ماهی تا پایان امســال به حدود ۲۰ هزار تــن معادل حدود ۱۰۰ 

میلیون دالر نیز برســد. هر ۱۰۰ گرم تیالپیا، حــاوی ۱8 تا ۲۲ 
گرم پروتئین است. این درحالی است که فقط ۱۲8 کالری دارد. 
 هر چند در مــورد ارزش تغذیه ای این ماهــی اختالف نظر های 
جــدی وجــود دارد. به عقیــده برخــی؛ ایــن ماهی بــا دارا 
بودن آنتی اکســیدان های فراوان بــدن را در برابــر خطر ابتال 
به ســرطان مصون می کند و غذای مناســبی برای افراد با دارا 
بودن بیماری هــای قلبی و چاقی اســت؛ امــا در مقابل وجود 
امــگا ۶ زیــاد و کمبــود امــگا 3 در ایــن ماهــی نیــز یکی از 
 اصلــی تریــن عوامــل کاهــش ارزش تغذیــه ای آن عنــوان

 می شود.
روش های نگران کننده پرورش تیالپیا  

شــایعات زیادی در مورد پرورش تیال پیال وجود دارد. گزارشــی 
که از ســازمان غذاوداروی ایاالت متحده آمریکا )FDA( منتشر 
شده اســت که نشــان می دهد تیالپیای پرورشــی در چین از 
فضوالت حیوانات اهلــی تغذیه می کند.اگرچه اســتفاده از این 
روش ســبب می شــود تیالپیا به قیمت ارزان تر وارد بازار شود، 
اما خطر آلوده شــدن آن نیــز وجــود دارد. باکتری هایی مانند 
ســالمونال که در فضوالت حیوانــی یافت می شــوند به راحتی 

می توانند آب و ماهــی پرورش یافته در آن را آلــوده کنند؛ اما به 
 صورت کلی این ماهی قابلیت پرورش یافتن در هر شــرایطی را

 دارد.
تیالپیال، جای قزل آالی ایرانی را گرفته است

آبزی پروری و مصرف ماهی پرورشــی با توجه به انفجار جمعیتی 
در قرن حاضر و بحران غذایی که جهــان در معرض آن قرار دارد 
می تواند یک راه حل مناســب باشــد. بر همین اساس پرورش 
راحت و تکثیر ســریع ماهی تیال پیال این جاندار را به عنوان یکی 
از گزینه های اصلی تولید غذای ارزان و ســریع در سطح جهانی 
مطرح کرده است؛ اما مشکل اساسی در پرورش این گونه، مهاجم 
بودن و تکثیر بدون کنترل آن اســت. میل به ســرمایه گذاری و 
ورود حوضچه هــای پرورش این گونه از ماهــی در ایران با توجه 
به اســتقبال مصرف کنندگان و توجیه اقتصادی در چند ســال 
گذشــته مورد توجه بوده، اما همواره ســازمان محیط زیست و 
 مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزی بــا آن مخالفت کرده اســت. 
علت ایــن امر به گفته محققــان؛ عدم کنترل تکثیــر این ماهی 
و ناموفــق بودن طرح هــای عقیم ســازی این جانــداران برای 
حفاظــت از گونه هــای گیاهی و جانــداران دریایــی بومی در 
ایران عنوان می شــود. اگر چــه پرورش این ماهــی در برخی از 
نقاط گرمســیر ایران مانند یزد اجرایی شــد؛ اما عمال این طرح 
با ناموفق بودن عقیم ســازی ماهیــان و تولید گونــه های نر با 
 مخالفت های جدی از ســوی ســازمان محیط زیســت مواجه

 است. 
متاسفانه کشورمان با وجود برخورداری از سابقه بسیار طوالنی در 
صنعت پرورش ماهی قزل آال، امروز در بدترین شرایط ممکن در 

این صنعت قرار دارد.

هشدارهای سالمتی و بهداشتی نسبت به مصرف ماهی تیال پیا را جدی بگیرید؛

تیال پیا؛ میهمان ناخوانده سفره های ایران
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»کاپلو« از دنیای مربیگری 
خداحافظی کرد

فابیو کاپلو، سرمربی ســابق آث میالن، رئال 
مادریــد، یوونتوس و 
تیم ملــی انگلیس، 
از دنیای مربیگری 
اعالم بازنشستگی 
کــرد. کاپلو پس از 
نتایج ضعیفــی که با 
جیانگسو ســونینگ کسب 
کرده بود از هدایت این تیم کنار گذاشته شد و 
پس از اخراج اعالم کرد که دیگر هدایت تیمی 

را برعهده نخواهد گرفت.
کاپلو 71 ساله چندین مقام قهرمانی در لیگ 
ایتالیا با تیم های میالن، رم و یوونتوس و رئال 
مادریــد در کارنامه مربیگــری اش می بیند؛ 
همچنین او هدایت تیم ملی انگلیس و تیم ملی 

روسیه را نیز برعهده داشته است.

ادامه نبرد سبز پوشان برای کسب سهمیه آسیا

پیشنهاد سردبیر:

از هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر فوتبال تیم 
ذوب آهن اصفهان با فوالد خوزستان دیدار خواهد 
کرد.سبز پوشان اصفهانی که در رقابت تنگاتنگی با 
تیم های استقالل تهران، سایپا و پیکان برای کسب 
رده دوم و ســهمیه آســیایی دارند حق اشتباه در 

3 بازی باقی مانده را ندارنــد و باید امتیازات کامل 
را کسب کنند؛ شــاگردان امیر قلعه نویی به دلیل 
حضور در آسیا از خســتگی زیادی رنج می برند و 
بازیکنان این تیم کار دشواری برای کسب 3 امتیاز 
این دیدار دارند.قرمز پوشــان خوزســتانی اما در 

6 بازی گذشــته خود عملکرد مناسبی نداشته اند 
و همین سبب دور شــد آنها از تیم های در کورس 
کسب ســهمیه آســیایی شده است؛ شــاگردان 
پور موســوی در 6 بازی قبلی خــود تنها یک برد 
داشــته اند و در صورت عدم پیروزی در این دیدار 
حساس شانسی برای کســب سهمیه آسیا ندارند.

در رویارویی های دو تیم در اهــواز، ذوب آهن دو 
برابر میزبان خود به پیروزی رســیده است. در 1۵ 

دیداری که دو تیم در اهــواز به مصاف هم رفته اند 
ذوب آهن 6 پیروزی و فوالد 3 پیروزی در کارنامه 
دارند.نکته جالب توجه آمار خیره کننده ذوب آهن 
در 3 رویارویی اخیر با فوالد در اهواز است که 3 برد 
پیاپی و بدون گل خورده بــرای ذوب آهن در پی 
داشته است. ذوب آهن در 3 فصل اخیر بدون گل 
خورده و با امتیازات کامل اهواز را ترک کرده است 

که نشان می دهد این تیم قلق فوالد را می داند.

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال ,؛
ادامه نبرد سبز پوشان برای کسب سهمیه آسیا

خبر روز

پناه بردن الحدادی و مراکش 
به کاس

تیم   ملی فوتبــال  مراکش یکــی از تیم های 
اســت که توانسته به 
جام جهانی  ۲۰1۸ 
روســیه راه پیدا 
کنــد و در گــروه 
ایــران، اســپانیا و 
 پرتغــال قــرار دارد.

