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زعفران و پسته جایگزین محصوالت کشاورزان شرق اصفهان شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

3

راه آهن اصفهان در رتبه نخست تخلیه بار کشور
مدیرکل راه آهن استان اصفهان مطرح کرد:

فرمانده انتظامی استان:3

8

آمار تصادفات فوتی موتور سیکلت 
زیبنده استان اصفهان نیست

 مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان:

گردشگری صادرات 
نامرئی است

3

3

 فعالیت 4 هزار استاد بسیجی
 در دانشگاه های اصفهان

11
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رهبر انقالب دردیدار رییس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

نگاه مجلس نباید مأیوسانه باشد
حضرت آیت ا… خامنه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی، صبح دیروز 
در دیدار رییــس و نمایندگان و جمعــی از کارکنان مجلس شــورای 
اســالمی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحــل، عصاره فضایل 
یعنی جوهــره برترین خصوصیات ملــت خواندند و افزودنــد: نمایندگان در 
 قانون گــذاری و عمــل به وظایف اساســی خود مســائل مهمــی همچون

اولویت های کشور، رفع مشکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط...

طرح بندرخشک اصفهان 
مراحل نهایی را طی می کند

دورهمی!
شهردار از استفاده از تفریح محبوب اصفهانی ها برای توسعه گردشگری شهر خبرداد ؛

رییس کل داد گستری استان خبر داد: 

توهین و افترا؛ رتبه نخست جرایم در استان

11

چمران دانشمند، 
چمران نماینده، 
چمران وزیر، چمران 
انقالبی

  الگویی برای رسیدن به 
هرآنچه دوست می داری؛   

4

هشتم شوال، سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد 

 مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:شهر ورزنه در انتهای رودخانه زاینده رود، جایی  که به  تاالب بین المللی  گاوخونی ختم می شود، قراردارد که 
در تابستان سال جاری برای گذر از بحران کم آبی  این منطقه  آب انبارها وارد مدار بهره برداری شدند.

مهندس »هاشم امینی«  با بیان اینکه ورزنه در انتهای خط آبرسانی اصفهان بزرگ در حوزه شهرستان اصفهان قرار دارد افزود: برخورداری شرکت آبفا استان اصفهان 
از شبکه  هوشمند توزیع منجر به آن شده که آب شرب بین تمام نقاط استان عادالنه توزیع شود. اما از آنجایی که حجم ذخیره سد زاینده رود محدود است، برای گذر 
از بحران کم آبی، استفاده از آب انبارها در شهر ورزنه در دستور کار قرارگرفت. وی افزود: در حال حاضر به دلیل حجم بسیار محدود ذخیره آب سد زاینده رود 30 
درصد تخصیص آب طرح این شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است که تالش شده با تعدیل فشار و ترغیب مردم به مصرف بهینه ، آب مورد نیاز در 
اختیار مردم قرار گیرد. امینی عنوان کرد: هم اکنون دو حلقه چاه در مدار بهره برداری قرار دارد  و یک حلقه چاه جدید نیز در حال حفر است اما از آنجاکه EC آب در 

شهر ورزنه بسیار باالست وبه بیش از 4 هزار می رسد  مقرر شد در آینده نزدیک به روش BOO دستگاه آب شیرین کن در این شهر راه اندازی شود.
مهندس امینی افزود: در تابستان سال جاری برای اینکه مردم شهر ورزنه بتوانند خدمات پایدار آبفا را دریافت کنند، آب انبارحاج محمد باقر با قدمت 300 ساله پس 

از تجهیز امسال وارد مدار بهره برداری شد به طوری که مردم از این آب انبار که در مرکز شهر قرار دارد، آب شرب مورد نیاز خود را برداشت می کنند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به دیگر تدابیری که برای تامین آب شرب ورزنه  در دستور کار قرارگرفته است، خاطرنشان ساخت: مرمت 
و تجهیز آب انبار هزار متر مکعبی مسجد جامع واستفاده از مخزن دو هزار مترمکعبی شهرک صنعتی ورزنه و نیز بهره گیری از مخزن سه هزار مترمکعبی آبفا از 
دیگر اقدامات در زمینه گذر از بحران کم آبی در این شهر می باشد. مهندس امینی  با اشاره به  اهمیت تامین خدمات آبفا به شهر ورزنه اظهار داشت : ورزنه به دلیل 
برخورداری از  جاذبه های گردشگری، شهری توریست پذیر محسوب می شود و  تنها  شهریست که به صورت سنتی زنان چادر سفید به سر می کنند و به   شهر 
»کبوتران سفید« شناخته شده است. نیز وجود تپه های شنی درکویر ورزنه ازدیگر جاذبه های گردشگری این شهر است. بر این اساس این عوامل  خدمات رسانی 
پایدار را می طلبد .وی  با بیان اینکه کمترین میزان هدر رفت آب در استان مختص به شهر ورزنه است، تصریح کرد: با اقداماتی همچون اصالح شبکه فرسوده  که در 

چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفت، میزان هدر رفت آب در شهر ورزنه به 6 درصد رسید که کمترین میزان در سطح استان است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 

نقش آفرینی آب انبارها برای گذر از بحران »کم آبی« در شهر ورزنه



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2444 | پنجشنبه 31 خرداد 1397 | 7 شوال 1439

حضرت آیــت ا… خامنــه ای، رهبر معظــم انقالب 
اســالمی صبح دیروز در دیدار رییس و نمایندگان و 
جمعی از کارکنان مجلس شــورای اسالمی، مجلس 
را رکن رکین نظــام و به فرموده امــام راحل، عصاره 
فضایل یعنــی جوهــره برترین خصوصیــات ملت 
خواندند و افزودنــد: نماینــدگان در قانون گذاری و 
 عمل به وظایف اساســی خود مسائل مهمی همچون

 »اولویت های کشور، رفع مشکالت مردم بویژه طبقات 
ضعیف و متوسط، تاثیرناپذیری از دیدگاه های غربی، 
انقالبی گری و پرهیز از اشــرافی گری« را مورد توجه 

کامل قرار دهند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در ابتدای سخنان شــان 
خدمت خالصانه به مردم را برترین عبادات دانستند و 
گفتند: همه اقدامات، رفتار و گفتار نمایندگان اگر برای 
خدا و در راه رضای او باشــد، خدمت واقعی و موجب 

تقرب به پروردگار است.
ایشان با تاکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره باید 
نسبت به دوره قبل افزایش یابد، دستیابی به این هدف 
را در گرو کار بیشــتر و بهتر برشمردند و خاطرنشان 
کردند: الزمه در صدر قرار گرفتن در میدان خدمت، 

کار برتر و اقدام و عمل اساسی است.
رهبر انقالب اسالمی، گزارش رییس مجلس از کارهای 
انجام شــده را خوب ارزیابی کردنــد و در عین حال 
افزودند: شــاخص های کّمی همچون تعداد مصوبات 
برای این ارزیابی کافی نیست بلکه باید وزن مصوبات 
در مدیریت کشور یعنی تاثیر قوانین در پیشرفت ایران 

و رفع مشکالت مردم، اندازه گیری شود.
ایشان با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلس به عنوان 
»عصاره فضایل ملت«، خاطرنشان کردند: ملت ایران 
در تاریخ نماد فضایلــی همچون »ایمان، علم، اعتماد 
به نفس، اســتقالل، پایداری و افتخار به داشته های 
خــود« بوده اســت و بر همیــن اســاس، مجلس و 
نمایندگان آن باید عصاره چنین فضایلی و مظهر عزت 

ملی، اقتدار و استحکام نظام اسالمی باشند.
حضرت آیت ا... خامنــه ای در همیــن زمینه تاکید 
کردند: مجلس نباید نماد تردید و خودکم بینی، یأس 
و ناامیدی، و بی اعتنایی و بی مباالتی به مسائل کشور 
باشد و نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت ها و توانایی های 

ملی نگاه کند.
رهبر انقالب اســالمی با یادآوری دو نمونه تاریخی از 
تهاجم بیگانگان یعنی ورود سلجوقیان و مغول ها به 
ایران و همچنین با اشاره به ورود اسالم عزیز به ایران، 
خاطرنشــان کردند: در همه این دوره ها زبان فارسی 
و فرهنگ و هنــر و تمدن ایرانی محفــوظ ماند و روز 
به روز پیشــرفت کرد که این نشانه اقتدار و استحکام 

ملت است.
ایشان، با اشاره به دشمنی همه جانبه با مردم ایران در 
چهل سال گذشته افزودند: چهل سال است که جبهه 
عظیمی از دشــمنان همچون جنگ احزاب در صدر 
اسالم با هر کار ممکن مانند جنگ و تحریم و توطئه 
امنیتی، سخت ترین اقدامات خصمانه را علیه ملت ایران 
انجام داده اند؛ اما امروز علم، اقتدار، پیشرفت، عظمت و 
حضور بین المللی ایران روزافزون و غیرقابل مقایسه با 

روز اول انقالب است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای در نوعی جمع بندی از این 
بخش سخنان شان خطاب به نمایندگان تاکید کردند: 
ملت ایران چنیــن ملت پرافتخار و ممتازی اســت، 

بنابراین شما که عصاره فضایل آنها هستید با این نگاه 
به خود و مجلس بنگرید و وظایف تان را انجام دهید.

رهبر انقالب اســالمی، »قانون گذاری و ریل گذاری 
حرکت اجرایی کشــور« را مهم ترین وظیفه مجلس 
خواندند و با تاکید بر افزایش مســتمر کیفیت قانون 

گذاری، نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند.
»توجــه بــه اولویت های کشــور و پرهیــز کامل از 
قانون گذاری در زمینه مسائل کم اهمیت« نخستین 
نکته ایشان بود.حضرت آیت ا... خامنه ای به نمایندگان 
ملت خاطرنشان کردند: شــما برای خدمت به ملت 
فقط چهار سال مهلت دارید؛ بنابراین لحظه لحظه  آن 
را صرف قانون گذاری در مسائل مهم و دارای اولویت 
کنید. »عملی بودن قوانین« و »پرهیز از قانونگذاری 
در مسائل خالف مصلحت کشور« دو نکته دیگر رهبر 

انقالب خطاب به نمایندگان مجلس بود.
ایشــان در همیــن بحــث در زمینه معاهــدات و 
کنوانسیون های بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا 
در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامین منافع 
و مصالح آنها پخت و پز می شــود و سپس با پیوستن 
دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر 
بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی 
مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید 
قرار می دهند که مثال ۱۵۰ کشــور پذیرفته اند شما 

چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقالب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه 
کنوانســیون ها افزودند: همانگونه که درباره »برخی 
کنوانسیونهای بین المللی اخیرا مطرح شده در مجلس« 
گفتیم، مجلس شورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل 
اســت، باید مســتقال در موضوعاتی مثل  مبارزه با 

تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون گذاری کند.
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات 
بین المللی خوب باشد؛ اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد 
به این مفاد به کنوانسیون هایی بپیوندیم که از عمق 
اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند.

حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه بحث ضرورت های 
قانون گذاری افزودند: قانون در درجه اول باید در جهت 

رفع مشکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط 
باشد و به گونه ای نباشــد که آلت دست و در خدمت 

صاحبان زر و زور قرار گیرد.
»رعایت کامل جنبه های کارشناســی با استفاده از 
توانمندی های مرکــز پژوهش های مجلس و نیز آرا و 
دیدگاه های نخبگان خارج از مجلس« نکته دیگری بود 
که رهبر انقالب به نمایندگان ملت توصیه مؤکد کردند.

ایشــان با انتقاد از برخی تاثیرپذیری ها در مجلس از 
دیدگاه های غربی در بحث و بررسی مسائل مربوط به 
»خانواده« گفتند: در قانون گذاری در پی حل واقعی 

مشکالت باشید.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: سبک 
زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی خانواده است 
و مشکالت العالجی را برای آنها به وجود آورده است، 
بنابراین در قانون گذاری برای حل مشکالت خانواده 
های ایرانی، نباید به نگاه غربی ها به زن، فرزند، پدر و 

مادر توجه کرد.
»قانون گذاری در جهت اولویت مهم کشور یعنی حل 
معضالت اقتصادی« دستور کار دیگری بود که رهبر 

انقالب برای مجلس ترسیم کردند.
ایشــان با ابراز خرسندی از تشــکیل جلسه سران و 
عناصر ســه قوه برای ورود جدی به مسائل اقتصادی 
گفتند: این جلسه باید بُِبرد و با تصمیمات قوی، راه را 
برای حل مشکالت موجود باز و مجلس نیز در همین 
جهت حرکت کند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده از 

مشکالت اقتصادی ندهد.
»تازه گردانی و تنقیح قوانین«، »حذف برخی قوانین 
گذشــته که فلســفه وجودی و منطق تصویب خود 
را از دســت داده اند«، »رفع برخــی قوانین متضاد و 
مشکل آفرین از جمله برای تسهیل در فضای کسب 
و کار«، نکته دیگر رهبــر انقالب در باب ضرورت های 

قانون گذاری در خانه ملت بود.
ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تاخیر در اجرای قوانین 
در برخی دســتگاه ها تاکید کردند: قانون برای اجرا 
تصویب می شود و مجلس اجرای قوانین را پیگیری و 

مطالبه جدی کند.

حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکید بــر رفتار انقالبی 
نمایندگان یعنی »رفتار عاقالنه، مدبرانه و مجاهدانه« 
خاطرنشان کردند: شما در سوگند نمایندگی متعهد 
می شوید که از مبانی و دســتاوردهای انقالب و نظام 
صیانت کنید و عمل به این سوگند جز با رفتار انقالبی به 
معنای صحیح آن ممکن نیست، ضمن اینکه اگر به این 
تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس از لحاظ 

قانون اساسی و شرع دچار اشکال می شود.
رهبر انقالب با اشــاره به توصیه همیشــگی خود به 
مسئوالن کشور برای »مدیریت جهادی« گفتند: باید 
روحیه، ایمان و انگیزه انقالبی بر رفتار، سخن گفتن و 

اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد.
»حضور به موقع و کامل در کمیسیون ها و صحن علنی 
مجلس«، »پرهیز کامل از سفرهای خارجی غیر ضرور« 
و »پرهیز از اشــرافی گری« توصیه هــای دیگر رهبر 

انقالب به نمایندگان بود.
حضرت آیت ا...خامنه ای، »اشرافی گری« را بالی بزرگ 
کشور خواندند و افزودند: اگر خلق وخوی اشرافی جزو 
سبک زندگی ما شد، تبعات منفی آن از جمله ریزش ها 

پایانی نخواهد داشت و کار خیلی مشکل می شود.
رهبر انقالب در ادامه سخنان شــان بحث »نظارت بر 
رفتار نمایندگان« را حتی از نظارت مجلس بر دولت و 
دیگر مجموعه ها مهمتر دانستند و تاکید کردند: هیئتی 
که در این زمینه در مجلس ایجاد شــده باید تقویت 
شــود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان 

نظارت کند.
ایشان عملکرد مجلس شورای اسالمی به عنوان یک 
رکن اساسی نظام را تا به امروز خوب و رو به پیشرفت 
خواندند و تاکید کردند: این حرکت باید هرچه بیشتر 
تقویت شود، زیرا کشور به استحکام ساخت درونی ملت 

و نظام نیاز دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به آشــکار شدن 
روزافزون خباثت ذاتی زورگویان بین المللی افزودند: 
دیدن تصاویر جنایــت جدا کردن هــزاران فرزند از 
مادران شان در آمریکا، انسان را بی طاقت می کند اما 
آمریکایی ها با خباثت کامل، فرزندان را از والدین مهاجر 
جدا می کنند.ایشان حمالت جنایت بار و خونین چند 
کشور دارای تسلیحات پیشرفته برای خارج کردن یک 
بندر از دســت مردم مظلوم یمن را نمونه ای دیگر از 
ذات خبیث زورگویان جهانی خواندند و افزودند: این 
دشمنان بشریت به علت ایســتادگی و عدالت طلبی 
ملت ایران با جمهوری اسالمی نیز دشمنی می کنند 
اما ملت ایران به فضل الهی با حفظ استحکام داخلی، بر 

آمریکا و دیگر دشمنان پیروز خواهد شد.
رهبــر انقــالب اســالمی خاطرنشــان کردند:این 
جنایتکاران، شمرهای زمان هستند و به فرموده قرآن، 
هیچ عهد و پیمان آنها مورد اعتماد نیست و این حقیقت 

را ملت ایران امروز به روشنی می بیند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان سخنان شان تاکید 
کردند: دشــمنان ملت ایران به معنای واقعی کلمه 
باج طلب و زورگو هستند و بدیهی است که نظام، ملت 
و مســئوالن ایران زیر بار هیچ باج طلــب و زورگویی 
نخواهند رفت.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
رییس مجلس با بیان گزارشی از اقدامات مجلس در 
حوزه نظارت و قانون گذاری، گفت: در مجلس، ۲۰۰ 
جلسه علنی برگزار شد و ۱۰۹ قانون و ۱۴ مورد تحقیق 

و تفحص به تصویب رسید.

 درخواست امارات از روسیه
 برای تحت فشار قرار دادن ایران

سفیر امارات در مسکو مدعی شد که امیدواریم 
روسیه برای توقف دخالت های ایران در کشورهای 
عربی بر آنها فشــار بیاورد.معضد حارب الخییلی 
گفت: امیدواریم که روســیه بــه منظور توقف 
دخالت های ایــران در امور داخلی کشــورهای 
عربی بر آنها )ایران( فشار بیاورد، زیرا ایران به جز 
سوریه، عراق، کویت، عربستان و یمن در موریتانی 
و الجزایــر نیز دخالت می کند.ســفیر امارات در 
مســکو مدعی شــد: امیدواریم که ایران از تفکر 
ایدئولوژیک و انتشار آن در منطقه دست بردارد 
و همانند یک کشــور رفتار کند نه یک انقالب.
وی همچنین گفت که ایران بایــد به حاکمیت 
کشورهای همســایه احترام بگذارد و این امر به 
سود ایران، کشــورهای منطقه و ثبات و امنیت 

جهان خواهد بود.

جانسون: 
قصد خروج از توافق هسته ای 

را نداریم
وزیــر امورخارجه انگلیــس با تاکید بــر اینکه 
کشــورش از برجام خارج نخواهد شــد، گفت: 
اقدامات الزم برای تضمین منافــع مورد انتظار 
ایران از توافق هسته ای را انجام می دهیم.جانسون 
با بیان اینکه پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام 
حســاب شــده بود، گفت: ما انتظار داریم ایران 
به پایبندی به تعهداتش در برجــام ادامه دهد، 
در عوض ما بــه همراه شــرکای اروپایی و دیگر 
شرکای مان اقدامات الزم را برای تضمین منافع 
ایران، حاصل از رفــع تحریم ها ذیل برجام انجام 
می دهیــم.وی در ادامه این نامه کــه روی وب 
ســایت وزارت امورخارجه انگلیــس قرار گرفته 
است، تصریح کرد: انگلیس قصدی برای خروج از 
برجام ندارد. توافق هسته ای با ایران برای امنیت 
ما مهم است و تا زمانی که ایران به محدودیت های 
تعیین شــده در این توافق پایبند باشد، ما نیز به 

آن متعهدیم.