منیــر الحــدادی، مهاجم 
ســابق بارســلونا در مراکش به دنیا آمده اما  
او پیــش از این به تیــم   ملی فوتبال اســپانیا 
دعوت شده اســت.طبق قوانین فیفا بازیکنی 
که در رده بزرگســاالن برای تیمی به میدان 
 رفتــه، نمی تواند  بــرای تیم دیگــری بازی 

کند.
الحدادی سخت در تالش است تا بتواند با تیم  
 ملی  مراکش حضور در جــام جهانی را تجربه 
کند؛ اما  فیفا رسما با خواسته او مخالفت کرد.

دادگاه داوری ورزشی از درخواست الحدادی و 
فدراسیون فوتبال مراکش برای بررسی پرونده 
این بازیکن ســخن به میان آورد و تاکید کرد 
که آنها درخواست خود را ارائه داده اند  و به آن 

رسیدگی می شود.

اتفاق روز

اعتراف صالح؛
 اعتماد به نفس مان باال رفت

محمد صالح کــه در دور برگشــت از مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ 
اروپــا  قهرمانــان 
بــه ماننــد بازی 
مقابــل  رفــت 
ســیتی  منچستر
گلزنی کرد تا تیمش 
در ایــن بــازی ۲ بر 
یک پیروز شــود و در مجمــوع دو دیدار رفت 
و برگشــت با نتیجه ۵ بر یک پیــروز و به دور 
بعد رقابت ها صعود کند، در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی »بی تی اسپورت« گفت: » بازیکنان 
منچسترســیتی ما را به شدت تحت فشار قرار 
دادند و موقعیت های گلزنی زیادی هم داشتند، 
اما در نیمه دوم نشــان دادیم کــه قادر به چه 
کارهایی هستیم. شاید دریافت گل زودهنگام 
هم ما را به خودمان آورد. این پیروزی روحیه 
تیمی ما را باال برد، اما باید در مرحله بعد حتی 

بهتر از این باشیم.«  

اعتراف روز

چند هفته  ای هست که موضوع عالقه باشگاه ناپولی ایتالیا به ستاره ایرانی 
آلکمار سوژه رسانه ها شده اســت. حاال روزنامه کوریه رو دلو اسپورت 
ایتالیا خبر از توافق مسئوالن آلکمار و ناپولی برای نهایی شدن این انتقال 
داده اند. علیرضا جهانبخش بعد از درخشش در سومین فصل از حضور 
در لیگ هلند به عنوان بهترین بازیکن آلکمار نامش بر سر زبان هاست و 

باشگاه ناپولی قصد دارد جذب این بازیکن را دارد.

توافق جهانبخش با ناپولی

قاسم حدادی فر در مورد شــرایط ذوب آهن برای دیدار با فوالد 07
خوزســتان گفت: تیم ما وضعیت خوبــی دارد و حاال آماده بازی 
با فوالد هستیم. فوالدی ها همچنان چشم به سهمیه آسیا دارند 
و کار سختی در بازی با این تیم خواهیم داشت. این یک مسابقه 
شش امتیازی محسوب می شود و ما هدفی جز برد در آن نخواهیم 

داشت.

بازی ما با فوالد ۶ امتیازی است
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 وزیر ورزش 
در راه شهرداری تهران

 در شــرایطی که با اســتعفای محمدعلی نجفی از 
شهرداری تهران موافقت شد، سایت نامه نیوز اعالم 
کرده که مسعود سلطانی فر که از مدیران مورد اعتماد 
حسن روحانی محسوب می شود یکی از گزینه های 
جانشینی نجفی است و شاید مسیرش را از خیابان 

سئول به خیابان بهشت تغییر دهد.

 ماجرای پرداختی پرسپولیس
 به ریزه اسپور

  بعد از اینکه در پرونده باشــگاه پرسپولیس و ریزه 
اسپور طرف ترکیه ای از شکایت خود و گرفتن جریمه 
مالی صرف نظر کرد ولی از باشــگاه پرســپولیس 
درخواست جالبی داشت.مسئوالن باشگاه ریزه اسپور 
از باشگاه پرسپولیس درخواست کردند ۵۰ هزار یورو 
هزینه های جانبی مراحل شکایت این باشگاه به فیفا 
را پرداخت کنند. این هزینه ها شامل هزینه شکایت 
نامه، وکیــل و ... بود.زمانی که این درخواســت به 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس رسید آنها با این مسئله 
موافقت کردند. حاال رقمی حــدود ۵۰ هزار یورو از 
طرف باشگاه پرسپولیس به ریزه اسپور پرداخت شد 
تا باشگاه پرسپولیس مراودات و همکاری خودش با 

باشگاه ریزه اسپور ترکیه را ثابت کند.

دایی: رونالدو می تواند رکورد 
من را بشکند

علی دایــی اعتقاد دارد کریس رونالدو یکی از ســه 
بازیکن برتر تاریخ دنیاســت و گل های مهمی هم 
در بازی های ملی زده است. گل هایی که همگی به 
تیم های خوب و سختی زده شــده بودند. او درباره 
اینکه آیا کریس رونالدو می تواند رکوردش را بشکند، 
می گوید: »به هر حال رکوردها برای شکسته شدن 
هســتند و اگر قرار نبود شکسته شــوند که دیگر 
اسم شان رکورد نبود. رونالدو قطعا این توانایی را دارد 
که بتواند به این رکورد برسد اما بیش از ۲۰ گل ملی، 
کار ساده ای نیست و او باید چند سال دیگر گل ملی 

بزند تا به رکورد من برسد.«

در حاشیه

تیتر روزنامه کاتاالن سوژه 
خنده و مضحکه هواداران رم

رم در حالی بارســلونا را حذف کرد که کمتر 
کســی چنیــن فکری 
حتــی  می کــرد 
هواداران سرسخت 
جالوروسی! زمانی 
کــه قرعه کشــی 
مرحله یــک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
برگزار شد، روزنامه اسپورت چاپ کاتاالن در 

واکنش به قرعه رم نوشت:مثل آب خوردن!
اما همه چیز برعکس شــد و آنطوری که فکر 
می کردند، نبود. رم با وجود شکســت 4-1 در 
نیوکمپ، موفق شــد در المپیکو بــا ارائه یک 
بازی بی نقص، 3-۰ پیروز شــود و کاتاالن ها 
را حذف کند. این جلد سوژه خنده ایتالیایی ها 

شده است!

سوژه روز

پیشخوان

بیانیه رسول خادم در روز 
بازگشــت: برمی گردم اما 

چیزی تغییر نکرده

گســترش فــوالد- 
اســتقالل،دعای باالی 
جدولــی پشــت ســر 

گسترش فوالد

 شــیرین کاری های 
بیرانوند در آیتم نود، آقای 

سوژه

آقای گلر ایــن بار به 
خاطر تارتار کری نخواند، 

قهرمان بازی فروزان!