براساس یک نظرسنجی؛
 اکثریت ژرمن ها 

راهکار مرکل را باور ندارند
نتایج یک نظرسنجی از میان شهروندان آلمانی 
نشــان می دهد که اکثریت آنها راهکار اروپایی 
مرکل در حل بحــران مهاجرت را بــاور ندارند.
نزدیک به دو هفته از زمانــی که »آنگال مرکل« 
صدر اعظم آلمان بــرای یافتن راهکاری اروپایی 
به منظور حل بحران مهاجــرت تالش می کند، 
گذشته و هنوز به دستاورد مشخصی در این رابطه 
دست پیدا نکرده اســت. براساس نظرسنجی که 
از ســوی مرکز افکار سنجی »ســی وی« بنا به 
درخواســت روزنامه دی ولت انجام شده بالغ بر 
۷۵ درصد از شهروندان آلمان معتقدند که مرکل 
در دســتیابی به راهکار اروپایی برای حل بحران 

مهاجرت ناکام خواهد ماند. 

آمریکا، از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل خارج شد

نماینده آمریکا در سازمان ملل خروج واشنگتن 
از شورای حقوق بشر ســازمان ملل را اعالم کرد.
مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با قرائت یک 
بیانیه مطبوعاتی، تصمیم دولــت دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا را در خروج از شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد، اعالم کردند.هیلی گفت 
که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند تغییر 
واقعی است و پامپئو نیز گفت که شورای حقوق 
بشــر ســازمان ملل در تحقق اهدافش شکست 
خورد.بالفاصله پــس از اعالم خــروج آمریکا از 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل، نماینده رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل از این اقدام آمریکا 

استقبال کرد.

نگاه مجلس نباید مأیوسانه باشد

دستور روحانی برای توقف 
گرانی های غیرمتعارف

ســخنگوی دولت با بیان اینکه ارز کافی در 
کشــور وجود دارد، گفــت: از تخصیص ارز 
به کاالهایی که در داخل تولید می شــود و 
یــا واردات آن ضروری نیســت، جلوگیری 
می شــود. محمدباقر نوبخت افــزود: دولت 
خود را مسئول تامین نیازهای اساسی مردم 
می داند و هر جا برای تامیــن این مطالبات 
تشــخیص دهد که باید ورود کند این کار را 

انجام می دهد.
وی درباره واکنش دولــت به افزایش حبابی 
قیمت ها در بخش های مختلف گفت: رییس 
جمهور با تشــکیل جلســه ای با مسئوالن 
و فعــاالن بخش خصوصی، به طور رســمی 
درخواست کرد که این بخش ها به بازار ورود 
پیدا کنند و افزایش غیــر متعارف قیمت ها 

متوقف شود.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛
سهمیه جانبازان در دانشگاه ها 

افزایش یافت
مجلس با کلیات طرح اصالح ماده ۹۰ قانون 
برنامه ششــم توســعه درخصوص سهمیه 
ایثارگران در دانشــگاه ها موافقــت کرد.بر 
اساس ماده واحده این طرح، »سهمیه ورود 
به دانشگاه ها با ۵ درصد سهمیه اختصاصی 
برای همســران و جانبازان زیر ۲۵ درصد و 
همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه 
سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد 

افزایش می یابد«.

راه اندازی هشتگ حمایت 
از روابط ایران و قطر

کاربران فضای مجازی در قطر و کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس بــا راه انــدازی 
هشــتگ #ادعم- عالقه- قطــر- بایران از 
گســترش روابط قطر با جمهوری اســالمی 
ایــران حمایــت و تهــران را بــرای مردم 
 قطر شایســته تــر از امــارات و عربســتان 

دانستند.
کاربران فضای مجــازی همچنین از مواضع 
منفی کشــورهای عربســتان و امارات علیه 
توســعه روابط دوحه – تهران انتقاد کردند. 
راه اندازی این هشــتگ پــس از آن صورت 
گرفت که حسن روحانی و شــیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر طــی تماس تلفنی 
 بر لزوم توســعه روابــط در همــه زمینه ها 

تاکید کردند.

»غریب آبادی« سفیر ایران نزد 
سازمان های بین المللی شد

کاظم غریب آبادی به پیشــنهاد محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجــه و تصویب رییس 
جمهوری به عنــوان ســفیر و نماینده دائم 
ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین 

منصوب شد.
 »کاظم غریــب آبــادی« پیــش از این در

 سمت های مختلف از جمله معاون امور بین 
الملل ســتاد حقوق بشر و ســفیر جمهوری 
اســالمی ایران در هلند و نماینــده دائم نزد 
سازمان منع سالح های شــیمیائی خدمت 
کرده است.پیش از این، رضا نجفی مسئولیت 
نمایندگی ایران نزد سازمان های بین المللی 

در وین را برعهده داشت. 
دفتر اروپایی ســازمان ملــل متحد، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، سازمان بین المللی 
مقابله با جرم و مواد مخدر، سازمان منع جامع 
آزمایش های هسته ای، سازمان ملل متحد 
برای توسعه صنعتی )یونیدو(، اوپک، صندوق 
اوپک و کمیته فضای ماورای جو ملل متحد 
از جمله سازمان های بین المللی هستند که 
در وین مســتقر بوده و نمایندگی کشورمان 
 نزد آنهــا، برعهده ســفیر و نماینــده دائم 

است.

نصرا...پژمانفر
نماینده مردم مشهد:

دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضائیه گفت: سیستم 
قضائی ایران امروز در ســیبل تهاجم کشــورهای 
غربی اســت. با وجود اینکه ما مدرن ترین سیستم 
قضائی را در جهان اســالم و منطقــه و حتی غرب 
آسیا داریم؛ اما بیشــترین تهاجمات هم به سمت 
ما صورت مــی گیرد.الریجانی افــزود: جمهوری 
اسالمی دارای سیستم قضائی مبتنی بر تلقی مدرن 
و امروزی از قوانین قضائی و کیفری در دنیاســت؛ 
البته این مســائل برای خیلی از کشــورها توضیح 
داده نشده است.دبیر ســتاد حقوق بشر ادامه داد: 
تلقی کشورهای غربی این است که سیستم قضایی 
ایران شبیه برخی کشــورهای حوزه جنوبی خلیج 
فارس است؛ اما وقتی متوجه می شوند در سیستم 
قضائی ما چه دقت ها و پیچیدگی های قانونی دارد 
و نظامات آیین دادرســی ما چه ویژگی هایی دارد 
برای آنها جالب به نظر می رســد. الریجانی افزود: 
جمهوری اسالمی دارای سیستم قضائی مبتنی بر 
 تلقی مدرن و امروزی از قوانین قضائی و کیفری در

 دنیاست.

سیستم قضائی ما مورد تهاجم 
کشورهای غربی قرار دارد

محمدجواد الریجانی:

کافه سیاست

عکس  روز 

پنجمین دور رایزنی های 
سیاسی ایران و فرانسه

مذاکره  ایران با آمریکا احمقانه است

پیشنهاد سردبیر:

نماینــده مردم مشــهد در مجلــس گفت: 
در مــورد موضــوع FATF بایــد بگوییم ما 
هیچ قرارداد اســتعماری را امضا نخواهیم 
کرد.نصــرا... پژمانفر اظهار داشــت: درباره 
موضوع FATF مســائل متفاوتــی از ناحیه 
شــخصیت های مختلف ابراز می شــود، اما 
درباره ایــن موضوع بســیاری از افراد حتی 
اجازه اظهارنظــر را نمی خواهند به عده ای 

بدهند. 
وی همچنین تصریح کرد: به جای اینکه این 
افراد اســتدالل منطقی و ادله خود را ارائه 
کنند، موضوعات دیگــری مطرح می کنند. 
پژمانفــر بــر همین اســاس گفــت: حتی 
روزنامه ها امروز مانند دوران برجام لیستی 
درســت کرده اند و نمایندگانی هم که سواد 
این کار را یاد دارند یــا ندارند، در این حوزه 

دخیل شده اند.

 هیچ قرارداد استعماری 
را امضا نمی کنیم

بیژن زنگنه
 وزیر نفت:

امام جمعه موقت تهران گفت: کســانی که  بیانیه 
را امضا کردنــد از  مردم ایــران عذرخواهی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به سخنان 
ترامپ درباره مذاکره دوباره ایــران و آمریکا بیان 
کرد: این تعبیر یک تعبیر احمقانه اســت؛ چراکه 
ترامپ تاریخ نخوانده و کسی که تاریخ نخوانده باشد 
و ملت ایران را نشناسد این اراجیف را بیان می کند. 
خاتمی با بیان اینکه عدول از اصول انقالب اسالمی 
دیگر ابزار دشــمن برای براندازی اســت، تصریح 
کرد:استکبارستیزی از اصول انقالب اسالمی است 
و عزت ما نیز در همین اســت؛ اما عده ای با انتشار 
بیانیه از داخل کشور برای دشــمن خوراک تهیه 

می کنند.
 وی با بیان اینکه کســانی که ایــن بیانیه را امضا 
کردنــد، بدعهــدی آمریــکا را در طــول تاریخ 
ندیده اند، گفت: ایــن عده باید به خــود آیند و از 
مردم ایــران عذرخواهی کنند؛ امــا اگر مغرض و 
 معاند هســتند که باید دعا کرد با ترامپ محشــور

 شوند. 

مذاکره  ایران با آمریکا 
احمقانه است

امام جمعه موقت تهران: 

 وزیر نفت گفت: پرداختن به موضوع افزایش 
تولید نفت اوپک، چراغ سبز به تصمیم های 
آمریکاســت؛ در حالــی که اکنــون با عدم 
تعادل در بازار نفت مواجه نیســتیم و نیازی 
به افزایش تولید نیســت.بیژن زنگنه با بیان 
این که ما با ســطح کنونی قیمت ها مشکل 
نداریم، گفت: رییس جمهوریآمریکا مشکلی 
با قیمت های بــاال ندارد، زیرا این ســطوح 
قیمتی ســبب افزایش تولید شــیل اویل 
می شود؛ اما در افکار عمومی این گونه جلوه 
می کند که مخالف است و از اوپک می خواهد 
که شــرایط را تغییر دهــد و اوپک را مقصر 
این شــرایط جلوه می دهد، در حالی که این 
شــرایط را اوپک به وجود نیاورده، بلکه این 
دولت آمریکاســت که مســبب این شرایط 
 است و حال هم شرایط باید ازسوی خودشان

 اصالح شود. 

افزایش تولید نفت،چراغ سبز 
به تصمیم های آمریکاست

پیشخوان

بین الملل
رهبر انقالب دردیدار رییس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

دانشــجویان  مهلــت 
به وزیر علوم

رواج پدیده تلگرام مخفی 
میان اصولگرایان

ترامپ دنبال معامله است 
نه حقوق بشر

تحریــم بــا  جنــگ 
 نبرد با فساد

چهره ها
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راه آهن اصفهان در رتبه نخست تخلیه بار کشور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 الزامات مالياتي 
صاحبان مشاغل

مطابق تبصره 3 ماده 177 اين قانون، صاحبان 
مشاغل مکلف هستند ظرف چهارماه از تاريخ 
شــروع فعاليت، مراتب را به طورکتبی به اداره 

امور مالياتي محل اعالم کنند.
در صورتي که صاحبان مشــاغل از انجام اين 
تکليــف در مهلت مقــرر خــودداري نمايند، 
مشــمول جريمه اي معادل10 درصد ماليات 
قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيالت 
و معافيت هاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط 
اداره امور مالياتي خواهندشــد. اين حکم در 
مورد صاحبان مشــاغلي که براي آنها از طرف 
مراجع ذي ربط پروانه يا مجــوز فعاليت صادر 

شده است، جاري نخواهد بود.
قانونگذار معموال براي تشــويق آن دســته از 
فعاالن اقتصادي که با رعايت قوانين و مقررات 
به تحقق درآمدهــاي مالياتي کمک مي کنند، 
تســهيالت و امتيازات خاصــي را پيش بيني 
 کرده کــه در ادامه بــه برخي از آنها اشــاره 

مي شود.
درآمد ساالنه مشمول ماليات صاحبان مشاغل 
که اظهارنامــه مالياتي خــود را طبق مقررات 
در موعد مقرر ارائه کرده اند، براســاس ميزان 
معافيت موضوع مــاده )84( قانون ماليات ها، 
از پرداخت ماليات معاف می شــوند، اما مازاد 
آن به نرخ هاي مذکور در مــاده )131( قانون 
ماليات هاي مستقيم مشــمول ماليات خواهد 
بود؛ شرط تســليم اظهارنامه براي استفاده از 
معافيت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به 

بعد جاري است.
همچنين درآمد مشــمول ماليات اشــخاص 
حقيقی موضــوع قانون مذکور کــه مکلف به 
تسليم اظهارنامه مالياتی هســتند، به استناد 
اظهارنامه مالياتی مودی که با رعايت مقررات 
مربــوط تنظيــم و ارائه شــده و موردپذيرش 

قرارگرفته باشد، خواهد بود. 

بازار

جاروبرقي

رییس بازاریابی و فروش شرکت 
پاالیش نفت اصفهان خبر داد: 

عرضه پالتفرميت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در 

بورس
رييس بازاريابی و فروش شرکت پااليش نفت 
اصفهان ازعرضه پالتفرميت شــرکت پااليش 
نفت اصفهان در بــورس برای نخســتين بار 

خبر داد. 
»ابراهيم کاويانی پور« گفت: برای نخســتين 
بار پالتفرميت توليدی شــرکت پااليش نفت 
اصفهان در بازار فيزيکــی بورس انرژی عرضه 

و معامله شد.
 وی با بيــان اينکه  ميــزان ۵00 هــزار ليتر 
پالتفرميــت در بازار بــورس عرضه شــده، 
افزود: تاکنون مشــتری اصلــی  اين محصول 
کــه از فرآورده های واحد تبديل کاتاليســتی 
شــرکت پااليش نفــت اصفهان محســوب 
 می شود، شــرکت پتروشــيمی اصفهان بوده

 است.
 رييس بازاريابی و فروش شرکت پااليش نفت 
اصفهان گفت: از اين پس ساير متقاضيانی که 
واجد شــرايط خريد اين فراورده باشــند، نيز 
می توانند اين محصــول را از محل عرضه های 

اين شرکت در بورس تهيه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان:

طرح بندر خشک اصفهان 
مراحل نهایی را طی می کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به اينکه طرح 
احداث بندر خشک در اين استان مراحل نهايی 
خود را طی می کند، از اجرايی شدن اين طرح 

در آينده ای نزديک خبر داد. 
»محمدعلی شجاعی« بدون اشــاره به زمان 
دقيق اجرايی شدن اين طرح گفت: اين طرح 
مراحل نهايی خــود را طی می کنــد و ما در 
 تالش هســتيم تا هفته آينــده آن را اجرايی 

کنيم.
 وی با اشــاره به اينکــه مطالعــات جانمايی 
بندرخشک در اســتان اصفهان در سال های 
گذشته انجام شده بود، گفت: متاسفانه فعاليت 
ها برای احداث ايــن بندر به عنــوان يکی از 
باراندازهای مهم بازرگانی اصفهان و دو استان 

همجوار، سازماندهی نشده بود.  
معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری اصفهان گفــت: از ابتدای 
مسئوليت خود در استانداری اصفهان از سوی 
استاندار برای پيگيری اجرای طرح بندر خشک 
مامور شــدم و طی جلساتی با ســازمان های 
مربوطه و پس از بازديدهای ميدانی و بررسی 
 چگونگی اجرای پروژه، زمينه اجرای اين طرح 

فراهم شد. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،411،000
تومان

1،245،000 نیم سکه
تومان

696،000ربع سکه
تومان

396،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

219،540
تومان

      قیمت سکه و طال

جاروبرقي پاکشوما 
P-VC-2040 مدل

 431,000
تومان

جاروبرقي پاکشوما 
PBV-1417 مدل

 505,000
تومان

KZTE جاروبرقی زیرووات مدل

 538,000
تومان

مديرکل راه آهن استان اصفهان گفت: در سال گذشته نزديک به 
20 درصد درآمد راه آهن کشور در اداره کل راه آهن اصفهان تامين 
شــده که اين اداره کل با 14 درصد رشد نسبت به سال گذشته و 
با 14/۵ ميليون تن بار، رتبه نخست تخليه بار در کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. »سيدرضا سادات حســينی« اظهار کرد: 
مهم ترين عامل اصلی همه اتفاقات سازمان ها بحث منابع انسانی 

اســت.  وی با بيان اينکه بزرگ ترين سرمايه ســازمان ها نيروی 
انسانی است، افزود: بارها اين موضوع مطرح شده اما مهم اين است 

که همه ما به اين حقيقت باور داشته باشيم.
سادات حسينی يادآور شــد: با احتســاب جمع ضرايب ايمنی و 
بهره وری اداره کل راه آهن، اســتان اصفهان توانسته رتبه نخست 

کشور را به نام خود ثبت کند.

وی اضافه کرد: راه آهن استان اصفهان در سه ماهه اخير 70 درصد 
در تن کيلومتر، 4۵ درصد در تناژ بارگيری  رشد داشته است. 

وی در پايان اذعان داشت: از نگاه استانی، راه آهن اصفهان با 17/۵ 
ميليون تن نزديک به 30 درصد حمل بار کشور را به خود اختصاص 
داده و اميد داريم که از اين عدد باالتر برود؛ در بحث مسافر نيز با 

داشتن 8 درصد به ميانگين کشوری نزديک هستيم.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان مطرح کرد:
راه آهن اصفهان در رتبه نخست تخليه بار کشور

هفته پیش بود که خبر رییس سازمان بازرسی 
کشور درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت جنجال زیادی به راه انداخت. 
»ناصر سراج« با اشاره به موضوع خودروهای خارجی 
و گران شدن بيش از حد آن، گفت: متاسفانه سايت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هک شــد 
و حدود پنج هــزار خودرو مدل بــاال و گران قيمت 
وارد کشــور شــد که از اين تعدا حدود چهار هزار 
خودرو ترخيص و وارد بازار شده است و هزار خودرو 
همچنان در گمــرک مانده کــه اميدواريم در اين 

خصوص نيز تصميم گيری شود.
سراج گفت: اختالف قيمت اين خودروها به نزديک 
نيم ميليارد تومان می رســد، مانند ولوو و بی. ام. و 

که هيچ کدام از اين خودروها قيمت واقعی ندارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات 
خودرو را از تير تا دی ماه پارسال متوقف کرد. بعضی 
واردکنندگان خودرو گفته اند؛ در زمان توقف ثبت 
سفارش، برخی خودروها به صورت غيرقانونی ثبت 

سفارش و وارد شده اند.
اما سراج در حالی هفته گذشته از هک سايت صنعت 
و معدن و تجــارت خبر داد که يــک روز بعد مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، هک شدن سايت ثبت سفارش وزارتخانه 
را تکذيب کرد و ضمن تاييد تخلف در ورود 6481 
خودرو به گمرکات کشور، از پيگيری برای برخورد 

قانونی با متخلفان خبر داد.
حاال »مهــدی دادفر« دبير انجمــن واردکنندگان 
خودرو ضمن اينکه هک شدن سايت ثبت سفارش 
خودرو را جای تعجب دانسته، گفته است: متاسفانه 
عده ای از واردکنندگان خودرو دست به اين تخلف 
بزرگ زدند. افراد چابــک در بازار خودرو که موجب 
فســاد اقتصــادی و فرارمالياتی می شــوند، فضای 
رانتی را ايجاد کردند. واردکننــدگان خودرو هم از 
اين افراد به ســتوه آمده اند.خودرو های وارد شده به 
کشور معلوم نيست چه سرانجامی خواهند داشت، 
به خصوص آنکه تمام آنها بدون گارانتی هســتند. 

درست است واردات به صورت رسمی صورت گرفته، 
اما 3 درصد بابــت ارائه خدمات پــس از فروش به 

نمايندگی های رسمی پرداخت نشده است.
دادفر می گويد: وزارت صنعت بايد مشــخص کند 
چگونه برخی ها به سايت ثبت سفارش واردات خودرو 
وصل شدند و توانستند بدون دردسر و وقت اضافی 
نسبت به ثبت ســفارش، واردات و ترخيص خودرو 
اقدام کنند. پاسخ اين پرسش دادفر را شايد بتوان در 
برخی شايعات و شنيده ها که البته نزديک به واقعيت 

به نظر می رسد، جست و جو کرد. 
چهــارم تيرمــاه ســال گذشــته بــود کــه 

»محمدرضانعمت زاده« وزير وقت صنعت، دســتور 
بسته شــدن ســايت ثبت ســفارش خودرو را داد. 
در همان روز هــای اول اين اتفاق، کارشناســان و 
واردکنندگان تصــور می کردند قفل ســايت ثبت 
سفارش خودرو يک هفته ای باز می شود و البته حق 
هم داشــتند زيرا برخی از مسئوالن سازمان توسعه 
تجارت به روز رســانی ســايت را دليل توقف ثبت 

سفارش خودرو اعالم کردند.
بعد از سه هفته از اجرای طرح، »مجتبی خسروتاج« 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به شايعات پايان 
داد و گفت: تا اطالع ثانوی ســايت ثبت ســفارش 
خودرو بسته خواهد ماند و هيچ خودرويی از چهارم 
تيرماه اجازه ثبت سفارش ندارد. دليل اين تصميم 
هم جلوگيــری از خــروج ارز و واردات گســترده 
خودرو های خارجی در سال ۹۵ عنوان شد. درست 
همان زمان بود که انجمن واردکنندگان خودرو اعالم 
کرد که در مدت بسته بودن ســايت ثبت سفارش، 
هزاران خودرو به صورت غيرقانونی ثبت ســفارش 
و وارد کشور شــدند. گويا اين افراد با پرداخت پول 
بين پنج تا 20 ميليون تومان به يکسری از واسطه ها 
دسترسی شان به سايت ســازمان توسعه تجارت باز 
شده است و توانستند بدون محدوديت خودرو های 

مورد نظر خود را وارد کنند.
يکی از کاربران فضای مجــازی زير کامنتی مربوط 
به اين خبر نوشــته بود: سايت هک نشــده، آنچه 
هک شده، شــعور ماســت که تصور می شود روی 

پيشانی مان چيزی نوشته شده است!

حاشیه های تمام نشدنی خودرو
   شعور ما هک شده یا سایت ثبت سفارش خودرو؟!  

 »علی يارمحمديان« مديرعامل شرکت نمايشگاه های بين المللی اصفهان در افتتاحيه نمايشگاه گردشگری در 
خصوص صنعت گردشگری و منافع توريسم، اظهار کرد: حمايت از گردشگری، حمايت از کاال و خدمات ايرانی 
است، زيرا افرادی که وارد ايران می شــوند برای رفاه و تفريح خود هزينه می کنند که در اقتصاد به اين موضوع 
صادرات کاال و خدمات نامرئی گفته می شود.  وی افزود: صنعت گردشگری می تواند به صادرات کاالها و خدمات 
منجر شود؛ برای مثال در سال 2014 در ايران حدود 1/3دهم ميليارد دالر صادرات نامرئی داشته ايم.  البته واردات 

نامرئی هم داشتيم که متاسفانه پنج برابر اين مبلغ بوده است.

گردشگری صادرات 
نامرئی است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان:

گاه
ش

مای
  ن

مدير عامل سازمان مديريت سرمايه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: فضای 
سرمايه گذاری به فضای کســب و کار باز می گردد و اگر در کســب و کار بی ثباتی وجود داشته باشد، 
نمی توان انتظار داشت سرمايه گذاری صورت گيرد. »شــهرام رييسی« اظهار کرد: رشد شهرنشينی و 
کالن شهرها پيامدهای مثبت و منفی بسياری دارد که گريبانگير شهرها خواهد شد. سهم بسيار بااليی 
از درآمدهای دولت از شهرها تامين می شود. پيش بينی ها نشان می دهد تا سال 2020 جمعيت حاشيه 
نشينان دنيا به باالی ۹00 ميليون نفر خواهد رسيد. وی افزود: با افزايش شهرنشينی، شهر بستر مناسبی 
برای اقتصاد خواهد شد، اما مديريت شهری را بسيار پيچيده می کند. بر اساس آمارهای بين المللی 73/8 
درصد جمعيت کشور شهرنشين هستند و با روند شتابان شهرنشينی، مديريت سنتی پاسخگوی نياز 
شهر نيست، اما برای رونق اقتصادی انگيزه به وجود می آيد. وی افزود: مجموعه کل قراردادهای مشارکتی 
در سازمان سرمايه گذاری 16۹ قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی است که 141 قرارداد آن در حوزه 
مسکن و ساختمان منعقد شده است. اين قراردادها به گونه ای است که زمين از سوی شهرداری و ساخت 
آن از سوی سرمايه گذار انجام می شود. وی افزود: کل فضای سرمايه گذاری به فضای کسب و کار باز می 
گردد و اگر در کسب و کار بی ثباتی وجود دارد، نمی توان انتظار داشت سرمايه گذاری صورت گيرد. در 
شهرداری اصفهان در مقايسه با شهرهای ديگر اتفاقات خوبی رخ داده است و از مشارکت های خارجی 
برای پروژه هايی مانند آکواريوم بهره برده ايم که آن نيز پس از دوره ای هفت ساله به شهرداری اصفهان 
واگذار خواهد شد. مدير عامل سازمان مديريت سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی تصريح کرد: ما 
سرمايه گذار را با تمام معاونت ها درگير می کنيم در حالی که تمامی کارهای سرمايه گذار بايد در سازمان 

سرمايه گذاری انجام شود. اين چنين است که نمی توان گفت برای سرمايه گذار فرش قرمز پهن شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

بی ثباتی در فضای کسب وکار مانع سرمایه گذاری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
بدون همکاری مدیران ارشد، کار دالالن پيش نمی رود

عضو کميسيون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: بايد حلقه هايی که در وضعيت گرانی 
اخير و فســادهايی که به آن دامن می زنند، دخيل هستند را شناســايی و با اشد مجازات با آنها برخورد 
کنيم. اگر با يک نفر به ميزان الزم برخورد شــود ديگر افراد جســارت نمی کنند صنعت خودرو کشور 
را به اين روز درآورند. »زهرا ســعيدی مبارکه« گفت: متاســفانه در حال حاضر بازار به دست دالالن و 
احتکارگران اســت، بايد کميته ای ويژه برای برخورد با احتکارکنندگان تشــکيل شود، البته به عبارتی 
می گويند احتکاری صورت نگرفته اســت اما اگر احتکار نشده، بايد با مســتندات به مردم اين گفته را 
ثابت کنند. نماينده مردم اصفهان تاکيد کرد: متاســفانه مــردم با وجود اتفاقاتی کــه رخ می دهد، از 
 مسئوالن بی اعتماد شــده اند؛ نمی شــود به گرانی ها منشا روانی داد يا شــبکه های اجتماعی را مقصر 

دانست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
زعفران و پسته جایگزین محصوالت کشاورزان شرق اصفهان شود

نماينده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: در منطقه شــرق اصفهان زعفران، پسته، گياهان 
گلرنگ مورد استفاده برای غذا، دارو و کشت های گلخانه ای جواب داده و کشاورزان می توانند اين محصوالت را 
جايگزين کشت های قبلی خود کنند.»حميدرضا فوالدگر« اظهار داشت: پيگيری های منسجمی با همکاری 
ديگر نمايندگان انجام داديم، همچنين جلسات متعدد و نامه نگاری هايی  برای مقام معظم رهبری تا رياست 
جمهوری و معاون اول و وزارت خانه های مربوطه به انجام رسانديم. وی افزود: حاصل اين تالش ها، پيگيری 
اجرای مصوبات شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاينده رود و فعال کردن پروژه های انتقال آب بوده است.

وی با اشاره به پيگيری رژيم حقوقی زاينده رود گفت: وزارت نيرو فردی را مسئول اين کار کرده و بحث کنترل 
هوشمند برداشت آب از زاينده رود و جلوگيری از برداشــت های بی رويه، غيرمجاز و خارج از سهميه را انجام 

می دهد. وی بيان کرد: خوشبختانه صنعت قبول کرده که 30 درصد از آب مصرفی را از پساب تامين کند.

زینب ذاکر

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه: خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحســاب مشترکین، 
وصول مطالبات مشترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مشترکین، 
اشــتراک پذیری و نصب کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در ســطح 

شهرستان کاشان  و توابع
میزان تضمین: 1/150/000/000 ریال )یــک میلیارد و صد و پنجاه میلیون 

ریال (
کد فراخوان :3166029

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز 
استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ  97/04/09
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی 
 www.nigc.isfahan.ir الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
www.iets.mporg.ir ، یا با شماره تلفن های   5-36271031-031  امور 

قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
 شماره مجوز )1302، 1397(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت دوم
  عکس روز

افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری اصفهان
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پایداری 
چمران یک انسان معمولی نبود

پیشنهاد سردبیر:

 ناهار اشرافي داشتيم ؛ ماست. سفره را 
انداخته و نينداخته، دکتر رسيد. دعوتش 
کردیم بماند. دســت هایش را شســت و 
نشست سر همان سفره.یکي مي پرسيد 
»ایــن وزیر دفاع کــه گفتن قــراره بياد 

سرکشي، چي شد پس؟«

چمران دانشمند، چمران نماینده، چمران وزیر، چمران انقالبی
  الگویی برای رسیدن به هر آنچه دوست می داری؛   

 فرزند هر نسل که باشی و هر جور فکر کنی باز هم چمران، زندگی، تحصيالت و مبارزاتش تو را شگفت زده می کند و  »مصطفی« می شود الگویی برای تو برای رسيدن به آن چه دوست می داری. چمران، هم اهل علم بود و هم هنر، هم عارف بود و هم جنگجو و انقالبی. زمانی که پای علم در ميان است، چمران آنچنان نبوغ و 
استعدادی از خود نشان می دهد که اســتاد دانشــکده فنی اش مجبور می شود به او در درس ترمودیناميک نمره 22 بدهد، با بورسيه دانشجویان ممتاز، راهی ینگه دنيا می شود، سرزمينی که رویای بسياری از نخبه های جوان است. یک ساله فوق ليسانسش را می گيرد و بعد هم دکترای فيزیک پاسما با نمره عالی، طوری 
که پایان نامه اش تا مدت ها می شود مرجع بسياری از مقاله های علمی روز دنيا.آن جا که پای شور جوانی و انقالبی به ميان می آید، هم چمران می شود الگو، زمانی که همه شــرایط رسيدن بــه یک زندگی مرفه و ایــده آل برایش فراهم است؛ اما دغدغه اش می شود مظلوميت مسلمانان و به یک باره همه قيد هم چيز 
را می زند و  سر از مصر در می آورد و همرزمی با جمال عبدالناصر و بعدها می شود همراه امام موسی صدر و در نهایت هم مریدی پير جماران. برای آنان که اهل دل و عرفان هستند، چمران الگویی است ماندگار ، زمانی که شير روز است و پارسای شب، مناجات های عارفانه اش می شود زمزمه هر دل سوخته ای و سرانجام 
هم می داند که مسير عشقش  تنها را از حماسه و خون می گذرد و ترکش خمپاره می شود کليد بهشتش. چمران نمونه کاملی از همان افراد دهه شصتی است که سراغ شان را می گيریم، همان دوستان دهه شصتی که از هوای نرگس مست شدند و به خدا رسيدند. فرا رسيدن سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران فرصتی 

است دوباره تا مروری بيندازیم به سرگذشت چمران دانشمند، چمران نماینده، چمران وزیر و در یک کالم چمران انقالبی.

  سال دوم یک استاد داشتيم 
که گيرداده بود همه باید کراوات 
بزنند. ســرامتحان، چمران کراوات نزد، اســتاد 

دونمره از او کم کرد. شد هجده؛ باالترین نمره.

 بورس گرفت، رفت آمریکا. بعد از مدت کمي 
شروع کرد به انجام کارهاي سياسي- مذهبي. خبر 
کارهایش به ایران مي رســيد؛ از ســاواک پدر را 
خواستند و به او گفتند: »ما ترمي چهارصد دالر به 
پسرت پول نمي دهيم که برود عليه ما مبازه کند.« 
پدر گفت: »مصطفي عاقل و رشيده . من نمي توانم 
در زندگيش دخالت کنم« بورســيه اش را قطع 
کردند. فکر مــي کردند دیگر نمــي تواند درس 

بخواند، برمي گردد.

 چند بار رفته بود دنبال نمره اش، استاد نمره نمي داد. دست آخرگفت: » شما نمره گرفته اي، ولي اگر 
بروي، آزمایشگاه نيروي بزرگي از دست مي دهد. « خودش مي خندید. مي گفت: » کارم تمام شده بود. 

نمره ام را نگه داشته بود پيش خودش که من هم بمانم.«

 وقتي جنگ شروع 
شد به فکر افتاد که به 

جبهه برود. نه توي مجلس بند مي شد نه 
وزارت خانه. رفت پيش امام)ره(. گفت:»باید 
نامنظم با دشــمن بجنگيم تــا هم نيروها 
خودشان را آماده کنند، هم دشمن نتواند 
پيش بياید.« برگشت و همه را جمع کرد. 
گفت:»آماده شــوید، همين روزها راه مي 
افتيم«. پرسيدیم »امام؟« گفت:»دعای مان 

کردند.«

  چپي هــا مي گفتند:»جاســوس 
آمریکاســت و براي ناسا کار مي کند.« 
راستي ها مي گفتند: »کمونيسته.« هر 
دو براي کشتنش جایزه گذاشته بودند. 
ســاواک هم یک عده را فرســتاده بود 
ترورش کنند. یک کمــي آن طرف تر 
دنيا، استادي سرکالس مي گفت: »من 
دانشجویي داشتم که اخيرا روي فيزیک 

پالسما کار مي کرد.«

  اوایل که آمده بود لبنان ، بعضي کلمه هاي عربي را درســت نمي گفت. یک بار ســرکالس کلمه اي را غلط گفته بود، همه بچه ها همان جور غلط مي گفتند. 
مي دانستند و غلط مي گفتند. امام موسي مي گفت: »دکتر چمران، یک زبان عربي جدیدي توي این مدرسه راه انداخت.«

 ما سه نفر بودیم ، با دکتر چهار نفر. آنها تقریبا چهارصد نفر. شروع کردند به شعار دادن و بدو بي راه گفتن . چند نفر آمدند که دکتر را بزنند. مثال آمده بودیم دانشگاه 
سخنراني. از درپشتي سالن آمدیم بيرون . دنبال مان مي آمدند. به دکتر گفتيم: » اجازه بده ادب شان کنيم . « . گفت: » عزیز ، خدا این ها را زده .« دکتر را که سوار 
ماشين کردیم ، چند تا از پر سر و صداهایشان را گرفتيم آوردیم ستاد. معلوم نشد دکتر از کجا فهميده بود ، آمد توي اتاق  و حسابي با ما دعوا کرد. نرسيده برگشتيم 

و رساندیم شان دانشگاه ، با سالم و صلوات.

 سر سفره، ســرهنگ گفت »دکتر! به 
ميمنت ورود شــما یه بره زده ایم زمين.« 
شــانس آوردیم چيزي نخورده بود و این 
همه عصباني شد. اگر یک لقمه خورده بود 

که دیگر معلوم نبود چه کار کند.

 کم کم همه بچه ها 
شــده بودند مثل خود دکتر؛ لباس پوشيدن شان، 
سالح دست گرفتن شان، حرف زدن شان. بعضي ها 
هم ریش شــان را کوتاه نمي کردند تا بيشتر شبيه 
دکتر بشوند. بعدا که پخش شدیم جاهاي مختلف، 
بچه ها را از روي همين چيزها مي شــد پيدا کرد. یا 
مثال از این که وقتي روي خــاک ریز راه مي روند نه 
دوال مي شوند، نه سرشان را مي دزدند. ته نگاه شان 
را هم بگيري، یک جایي آن دوردســت ها گم مي 

شود.

 دکتر نيست، همه پادگان را گشتيم، 
نبود. شــایعه شــد دکتر را دزدیده اند. 
نارنجک و اسلحه برداشتيم رفتيم شهر. 
سرظهر توي مسجد پيدایش کردیم. تک 
و تنها وسط صف نماز جماعت سني ها. 
فرمانده پادگان از عصبانيت نمي توانست 
چيزي بگوید. پنج ماه مي شد که ارتش 
درهاي پادگان را روي خودش قفل کرده 

بود، براي حفظ امنيت.

 گفتم:»دکتر جان، جلسه را همين جا برگزار می کنيم، فقط هوا خيلي 
گرم اســت. این پنکه هم جواب نمي دهد. ما صد، صد و پنجاه عدد کولر 
اطراف ســتاد داریم، اگه یکي از آنها را توی اتاق بگذاریم...« گفت: »ببين اگه مي شه براي همه سنگرا 

کولر بذارید، بسم ا... آخریش هم اتاق من.«

 از اهواز راه افتادیم ؛ 
دوتا لندرور. قبل از ســه 
راهي ماشين اول را زدند. یک خمپاره هم سقف ماشين 
ما را ســوراخ کرد و آمد تو، ولي به کسي نخورد. همه 
پریدیم پایين، ســنگر بگيریم. دکتر آخر از همه آمد. 
یک گل دســتش بود. مثل نوزاد گرفتــه بود بغلش. 

گفت»کنار جاده دیدمش. خوشگله؟«

  گفتم» دکتر، شما هرچي دستور مي دي، هرچي سفارش مي کني، جلوي شما مي گن چشم، بعد هم انگار نه انگار. هنوز تسویه مارو 
ندادن. ستاد رفته زیر سوال. مي گن شما سالح گم کردین...« همان قدر که من عصباني بودم، او آرام بود. گفت:»عزیز جان، دلخور نباش. 

زمانه نابسامانيه. مگه نمي گفتن چمران تل زعتر را لو داده؟ حاال بذار بگن حسين مقدم هم سالح گم کرده. دلخور نشو عزیز.«

 براي نماز که مي ایستاد، شانه هایش را باز مي کرد و سينه اش 
را جلو مي داد. یک بار به او گفتم:»چرا سر نماز این طورمي کني؟« 
گفت:»وقتي نماز مي خواني مقابل ارشــد ترین ذات ایستاده اي. 
پس باید خبردار بایســتي و ســينه ات صاف باشــد.« با خودم 

مي خندیدم که دکتر فکر مي کند خدا هم تيمسار است.