 چند روز قبل بود که روزنامه خراسان ورزشی در گزارشی 
مدعی شد که ممکن اســت برانکو به چند دلیل دیگر در 
پرســپولیس نماند و به همکاری اش با ایــن تیم خاتمه 
دهد. این روزنامه جانشــین برانکو را هم مشخص کرده و 

نوشته:»برخی منابع خبری غیرموثق از احتمال حضور علی دایی سرمربی موفق سایپا روی نیمکت سرخ پوشان 
خبر می دهند، مربی ای که چند فصل پیش هم سرمربی پرسپولیس بود و ۲ بار این تیم را قهرمان جام حذفی 
کرد. دایی به واسطه عملکرد خوب تیمش در فصل  جاری و احتمال کم ادامه همکاری برانکو با پرسپولیس، 
شــاید جدی ترین گزینه داخلی برای سرمربی گری پرســپولیس باشد اما مشــکل این جاست که اوال دایی 
قراردادی ۲  ساله با سایپا دارد و در ثانی او به واســطه طلب چند میلیاردی اش از باشگاه پرسپولیس با برخی 

مدیران فعلی و سابق این باشگاه اختالف و چالش داشته و دارد.«

دایی جانشین برانکو 
می شود؟

 پرسپولیس با بردن پدیده قهرمان شد و درحالی که برای 
فصل بعد از نقل و انتقاالت محروم اســت و تنها می تواند 
همین بازیکنان فعلی اش را جذب کند، با مشکالتی روبه رو 
است. وقتی کمال کامیابی نیا می گوید سه هفته دیگر تازه 

می فهمند این تیم چه کار مهمی انجام داده و جالل حسینی مدام از این می گوید که گرشاسبی در تیم تنهاست 
و باید بقیه به کمک او بیایند؛یعنی آنها درباره مسائل مالی نکاتی دارند که می خواهند درموردش صحبت کنند.
چندی قبل یکی از روزنامه نگاران سرشــناس که اطالعات خوبی از پشت پرده پرسپولیس دارد، سربسته از 
نزدیک شدن یا تالش برای نزدیک شدن حسین هدایتی به پرسپولیس گفت و به نظر می رسد باز قرار است بعد 
از آن همه جنجال بر سر کمک های سال قبل مردی که بدهی های بانکی زیادی دارد، در فصل نقل و انتقاالت 
به پرسپولیس نزدیک شود و چالش های ابتدای فصلی این تیم اقال برای نگه داشتن همین بازیکنان حل شود.

منظور  کامیابی نیا  از 
»سه هفته« چیست؟

 در شــرایطی که تیم فوتبال ســپاهان هنوز خطر 
سقوط به لیگ دسته یک را حس می کند و طالیی 
پوشان نصف جهان برای بقا در لیگ برتر  چشم به 
هفته هــای باقیمانده دوخته انــد، وجود برخی از 
خبرهای حاشیه ای حوالی این باشگاه سبب شده تا 
این تیم که این روزها بیشتر از هر چیزی به آرامش 
نیاز دارد، وارد مسائلی شود که اصال به صالح حال و 

روز این در تیم در هفته های پایانی نیست.
تیم سپاهان که هنوز لقب بیشــترین قهرمانی در 
لیگ برتر را یدک می کشــد در حالی لیگ هفدهم 
را شــروع کرد که با کرانچــار در ابتدای فصل جزو 
مدعیان به شمار می رود ولی نتایج ضعیف این تیم 
در این دوره رقابت ها کــه باعث تغییر مدیرعامل و 
سرمربی این تیم شد، سبب شد تا این روزها این تیم 
در پایین جدول دست و پا بزند به گونه ای که حضور 
ابراهیم زاده هم نتوانست کشتی نجات این تیم باشد 
و این تیم در پایان هفته بیست وهفتم با ۲۸ امتیاز 
در رده یازدهم قرار گرفته و خطر سقوط بیخ گوش 

این تیم احساس می شود.
در این روزها که ســپاهان به آرامش نیــاز دارد تا 
بتواند ســهمیه لیگ برتری خود را حفظ کند و از 
بروز یک فاجعه در فوتبــال نصف جهان جلوگیری 
کند، مدیران باشــگاه بازار نقل و انتقاالت را شروع 
کرده اند و با بعضی از بازیکنــان لیگ برتری وارد 

مذاکره شده اند.

مذاکره طالیی پوشــان با محسن مسلمان، بازیکن 
مورد غضــب برانکو که این روزهــا در تیم قهرمان 
لیگ برتر جایی جــز روی نیمکت ندارد و مذاکره با 
جباروف ستاره آبی ها به تیتر روزنامه های ورزشی 
کشور تبدیل شــده و هر روزخبری از آن به گوش 

می رسد.
 خبرهایی که بــا واکنش های مختلفــی از طرف 
مسعود تابش، سرپرست باشگاه سپاهان روبه رو شده 
است و با وجودی که حتی مبلغ قرارداد و آپشن های 

موجود در این  قرارداد نیز در روزنامه های کشوری 
منتشر می شود ، با تکذیب تابش مواجه شده اند.

سرپرست باشگاه سپاهان در تازه ترین اظهاراتش 
درباره مذاکــره این تیم با مســلمان گفته بود این 
باشگاه هیچ مذاکره ای با مسلمان و یا سایر بازیکنان 
لیگ برتری نداشته اســت و تنها چند بازیکن رصد 
شده اند که  در صورت نیاز جذب شوند تا بتوانیم تیم 

خوبی را برای فصل بعد ببندیم.
در شرایطی که تکذیب مذاکره سپاهان با بازیکنان 

لیگ برتری از سوی تابش مطرح می شود که خبر 
مذاکــره این تیم بــا امیرقلعه نویی بــرای هدایت 
این تیم در فصل آینــده نیز به گوش می رســد ، 
خبری که سرپرســت ســپاهان آن را هــم قبول 
نمی کند و ماندن ابراهیم زاده را در ســپاهان برای 
فصل آینده منوط به هفته های آینــده می داند و 
 اینکه این تیم به گزینه های دیگــری که  نیز فکر

 می کند. موضوع تعیین مدیرعامل برای باشــگاه 
سپاهان نیز در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است 
که این موضوع نیز با واکنش ســخت تابش همراه 
بوده اســت. تابش در گفت و گو با فارس مدعی شد 
که چون مدیر عاملی ســپاهان سکوی پرتاب برای 
رسیدن به جایگاه های بهتر اســت این مسئله در 
رسانه ها مطرح شــود؛ چرا که باشگاه پرسپولیس 
تهران نیز دو سال است با سرپرست اداره می شود 

ولی کسی نسبت به آن صحبت نمی کند.
 هرچند با توجه به ایــن گفته تابش که مدیرعاملی 
سپاهان سکوی پرتاب بهتری برای رسیدن به جایگاه 
های باالتر نسبت به باشگاه پرسپولیس هست، جای 
صحبت دارد و در جای دیگر باید به آن پرداخته شود 
ولی از مسئوالن باشــگاه سپاهان انتظار می رود که 
با توجه به شرایط این تیم به گونه ای عمل کنند که 
مانع از انتشار این اخبار حاشیه ای شوند تا  طالیی 
پوشان بتوانند هفته های باقیمانده را به خوبی طی 
کنند و خیال هوداران این تیم را از بابت ماندن این 
تیم در لیگ برتر راحت کنند تــا آنها نفس راحتی 

بکشند. 