یادم هست در یکی از سفرهایی که به روستا ها می رفت، همراهش بودم. داخل 
ماشــين هدیه ای به من داد، اولين هدیه اش به من بود و هنوز ازدواج نکرده 
بودیم. خيلی خوشــحال شــدم و   همان جا بازکردم دیدم روسری است، یک 
روسری قرمز با گل های درشــت. من جا خوردم، اما او لبخند زد و با شيرینی 
گفت: بچه ها دوست دارند شما را با روسری ببينند. از آن وقت روسری گذاشتم. 
می دانستم بچه ها به مصطفی حمله می کنند که چرا شما خانمی را که حجاب 
ندارد می آورید موسسه؛ اما برایم عجيب بود که مصطفی خيلی سعی می کرد، 
خودم متوجه می شدم، مرا به بچه ها نزدیک کند. می گفت: ایشان خيلی خوبند. 
اینطور که شما فکر می کنيد نيست. به خاطر شما می آیند موسسه و می خواهند 
از شما یاد بگيرند ان شــاءا... خودمان بهش یاد می دهيم. نگفت این حجابش 
درست نيست، مثل ما نيست، فاميل و اقوامش آن چنانی اند. این ها خيلی روی 
من تاثير گذاشت. او مرا مثل یک بچه کوچک قدم به قدم جلو برد به اسالم آورد.

روز عقد، مراســم بسيار ســاده ای برگزار شــد و چمران با همان لباس های 
هميشگی آمد. مرسوم است که در روز عقد داماد انگشتری را برای هدیه بياورد، 

ولی چمران کادویی را برای من آورد. وقتی کادو را باز کردم، شمعی در آن دیدم 
و نوشــته کوتاه و زیبایی که در کنار آن بود. من آن کادو را پنهان کردم و هر 
چه خواهرانم از نوع هدیه پرسيدند، حرفی نزدم؛ زیرا برای آنها بسيار عجيب 
می نمود. در آن هنگام من و چمران آن چنان در حال خود و متوجه به آرمان های 
مقدس مان بودیم، که از توجه به مراسم و تشریفات دیگر غافل بودیم. زندگی 
ما در همان مدرســه صنعتی جبل عامل در دو اتاق مدرسه آغاز شد. از همان 
ابتدا می دانســتم که این یک ازدواج معمولی نيست؛ چرا که چمران هم یک 

انسان معمولی نبود.

بيشتر روزهای کردستان را در مریوان بودیم. آنجا هيچ چيز نبود؛ روی خاک 
می خوابيدم. خيلی وقت ها گرسنه می ماندم و غذا هم اگر بود هندوانه و پنير 
و ... خيلی سختی کشيدم. یک روز بعد از ظهر تنها بودم روی خاک نشسته و 
اشک می ریختم که مصطفی سرزده آمد. دو زانو نشست و عذرخواهی کرد و 
گفت: من می دانم زندگی تو نباید این طور باشد. تو فکر نمی کردی به این روز 

بيفتی. اگر خواســتی می توانی برگردی تهران ولی من نمی توانم، این راه من 
است. گفتم: می دانی بدون شما نمی توانم برگردم. گفت: اگر خواستيد بمانيد 

به خاطر خدا بمانيد نه به خاطر من.

گفتند دکتر زخمی  شــده، من بيمارســتان را می شــناختم وارد حياط که 
شدیم ،دور زدم رفتم طرف ســردخانه. می دانستم که مصطفی شهيد شده و 
در سردخانه است، زخمی  نيســت. من آگاه بودم که مصطفی دیگر تمام شد. 
احساس می کردم خدا خطرات زیادی رفع کرد به خاطر مرد صالحی که یک 
روز قدم زد در این سرزمين به خلوص ... مصطفی ظاهر زندگی اش همه سختی 
بود. واقعا توی درد بود مصطفی. خيلی اذیت شد. شــب ها گریه می کرد، راه 
می رفت، بيدار می ماند. آن لحظه در سردخانه وقتی دیدم مصطفی با آن سکينه 

خوابيده، آرامش گرفتم.
چون ما در تهران خانه نداشتيم، در مســجد محل، محله بچگی اش غسلش 
داده بودند و او با آرامش خوابيده بود من ســرم را روی سينه اش گذاشتم و تا 
صبح در مســجد با او حرف زدم. ... تا ظهر مراسم تمام شد و مصطفی را خاک 
کردند. آن شب باید تنها برمی گشــتم آن لحظه احساس کردم که مصطفی 

واقعا تمام شد... .

 مدیر دبســتان با خودش 
فکر کرد و به این نتيجه رسيد 

که حيف است مصطفي در آن جا بماند. خواستش و 
به  او گفت برود البرز و بــا دکتر مجتهدي نامي، که 
مدیر آن جاست صحبت کند. البرز، دبيرستان خوبي 
بود ولي شــهریه مي گرفت.دکتر چند سوال از او 
پرسيد. بعد یک ورقه داد که مسئله حل کند. هنوز 
مصطفي جــواب ها را کامل ننوشــته بود که دکتر 
گفت:  »پسر جان تو قبولي . شهریه هم الزم نيست 

بدهي.«

 اکرم ضیایی

روایت هایی از همراهی »غاده جابر« با مرد خالصی که یک روز قدم زد در این سرزمین به خلوص؛

چمران یک انسان معمولی نبود

سمیه مصور »غاده« نفهميد چطور با آن همه عشق، وابستگی و دلبستگی به مصطفی، راضی شد به جدایی از او، به رضایت به 
شهادت، هنوز که هنوز  است خاطرات آن شب را برای خود تداعی می کند، آن شب که مصطفی بی مقدمه گفت: 
»غاده! من فردا شهيد می شوم!  و او خندید و گفت: مگر شهادت دست شماست  و مصطفی  با چشم های بسته جواب داده بود: نه ولی از خدا خواسته ام 

و می دانم خدا به خواست من جواب می دهد؛ اما شما باید رضایت بدهی! رضایت ندهی شهيد نمی شوم«.
دخترک ثروتمند لبنانی هيچ گاه تصور نمی کرد سرنوشت برایش ازدواج با مردی رقم بزند که به خاطر او حاضر است قيد پدر، مادر و زندگی اروپایی را 
بزند و شریک زندگی مردی شود که سهم زندگی اش با او تنها آوارگی باشد و  سختی های تمام نشدنی؛ اما  آخر، چمران می ارزید به همه این سختی ها 
چرا که مصطفی او را به خدا رسانده بود  و عشق به خدا بود که سبب شد تا غاده دل به جدایی از او دهد و چه خوب مصطفی این مسئله  را فهميده بود، آن 
وقت که  غاده دعایش را برای او تعریف کرده بود: » خدا کند زودتر پير شوی جوری که دیگر نه کالشينکف تو را از من بگيرد نه جنگ « و او در جواب گفته 
بود: »تو به عشقی بزرگ تر از من نياز داری باید به مرحله ای برسی که جز خدا و عشق خدا هيچ چيز تو راضی  نکند«. غاده جابر در سال ۱۳2۹ از پدر و 
مادری لبنانی در نيجریه متولد شد، تحصيالت ابتدایی را در شهر صور در جنوب لبنان و تحصيالت دانشگاهی را تا اخذ مدرک کار شناسی ارشد در رشته 
ارتباطات و رسانه در دانشگاه بيروت گذراند و بعدها در دبيرستان های لبنان به تدریس زبان و ادبيات عرب مشغول شد. نوشتن مقاالتی زیبا با موضوع 

ائمه اطهار سبب شد تا مورد توجه امام موسی صدر قرار بگيرد ، مقاالتی که در نهایت ازدواج با شهيد چمران را برایش رقم زد.
آن چه در ادامه می آید روایت هایی کوتاهی  از همراهی غاده جابر  با مرد صالحی که یک روز قدم زد در این سرزمين به خلوص :
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پیشنهاد سردبیر:

هوشمصنوعی،مرگرابادقتباالپیشبینیمیکند
واحد تحقیقات »هوش مصنوعی« گوگل به تازگی موفق به ابداع الگوریتمی شــده 

که می تواند خطرات تهدید کننده سالمت انسان را  با دقت باالیی پیشگویی کند.
از جمله شــاخص هایی که توســط این هــوش مصنوعی قابل پیش بینی اســت، 
اینکه احتمال مرگ بیماران بســتری در بیمارســتان تا چه حدی است. این ابزار 
هوش مصنوعی با بررسی و تجزیه و تحلیل انبوهی از اطالعات مربوط به بیماران صرفه 
جویی قابل توجهی در وقت و هزینه های پزشکی به عمل می آورد و حتی می تواند 
یادداشت های موجود در فایل های پی. دی. اف را قرائت کند و در نهایت پیشگویی 
های سریع و دقیقی در مورد احتمال زنده بودن بیماران به عمل آورد.در یک بررسی 

آزمایشی پزشکان بر مبنای اطالعات موجود در رایانه 
های یک بیمارســتان و عکس هــای رادیولوژی 

پیش بینی کردند احتمــال مرگ یک زن مبتال 
به بیماری سرطان ســینه که آب به درون ریه 

هایش نیز نفوذ کرده بــو،د تنها 9/3 درصد 
است. اما هوش مصنوعی گوگل با بررسی ۱۷۵ 
هزار منبع اطالعاتی به این نتیجه رسید که 

احتمال مرگ وی بیشتر و برابر با ۱9/9 درصد 
است. این زن چند روز بعد فوت کرد.

فناوری

شرکتشگفتانگیزیکهتمامکارمندانشرباتهستند!
شرکت شگفت انگیزی در چین افتاح شــده که تمام کارمندانش را ربات ها تشکیل 
می دهند. به نظر می رسد این شرکت می تواند از طریق ربات های هوشمند خود بسیار 
قدرتمند باشد. این شرکت  با توجه به افزایش نیاز مشتری ها و دریافت درخواست های 
بیشتر، به سیستم های پیشرفته و هوشمند برای دریافت سفارش، تهیه کاال و ارسال آن 
نیاز پیدا کرده، به همین دلیل از ربات ها بهره می گیرد. این شرکت شگفت انگیز،  نزدیک 
شهر شانگ های چین  قرار دارد و دارای شــبکه ای پیچیده و پیشرفته از ماشین آالت 

خودکار است.
این شرکت چینی رقبای بین المللی قدرتمندی، چون علی بابا ، آمازون  و وال مارت  دارد. 
ربات های این شرکت وظیفه های مختلفی ازجمله اسکن، بسته بندی و حمل آنها به 
کامیون های توزیع را انجام می دهند.در این شرکت تنها چهار کارمند انسانی به نظارت بر 
ربات های خودکار مشغول هستند. این شرکت،  شبکه ای از هواپیما های بدون سرنشین 
را برای انتقال هوایی کاالی خود راه اندازی کرده است.این غول بزرگ تجارت الکترونیک 
چینی، روزانه ۲۰۰ هزار سفارش راآماده و تحویل مشتریان می دهد. مساحت فضای انبار 
این شرکت حدود ۱۰۰ هزارمترمربع است.عملکرد ربات ها درهربخش  این شرکت از 
بخش دیگر مجزاست.برای اجرای این پروژه دانشمندان از فناوری هوش مصنوعی برای 
ساخت ربات ها و شرح وظایف به آنها استفاده کرده اند.کارشناسان گفته اند: وظایفی که 
ربات ها به سرعت انجام می دهند نیاز به اســتفاده از ۱۸۰ کارمند بخش انبار دارد که 

احتمال خطای انسانی در بین آنها خواهد بود.

رنگجدیدسونیXperiaXZ2Preliumفاششد
در عکس لو رفته از محصول سونی به نام Xperia XZ2 Premium، مشخص است 
سونی رنگ جدیدی برای این گوشی در نظر گرفته است.تنها چند هفته ای است که از 
عرضه گوشی Xperia XZ2 Premium توسط شرکت سونی در بازارهای انتخاب 
شده این شرکت مانند چین و صدور اجازه ســفارش آنالین این گوشی ها می گذرد. 
در نخستین روزهای عرضه این گوشی، مشخص شد که این تلفن های هوشمند قرار 
است در دو رنگ »کروم بلک« و »کروم سیلور« به بازار عرضه شوند.در آخرین تصویر 
زنده ای که از این گوشی دارای دوربین دوگانه در سایت ها منتشر شده، مشخص است 

که این گوشی در ادامه عرضه در بازار با رنگ 
»کروم گلد« هم خواهد آمد. این ســومین 
رنگی اســت که برای این گوشی به انتخاب  
کاربران اضافه شده است. تصویر زنده ای که 
از Xperia XZ2 Premium لو رفته، هنوز 
توسط کمپانی ســونی تایید نشده است اما 
منابع زیادی در عرصه تلفن های همراه این 
شرکت می گویند احتمال اینکه این رنگ به 
رنگ های دیگر گوشی اضافه شود، زیاد است 

و باید تا زمان عرضه اولیه این گوشی در بازارهای جهانی صبر کرد.

هوشمصنوعیدرمناظرهباانسانبرندهشد
یک سیستم هوش مصنوعی متعلق به شرکت آی. بی. ام برنده مناظره با انسان شد. 
فناوری هوش مصنوعی آی. بی. ام در مناظره ای یک مناظــره کننده حرفه ای را 
شکست داد.این سیستم هوش مصنوعی که Project Debater نام گرفته برای 
غربال کردن اطالعات از منابع معتبر طراحی شده تا چشم اندازی دقیق و ارزشمند 
 Project در عصر ارتباطات فراهم کند. در وب ســایت پروژه آمده است: به تدریج
Debater به افراد کمک می کند تا مناظراتی قابل قبول و با توجه به شهود داشته 
باشــند. این فناوری، همزمان از تاثیرگذاری احساســات و ایجاد ابهام جلوگیری 

می کند؛ درمناظره ای که ۱۷ ژوئن انجام شد، این ادعا تایید شده است.
طبق گزارش بی بی سی، Project Debater بدون اتصال به اینترنت کار می کند. 
با این حال سیســتم هوش مصنوعی به صدها میلیون سند ذخیره شده دسترسی 
دارد. بیشتر این اســناد روزنامه و ژورنال های آکادمیک هستند. جالب تر آنکه این 
سیستم هیچ اطالعی از موضوع بحث نداشت.  درمرحله بعد این ماشین در مواجهه 
با مناظره کننده انسانی قرار گرفت. موضوع بحث نیز تخصیص بودجه عمومی برای 
اکتشافات فضا بود. مناظره کننده انسانی و ماشین، فرصت چهار دقیقه سخنرانی، 
چهار دقیقه نقــد و دو دقیقه برای نتیجه گیری داشــتند. در نهایت پس از مناظره 
 تماشــاچیان به نفع ماشــین هوش مصنوعی رای دادند زیرا به نظرشان اطالعات 

بیشتری داشت.

  عکس روز

نخستینلپتاپجهان
نام نخســتین لپ  تاپ Osborne 1 بود و 1795 دالر قیمت داشــت. ایــن لپ تاپ را 

»آداماوسبرن« در سال 1981 میالدی اختراع کرد.

نرم افزار

دریافت و مطالعه پیام های 
فیس بوک از طریق پوست

شــبکه اجتماعی »فیس بوک« بودجه یــک طرح تحقیقاتی 
را تامین کرده که در صورت تکمیل، کســب اطالع از دریافت 
پیام های جدید و خواندن آنها را از طریق پوست ممکن می کند. 
این شرکت که به سرمایه گذاری بر روی فناوری های عجیب و 
پیچیده عالقه زیادی دارد، در حال همکاری با محققان دانشگاه 
Purdue در آمریکاست تا این طرح هیجان انگیز را به نتیجه 
برساند. در صورت تکمیل طرح یادشده می توانید انتظار داشته 
باشید که در صورت ارسال یک پیام برای شما با ایجاد ارتعاش 
بر روی پوست، از موضوع مطلع شوید و بتوانید محتوای آن را 

که به پیراهن شما منتقل شده بخوانید.

نصب ویندوز ۱۰ روی 
گوشی های هواوی ممکن شد

شرکت هواوی از راه اندازی خدمات کلود پی سی برای کاربران 
گوشی های هوشمند خود خبر داده که به آنها امکان می دهد 
از طریق تلفن همراه به سیســتم عامل ویندوز ۱۰ دسترسی 

داشته باشند.
با استفاده از این خدمات اجرای ویندوز ۱۰ بر روی گوشی های 
جدید هواوی ممکن شده و می توان به محتوای ذخیره شده بر 
روی رایانه های شخصی در هر زمان و مکان دسترسی داشت.

با اســتفاده از ایــن خدمات، حتی مــی توان لــوازم جانبی 
رایانه ای مانند صفحه کلید و موشــواره را به طور مســتقیم 
و از طریق کابل های ســازگار با پورت یو اس بی نوع ســی به 
گوشی متصل کرد. هواوی نخســتین بار در جریان برگزاری 
نمایشگاه ســی ای اس از ارائه چنین خدماتی خبر داده بود. 
اجرای سیســتم عامل ویندوز بر روی گوشی پدیده جدیدی 
نیست. اما پشــتیبانی رســمی از چنین خدماتی توسط یک 
 شــرکت ســازنده گوشــی های هوشــمند تا به حال سابقه

 نداشته است.

 ارکستر رباتیک موسیقی 
می نوازد

یک آهنگســاز ایتالیایی با کمک ارکســتر رباتیک یک آلبوم 
موســیقی تهیه کرده است. این ارکســتر قابلیت نواختن ۵۰ 

ساز مختلف از پیانو گرفته تا سازهای بادی و پرکاشن را دارد.
»لئوناردو باربادورو« یک آهنگســاز الکترونیکی ایتالیایی در 
آخرین آلبوم خود با استفاده از ارکســتر رباتیک چند قطعه 
موسیقی ساخته است. ارکستر رباتیک می تواند بیش از ۵۰ ساز 
آکوستیک از پیانو گرفته تا سازهای بادی و پرکاشن را بنوازد.

باربادورو می تواند با لپ تاپ خود این ابزارهای موســیقی را 
کنترل کند. در مرحله بعد صدای واقعی ابزار موسیقی را ضبط 

و برای آهنگسازی استفاده  می کند.

باموبایلازپیادهرویلذتببرید
 نرم افزار Runtastic با اســتفاده از GPS، فعالیت های ورزشی شــما مانند دویدن، 
پیاده روی و دوچرخه ســواری را اندازه گیری می کند. این برنامــه با کمک اندازه گیری 
پارامترهایی مانند زمان، فاصله، تغییر ارتفاع، سرعت و میزان مصرف کالری، پیشرفت 
شما را بررسی می کند و تا رســیدن به هدف تان همراه شماست.پس اگر می خواهید به 
صورت منظم پیاده روی کنید و هر روز میزان مشخصی کالری بسوزانید، این نرم افزار را از 
دست ندهید. این برنامه مفید، سرعت شما در طول مسیر را نیز ثبت می کند. ویژگی های 
نرم افزار Runtastic عبارتند از: راهنمای صوتی در طول تمرین، ردیابی زنده و تشویق ها 
با به اشتراک گذاشتن و دریافت پیام، مکث خودکار یعنی هنگامی که شما حرکت 

نمی کنید تمرین به طور خودکار متوقف می شــود،ایجاد یا پیدا 
کردن مسیرهای ورزشی مختلف، مربی آموزشی و  افزایش عملکرد 

با استفاده از آموزش ها، آموزش و تجزیه و تحلیل ضربان قلب .