بقا  در لیگ هفدهم یا قهرمانی احتمالی لیگ هجدهم
  وقتی اولویت ها در سپاهان رعایت نمی شود ؛

داعش، پوتین و جام جهانی 
را تهدید کرد

داعش در تازه ترین پیام خود والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه را تهدید کرد که با مورد 
هدف قرار دادن بازی های جام جهانی که قرار 
است امسال در این کشور برگزار شود، بهای 
کشتن مســلمانان را پرداخت خواهد کرد.بر 
اساس پوستری که در این رابطه منتشر شده، 
داعش در نظر دارد که عملیات بمب گذاری 
در اطراف ورزشــگاه ها انجــام دهد.به نظر 
می رســد این تهدید به دلیل حمایت پوتین 
از بشار اسد، رییس جمهور سوریه و همچنین 
مبارزات این کشــور علیه داعش اســت.این 
پوستر در توئیتر توسط این گروه منتشر شده 
است.همچنین ماه گذشته میالدی حامیان 
داعش لیونل مســی، فوتبالیست برجسته را 
مورد هدف قرار داده و او را تهدید کرده بودند.
براســاس تصاویر و پیام های منتشر شده از 
سوی داعش به نظر می رســد که این گروه 
تروریستی به دنبال انجام حمالتی در جریان 

برگزاری جام جهانی در روسیه است.

جام جهانی

رییس هیئت اسکی استان اصفهان :

موفق به راه اندازی اسکی چمن نشدیم

رییس هیئت اسکی استان اصفهان گفت:به دلیل عدم وجود 
شرایط برای انجام فعالیت و بارش بســیار کم برف در سال 
گذشته، سال ۹6 برای هیئت اسکی استان از ابتدای تاسیس 

تا االن، بدترین سال بود.
محمود یسلیانی در پاسخ به این ســوال که »آیا فعال سازی 
رشته اســکی چمن در پارک صفه که نزدیک دو سال است 
به دنبال آن هستید امسال انجام می شــود یا خیر؟«گفت: 
متاســفانه با وجود پیگیری هــای زیاد و رایزنــی در مورد 
راه اندازی اسکی چمن در پارک صفه ، هنوز موفق نشدیم این 

رشته را فعال کنیم.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی هندبال بانوان:

اولویت اولم تیم های اصفهانی است

ملی پوش اصفهانی تیم ملی هندبال بانوان گفت:با توجه به 
این که برای نکوداشت اصفهان مسابقات هندبال ساحلی نیز 
برگزار می شود، به احتمال زیاد در این رقابت ها شرکت خواهم 
کرد؛ برای لیگ برتر هم اولین اولویت را به تیم های استانی 
خودم می دهم و بعد منتظر پیشــنهادات می شوم که قطعا 

پیشنهادات بهتر را رد نمی کنم.
فاطمه موسوی عنوان کرد: سال گذشته به همراه تیم شهید 
چمران الرستان در مسابقات قهرمانی غرب آسیا به میزبانی 
 اردن حضور پیــدا کردم که در واقع دومیــن دوره  رقابت ها 

بود.

جهت انجام آماده سازی؛

رکابزن اصفهانی، مربی تیم ملی شد

حسین ناطقی، رکابزن اصفهانی باشــگاه سپاهان به عنوان 
مربی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شد.اردوی 
تدارکاتی رشــته 4 کیلومتر تعقیبی آقایان که در رده های 
ســنی امید، جوانــان و بزرگســاالن در پیســت دوچرخه 
سواری مجموعه ورزشــی آزادی برگزار می شود، به منظور 
آماده ســازی تیم ملی در نظر گرفته شــده اســت.در این 
اردو که بــه منظور آماده ســازی تیم ملی بــرای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰1۹ از تاریخ ۲۲ تا 6 اردیبهشت 
 ادامه دارد را حســین ناطقی هم به عنــوان مربی همراهی 

می کند.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2392 | April  12,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 موزه شدن ریسباف هنوز
 به نتیجه نرسیده است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

امام جمعه اصفهان:
جوانان روی کاالی وطنی 

مثل فوتبال تعصب داشته باشند
امام جمعه اصفهان در دیدار بــا مدیرکل فنی 
و حرفه ای اســتان اصفهان با اشاره به ضرورت 
نظارت مســئوالن بر کیفیت تولیدات داخلی، 
عنوان کرد: مردم باید با خرید تولیدات ایرانی به 

تحقق شعار سال کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشاره 
به ضــرورت تبلیغ کاالی ایرانی، خاطرنشــان 
کرد: حب و دوست داشتن وطن جزو دین است 
بنابراین باید این دوست داشــتن را در خرید و 
فروش و در زندگی خود اعمال کنیم و فرهنگ 
استفاده و خرید کاالی ایرانی را به دانش آموزان 
منتقل کنیم تا این موضوع به فرهنگ غالب در 

میان همه اقشار جامعه تبدیل شود.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به گذشته خرید 
کاالی ایرانی در کشور، اذعان کرد: یازده نفر از 
علمای اصفهان در گذشته یک تعهد نامه نوشتند 
که ما متعهد می شویم که هر کس قباله ازدواج 
خود را  روی کاغذهای غیر ایرانی بنویســد ما 
عقدش را نمی خوانیم و هــر میتی را که به غیر 
از کرباس اردستان، کفن کنند، بر آن میت نماز 
نمی خوانیم. آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به 
تبعید آیت ا... شــهید مدنی در زمان پهلوی به 
دلیل تشویق اطرافیان برای خرید کاالی ایرانی، 
اظهار کرد: جوانان ما همانگونه که  روی فوتبال 
تعصب دارند، بر مصــرف کاالی ایرانی تعصب 

داشته باشند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:
پل های تاریخی متناسب با 

قدمت آنها حفاظ کشی می شود
معاون حفظ و احیای بناهــای اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: دهانه های فوقانی پل های تاریخی 
مشرف بر زاینده رود متناسب با قدمت و معماری 

سازه های آنها طراحی و حفاظ کشی می شود.
ناصر طاهری با اشــاره به تصویب طرح حفاظ 
کشی و ایمن سازی دهانه های فوقانی پل های 
تاریخی اصفهان افزود: این تصمیم در نشســت 
شــورای میراث فرهنگــی اســتان و با حضور 
مسئوالن سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گرفته شد. وی اظهارکرد: بر این اساس 
دهانه های فوقانی پل های تاریخی مشــرف بر 
زاینده رود بویژه سی و سه پل به وسیله حفاظ 
هایی متناسب با این سازه های تاریخی مسدود 
می شود. وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که طرح 
زیبا و متناســب با این آثار تاریخی ارائه نشود 

اجرای حفاظ کشی این بناها صورت نمی گیرد.
سال گذشته یک دانش آموز 16 ساله مازندرانی 
که قصد گرفتن عکس سلفی از خود وی سی و 
سه پل اصفهان را داشــت بر اثر بی احتیاطی از 
یکی از دهانه های این پل سقوط کرد و آسیب 
دید. همچنین یک دختر 2 ســاله که به همراه 
والدین خود از ســی و ســه پل عبور می کردند 
از روی این پل ســقوط کرد و جان خــود را از 

دست داد.

با شدت گرفتن نا پایداری هوا؛
اصفهان بارانی می شود

رییس اداره پیش  بینی هواشناســی اســتان 
اصفهان از شــدت یافتن ناپایــداری هوای این 
استان در پی ورود سامانه بارشی جدید خبر داد.

»حســن خدابخش« افزود: با ورود این سامانه 
بارشی از امروز ناپایداری جوی در استان اصفهان 
تقویت می شود و به تدریج افزایش ابر، وزش باد 
به نسبت شدید و رگبار پراکنده و رعد و برق را 
به دنبال خواهد داشت. وی اضافه کرد: امروز در 
بیشتر نقاط این استان، آسمان به صورت قسمتی 
ابری، گاهــی افزایش ابر و وزش باد به نســبت 
شدید و بعد از ظهر و شب در برخی مناطق همراه 

با رگبار و رعد و برق پیش  بینی می  شود.

 معاون شهردار اصفهان 
در جمع خبرنگاران خبرداد:
 الزام پیمانکاران شهر

 به استفاده از محصوالت ایرانی
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان گفــت: الزام پیمانــکاران به 
استفاده از محصوالت ایرانی در پروژه ها، آموزش 
و فرهنگ سازی برای تشویق مردم جهت استفاده 
از کاالی ایرانی، اولویت به کارگیری پیمانکاران 
داخلی در اولویت برنامه های شهرداری قرار دارد.

بهروز ارباب شیرانی با اشاره به نام گذاری امسال 
تحت عنوان حمایت از خرید کاالی ایرانی گفت: 
شهرداری اصفهان از چند سال قبل بحث اقتصاد 
مقاومتی را مطرح کرده که یکــی از محورهای 
اساسی آن ممنوعیت خرید کاالی خارجی مشابه 
داخلی است که در سال جاری نیز باید به این مهم 
توجه کرد. ارباب شیرانی خاطرنشان کرد: برای 
تحقق شعار ســال باید جلوی قاچاق کاال گرفته 
شود و از سویی تولیدکنندگان کاالی با کیفیت 
روانه بازار کنند.وی با اشاره به برنامه های معاونت 
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی اظهار 
کرد: الزام پیمانکاران به اســتفاده از محصوالت 
ایرانی در پروژه ها، آموزش و فرهنگ سازی برای 
تشــویق مردم جهت اســتفاده از کاالی ایرانی، 
اولویت به کارگیری پیمانکاران داخلی، حمایت 
از محصوالت مراکز رشد در مکان هایی که امکان 
اســتفاده وجود دارد، در اولویت برنامه های این 

معاونت قرار گرفته است.

صلواتی:
خیابان های شهر به پارکینگ 
خودروها تبدیل شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با 
بیان اینکه خیابان های اصلی شــهر به پارکینگ 
تبدیل شــده اســت، گفت: درصدد هســتیم با 
راه اندازی سه خط مترو، 12 خط BRT و سه خط 
تراموا ســهم حمل و نقل عمومی را به حدود ۵۵ 
درصد برسانیم. علیرضا صلواتی اظهارکرد: شهر 
هر روز شــلوغ تر و میل به استفاده از خودروهای 
شخصی در حال افزایش است به طوری که طبق 
آخرین آمار اعالم شده از سوی پلیس راهور، سال 
گذشته در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 

خودرو جدید شماره گذاری شده است.

رییس انجمن موزه داران استان اصفهان:
 موزه شدن ریسباف هنوز

 به نتیجه نرسیده است
رییس انجمن موزه داران اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان بــه علــت پراکندگی موزه هــا در کل 
شهرهای اســتان نیازمند یک موزه جامع تحت 

عنوان موزه ملی اصفهان است.
عباس نکویی اظهار کرد: فضاسازی بهتر موزه ها، 
همچنین افزایش عالقه منــدی مردم به موزه و 
بازدید از موزه ها موجب افزایش اســتقبال آنها 

نسبت به سال های گذشته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه سیاست هایی 
در آینده موجب افزایش بازدید از موزها می شود، 
افزود: بهترین راهکارها در این مورد اســتاندارد 
سازی فضای موزه ها بر اســاس استانداردهای 
روز دنیا، افزایش ســطح آگاهی مدیران موزه و 
راهنمایان، تبلیغات هرچه بیشتر در صدا و سیما 
و فضای مجازی است. نکویی اضافه کرد: آخرین 
پیگیری ها در زمان آقاي زرگر پور)استاندار سابق 
اصفهان( انجام شد و پس از تشکیل کار گروه های 
کشوری و استانی در این زمینه قرار بر این شد که 
کارخانه ریسباف اصفهان به عنوان موزه ملی این 
شهر انتخاب شود که البته این تصمیم هم تاکنون 

به نتیجه ای نرسیده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اســتان اصفهان در 
مراســم مبادله تفاهم نامه پروژه هــای ملی اظهار 
کرد: امروز با همکاری اســتاندار اصفهان و معاونت 
اســتان های صدا و ســیما، تفاهم نامه سریال 26 
قسمتی شهید بهشتی، سریال 26 قسمتی آقانوراله 

نجفی و مستند چهل ستون مبادله شد.
 وی افــزود: در ایــن اســتان فرهنگ دوســت با 
7 هزار ســال پیشــینه، اســتان شــهادت، شهر 
هنرمندان، اندیشــمندان و همه کسانی که ایران 
به آن افتخار می کند، با همکاری استاندار اصفهان 
و معاونت اســتان های صــدا و ســیما تفاهم نامه 
سریال 26 قسمتی شــهید بهشــتی، سریال 26 
 قســمتی آقانوراله نجفی و مســتند چهل ســتون 

مبادله شد.
دارابی: نــام آوران اصفهانی باید معرفی 

شوند
علی دارابی در این مراســم گفت: اصفهان از مراکز 
برجسته، نیرومند و رشــید ما در کشور است و این 
فرصت بزرگی برای انجام پروژه های بزرگ در این 

استان است.
وی افزود: تمرکز اصلی ما در اســتفاده از نیروهای 
بومی در هر استان است و هدف  داریم که نیروهای 
هنرمند را در اســتان ها پرورش دهیــم؛ البته در 
کارهایــی که تولید می شــود از نیروهــای زبده و 
کارکرده که چهره های شــناخته شده هم هستند 

استفاده می شود.
معاون امور مجلس و استان های صدا و سیما عنوان 
کرد: شــهید بهشــتی همه کاره انقالب بود، این را 
افرادی که در فعالیت هــای انقالبی بودند می دانند 
اما نسل جوان با این موضوع آشنا نیستند تا ببینند 
این مرد بزرگ چه کارهای بزرگی برای جمهوری 

اسالمی انجام داده است.
دارابی تصریح کرد: بهشــتی کســی بــود که در 
هامبورگ اهل تســنن پشــت ســرش اقامه نماز 
می کردند و امروز اندیشه بهشــتی را برای مقابله 

با افکار امثال داعش نیاز داریم، استان اصفهان پر 
اســت از نام آوران و تازه 4۰ نفر از آن ها جدا شده 

است تا معرفی شود.
وی بیان داشــت: در حــوزه کار نمایــش باید به 
قدری حساس باشــیم که بیننده در بین این همه 
کانال های مختلــف رادیو و تلویزیونی بنشــیند و 
ســاخته های ما را تماشــا کند؛ برنامه ها نوروزی 
صداوســیما اصفهان جزو مراکز برتر بوده است و 
انتظار می رود هــر چقدر می توان بــرای کارهای 

جدید و خوب سرمایه گذاری شود.
معاون امور اســتان های صدا و ســیما خاطرنشان 
کرد: مردم ایران مستحق بهترین ها هستند و صداو 
سیما باید در مسیرموفقیت و اعتالی کشور تالش 
کند و در جهت برطرف کردن عیوب باید اقداماتی 
 صورت بگیرد و صدای مردم  شنیده و بازتاب داده 

شود.
مهرعلیزاده: به هم افزایی بیشتر در استان 

نیازمندیم
اســتاندار اصفهان نیز که یکــی از میهمانان این 
مراســم بود، گفت: صدا ســیما نبایــد به صورت 