تیــر تــا مردادمــاه، بــرای اخترشناســان فرصــت مناســبی اســت کــه »مریــخ« را از نزدیــک مشــاهده کننــد.
اگــر زمیــن و مریــخ در مدارهــای دایــره ای گردش مــی کردنــد، حداقــل فاصله بیــن دو ســیاره همــواره ثابــت بود. 
ولــی مــداری تخــم مرغــی شــکل، شــرایط را عوض مــی کنــد. عــالوه بر ایــن جاذبــه اعمــال شــده از ســوی دیگر 
 ســیارات شــکل مدار چرخــش را تغییــر مــی دهنــد و در این بیــن ســیاره بــزرگ مشــتری تاثیر ویــژه ای بــر مریخ

 می گذارد. 
همچنین مدار چرخش زمین و مریخ به دور خورشید، اندکی نسبت به یکدیگر انحراف دارد. ماه آتی میالدی فاصله مریخ تا زمین 
به کمترین میزان طی پانزده سال اخیر می رسد؛ به همین دلیل این سیاره بسیار بزرگ و درخشان در آسمان قابل مشاهده خواهد 
 بود. به گفته »دین رگاس« یکی از ستاره شناسان رصدخانه سینسیناتی، 3۱ جوالی فاصله سیاره سرخ رنگ تا زمین 3۵/۸ میلیون

 مایل خواهد بود.
محققــان دلیــل نزدیک شــدن مریخ بــه زمیــن را ویژگی هــای خاص مــدار این ســیاره مــی داننــد. زمیــن 3۶۵ روز 
طول می کشــد تا دور خورشــید مدار بزند؛ حال آنکه مــدار مریخ دور خورشــید ۶۸۷ روز اســت. این بدان معناســت که دو 
بار مدار زمیــن دور خورشــید معادل یک بار ســفر مریخ دور این ســتاره اســت. به همین دلیــل گاهی اوقات دو ســیاره در 
دو ســوی مخالــف خورشــید قــرار مــی گیرنــد، امــا تقریبــا هــر ۲۶ مــاه یک بــار زمیــن از فاصلــه بســیار نزدیــک 
مریخ گــذر می کند. هــر ۲۶ مــاه فاصله مریــخ و زمین به کمتریــن میزان می رســد. از ســوی دیگر هر ۱۵تا۱۷ ســال این 
 اتفاق بــا واقعه perihelion یا نزدیک شــدن فاصلــه مریخ و خورشــید  همزمان می شــود. ترکیب این دو رویــداد، ماه آتی

 اتفاق می افتد. در ماه جوالی، سیاره سرخ به نزدیک ترین فاصله با زمین در پانزده سال اخیر می رسد و در این مدت بزرگ تر از هر 
زمان دیگری به نظر خواهد رسید. 

به عبارت دیگر، در نهم مردادماه مریخ به فاصله ۵۷/۶ میلیون کیلومتری از زمین می رسد و در بیشتر ساعات شب با چشم غیر مسلح 
نیز قابل مشاهده است. در این مدت مریخ در آمریکا در بخش های پایینی آسمان و 3۵ درجه باالتر از افق جنوبی )یک سوم فاصله 

ببین افق جنوبی با باالی سر( دیده می شود. 
در روزهای ۲۷ تا 3۰ جوالی )۵ تا ۸ مرداد ماه( سیاره سرخ در حدود سه برابر نسبت به آنچه که معموال دیده می شود، پر نورتر به 

نظر خواهد رسید. مریخ هر ۱۵ تا ۱۷ سال، یک یا دو بار به نزدیکی زمین می رسد. 
بار قبلی کــه این ســیاره بــه نزدیکــی زمین رســیده بــود، بــه ۲۰۰3 میــالدی بــاز می گــردد کــه بــا ۵۶/۱ میلیون 
کیلومتــر بــه نزدیــک تریــن فاصلــه در ۶۰ هــزار ســال اخیــر رســیده بــود و دفعــه بعــدی در ســال ۲۲۸۷ بــه این 
 فاصلــه خواهیــم رســید. کمترین فاصلــه ممکن ســیاره ســرخ با کــره خاکــی مــا، در حــدود ۵4/۶ میلیــون کیلومتر

 است.

مریخبهنزدیکترینفاصلهاززمینطی15سالاخیرمیرسد

ماه آتی میالدی برای نخستین بار در ۱5 سال اخیر فاصله» مریخ« تا زمین به کمترین میزان )35/6 میلیون 
مایل( می رسد و با چشم غیرمسلح نیز می توان مریخ را در آسمان تماشا کرد.
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آیت ا… مظاهری:
تفرقه بین مردم و مسئوالن، جامعه 

را با چالش مواجه کرده است

رییس حــوزه علمیه اصفهان  تیران
گفت: تفرقه و اختالفات بین اقشار مردم، احزاب 
 و مســئوالن، جامعه را با چالش روبــه رو کرده

 است.
آیت ا... العظمی حســین مظاهــری در دیدار با 
جمعی از مســئوالن شهرســتان تیران و کرون 
با تاکید بر وحدت و همدلی بین مســئوالن در 
رده های مختلف همچنیــن در بین مردم اظهار 
کــرد: جامعه نیازمنــد وحــدت در بخش های 
مختلــف و دوری از اختالف انگیــزی و تخریب 

یکدیگر است.
وی افزود: تفرقه و اختالفات بین اقشــار مردم، 
احزاب و مســئوالن، جامعه را با چالش روبه رو 
کرده و این اختالفات زمینه را برای تحقق اهداف 
دشمنان خارجی، منافقان داخلی و سودجویان 

فراهم ساخته است. 
رییس حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه اختالف 
بین مردم و مسئوالن از دیگر چالش های کشور 
اســت، تصریح کرد: باید ارتبــاط و همدلی بین 
مردم و مسئوالن برقرار شود و مردم با همکاری 
در تحقق اعتالی جامعه مانع از کارشــکنی ها و 

تفرقه شوند.
وی ادامه داد: دخالت بیجا و بدون اطالع از قوانین 
و ایجاد شرایط نامناسب در کشور و حوزه تصمیم 
گیری نه تنها ســود و منفعتی را بــه ملت ایران 

نمی رساند، بلکه مشکالت را دوچندان می کند.
وی با اشــاره به وجود مناطق محروم در کشور و 
اســتان اصفهان، اضافه کرد: باید تصمیم گیری 
جدی برای محرومیت زدایی و رفع مشــکالت 

انجام شود.

چهره ها

 جشنواره ملی»کباب گلپایگان« برگزار می شود

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

مسئول غذا و داروی شبکه بهداشت و 
درمان شهرضا:

محیط کار بیشتر عرضه کنندگان 
لبنیات، بهداشتی و علمی نیست

مســئول غذا و داروی شبکه  شهرضا
بهداشت و درمان شهرضا گفت: براساس قانون 
باید تولید و عرضه لبنیات در یک محل باشد؛ اما 
در حــال حاضر ایــن دو فرآینــد در دو محل 
جداگانه انجام می شود.ســپیده دهقان اظهار 
کرد: متراژ واحدهای صنفی لبنیاتی باید ۴۰۰ 
متر باشــد در حالی که تنها ســه محل عرضه 
اینگونه مواد در شهرضا دارای استاندارد هستند. 
وی اضافه کرد: دریافت شیر، سالن های فرآوری 
و ورودی و خروجــی کارگران، گــرم گذاری و 
سردگذاری به روش استاندارد انجام نمی شود و 
در بعضی از واحدهای صنفی هنوز از پاتیل مسی 
استفاده می شود. دهقان تصریح کرد: بازدیدهای 
دائمی از مراکز عرضه لبنیات سبب جلوگیری از 
شیوع بیماری ها می شود؛ اما در هر صورت باید 
 یک بار بــا قاطعیت این وضعیت ســاماندهی

 شود.

 جشنواره ملی»کباب گلپایگان« 
برگزار می شود

مســئول نمایندگی میراث  گلپایگان
فرهنگی گلپایگان از برگزاری جشــنواره ملی 
کباب گلپایگان در روز پنجشــنبه ۳۱ )امروز( 
خبر داد.مصطفی قانونی بــا اعالم این خبر و با 
اشــاره به پیشــینه تاریخــی و فرهنگی این 
شهرســتان گفت: برگزاری جشنواره کباب به 
عنوان یک رویداد گردشگری محسوب می شود 
که می تواند در معرفی بیشــتر توانمندی ها و 

جذب گردشگر تاثیر گذار باشد.

اولین برداشت محصول کلزا 
در شهرضا

رییس اداره تولیدات گیاهی  شهرضا
مدیریت جهادکشــاورزی شهرستان شهرضا 
گفت: اولین مزرعه کلزای شهرستان شهرضا در 
سطح ۲ هکتار در دشت مهیاراز توابع شهرستان 
شهرضا برداشت شد. مرتضی کافی اظهار کرد: 
بذرمورد کاشت مزرعه، رقم خارجی نپتون می 
باشدکه نســبت به ارقام داخلی از جمله اکاپی 
عالوه بر سطح سبز و همرســی بهتر نسبت به 

ریزش مقاوم تر است.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: با  لنجان
توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در طول سال 
های گذشته امسال برای نخستین بار است که ما به 
کشاورزان اعالم کرده ایم کشــت برنج انجام نگیرد و 
طبق آمار ارائه شده، موفق شده ایم در نخستین سال، 

۶۰ درصد کشت برنج را در شهرستان کاهش دهیم.
مهدی صفرخانلو در آیین افتتاح ســاختمان جدید 
پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرســتان لنجان 
اظهار کرد: پرسنل نیروی انتظامی از جمله نیروهای 
خدوم و زحمت کش نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به شمار می آیند؛ چرا که در سایه تالش کارکنان این 
نیرو، ضریب امنیت در کشور افزایش یافته و مردم با 

تمام وجود این امنیت را احساس می کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مقدس ترین و ارزشمندترین 

وظایف نیروی انتظامی برقراری امنیت است، افزود: 
باید توجه داشــت جنس کار نیروی انتظامی از نوع 
سخت ترین کارهاست و با کمترین امکانات خدمات 
بسیار وسیعی را به مردم ارائه می کنند همچنین در 
مسیر تامین امنیت  از هیچ اقدامی دریغ نکرده و این 

مسئله بسیار قابل تقدیر و ستایش است.
فرماندار شهرستان لنجان تصریح کرد: نباید فراموش 
کرد که نیروی انتظامی ماموریت های متعدد و فراوانی 
را بر عهده دارد و در بین این ماموریت ها نظم بخشی 
به وضعیت ترافیکی به نوبه خــود از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
صفرخانلو اضافه کرد: قبــل از آغاز فعالیت در لنجان 
این شهرستان در برگزاری جلسات مختلف همچون 
شورای ترافیک، کارگروه اشتغال و...رتبه برتر را داشته؛ 

اما در عمل شاهد افزایش ۱۲۰ درصدی تصادفات در 
سال ۹۶ نســبت به ســال ۹۷ بوده ایم و یا اینکه این 
شهرستان با تمام ظرفیت هایی که در خود جای داده 
رتبه نخست بیکاری را به خود اختصاص داده است و 
این مسئله نشان از آن دارد که تنها جلسات مختلف 
برگزار می شــده و پیگیری خاصی انجام نمی گرفته 
است. وی عنوان کرد: بر همین اســاس در ایام نوروز 
مسیرهای مختلف شهرستان را مورد بررسی قرار داده 
ایم و مشخص شد نقاط حادثه خیز و خطرناکی در این 
شهرستان وجود دارد که نیازمند پیگیری ویژه است و 
با هماهنگی مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
این مسیرها در بازدید میدانی مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفتند.
صفرخانلو با بیان اینکه با توجه به حساســیت های 
موجود در لنجان، این شهرستان نیازمند نگاه ویژه ای 
است، یادآور شد: امروز در حوزه نیروی انتظامی و به 
خصوص پلیس راهور با مشــکالت متعدد در حوزه 
نیروی انسانی مواجه هســتیم و امیدواریم با حضور 
فرمانده نیروی انتظامی استان در این شهرستان شاهد 

کاهش مشکالت باشیم.
وی با اشــاره به بحران آب در اســتان اصفهان اضافه 
کرد: با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در طول 
سال های گذشته امسال برای نخستین بار است که 
به کشاورزان اعالم کرده ایم کشت برنج انجام نگیرد 
و طبق آمار ارایه شده، موفق شــده ایم در نخستین 
 سال ۶۰ درصد کشــت برنج را در شهرستان کاهش

 دهیم.

کشت برنج در لنجان، ۶۰ درصد کاهش یافته است

رییس شورای اسالمی شهر کاشان گفت: گردش  کاشان
پولی در شهرداری کاشــان وجود ندارد و شــرکت های تولیدی با 
مشکالت گوناگون رو به رو هستند.عباس شافعی در نشست رسمی 
این شورا اظهار کرد: در ســال ۹۷ نه تنها تعرفه عوارض شهرداری 
افزایش نداشته، بلکه بسیاری از کدهای عوارضی نیز کاهش یافته 
است. وی با اشاره به سیاست های تشویقی شهرداری کاشان در سال 
جاری برای وصول معوقه ها، بیان کرد: همزمان با توزیع فیش های 

نوسازی و اصناف، امکان پرداخت قسط های عوارض نوسازی فراهم 
شده که با توجه به مصوبه شورای اســالمی شهر برای بخشودگی 
جرایم دیرکرد نوسازی و همچنین بخشودگی ۲۰ درصدی عوارض 
صنفی فرصت خوبی برای شهروندان جهت پرداخت بدهی فراهم 
شده است. مدیر درآمد شهرداری کاشان پیش فروش کردن بخشی 
از منابع شهرداری در قالب فروش تراکم شناور را از جمله چالش های 
پیش روی این شهرداری عنوان کرد و گفت: افزون بر ۲۰۰ میلیارد 

ریال تراکم شناور وجود دارد که از محل آنها در سال جاری درآمدی 
نصیب شهرداری نمی شود.

وی با اشاره به اینکه گردش پولی در شهرداری کاشان وجود ندارد 
و شرکت های تولیدی با مشکالت گوناگون رو به رو هستند، افزود: 
بودجه جاری نه تنها تغییر نکرده بلکه افزایش نیز یافته است و باید 
برای مباحث درآمدی به خصوص درآمد های پایدار از نظریه های 

کارشناسی بهره گیری کنیم.

رییس شورای اسالمی شهر کاشان:
گردش پولی در شهرداری کاشان وجود ندارد

فرمانده نیروی انتظامی استان:فرماندار لنجان:
چتر امنیتی پلیس لنجان با 

پایش تصویری، گسترش یابد
فرمانده نیروی انتظامی اســتان در آیین افتتاح 
ساختمان جدید پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
شهرســتان لنجان اظهار کرد: حــوزه مربوط به 
مدیریت شــهری حوزه ای درهم تنیده و به هم 
پیوسته اســت و بر همین اســاس در مدیریت 
شهری نمی توانیم بسیاری از دستگاه ها را جدای 
از یکدیگر بدانیم و قطعا حوزه مربوط به خدمات 
عمومی، حوزه مربوط به »شد آمدی« در ترافیک 
و ... به یکدیگر متصل هســتند و اگر به هر میزان 
این اتصال و پیوستگی را تقویت کنیم، می توانیم 
خدمات یکپارچه و موثرتری را به مردم ارائه دهیم.
معصوم بیگی اضافه کرد: شهرســتان لنجان به 
لحاظ ویژگی هایی که دارد یکی از شهرستان های 
مهم، تعیین کننده و پرتاثیر در اســتان اصفهان 
به شــمار می آید و با توجه به قــرار گرفتن این 
شهرستان در مسیر مواصالتی چند استان کشور 
و قرار گرفتن چندین کارخانــه بزرگ همچون 
کارخانه ذوب آهن کــه قطب صنعت و اقتصادی 
کشور به شمار می آید می توان لنجان را یکی از 

شهرستان های کاربردی استان اصفهان دانست.
وی عنوان کرد: لنجان، گلوگاه حساس توزیع آب 
استان به شــمار می آید که بسیار مهم و پر تاثیر 
اســت، از ســوی دیگر وجود باغات مختلف این 
شهرستان را به عنوان قطب باغات استان نمایان 
می کند که خود دارای اهمیت ویژه ای اســت و 
مجموع این مولفه ها پیام آور این بوده که لنجان 
یکی از شهرستان های راهبردی در حوزه آرامش 

بخشی در نظم و امنیت استان به شمار می آید.

ابالغ وقت رسيدگي
3/709 شماره ابالغنامه: 9710100367800085 شماره پرونده: 9709980367800014 
شماره بايگاني شــعبه: 970016  آگهي ابالغ وقت رســيدگي و دادخواست و ضمائم به  
مجهول المالک ثبتي، خواهان  ستاد اجرائي فرمان امام)ره( دادخواستي به طرفيت مجهول 
المالک ثبتي مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980367800014 دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان ثبت و  وقت 
رسيدگي  مورخ  1397/05/17 ساعت 9  تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. م الف:3224 دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/723 شــماره صادره: 1397/42/499490- 1397/3/23 نظر به اينکه سند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 17 فرعی از 2221 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 
476 دفتر امالک جلد 803  به نام آقای حبيب اله گالبی فرزند محمد علی ثبت و  ســند 
مالکيت دفترچه ای  به شماره چاپی 58640 صادر گرديده است سپس بالواسطه به موجب 
سند انتقال قطعی شماره 94941 مورخ 1373/11/01 دفترخانه 5 اصفهان تمامت مورد 
ثبت به  آقای علی عطاءاللهی فرزند غالمحسين انتقال گرديده است. سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده  6819 مورخ 97/03/07 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود آن ذيل شــماره 20428 مورخ 97/03/07 به گواهی دفترخانه 81 
اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت سهل انگاری مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7423 قويدل رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )259 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/714 چون ورثه محمد پنجه پور نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  با تسليم 
2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تاييد دفتر 246 
اصفهان رسيده مدعی است که سند مالکيت تمامت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
15190/17263 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 379111 که در صفحه 
107 دفتر 75 به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر 
امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن و وثيقه نمی باشــد. به علت جابجايی سند 
مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است طبق تبصره 
يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور نزد 
خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 7504 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )218 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/715 شماره: 96/2027031599-97/3/28 چون پوران پنجه پور فرزند محمد نسبت 
به هيجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  با تســليم 2 برگ استشهاد محلی که هويت و 
امضا شهود رسما گواهی شــده و به تاييد دفتر 246 اصفهان رسيده مدعی است که سند 
مالکيت تمامت هيجده حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 15190/17263 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 379114 که در صفحه 92 دفتر 90 خروجی به نام 
نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و طبق گواهی دفتر امالک معامله ديگری 
انجام نشده و در رهن و وثيقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکيت مفقود گرديده است 
و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده اســت طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه 
در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و 
سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 7505 شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )226 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/716 چون صديقه ميزبانی فرزند محمد  نسبت به هيجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  
با تسليم 2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 
246 اصفهان رسيده مدعی است که ســند مالکيت تمامت هيجده حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ پالک 15190/17263 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 379112 
که در صفحه 95 دفتر 90 خروجی به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن و وثيقه نمی باشد. به علت 
سرقت سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است 
طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 7502 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )223 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/717 چون پروين پنجه پور فرزند محمد  نسبت به هيجده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  
با تسليم 2 برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 
246 اصفهان رسيده مدعی است که ســند مالکيت تمامت هيجده حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ پالک 15190/17263 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 379113 
که در صفحه 98 دفتر 90 خروجی به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسليم گرديده و 
طبق گواهی دفتر امالک معامله ديگری انجام نشده و در رهن و وثيقه نمی باشد. به علت 
سرقت سند مالکيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است 
طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد.
 م الف: 7503 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )224 کلمه، 

2 کادر(
ارزیابی بهاء ثمنيه اعيانی

3/718 آقای حسين قاسمپور طاغونی مالک 3/5 دانگ مشاع از شش دانگ پالک مذکور 
طبق گواهی انحصار وراثت شــماره 35 مورخ 1372/07/01 و دارائی شماره 190 مورخ 
1373/01/22 شــهرضا فوت و ورثه حين الفوت ايشان سه پسر و سه دختر و يک همسر 
دائمی به اسامی حسن، غالمرضا، کمال، روح انگيز، رضوان، سيمين تاج و همسرش خانم 
مريم بيگم قربانيان دهاقانی فرزند اســماعيل که ورثه تمامت سهم االرث خويش را به 
احدی از وراثت به نام غالمرضا قاســم پور طاغونی به موجب سند انتقال شماره 67673  
مورخ 77/06/28 دفترخانه چهار شهرضا به اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی که با سهم االرث 
خويش مالک 3/5 دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعيانی به نام ايشان مستقر يافته است، 
سپس آقای غالمرضا قاسم پور دهاقانی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 716 مورخ 

1380/03/27 شعبه اول دادگاه عمومی شــهرضا فوت و ورثه حين الفوت ايشان يکنفر 
پسر و چهار نفر دخترو يک همسر دائمی به اسامی ابراهيم، سميه، سهيال، معصومه، زهرا 
همگی قاســم پور طاغونی و فرزندان متوفی و خانم ماه بس اصکوئی فرزند محمد علی 
همسر متوفی سپس همه وراث طی سند انتقال شماره 22559 مورخ 1390/10/6 تنظيمی 
دفترخانه 59- دهاقان تمامت 3/5 دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعيانی پانزده- شصت 
و چهارم اعيانی از 72 حبه ششــدانگ پالک مذکور را به خانم مــاه بس اصکوئی فرزند 
محمد علی انتقال قطعی گرديده است که در دفتر 44 صفحه 352 امالک به نام نامبرده 
ثبت گرديده است ســپس نامبرده در اجرای قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی درخواست سند مفروزی نموده اســت که در نهايت سند 
مفروزی تحت پالک ثبتی 1921 فرعی مفروز و مجزی شده از 932 فرعی از 121- اصلی 
به نام ايشان صادر گرديده است. خانم مريم بيگم قربانيان دهاقانی فرزند اسماعيل مالک 
بهاء ثمينه اعيانی سه دانگ و نيم مشــاع از شش دانگ پالک 932 فرعی از121- اصلی 
واقع در بخش ثبت دهاقان می باشد و حســب درخواست نامبرده جهت حذف بهاء ثمنيه 
اعيانی از سند مالکيت خويش را نموده اســت که در راستای اجرای تبصره اول ماده 105 
آئين نامه قانون ثبت و نيز رعايت ماده 946 قانون مدنی،  کارشناس رسمی دادگستری طی 
برگ ارزيابی شماره 97/2/150/ک مورخ 1397/03/01 و نامه شماره 112/2904/01 
مورخ 1397/01/08 کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعالم نموده ارزش بهاء ثمنيه 
اعيانی برابر 2/000/000 ريال)دو ميليون ريال( می باشــد که به حساب سپرده اين اداره 
واريز گرديده است. لذا مراتب آگهی ومريم بيگم قربانيان دهاقانی فرزند اسماعيل مذکور  و 
در صورت فوت، ورثه نامبرده اخطار می گردد تا از تاريخ انتشار در ساعت اداری با در دست 
داشتن مدارک مثبته وراثت به اين واحد ثبتی مراجعه و نسبت به دريافت آن اقدام نمائيد و 
چنانچه نسبت به ارزيابی فوق الذکر اعتراض داريد ظرف مدت يک ماه به دادگاه صالحه 
مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به اين اداره ارائه نمائيد در غير اين صورت بهاء 
ثمنيه اعيانی سند مالکيت از  پالک مذکور که فعال بصورت شش دانگ يک باب خانه در 
آمده حذف می گردد. م الف: 97/93 يعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان  

)499 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اخطاریه

3/719 در خصوص پرونده کالسه 393/96 ش 2 خواهان سيد اسماعيل روحانی طباطبايی 
درخواستی مبنی بر تجديدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 157-97/3/12 به طرفيت 
نريمان اسد زاده فرزند احمد به نشانی مجهول المکان تقديم نموده است. تجديدنظرخواه 
ظرف ده روز پس از آگهی می تواند جهت ارائه هرگونه پاســخ در شعبه دوم شورای حل 
اختالف اردستان حاضر شود و با توجه به مجهول المکان بودن تجديدنظرخوانده حسب 
تقاضای تجديدنظرخواه مراتب در جرايد نشر تا تجديدنظرخوانده قبل از پايان موعد قانونی 
به اين شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور اخطاريه مذکور ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 86 شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان  )122 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
پرونــده:  شــماره   9710103633102415 ابالغنامــه:  شــماره    3 /720
9509983633100519 شماره بايگانی شــعبه: 950534 آگهی ابالغ وقت رسيدگی و 
دادخواســت و ضمائم به فتاح هنرجو فرزند علی، خواهان مرتضی حسن نژاد دادخواستی 
به طرفيت واخوانده فتاح هنرجو  مطرح که به اين شــعبه )اســتان اصفهان شهرســتان 
خمينی شهر بلوار دانشجو دادگستری شهرســتان خمينی شهر( ارجاع و به شماره پرونده 
9509983633100519 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی 
شهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/05/03 ســاعت 12/30 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
 خوانده و درخواســت خواهان مراتب يک نوبــت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:1159 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری خمينی شهر )153 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/721 شماره: 659/96 به موجب رای شماره 2101 تاريخ 96/10/30 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه فرزاد اکبری فرزند 

رسول به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/550/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای 
حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. مشخصات محکوم له: عباسعلی 
 غالميان فرزند محمدرضا با وکالت ســيد محسن بنی هاشــمی به نشانی خمينی شهر 
خ شريعتی شمالی نرسيده به سه راه معلم ک 136 پ 2 ط ســوم. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1160 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره 

يک شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/722 مرجع رسيدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
درچه خ سجاد،  کالســه پرونده 405/96 حل 9 ، وقت رسيدگی ســاعت 18 بعد از ظهر 
مورخه 1397/5/3، مشخصات خواهان: سيد روح اله رضوی فرزند محمد به نشانی درچه 
دينان انتهای کوچه روبروی مدرسه البرز، مشخصات خوانده: محمود نصر آزادانی فرزند 
رمضانعلی، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 86 ميليون ريال بابت خريد ميوه به انضمام 
کليه خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه، داليل خواهان: شهادت شهود، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به 
وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 1164 شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يک( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/725 شماره ابالغنامه:9710100370001135 شماره پرونده:9509980358700427 
 شماره بايگانی شــعبه:970163 ابالغ شــونده حقيقی: محمد پروين به نشانی اصفهان 
خ معراج شهيد اول ک آزادگان پ 193،  مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 10 روز، محل حضور: 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
4 اتاق 455، نوع علت حضور: معرفی وکيل در جرائــم موضوع صالحيت دادگاه کيفری 
يک با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر 
اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد. توجه: پس از دريافت 
اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شــود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يکی 
از دفاتر خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزديکترين واحد قضائی 
مراجعه نماييد. م الف:6951 شــعبه 2 دادگاه کيفری يک استان اصفهان)16 کيفری 

استان سابق(  ) 182 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/726 شماره درخواست:9710460359800005 شماره پرونده:9609980359801362 
شماره بايگانی شــعبه:961387  درپرونده کالسه 961387 شعبه 19 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان شکايتی عليه خانم زهرا خرم به اتهام وسيله تهديد 
قرار دادن فيلم مستهجن به قصد اخاذی جهت رسيدگی به اين شعبه ارجاع گرديد. نظر به  
اينکه متهم مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
 عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی 
می شــود تا متهم از تاريخ نشــر آگهی ظرف مدت يکمــاه به شــعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشــانی کامــل خود جهت پاســخگويی به اتهــام وارد و دفــاع از خود 
 حاضر گردند. در صــورت عدم حضور دادســرا تصميــم مقتضی اتخــاذ خواهد نمود. 
م الف:6967 شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) 124 

کلمه، 1 کادر(
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پروژه احداث خانه جوان به بنیاد مسکن  واگذار 
می شود

با مسئوالنپیشنهاد سردبیر:

مدیر فرودگاه بین المللی شهرکرد 
خبرداد: 

651 دقیقه تاخیر در پروازهای 
فرودگاه شهرکرد

مدیر فرودگاه بین المللی شهرکرد گفت: تاخیر 
در پروازها طی ســه ماه ابتدای امسال، در 17 
پرواز ورودی و خروجی بوده و در مجموع 651 
دقیقه اســت که 290 دقیقــه از این تاخیرها 
مربوط به پرواز مشهد – شــهرکرد و بالعکس 
بوده و 361 دقیقه نیز مربوط به پرواز تهران – 

شهرکرد و بالعکس می شود.
»سروش سلیمی« اظهار کرد: در مدت مشابه 
ســال گذشــته 810 دقیقه تاخیر در پروازها 
داشته ایم که در سال جاری، کاهش تاخیر در 
پروازها صورت گرفته است. سلیمی گفت: 217 
دقیقه از تاخیرهای پرواز در سال گذشته مربوط 
به پروازهای مشهد – شهرکرد و بالعکس است 
و 593 دقیقه نیز مربوط به پروازهای تهران – 

شهرکرد و بالعکس بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

  پروژه احداث خانه جوان به 
بنیاد مسکن  واگذار می شود

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقاب اســامی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه احداث خانه 
جوان شهرکرد و شهرســتان لردگان به بنیاد 

مسکن انقاب اسامی استان واگذار می شود .
»سهراب رییسی« اظهار داشت: براساس مصوبه 
شورای برنامه ریزی استان، عملیات اجرایی دو 
پروژه ورزش و جوانان اســتان به بنیاد مسکن 

واگذار می شود. 
وی بیــان کرد: اعتبــارات مورد نیــاز احداث 
خانه جوان شهرســتان شهرکرد یک میلیارد و 
984 میلیون تومان و خانه جوان شهرســتان 
لردگان 500 میلیون تومان برآورد شده است. 

وی خاطرنشــان ســاخت: با عنایــت به نامه 
شــماره 1140930 معــاون رییس جمهور و 
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور و  به 
اســتناد صورت جلسه شــورای برنامه ریزی و 
توسعه استان، مبلغ دومیلیارد و 487میلیون 
تومان از محــل اعتبارات تملــک دارایی های 
سرمایه ای استانی موضوع 0/27 درصد مالیات 
برارزش افزوده اباغ می شــود تا پس از مبادله 
موافقت نامه براساس قوانین و مقررات مربوطه 

هزینه شود.

اعزام 1200 دانشجوی جهادگر 
به مناطق محروم استان

مسئول بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری از 
اعزام یک هزار و 200دانشجوی جهادگر به مناطق 

محروم استان در فصل تابستان خبر داد.
»منوچهر ذوالفقاری« اظهار کرد: در راستای حمایت 
از محرومــان و نیازمندان و کمک به پیشــرفت و 
آبادانی مناطق کمتر برخوردار، جهادگران دانشجو 
در فصل تابســتان به مناطق کمتر برخــوردار در 
شهرســتان های لردگان، اردل، کیــار، کوهرنگ و 
فارسان اعزام می  شــوند. وی افزود: 1200 دانشجو 
از مراکز مختلف دانشــگاهی اســتان در قالب 26 
گروه جهادی برادر و خواهر، ســازماندهی شده اند 
که تاکنون دو گروه اعزام شده و 24گروه باقی مانده 
نیز تا پایان تابستان به مناطق کمتر برخوردار اعزام 
خواهند شد. ذوالفقاری ادامه داد: دانشجویان اعزامی 
به این مناطق در عرصه های پزشکی، دامپزشکی، 
عمرانی، آموزشی و فرهنگی خدمت رسانی می کنند. 
او ادامه داد: امسال 6پروژه آبرسانی به نقاط محروم 
در دستور کار اردوهای جهادی دانشجویی است که 

با تامین اعتبار از تهران اجرایی خواهد شد.

مدیــرکل تعــاون ، کار و رفــاه 
اموراجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
براســاس آمار، درحال حاضر 98/5 درصد 
پوشاک استان از خارج استان تهیه می شود .

»حفیــظ ا...  فاضلیان«  در نشســت مشــترک  با 
جهاددانشگاهی و اصحاب رسانه با اشاره به برخی 
از مشکات استان اظهار داشت: اشتغال، بیکاری و 
عدم تعادل میان ســرانه  درآمد نسبت به هزینه ها 

از جمله مشکاتی است که در استان وجود دارد .
وی یکی دیگر  از مشکات اســتان را عدم ترویج 
فرهنگ کارآفرینی در استان عنوان کرد و افزود: در 
راستای  ایجاد فرهنگ کارآفرینی باید همه تاش 
کنند؛ اصحاب رســانه نیز می توانند در این زمینه 

موثر باشند و نقش آفرینی کنند .
مدیرکل تعاون ، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری بیان کــرد: برای دانشــگاه ها نیز باید 
براساس بازار کاری که دارند، بودجه و اعتبار در نظر 
گرفته شود  و در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی 
تاش کنند که خوشبختانه جهاددانشگاهی برای 
گسترش فرهنگ مشاغل خانگی، امسال آموزش ها 
و تسهیل گران  را به صورت رایگان در اختیار افراد 
متقاضی قرار می دهد که اگر موفق شــوند، برای 

سایر مشاغل نیز این طرح  تعمیم  داده می شود .
فاضلیان  با بیان اینکه اداره کار، متولی ایجاد اشتعال 
نیست، خاطرنشــان کرد: وزارتخانه تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی دبیرخانه اســت، حال آنکه متولی 
اشتغال »دولت« اســت؛ اما چون مسئله اشتغال 
فراگیر شده همه دستگاه ها باید در راستای ایجاد 

شغل تاش کنند .
وی با اشاره به اینکه مشاغل خانگی مشمول مالیات 
نمی شوند، گفت: هیچ اجباری برای پرداخت بیمه 
نیروی کار و حقوق و مزایای کامل نیست و مشمول 

مالیات هم نمی شوند.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیــاری با اشــاره به طــرح کارورزی صنوف 
تصریح  کرد: طرح  کشــاورزی در گذشــته برای 
بنگاه های اقتصادی بود، امــا در حال حاضر برای 
صنوف نیز اجرا می شود و 30 درصد حقوق قانون 
 کار و دو ســال بیمه نیــز بــرای کارورز  پرداخت 

می شود .
فاضلیــان بــا اشــاره بــه پرداخت تســهیات 

مشاغل خانگی ادامه داد: امسال تسهیات مشاغل 
خانگی 10 میلیون تومان پیش بینی شده است اما 
در برخی رسته ها تا سقف بیست میلیون تومان نیز 

پرداخت می شود.
وی با اشاره به تولیدات استان گفت: براساس آمار 
درحال حاضر  98/5 پوشــاک اســتان ما از خارج 
استان تهیه می شود و 1/5 درصد در استان است که 

آن هم پوشاک محلی است .

98/5 درصد پوشاک چهارمحال وبختیاری ازخارج استان تهیه می شود

مدیر صندوق بیمه روســتائیان چهارمحال و بختیاری گفت: از 
مجموع 107 هزار نفر جامعه روستایی، کشــاورزی و عشایری 

استان 27 هزار نفر از خدمات بیمه روستائیان بهره مند هستند.
»جعفر شاه بندری« اظهار داشت: این تعداد بیمه شده شامل 25 
درصد از جامعه هدف است که میانگین کشوری نیز همین میزان 
است. امیدواریم با برگزاری همایش ها و اخذ تصمیمات جدید این 

پوشش افزایش یابد.

وی افزود: نبود پیشــینه بیمه ای در اســتان، فقــر مالی جامعه 
روستایی، کشاورزی و عشــایری استان و عدم آشــنایی آنها با 
خدمات بیمه ای از جمله دالیل پایین بودن تعداد بیمه شــدگان 

است.
مدیر صندوق بیمه روستائیان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
برگزاری همایش سراســری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر در استان، بیان کرد: این همایش  به مدت دو 

روز در شهرستان کوهرنگ که شهرستانی محروم و دارای جامعه 
عشایری و روستایی بیشتر است، برگزار شد.

شاه بندری خاطرنشــان کرد: »محمدرضا واعظ مهدوی« رییس 
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشــاورزان و عشایر کشور، 
معاونان، مدیران کل ســتادی صندوق، اعضــای هیئت مدیره، 
مدیران صندوق بیمه روستائیان سراسر کشور و مدیران ارشد در 

این همایش حضور یافتند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان چهارمحال و بختیاری:
 27هزار نفر در چهارمحال و بختیاری از خدمات بیمه روستایی بهره مند هستند

  مدیرکل تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی استان:  

عکس  روز 

مشاهده »خروس کولی سینه سیاه« 
برای نخستین بار در استان

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری گفت: خروس کولی سینه ســیاه، برای 
نخســتین بار در این استان مشــاهده  و گزارش 

شده است.