مطلق برنامه هاي خاصی تولید کند که به تعدادی 
محدودی از جامعه با تفکر خاص تعلق گیرد، بلکه 
باید برای تعداد انبوهی از جامعه تولیداتی مناسب 

و مطابق با خواسته آنان ارائه کند.
محســن مهرعلیــزاده اظهــار کرد: شــبکه های 
تلویزیونی صدا و ســیما اثرگذار هســتند و باید به 
نحو مطلوب تولیدات صدا و سیمای ایران از کاالی 
ایرانــی نمایش خوبــی ارائه کند تــا بیننده های 

فراوانی را به خود جذب کند.
 اســتاندار اصفهان ادامــه داد: هنــر تلویزیون در 
خارج از کشور این اســت که آنچه در کف خیابان 
روی مــی دهــد را ارائه مــی کند. وقتی شــبکه 
تلویزیونی ایجاد شــود مطابق با خواســته جامعه 

عمل کرده است.
 به همین دلیل جاذبه بیشــتری خواهد داشــت، 
هرچند کــه باید این نکتــه را در نظــر گرفت که 
رسانه ما نباید تسلیم ابتذال شــود و در مقابل آن 

سکوت کند.
مهرعلیزاده تاکید کرد: صدا سیما نباید به صورت 
مطلق برنامه هاي خاصی تولید کند که به تعدادی 

محدودی از جامعه با تفکر خاص تعلق گیرد، بلکه 
باید برای تعداد انبوهی از جامعه تولیداتی مناسب 

و مطابق با خواسته آنان ارائه کند.
وی اظهار کرد: چگونگی پرداختن به شخصیت آیت 
ا... شهید بهشتی و آقا نوراله نجفی برای شناساندن 
ایشان به جوانان کشــور به عنوان سرلوحه جامعه 
باید مطابق با خواســته جوانان و به بهترین شکل 
انجام شود این افراد هسته اصلی تفکر هستند و در 

هر زمان برای جامعه جذاب هستند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ایستاندن در مقابل 
زور در هر مقطع تاریخ بســیار ارزشمند است، اما 
نشان دادن این ایستادگی بسیار مهم است، گفت: 
استان اصفهان بزرگ است و سرمایه های بسیار و 
پتانســیل های فراوانی دارد. این استان از سرمایه 
انسانی باالیی برخوردار است که با همسویی و هم 
جهتی در متن، می توان هم افزایی بیشتری را در 

این استان موجب شود. 
وی خاطرنشــان کــرد: امید اســت در تولیدات و 
کیفیت صدا و سیما اول باشیم و سربلندی و عزت 

را برای آینده کشور رقم بزنیم.

اصفهان از دریچه نام آوران

مراسم امضای پروژه های سریال 26 قسمتی شهید آیت ا... دکتر بهشتی، سریال 26 قسمتی تاریخی آقا نوراله نجفی و مستند فاخر 40 قسمتی 
چهلستون برای معرفی نام آوران اصفهان، روز گذشته با حضور »علی دارابی« معاون امور استان های صدا و سیما و برخی از مسئوالن استانی از 

جمله استاندار اصفهان و مدیران صدا و سیما و هنرمندان و اصحاب برگزارشد.

 مراسم مبادله تفاهم نامه پروژه های ملی با حضور معاون امور استان های صدا و سیما در اصفهان برگزارشد؛

مدیر منطقه 12 اصفهان گفت: احداث تصفیه 
خانه ثانویه شمال شــهر و فاز دوم خط انتقال 
پساب تا اواخر اردیبهشــت و یا اوایل خردادماه 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
محمدرضا برکت اظهار کرد: با توجه 
به وضعیت خشکسالی طی چند سال 
اخیر، احداث فــاز دوم خط انتقال 
پساب تصفیه شده شــمال شهر به 
طــول 12 کیلومتر در دســتور کار 
است. اجرای این طرح برای آبیاری 
فضای ســبز منطقــه 12 و مناطق 
همجوار از جمله مناطق هشت، 1۰ و 

11 مثمر ثمر خواهد بود.
وی با بیان اینکه احــداث تصفیه خانه ثانویه و 
مجدد همزمان در حال انجام اســت، افزود: 1۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای دو پروژه انتقال 
پســاب و احداث تصفیه خانه ثانویه نیاز است، 
احداث تصفیه خانه مجدد با مشــارکت بخش 
خصوصی و افتتاح خط انتقال پســاب توســط 

شهرداری منطقه 12 انجام می شود.
وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
قرار است این دو پروژه تا اواخر اردیبهشت و یا 
اوایل خردادماه سال جاری به بهره برداری برسد.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان در خصوص 

بودجه ۹7 شــهرداری این منطقــه گفت: ۸2 
درصد از بودجه منطقه عمرانی و 1۸ درصد آن 
به فعالیت های جاری منطقــه اختصاص داده 

شده است.

برکت با اشاره به پروژه های این منطقه در سال 
جاری ادامه داد: خانــه ورزش امین آباد یکی از 
پروژه هایی است که در محله امین آباد با اعتبار 
۸۵۰ میلیون تومان در دست اجراست و اواخر 

خردادماه به بهره برداری می رسد.
وی از آغــاز عملیــات اجرایی فرهنگســرای 
چندمنظوره در شــهرک مهدیه از هفته آینده 
خبــر داد و گفت: از آنجا که شــهرک مهدیه از 
محالت کم برخوردار شــهر اســت، افتتاح این 
فرهنگســرا در ارتقای فرهنگــی منطقه موثر 
خواهد بود، امیدواریم این پروژه تا پایان سال به 

بهره برداری برسد.

مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث تصفیه خانه ثانویه شمال شهر تا اوایل خردادماه
مدیر پروژه احیای میــدان امام علی)ع ( گفت: 
عملیات ســفت کاری موزه میدان امام علی )ع( 
در سال ۹۵ تکمیل شــده و با اتمام نازک کاری 
 آن در دو قسمت مرمت و نوسازی این موزه در

  نیمــه اول ســال جــاری بــه بهره بــرداری
 می رسد.

مهدی رضایی با اشــاره به اهمیت طرح احیای 
میدان امام علی )ع( اظهار کــرد: طرح احیای 
این میدان در سه فاز طراحی شده که فاز اول و 
دوم شامل احداث زیرگذرهای میدان و احداث 
میدان اصلی و پروژه های تجاری در ســال های 

گذشته به بهره برداری رسیده است.
 وی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز سوم نیز از 
سال ۹4 آغاز شد، افزود: فاز سوم شامل احداث 
میدان جلوخان مســجدجامع در ضلع شمالی 
مجموعه میدان امــام علی )ع( اســت که 12 

پروژه در آن اجرایی می شــود، 11 پروژه آن از 
سوی شهرداری و یک پروژه با همکاری بخش 

خصوصی انجام می شود.
 مدیر پروژه احیای میــدان امام علی)ع( گفت: 
آزادســازی ضلــع غربــی و ضلع 
جنوبی میدان جلوخــان، تکمیل 
عملیات پارکینگ کمرزرین و انجام 
نازک کاری این ساختمان در سال 

۹7 باقوت پیگیری می شود.
وی با اشــاره به اتمام نوسازی موزه 
امام علی )ع( در سال جاری اظهار 
کرد: عملیــات ســفت کاری موزه 
میدان امام علی )ع( در ســال ۹۵ تکمیل شده 
و با اتمام نازک کاری آن در دو قســمت مرمت 
و نوسازی، این موزه در نیمه اول سال جاری به 

بهره برداری می رسد.
رضایی با اشــاره به فعالیت تعداد محدودی از 
فروشندگان در مغازه های میدان اصلی پیش از 
حل مشکالت میدان تاکید کرد: در حال حاضر 
با راه اندازی خط اتوبوس های تندرو، پارکینگ 
و حل مشکالت اساســی میدان مثل روشنایی 
و آب، بــرق و گاز در این محــدوده، ۳۵ تا 4۰ 
فروشــگاه در میدان فعالیت می کنند که تعداد 

آن ها رو به افزایش است.