خبر 

احضار متهم
3/727 شماره درخواست:9710460359800004 شماره پرونده:9409980359800744 
شماره بایگانی شــعبه:940891  درپرونده کالسه 940891 شعبه 19 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان شــکایتی علیه همسر آقای هادی صادقی به اتهام 
مشارکت در قتل عمدی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به  اینکه متهمین 
مجهول المکان می باشند حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می شود 
تا متهمین از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به شــعبه مربوطــه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردند. 
در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضــی اتخاذ خواهد نمــود. م الف:6969 
 شــعبه 19 بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان ) 120 کلمه، 

1 کادر(
احضار متهم

3/728 شماره درخواست:9710460359900006 شماره پرونده:9509980359900856 
شماره بایگانی شــعبه:950887  درپرونده کالسه 950887 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای مجید کیانی و محمدرضا حیدری و بتول صادقی باغسرخی 
و صفورا ازارداد و حجت اله رحمتی و مهدی مهرورزی و فرشته سادات هاشمیان شکایتی 
علیه اســداله امینی فرزند فرج اله به شــماره ملی 1285536673 دایر بر مشــارکت در 
کالهبرداری مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به  اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد 
و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
 نمود. م الف:6970 شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

) 143 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/729 شماره درخواست:9710460359900007 شماره پرونده:9709980359900206 
شماره بایگانی شــعبه:970214  درپرونده کالسه 970214 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان آقای مهدی ســهیلیان علیه داود کاویانی فرزند رحمت اله به 
شماره ملی 1289703388 شکایتی دایر بر جعل و غیره مطرح نموده که جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع گردیده نظر به  اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:6941 شعبه 20 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) 122 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/750 شماره درخواست:9710460350900047 شماره پرونده:9609980350900403 
شماره بایگانی شــعبه:960466  به آقای مهرداد سبزواری فرزند محمد علی که مجهول 
المکان می باشــد ابالغ می گردد در خصوص کالسه 960466 ح 9 با موضوع قلع و قمع 
ظرف یک هفته پس از چاپ این آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی 
نفیا یا اثباتا به دفتر این شعبه واقع در اداره کل دادگستری استان اصفهان خ نیکبخت طبقه 
اول اتاق 352 مراجعه نمایید. م الف:6991 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 80 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/730 شماره درخواست:9710460360800002 شماره پرونده:9609980360800130 
شــماره بایگانی شــعبه:960134  در پرونده به شــماره شعبه 29 دادســرای عمومی 
و انقــالب اصفهــان شــکایت گنجینــه صنعت کوهجــر با وکالــت آقــای مهرداد 
غفاری علیه حســین صبوحی فرزنــد محمد و محمــد صبوحی فرزند حســین دائر بر 
کالهبــرداری مطرح نموده اســت که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجــاع گردیده 
نظر بــه اینکــه متهمین مجهول المکان میباشــند حســب مــاده 174 قانــون آیین 
 دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:6960 شعبه 29 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) 124 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9710460358100010 درخواســت: شــماره   3 /731
9609980358100409 شماره بایگانی شــعبه:960422 نظر به اینکه 1- محمد علی 
اســماعیل زاده به اتهام کالهبرداری های متعدد به مبلغ 2/130/000/000 ریال و جعل 
عنوان 2- مریم آذرنگ 3- داوود جهانبخش به اتهام معاونت در کالهبرداری های متعدد 
به شماره پرونده 960422 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شــوند و در صورت  عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و  تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف:6962 شــعبه 2 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان) مجتمع 3( ) 134 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/732 شماره درخواست:9710460359400010 شماره پرونده:9609980359401006 
شماره بایگانی شعبه:961036  آقای رضا بابایی فرزند حسن به اتهام کالهبرداری و انتقال 
منافع مال غیر حسب شکایت زهرا یوسفی در پرونده کالسه 961036 ب 15 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به وی به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده است. 
بدینوسیله در اجرای ماده   174 قانون  آیین دادرســی کیفری مراتب  به نامبرده ابالغ  تا  
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.  م الف:6972 شعبه 
 15 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع 1( ) 120 کلمه، 

1 کادر(
احضار متهم

3/733 شماره درخواست:9710460359400011 شماره پرونده:9409980359400123 
شماره بایگانی شعبه:940127  آقای مهدی خسروی فرزند فتح اله به اتهام قدرت نمایی 
با چاقو، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو غیر حسب  شــکایت آقای مرتضی اسکندری 
و مهران عابدینی در پرونده کالسه 940127 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به وی به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت. بدینوســیله در 
اجرای ماده   174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضــر گردند. در صورت عدم حضــور پس از یک 
ماه از تاریخ نشــر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شــد.  م الف:6975 شعبه 
 15 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان)مجتمع 1( ) 124 کلمه، 

1 کادر(
احضار متهم

3/734 شماره درخواست:9710460359400008 شماره پرونده:9709980359400092 
شماره بایگانی شــعبه:970095  آقای مجید هادی وینچه فرزند پرویز به اتهام خیانت در 
امانت حسب شکایت آقای علیرضا شیرنشــان در پرونده کالسه 970095 ب 15 تحت 
تعقیب اند  و ابالغ احضاریه به ایشــان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده اســت. بدینوســیله در اجرای ماده   174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا  ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
م الف:6973 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

1( ) 113 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/735 شماره درخواست:9710460359400009 شماره پرونده:9609980359400905 
شماره بایگانی شعبه:960933  آقای مهدی ذاکر اصفهانی به اتهام کالهبرداری حسب 
شــکایت آقای رمضانعلی مرکبیان  در پرونــده کالســه 960933 ب 15 تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه به ایشــان به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان ممکن 
نگردیده اســت. بدینوســیله در اجرای ماده   174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 

نامبرده ابالغ تا  ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت 
 عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
م الف:6977 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

1( ) 109 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/736 شماره درخواست:9710460359400007 شماره پرونده:9609980359400519 
شماره بایگانی شــعبه:960540  آقای پویان قربانی فرزند حیدر به اتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول حسب شکایت مهدی موســائی در پرونده کالسه 960540 ب 15 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به ایشان به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان  ممکن 
نگردیده اســت. بدینوســیله در اجرای ماده   174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا  ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر گردند. در صورت 
 عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشــر آگهی مطابق قانون اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
م الف:6971 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 

1( ) 114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/737 شماره نامه:1397009000348843 شــماره پرونده:9309980351200896 
شــماره بایگانی پرونده:963042  آقای مجتبی رضایی فرزند حســنعلی محکوم علیه 
پرونده کالسه 963042 ج 3 با توجه به وصول نظریه کارشناسی مقتضی است ظرف سه 
روز از درج این آگهی جهت دریافت نظریه کارشناســی به شعبه سوم اجرای احکام مدنی 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای احکام مراجعه و چنانچه اعتراضی به این 
نظریه دارید کتبا اعالم نمایید.  م الف:6935 شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان 

اصفهان)مجتمع قضایی شماره 1( ) 74 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/738 شماره ابالغنامه:9710106793701228 شماره پرونده:9609986793701718 
شماره بایگانی شــعبه:961722  نظر به اینکه در پرونده کالســه 961722 ش 7 بنا به 
درخواست مهدی خلیل اکبر به طرفیت نقی دوست ساغر سازانی با موضوع مطالبه وجه 
چک با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خوانده 
فوق الذکر که مجهول المکان می باشد اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته جهت رویت 
نظریه کارشناسی و اعالم نظر به شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه نمایید. 
)آدرس: اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف(  م الف:6940 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( ) 106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/739 شماره ابالغنامه: 9710100350402649 شماره پرونده: 9509980350400427 
شماره بایگانی شعبه: 950470 ابالغ نظریه کارشناس به حسن نیکزادفر و شمس الملوک 
صابر دســتجردی  و محمد علی صابر دســتجردی و راهله احمدی خوانسارکی و فاضل 
آقاراکی ســلیمی  و نصرت بختیاری آب نیلی و نصراله محمدی و مرتضی توکلی و مینا 
راکی سلیمی و سکینه مجیدی و فاطمه احمدی خوانسارکی و افسانه دهقانی دستجردی 
و فروزان راکی سلیمی و غالمرضا صابر دستجردی و مسعود سیاوشی و معصومه دهقانی 
دستجردی و لیون آلبردیان و توران فرهادی چشــمه مرواری و محمد صابر دستجردی 
و مجتبی اسماعیلی و محمد علی عابدی و اســداله صابر دستجردی و صغری محمدی 
فرتخونی و لیال راکی سلیمی و محبوبه راکی ســلیمی و فاطمه صابر دستجردی و بتول 
احمدی خوانســارکی و غالمرضا دهقانی دســتجردی و مصطفی دهقانی دستجردی و 
شهاب راکی سلیمی و محمود صابر دستجردی و زهرا راکی سلیمی و شهرداری منطقه 13  
اصفهان) شهرداری مرکزی( و نازیال راکی سلیمی و جمیله احمدی خوانسارکی و صدیقه 
صابر دستجردی و ثریا احمدی خوانسارکی و عباس شریفی و فاطمه احمدی خوانسارکی 
فرزند عسگر، نظر به اینکه در پرونده 950470 ح 4 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری 
اصفهان موضوع دعوی خانم پریماه وحید دســتگردی با وکالــت آقای مجتبی داوری و 
حمیدرضا شــبانی به طرفیت آقایان حسن نیکزادفر و شــمس الملوک صابر دستجردی 
و محمد علی صابر دستجردی و راهله احمدی خوانســارکی و فاضل آقا راکی سلیمی و 
نصرت بختیاری آب نیلی و نصراله محمدی و مرتضی توکلی و مینا راکی سلیمی و سکینه 
مجیدی و فاطمه احمدی خوانسارکی و افسانه دهقانی دستجردی و فروزان راکی سلیمی 

و غالمرضا صابر دستجردی و مسعود سیاوشــی و معصومه دهقانی دستجردی و لیون 
آلبردیان و توران فرهادی چشمه مرواری و محمد صابر دستجردی و مجتبی اسماعیلی 
و محمد علی عابدی و اسداله صابر دســتجردی و صغری محمدی فرتخونی و لیال راکی 
سلیمی و محبوبه راکی سلیمی و فاطمه صابر دســتجردی و بتول احمدی خوانسارکی و 
غالمرضا دهقانی دســتجردی و مصطفی دهقانی دستجردی و شــهاب راکی سلیمی و 
محمود صابر دستجردی و زهرا راکی سلیمی و شهرداری منطقه 13 اصفهان) شهرداری 
مرکزی( و نازیال راکی ســلیمی و جمیله احمدی خوانسارکی و صدیقه صابر دستجردی 
و ثریا احمدی خوانسارکی و عباس شــریفی و فاطمه احمدی خوانسارکی فرزند عسگر 
مبنی بر افراز ملک )افراز پــالک ثبتی 4464 بخش 5 ثبت اصفهــان به میزان مالکیت 
موکله با عنایت به عدم خاتمه جریان ثبتی ملک با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن 
دادخواست( و پس ازصدور قرار کارشناسی، کارشناس نظریه خود را ارائه نموده است، لذا 
این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق.آ.د.م با توجه به اینکه خواندگان بنا بر اعالم وکیل 
خواهان مجهول المکان می باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان ظرف مهلت 
یک هفته از تاریخ نشر آ گهی با ارائه کارت شناســایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم 
نشانی خود با وصول نظریه کارشناسی از مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبی نفیا یا اثباتا  
در رابطه با نظریه کارشناسی دارند کتبا ارائه نمایند. این آگهی به منزله ابالغ تلقی می گردد 
و عدم حضور نامبردگان مانع از ادامه رسیدگی نیست.  م الف:6944 شعبه چهارم  دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 502 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

3/740 شماره ابالغیه: 9710106794800689  ابالغ شــونده حقیقی: اصغر درخشان 
به نشــانی مجهول المکان، توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه 
 های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری
) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 
قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. شــماره 
اجراییه:9710426794800092  شماره پرونده:9609986794800263 شماره بایگانی 
شعبه:960263 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9710096794800054 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976794800827 محکوم علیه اصغر درخشان به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/420/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/04/10 تا زمان وصول و همچنین نیم عشر حق االجرا 
در حق محکوم له رمضان عبداللهی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان زینبیه شمالی 8 متری الله کوچه یاس پالک 44 ، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6986 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتع شهید حججی( ) 498 کلمه، 5 کادر(
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چرایی حضور بیش اندازه »زنان« در فضای 
مجازی؛

 اعتیاد به فضای مجازی را
 جدی بگیرید

دکتر مســعود نویدی مقدم، روان شناس خانواده 
با اشــاره به دالیل گرایــش افراد و به ویــژه بانوان 
برای تایید شــدن یا به اصطالح »الیک شدن« در 
فضای مجازی گفت: زمانی کــه فرد جذابیت الزم 
را در محیط واقعی خود نداشــته باشــد به سمت 
طبقه های مجازی حرکت می کند. به همین دلیل 
بیشترین آمار عضویت اینستاگرام مربوط به بانوان و 
جوانان است. عدم دریافت محبت و توجه از همسر 
و اطرافیان سبب گرایش افراد به فضاهای غیر واقعی 
می شود.این مدرس دانشــگاه با اشاره به اینکه این 
مسئله در روان شناسی »فرافکنی« نامیده می شود، 
افزود:  در این شرایط فرد از یک موقعیت به موقعیت 
دیگر جابه جا شده و تجسم فرد از ماموریت زندگی 
خدشه دار می شود؛ یعنی به جای اینکه فرد اهداف 
اصلی زندگی خود را دنبــال کند، اهداف دیگری را 
دنبال می کند. گاهی افــراد برای دریافت الیک در 
اینســتاگرام بیش از حد درگیر برخی موضوعات و 
مسائل می شوند و حتی ناکامی برای برخی زمینه 
ساز پرخاشگری را به وجود می آورد.این روان شناس 
خانواده  با اشاره به تبعات حضور بی هدف و بیش از 
اندازه در فضای مجازی و به خصوص اینســتاگرام 
گفت:  بر اساس بررســی های انجام شده در جامعه 
علمی کشور بیشتر افرادی که در اینستاگرام فعالیت 
می کنند افراد جوان و زنان هستند. متاسفانه افراد 
زیادی به ما مراجعه می کنند که از رفتار همسر خود 
گله مند هســتند و عنوان می کنند که خانم وقت 
زیادی را در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام 
می گذراند و از زندگی واقعی غفلت کرده اســت؛ 
بنابراین گرمای زندگی به فضــای مجازی منتقل 
شده است. وی در ادامه افزود: بیشتر مشکالت بشر 
امروز به دلیل درماندگی است که جلوی پیشرفت 
فرد را می گیرد و او را متوقف می کند، در این حالت 
فرد اهداف خود را در دســترس و نزدیک می بیند؛ 
اما به دلیل عدم تــالش به آنها نمی رســد و دچار 
سرخوردگی و افسردگی می شود.علیرضا آل داوود، 
کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی نیز  در پاسخ به 
این سوال که چرا ما برخی رفتارها را در دنیای واقعی 
نمی پسندیم؛ اما در دنیای مجازی آنها را الیک می 
کنیم، اظهار کرد: در فضای مجازی ارزش ها و ضد 
ارزش ها جا به جا شده است.گاهی افراد جامعه برای 
یک اتفــاق واکنش خاصی نشــان نمی دهند و بی 
تفاوت از آن گذر می کنند یا حتی عکس العمل بدی 
نشان می دهند؛ اما همان افراد در فضای مجازی برای 
ایجاد کمپین ها دست به کار می شوند و در بسیاری 
از مسائل عمومی مشارکت می کنند. این موضوع از 
طرفی به این خاطر است که فضای مجازی شرایط 
راحت تری برای آنها ایجاد می کند که افراد در خانه 

خود تنها با یک کلیک کار خود را انجام دهند.

رییس کل داد گستری استان خبر داد: 
توهین و افترا؛ رتبه نخست 

جرایم در استان
 رییس کل دادگستری اســتان گفت: توهین به 
اشــخاص با 40هزار، ســرقت با ۳۹هزار، و ایراد 
صدمه بدنی تصادفات با ۳۷هزارپرونده به ترتیب 
جزو بیشــترین پرونده های دادگاه های اســتان 
اســت. احمد خســروی وفا افزود: در ســال۹۲ 
متوسط مجموع زمان رسیدگی پرونده در دادگاه 
های اســتان ۱۷۲روز بوده که این میزان اکنون 
بــه ۱۲۸روز کاهش پیدا کرده اســت.رییس کل 
دادگستری اســتان افزود: در ســال۹۲ بیش از 
۱۵هزار پرونده »ُمسن« باالی دوسال داشته ایم 
که این میزان در ســال۹۶ به هزار و۸۳۲ پرونده 
کاهش پیدا کرده است.خســروی وفا گفت: چهار 
کارگروه با همکاری اتــاق بازرگانی در خصوص 
حمایت از سرمایه گذاری و از کاالی ایرانی تشکیل 
داده ایم که تاکنون ۱0جلسه با 40مصوبه برگزار 
شده اســت که امور اقتصادی را تسهیل می کند.
رییس کل دادگســتری اســتان در ادامه افزود: 
۱۵کارگاه جدید هــم برای حمایت از اشــتغال 
زندانیان استان در سال۹۶ راه اندازی شد.خسروی 
وفا همچنین  درخصــوص آخرین وضع  تجاوز به 
کودک افغانی در خمینی شهر گفت:تعداد زیادی 
متهم احضارشــده اند و از آنجایی که این کودک 
نتوانســته چهره فرد را درست تشخیص دهد کار 
با دقت زیادی درحال پیگیری است.به گفته وی  
از مرکز اســتان تیم ویژه ای درحال پیگیری این 
پرونده است که متاســفانه هنوز مجرم شناسایی 
نشده و هویت ایرانی یا افغانی بودن مجرم معلوم 

نیست.

عکس  روز 

آمار تصادفات فوتی موتور سیکلت زیبنده استان 
اصفهان نیست

پیشنهاد سردبیر:

روان شناسی

خبر

باغ گل ها ، به مناسبت روز 
جهانی گل

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
 کالهبرداری اینترنتی 
تحت عنوان بازاریاب

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فتای استان اصفهان گفت : در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی در یکی از شبکه 
های اجتماعی با معرفی خــود به عنوان بازاریاب 
شــرکت لوازم خانگــی از او کاله بــرداری کرده 
است، بررسی موضوع در دســتور کار این پلیس 
 قرار گرفت. وی افزود: شــاکی گفت که در شبکه
  اجتماعی تلگرام با فردی آشــنا شــدم که خود
 را نماینده فــروش یکی از کارخانجــات تولید 
 لوازم خانگــی معرفی کــرد، به قصــد خرید با
  وی آشــنا شــدم و فریــب صحبت هــای او را 
خورده و مبلغ ۱0 میلیون ریــال به عنوان پیش 
پرداخــت به حســاب او واریز کردم کــه پس از 
واریز متوجــه شــدم اقــدام وی، کاله برداری 
 بوده اســت. ســرهنگ مرتضوی با بیان اینکه با 
 انجام تحقیقــات تخصصی در فضــای مجازی
  و اقدامــات کارشناســی، متهــم شناســایی و
 در یک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاه خود 
دستگیر شد، ادامه داد:  با اعتراف صریح متهم در 
این رابطه پرونده تکمیــل و جهت انجام اقدامات 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

 دستگیری زوج سارق 
در خمینی شهر

ســرهنگ علی جعفری نژاد، فرمانــده انتظامی 
خمینی شــهر گفت: در پی وقــوع چندین مورد 
سرقت منزل در سطح شهرستان خمینی شهر، 
تالش در جهت شناســایی عامل یا عامالن این 
سرقت ها در دســتور کار ماموران انتظامی این 
فرماندهی قرار گرفت .وی اضافــه کرد: ماموران 
پلیس آگاهی، تحقیقات خــود را در این زمینه 
آغاز و یک زوج جوان سارق را شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضائی دستگیر کردند.
  این مقــام انتظامی افــزود: با انتقــال متهمان 
 بــه پلیــس آگاهــی شهرســتان وتحقیقات 
 تخصصی به بــزه خود اعتــراف و روش کار خود 
 را اینطــور عنوان داشــتند که ابتدا زن ســارق 
 ســراغ منازلی که چراغ های خاموش داشــته 
رفته و زنگ منازل را به صدا درمی آورد اگر کسی 
جواب نمی داد به همراه شوهرش وارد منازل شده 
و اقدام به سرقت اموال با ارزش وقیمتی می کردند.
سرهنگ جعفری نژاد تصریح کرد: در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان اموال سرقتی منازل شهروندان 
شامل پول ،طال و اشیای قیمتی و لوازم منزل به 

ارزش ۳00 میلیون ریال  کشف شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
خبر داد:

کشف بیش از دو تن انواع 
مخدر از اطراف مدارس 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف 
بیش از دو تن انواع مواد مخدر از اطراف مدارس 
در سال گذشته خبر داد.  سردار مسعود زاهدیان 
اظهارکرد: پلیس مبارزه بــا موادمخدر ناجا در 
راستای اقدامات پیشگیرانه خود در سال گذشته، 
بیش از ۵00 مدرســه در سراسر کشور را که در 
مناطق آلوده قرار داشتند شناسایی کرده و در 
همین راستا از اطراف این مدارس بیش از ۲000 
کیلوگرم انواع موادمخدر را کشف و ضبط کردند.