مدیر پروژه احیای میدان امام علی)ع(:

موزه میدان امام علی)ع( نیمه اول سال به بهره برداری می رسد

بدینوسیله به اطالع اعضا کانون بازنشستگان تامین اجتماعی می رســاند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
سوم و مجمع عمومی عادی نوبت دوم این کانون درتاریخ 1۳۹7/1/2۹ در محل اداره کار اردستان برگزار می گردد. 

خواهشمند است اعضا محترم کانون با همراه داشتن دفترچه بیمه در ساعت ده صبح حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- تغییر و اصالح اساسنامه 

2- گزارش هیئت مدیره و بازرس 
۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی نوبت دوم 
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اردستان

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اردستان 

در حالی که زمزمه هایــی مبنی بر احتمال انتخاب اســتاندار اصفهان به عنوان 
شهردار تهران نقل محافل خبری بود، مهرعلیزاده خود به صورت رسمی این خبر 

را تکذیب کرد.
در ابتدای دوره پنجم شورای شهر، مهرعلیزاده از گزینه های جدی برای تصدی 
شهرداری تهران بود و برنامه مفصلی را هم در این خصوص به شورای شهر ارائه 
کرد؛ اما با توجه به اقبال بیشتر اعضای شورای شهر به محمدعلی نجفی، وی هم از 
کاندیداتوری برای سمت شهرداری تهران کناره گیری کرد و بعد از مدتی از سوی 

دولت، به عنوان استاندار استان اصفهان، انتخاب شد.
اما چند روزی پیش از پایان سال ۹6 بود که استعفای نجفی از شهرداری تهران 
بار دیگر نام مهرعلیزاده را به عنوان یکی از گزینه های تصدی شهرداری تهران بر 
سر زبان ها انداخت؛ البته در همان زمان مدیرکل حوزه استاندار اصفهان این خبر 
را تکذیب کرد و گفت: بنده موضوعی در این باره نشنیده ام و قضاوتی نمی توانم 

انجام دهم.
ســعید صادقی افزود: اســتاندار در حال حاضر در حال رتق و فتق امور استان و 

پیگیری مسائلی از جمله بحث کشاورزان، خشکسالی و.. هستند.
محمد ساالری، عضو شورای شهر تهران  نیز پیش از این گفته بود باید استعفای 
نجفی در شورای شهر بررسی و پس از پذیرفته شــدن درباره گزینه شهرداری 
تصمیم گیری کرد؛ اما بعد از گذشــت حــدود یک ماه از این ماجرا ، محســن 
مهرعلیزاده تکلیف همه را بــرای ماندن در اصفهان و یا بازگشــت به پایتخت 
مشخص کرد. پس از دیدارهای نوروزی مهرعلیزاده با اصالح طلبان و همچنین 
بعد از قبول استعفای نجفی از شهرداری تهران زمزمه حضور وی در ساختمان 
بهشت قوت بیشتری گرفت؛ اما استاندار اصفهان در حاشیه مراسم کلنگ زنی دو 
طرح در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در جمع خبرنگاران عنوان کرد 

که از اصفهان نمی رود.

مهرعلیزاده شایعات را رد کرد؛ 

به»بهشت« نمی روم
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امام  کاظم  علیه السالم:
دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا 

برای برادر دینی است در پشت سر او.
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یادداشت

 زمانی که به آمار تصادفــات جاده ای در ايران 
و جهان توجه می کنيم،متعجب می شــويم 
که چرا بايد آمار ما با آمار جهانی اينقدر فاصله 
داشته باشد. وقتی بيشترگزارش های پليس 
را دنبال کنيم، اطالع می يابيم که ســــاالنه 
هزاران تصادف در کشــورمان رخ می دهد که 
نشــان می دهد ما با تفکر رانندگی  نمی کنيم، 
رعايت قانون نداريم و از نقص مهندسی جاده 
و خودرو، رنج مــی بريم. وحشــــتناک تر و 
غم انگيزتر اينکــه رتبــــه اول مرگبارترين 
 حوادث جــاده ای به ايــران ما تعلــق دارد!

اينجاســت که بايد بدانيم  راه ميانبری در امر 
رانندگی و سالمت به مقصد رسيدن وجود ندارد 
و همه بايد از خودمان شروع کنيم؛ يعنی بدانيم 
تصادف در مثلث جاده ، خودرو و راننده اتفاق 
می افتد و روی اين سه ضلع بايد کار شود. پس 
از آن دو ضلع که کامال در اختيار خودمان است 
بايد آغاز کنيم؛ يعنی نقص فنی خودرويمان را 
برطرف کنيم، حيــن رانندگــی از خوراکی ها 
اجتناب و به عالئم بی توجه نباشــيم، همچنان 
که به رعايت سرعت و ســبقت و برای ارتقای 
فرهنگ پشت رل نشــينی مان واقعا به پويش 
»به احترام آنهايی که دوســتم دارند و دوست 
شان دارم با احتياط رانندگی می کنم بپيونديم. 
« اگر همه رانندگان مذکر و مونث در سال، فقط 
چندبار پيگيــر آمار جان باختگان و مصدومان 
سوانح باشند، اتفاقات قابل تاملی پيش خواهد 
آمد و رانندگان، بی شــک هــوای همديگر را 
خواهند داشــت و هنــگام خــواب آلودگی و 
خســتگی، ديگر کسی ماشينش را اســتارت 
نمی زند، درصد بااليی، مجاز می راننــد، آمارها 
 عوض می شوند و ديگر هر 71 دقيقه يک نفر در 
جاده های کشــــور کشته نخواهد شــــد. 
 اگر ســــری به آمار مرگ و مير و رخدادهای

 جاده ای بزنيم و به سروسامان دادن دو ضلــع 
حادثه هــــای در کمين بپردازيم، می توانيم 
برای ضلع ســوم هم دورانديشــی کنيم ولی 
متاسفانه ما بيشتر تالش داريم تا مشکالت را 
به گردن جاده ها و کيفيت پايين وسايل نقليه 
بيندازيم؛ اگرچه از ضرورت کيفيت وســيله 
نقليه و جاده هم نمی شود به سادگی عبور کرد .

برای کاهش تصادفات جاده ای 
خودمان دست به کار شویم

سمیه مصور

کاظمین  مقدس  شهر 
در آستانه ســالروز 
شهادت هفتمین اختر 
تابناک آسمان امامت و 
والیت شاهد ورود خیل 
مشــتاقان و عاشقان 
اهل بیت)ع( از داخل و 

خارج عراق است.

عکس روز

 عذرخواهی شاهانه)3(
من فقط وظيفه خود می دانم که از اين مردم نجيب عذرخواهی  کنم. اين مردم نجيب در 

اين هوای سرد به خواهش دوستانه من پاسخ داده اند و در مراسم معارفه شرکت کرده 
اند. من بايد مشخص کنم که چه نوع عذرخواهی از بابت چه نوع سرما در برابر چه 
نوع نجابتی الزم است؟ می دانيم که امروز در عصر دانش و بيداری هستيم و دقت 
علمی در تعريف ها و دسته بندی، جايگزين پراکندگی ها و آشفتگی ها شده است. 
بر اساس منابع علمی عذرخواهی به پنج گونه اصلی تقسيم می شود، نخست... پس 
از سه ماه  طبقه بندی انواع عذرخواهی پايان يافت و اعليحضرت وارد مبحث طبقه 
بندی انواع سرما  شد اين بحث  دو ماه طول کشيد. بحث شيرين انواع نجابت و به 

 ويژه انواع ملت نيز تقريبا دو ماه طول کشيد.پادشاه جوان نفسی تازه کرد و گفت:
 » حاال که با انواع عذرخواهی و ... آشنا شديم زمان آن رسيده است که من اعالم 

 کنم بسيار متاســفم که برای شما حرف می زنم و  شــما را ملتی متجدد 
می پندارم آيا  شما فرق زمستان و تابستان را نمی دانيد ؟  آيا  شما نمی 
دانيد که در گرمای مرداد ماه با لباس زمستانی و شال وکاله و درمراسم 
رسمی معارفه پادشاهی شرکت نمی کنند؟ افسوس که من اين همه 
دانش و دقت علمی و حسن ظن خود را برای عذرخواهی از شما به هدر 
دادم. !حاال ديگر مردم نجيب گريه نمی کردند همگی خنده شان گرفته 
بود و زير لب می گفتند: » چی اعليحضرت باهوش و نکته سنجی! ما را 

بببين که چقدر عوام بوديم که دراين گرمای طاقت فرسا با لباس زمستانی 
به مراسم آمديم، آن وقت مدعی مساوات و عدليه و آزادی و تجدد هستيم!

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

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟
  زنــدان قبــل از اســالم نيز 
در ايران استفاده می شده است 
با اين تفاوت کــه زندان ها در 
ابتدا به عنــوان محلی برای از 
بين بردن افراد يا رجالی که به 
نوعی بايد در فراموشی مطلق 
از بين می رفتند، به وجود آمد.

پس از ورود اسالم نيز در ايران  اين بازداشتگاه ها به دست خلفای عباسی 
احداث شد و کم کم به روزهای قبل از ورود اسالم و محبوس کردن برای 
از بين بردن افراد تبديل شــد.برای اولين بار در ايران در دوران قاجاريه 
امير کبير در سال 1266ه.ق. با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سر و 
ســامان دادن به اوضاع زندان ها و زندانيان کرد ولی به خاطر عزل ا و، اين 
اقدامات چندان دوامی نداشت با  اين همه در دوران قاجار باز هم تشويق 
برخی افراد نظير ميرزا حسين خان سپهساالر اقداماتی برای انسانی کردن 

زندان ها صورت پذيرفت. 
در ميان اين اقدامات کنــت دومون فورت، اولين رييــس پليس تهران 
 توانســت اقدامات عمده ای را در دوران پس از وقوع انقالب مشروطه به

 وجود آورد. 

بریده ها

تو زندگی تون مثل دالر باشین، امروز تون با 
دیروزتون فرق کنه!

يعنی چی قيمت دالر رو آوردن پايين؟ من روش حساب کرده بودم، کل 
زندگيم رو فروخته بودم و يه ده دالری گرفته بودم!

احساس می کنم اين دالر 4 و دويستی از ايناست که گوشه ندارن!
آدمای عجيبی هســتيم. دالر ميره باال ناراحت می شــيم مياد پايين   
ناراحت می شيم طوری شده که مسئوالن بايد دونه دونه از مون بپرسن دالر 

چندی دوست داری عزيزم!
عموی من پارسال تو عروسی فاميلمون وقتی دالر ريختن رو سر داماد 
يه دونه يه دالری برداشت از روی زمين، اين دو سه روز هر دقيقه قيمت دالر 
رو چک می کنه و تو گروه خانوادگی می فرسته! حاال هم که دالرارزون  شده 

رفته تو کما
ديروز رفتيم رستوران و عکس آپلود نکردم اينســتا و نصف بدنم االن 

فلجه!
بعضی مواقــع که به صدای ضبط شــده خــودم گوش مــی دم دلم 
 می خواد از هر کســی کــه توی عمــرم باهانــش حــرف زدم حالليت 

بطلبم!
اگه بدونين واسه يه قوطی   شير خشک چند تا شير می کشن و خشک 

می کنن ديگه از اين محصول حمايت نمی کردين!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

گل های کوچک شــادی 
می روید ...

»گرگ بیابان« 
هرمان هسه

»غم انگیزترین لحظات 
زندگی«

انگیزتریــن  غــم  در 
بــه  نیــز  زندگــی هــا 
درخشــــان  لحظاتــــی 
برمی خوریــم و حتی در 
 میان شــن و ســنگ هم 

جرمی ميکس آمريکايی که در ســال 2014 به عنــوان زيباترين مجرم جهان 
شناخته شد در فرودگاه هيترو لندن بازداشــت و به آمريکا بازگردانده شد.جيم 
جردن، مدير برنامه های ميکس با اشاره به اينکه او تمام مدارک مورد نياز برای 
ورود به لندن را داشت اعالم کرد که ميکس از اين اتفاق بسيار ناراحت است.اين 
در صورتی است که ميکس به دســتور پليس به نيويورک بازگشت در حالی که 
همسر و مدير برنامه هايش در لندن ماندند. درباره آينده کاری اين مدل خبری 
منتشر نشده است.ميکس در سال 2014 پس از آن معروف شد که به جرم حمل 

غيرقانونی سالح بازداشت و متهم به حبس به مدت 27 ماه شد.

گران ترين مرغ و خروس دنيا با نام آيام سمانی نوعی از ماکيان سياه رنگ است که 
بومی کشور اندونزی محسوب می شود.قيمت يک جفت از اين مرغ و خروس گاهی 
به 5 هزار دالر می رسد.پرها، گوشت و اندام های داخلی اين پرنده به رنگ سياه است، 
اما خون جاری در رگ های آن به رنگ قرمز تيره است و تخم هايی که می گذارد نيز به 
رنگ تخم مرغ های معمولی است.اين نژاد برای اولين بار توسط مهاجران مستعمره 

هلندی و در منابع آنها توصيف شده است .
کشف چوب باستانی 90 هزار ساله در اسپانيا اين روزها در حالی مورد توجه باستان 
شناسان قرار گرفته است که اين کشف مهم در کاوش  های باستانی شمال اسپانيا 
رخ داده و دو ابزار چوبی ساخته دست انسان نشان از خالقيت انسان های باستانی در 
ساخت ابزارهای چوبی بوده است.جالب  ترين ويژگی اين دو کشف چوب باستانی 
اين است که ساخته دست نيست و به گفته دانشمندان اين ابزار توسط عموزاده های 
انسان امروزی، نئاندرتال ساخته و استفاده شــده است که در اين ميان و به گفته 
باستان  شناسان، تاکنون چندين اثر باستانی در سايت »اران بالتزا« در اسپانيا کشف 

شده که اين دو ابزار چوبی در آن پيدا شد.

اخراج زیباترین مجرم جهان از انگلیسکشف دو چوب باستانی 90 هزار ساله در اسپانیا

گران ترین مرغ و خروس دنیا
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