زاهدیان تاکید کرد: این کشفیات داخل مدارس 
نبوده بلکه در اطراف مدارس بوده است.زاهدیان 
درباره بیشــترین مواد کشف شــده در اطراف 
 مدارس نیز گفت:  قرص هــا، گل، ماری جوانا 
 و حشــیش از انــواع مــواد کشــف شــده

 اســت. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
همچنین در ادامه از کشــف ۷۱۳ تن انواع مواد 
مخدر در سال گذشته از ســوی پلیس مبارزه 
با مواد مخــدر خبر داد و گفت: این کشــفیات 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تر خود افزایشی 
۱4 درصدی داشته اســت؛ همچنین مجموعه 
کشــفیات مواد مخدر در سال گذشته ۸0۸ تن 
بوده که منهای ۷۱۳ تنی که از سوی ناجا کشف 
شد مابقی آن از سوی عوامل سپاه، گمرک، پست 

و ... کشف شده است.

حوادث

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان گفــت: این نهاد در 
سال ۹۶ زمینه اشتغال هشت هزار و ۳00 مددجو 
را فراهم کرد که ۱۲ درصد سهمیه اشتغال استان 
را شامل می شود. بهرام ســوادکوهی، بابیان اینکه 
الزمه تداوم خدمت رسانی این نهاد به نیازمندان، 
توانمندسازی و خودکفایی مددجویان است، گفت: 
منابع موجود در عرصه حمایت از اقشار آسیب پذیر 
در کشور محدود است و برای گسترش حداکثری 
حمایت از این اقشار باید خدمات این نهاد به شکل 
مقطعی و فوری به مددجویانی که توان کار کردن به 

هر نحوی را دارند، ارائه شود. 
وی خدمات کمیته امداد درزمینه اشتغال را محدود 
به پرداخت وام ندانست و گفت: این نهاد درزمینه 
آمــوزش مهارت های فنــی و حرفــه ای به دانش 
آموزان تحت حمایت، مشاوره شغلی به مددجویان، 
برگزاری دوره های مهارت آموزی برای مستعدان 
اشــتغال، کاریابی، بازاریابی و فروش محصوالت 
خودکفایی و نظارت منظم پنج ســاله بر طرح های 

اشتغال، برنامه های بسیاری را در دست اجرا دارد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام )ره( 
اســتان اصفهان ســهم این نهاد را  از کل مشاغل 
ایجادشده در این اســتان ۱۲ درصد اعالم کرد و 
گفت: این نهاد در ســال ۹۶ با پرداخت هفت هزار 
و ۵۱ فقره وام اشــتغال موفق به ایجاد هشت هزار 
 و ۳00 شــغل در میان جامعه تحت حمایت خود

 شد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خبر داد :

توانمندسازی بیش از8  هزار مددجوی کمیته امداد
مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به کاربرد ردیاب خودرویی در صنعت 
حمل ونقل عمومی به منظور ارائه خدمات با کیفیت 
بهتر، گفت: سیســتم های مختلفی در جهت کنترل 
و مدیریت ناوگان طراحی شــده اند.مهدی خضری 
اظهار کرد: اخیرا کاربرد ردیاب خودرویی در صنعت 
حمل ونقل عمومی به منظور ارائه خدمات با کیفیت 
بهتر، مرسوم شده اســت، در این میان سیستم های 
مختلفی در جهت کنترل و مدیریت ناوگان طراحی 

شده اند.
وی با بیان اینکه این سیســتم ها با نام های AVL یا 
FMS یا سیستم مدیریت ناوگان شناخته می شوند، 
افزود: با توجه با وجود ۱۱ هــزار و ۷00 کیلومتر راه 
همسنگ و بیش از ۵ هزار و ۶00 کیلومتر راه روستایی 
در استان اصفهان و حضور بیش از 4۵0 دستگاه ناوگان 
راهداری شامل ناوگان سبک، نیمه سنگین و سنگین 
در استان اصفهان به منظور ارتقای خدمات رسانی در 
این حوزه، این اداره کل اقدام به تجهیز ناوگان راهداری 
به دستگاه های ردیاب خودرویی کرده است.مدیرکل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح 
کرد: مرکز مدیریت راه های این اداره کل در نظر دارد 
با تجهیز حداکثری ناوگان خدمات رســان در حوزه 
راهداری به دستگاه های ردیاب خودرویی و راه اندازی 
سیستم مدیریت ناوگان ضمن بهینه سازی مدیریت 
 مالی، و رفع انســداد در محورهــای موصالتی را در
  صورت بــروز حادثــه در کوتاه ترین زمــان ممکن

 فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

ردیاب خودرویی به ناوگان راهداری استان اصفهان رسید

طالب خواهر عالقه مند برای ثبت نام در طرح جذب مبلغ هنری و مجازی تا نیمه تیرماه فرصت دارند.بر اساس 
اعالم پایگاه خبری دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان، تبلیغ مجازی شامل پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی 
بازی های رایانه ای و تبلیغ مکتوب شامل نمایشی، تجســمی و ادبی و تبلیغ رسانه ای شامل فیلم، انیمیشن و 
موشن گرافی از عرصه های فعالیت است. شرایط ثبت نام پایان پایه چهارم حوزه است و شرکت کنندگان از مزایای 
حمایت مالی و محتوایی و آموزش و توانمندی استفاده می کنند.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت 

نام به نشانی اینترنتی  WWW.MORSALRT.IR  مراجعه کنند.

فراخوان جذب مبلغ 
هنری و مجازی ویژه 

طالب خواهران ان
خو
فرا

راهداری کمیته امداد

سوء استفاده از کودکان و آزار و اذیت آنها هر 
از چند گاهی خبر ساز می شود، برخی فریاد وا 
اسفا سر می دهند و عده ای همدیگر را متهم 
می کنند و دسته ای هم تنها شعار می دهند. 
در این میان حلقه اصلی حمایتی از این قشر 
آســیب پذیر هنوز در راهروهای مجلس و 
پاستور خاک می خورد و هیچ کس مسئولیت 

آن را قبول نمی کند.
بر اســاس آمار ارائه شده از ســوی بهزیستی، سال 
گذشته ۳ هزار مورد کودک آزاری به تایید اورژانس 
اجتماعی کشــور رســیده و در مجمــوع ۸ درصد 
تماس های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد 
کودک آزاری بوده است. این مسئله در حالی است 
که چه مسئوالن بهزیســتی و چه فعاالن اجتماعی 
تصریح می کنند که در برابر پدیده کودک آزاری از 
نظر قانونی محدودیت وجود دارد و عمال نمی توان با 
بسیاری از این آزار و اذیت ها به خصوص اگر از سوی 

والدین صورت بگیرد برخورد چندانی داشت.
حمایت گمشده این روزهای کودکان در 

برابر قانون
 الیحه حمایت از حقوق کودکان از جمله طرح هایی 
است که می تواند از بسیاری از معضالت و مشکالت 

کودکان بکاهد.
 گفته می شــود الیحه حمایــت از حقوق کودکان، 
سرانجام بعد از تصویب نهایی در کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس برای بررسی به صحن علنی مجلس 

ارسال شده است.
 این مسئله البته پس از ۹ ســال تاخیر انجام شده 
اســت حاال که آمار کودک آزاری به میزان زیادی 
در جامعه باال رفته اســت، تعرض ها افکار عمومی 
را خشمگین ساخته و داغ بسیاری از کودکان بر دل 
مادران شان مانده و پدیده های عجیب و غریبی از نوع 
و روش آزار و اذیت کودکان پیش آمده است.الیحه 
حمایت از کودکان و نوجوانان یک سال در کمیسیون 
حقوقی، قضائی مجلس در کارگروه های مختلف در 

حال بررسی بود، بسیاری امیدوارند این خوان  آخرین 
مانع برای اجرایی شدن این قانون باشد؛ الیحه ای که 
مدت هاست در مجلس خاک می خورد؛ الیحه ای که 
گرچه کامل نیست اما به باور بسیاری از فعاالن حقوق 
کودک، ظرفیت های حقوقی و اجرایی قابل قبولی را 

در خود جای داده است. 
این همه تاخیر، توجیه ندارد

در حالی که افکار عمومی به شدت اخبار مربوط به 
کودکان آزار دیده را دنبال می کند، این سوال مطرح 
می شود که این تاخیر به چه علت و چرا تا کنون ادامه 

داشته است. 
مونیــکا نادی، وکیــل دادگســتری و عضو کمیته 
حقوقی انجمن حمایت از حقوق کــودکان درباره 
اینکه چرا تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانان تا این حد به تاخیر افتاده است می گوید: 
اگر واقعا مسائل کودکان دغدغه بود، تا به امروز این 
الیحه تصویب شــده بود. وی ادامه می دهد: الیحه 
این  همه ســال معطل مانده، حتی اگر بگوییم این 
معطلی ها برای رعایت تمام تشــریفات شکلی بوده 
بازهم توجیهی برای این تاخیر طوالنی وجود ندارد. 

اگر مســئله کودک، دغدغه نمایندگان بود ، خیلی 
پیش تر از اینها این الیحه تصویب شده بود.

نادی به برخی کارشــکنی ها در تصویب الیحه در 
طول ادوار قبلی مجلس اشــاره می کند و می گوید: 
این الیحه از دور قبلی مجلس مسکوت مانده است. 
با خیلی از این نمایندگان که در طول این ســال ها 
صحبت می کردیم می گفتند، شــاید قانون گذاری 
هم چاره کار نباشد و به این شکل تصویب الیحه را به 

تاخیر می انداختند. 
با این حال در دور جدید مجلس روند تصویب الیحه 
سرعت گرفت و حدود یک ســال پیش این الیحه 
در کمیســیون حقوقی قضائی مجلس تصویب شد. 
حاال هم که گفته اند الیحه به صحن ارجاع شده و با 
توجه به اتفاقاتی که این روزها در خصوص کودکان 

می شنویم این خبرها امیدوارکننده است.
 محمدعلــی پورمختار، عضو کمیســیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی، در مورد تاخیرات 
پیش آمده در خصوص تصویــب الیحه حمایت از 
حقوق کودکان در مجلس اظهار کرد: پس از بررسی 
چندین بــاره الیحه حمایت از حقــوق کودکان در 

صحن مجلس، ایراداتی جزئی به آن وارد شده بود که 
ایرادات فوق رفع و  در روزهای پایانی سال گذشته 
مجددا به صحن علنی مجلس شــورای اســالمی 
فرستاده شد.وی در ادامه تصریح کرد: الیحه حمایت 
از حقوق کودکان در کمیســیون قضائی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و در حال 
حاضر در نوبت بررسی دوباره نمایندگان مجلس در 

صحن علنی است.
 پورمختار در تشریح چرایی به درازا کشیدن بررسی 
الیحه حمایت از حقوق کــودکان در مجلس یادآور 
شد: ما مدت ۱0 ســالی را که این الیحه در مجلس 
مطرح بوده است را حساب نمی کنیم و از زمانی که 
این الیحه در کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس 

بررسی شده را مدنظر قرار می دهیم.
وی در ادامه اضافــه کرد: جابه جایــی نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در دوره هــای مختلف 
و از سرگیری بررســی مجدد توســط نمایندگان 
مختلف،  یکی دیگر از عوامل طوالنی شدن مورد نقد 
 و بررسی قرار گرفتن الیحه حمایت از حقوق کودکان

 است.

بن بست تاخیر و توجیه
  الیحه حمایت از حقوق کودکان در پیچ و خم تصویب؛  

براساس رتبه بندی )ISC(؛
دانشگاه اصفهان، هشتمین دانشگاه جامع کشور شد

 براساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( دانشگاه اصفهان، رتبه هشتم دانشگاه های 
جامع کشور و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه ششم دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت.گروه 
رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشــی کشور برای هفتمین ســال متوالی دانشگاه  ها و موسسات 
پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیار های مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای 
آموزش عالی کشور های اسالمی رتبه بندی کرد.در این بررســی که در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ انجام شده 
است، از میان ۸۱ دانشگاه کشور، دانشگاه تهران همچون سال های گذشته رتبه اول را به خود اختصاص 
داده اســت و دانشــگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشــهد، تبریز، شهید بهشــتی، اصفهان، 
 تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، کاشان و بوعلی سینا به ترتیب در جایگاه های دوم تا دهم جدول قرار 

گرفته اند.

فرمانده انتظامی استان:
آمار تصادفات فوتی موتور سیکلت زیبنده استان اصفهان نیست

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه آمار فوت راکبان موتور سیکلت در کشور ۳۵ درصد و در استان 
اصفهان ۵۵ درصد است، گفت: این مسئله زیبنده استانی نیست که نماد فرهنگ تاریخ و تمدن است. سردار 
مهدی معصوم بیگی اظهار داشــت: متاسفانه در اســتان اصفهان پیرامون جان باختگان در حوزه تصادفات 
نگرانی هایی وجود دارد؛ البته به لحاظ کلی در استان اصفهان کاهش تصادفات منجر به فوت را شاهد هستیم؛ 
اما آنالیز و بررسی مولفات در حوزه تصادفات نشان می دهد آمار ناشی فوت راکبان موتور سیکلت در کشور ۳۵ 
درصد بوده؛ اما در استان اصفهان آمار فوت جان باختگان تصادف موتور سیکلت ۵۵ درصد است و این مسئله 
زیبنده استانی که نماد استان فرهنگ تاریخ و تمدن بوده نیســت. وی خاطرنشان کرد: ما معتقد هستیم با 
فوریت می توانیم این آمار را کاهش و تغییر دهیم؛ چرا که استان اصفهان به لحاظ بعد فرهنگی و رعایت قوانین 

و مقررات دارای جایگاه ممتازی است و این ممتاز بودن در همه مولفه ها باید خود را نشان دهد. 

سمانه سعادت
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هنگام گرمازدگی  طالبی بخورید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
گیالس هسته گرفته 1 پیمانه

بستنی شکالتی 2 پیمانه
شیر یا شیر کاکائو 1 پیمانه
بیسکوئیت شکالتی 4-5 عدد

ترافل شکالتی و چند برگ نعنا یا ریحان برای تزئین
 طرزتهیه

بستنی و بیسکوییت را داخل میکسر بریزید و شیر یا شیرکاکائو را به 
آن اضافه کنید. حاال نیمی از لیوان های ســرو را با مخلوط به دست 
آمده پر می کنیم.سپس مجددا  یک پیمانه دیگر از بستنی شکالتی 
را داخل پارچ مخلوط کن می ریزیم و گیالس های هسته گرفته را 
به آن اضافه می کنیم. گیالس و بستنی را کامال مخلوط و در ظرف 

می ریزیم و با نعنا و ترافل  تزیین می کنیم.

میلک شیک شکالتی

گیاه ترشک
گیاه ترشک در مناطق معتدل ایران رویش دارد و از قدیم االیام به عنوان یک سبزی مفید و موثر از آن استفاده می شده است. گیاه ترشک منبع ویتامین C است؛ 
بنابراین کسانی که کمبود ویتامین C دارند ، می توانند از این گیاه اســتفاده کنند. عالوه بر آن، گیاه ترشک دارای آهن و فسفر کافی نیز می باشد؛ همچنین این 
گیاه دارویی اشتها آور و تصفیه کننده و هضم کننده بسیار خوبی است  و به خاطر خاصیت تصفیه کنندگی اش برای کسانی که دارای جوش های موضعی و پوستی 
هستند، بسیار مفید خواهد بود. این داروی گیاهی )ترشک(به خاطر داشتن اسید اکسولید نباید زیاد و به طور مداوم مورد مصرف قرار گیرد، زیرا برای مثانه و کلیه 
می تواند مضر باشد. برای استفاده موضعی از این داروی گیاهی اگر برگ یا دانه له شده، پخته شده یا جوشانده آن روی دمل ها گذاشته شود به راحتی درمان می 

شود.

شی
ر با

طا
ع

نان به دلیل مصرف باال در ایران نقش موثری در ســالمتی افراد 
جامعــه دارد.این ماده غذایــی همواره به عنــوان یک محصول 
استراتژیک چه در زمینه ســالمت و چه در عرصه اقتصادی نیز 
مطرح بوده است. طی چند سال اخیر هشدارهای زیادی در مورد 
استفاده از برخی  نان ها به دلیل نداشــتن مواد مغذی داده شده 
است؛ همچنین استفاده از ســبوس و کنار گذاشته شدن جوش 
شیرینی از پروسه پخت نان نیز بسیار مورد توجه بوده است؛ اینکه 
سالمت افراد و ویتامین های مورد نیاز و ضروری آنها به وسیله نان 
در سطح جامعه بررسی شود یکی از اصلی ترین راهکارهای اولیه 
برای تامین سالمت مردم ایران عنوان شده است. به صورت کلی 
نان، بر خالف دهه های گذشته در ایران از تنوع بیشتری برخوردار 
است. انواع نان های صنعتی و سنتی در قالب های مختلف امروز در 
دسترس افراد قرار دارند و به همین دلیل برخی از نکات سالمتی و 
بهداشتی نادیده گرفته می شود. برخی از مواردی که تقریبا در میان 
نان های پر طرفدار در ایران رایج است امروز از سوی کارشناسان 

بهداشتی توصیه نمی شود.
هشدار در مورد نان های سبوس دار

در حالی که طی چند سال گذشته مصرف نان های سبوس دار به 
شدت از سوی کارشناسان بهداشــتی و تغذیه ای توصیه و ترویج 
می شده است؛ اما اخیرا هشــدارهایی جدی در مورد استفاده از 
برخی از نان های سبوس مال و دارای سبوس های اضافی مطرح 
شده است. در جدیدترین اظهار نظر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفته است که نانواها سبوس 
غیربهداشتی و فرآوری نشده را به صورت فله ای خریداری کرده و به 
نان می افزایند. افزودن این نوع سبوس ها به نان، غیربهداشتی است 
و خطر سرطان زایی و سوء جذب برخی مواد مغذی را در پی دارد و 
باید برای تولید نان سبوس دار استاندارد، سبوس در کارخانه به آرد 

اضافه شود. چندی پیش یزدان سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز گفته بود در برخی 
موارد مشاهده شده که از سبوس دامی در نانوایی ها استفاده می شود 
که نه تنها هیچ خاصیتی ندارد بلکه برای سالمت مضر و سمی است 
چون سموم ناشی از فلزات سنگین و باقی مانده های شیمیایی روی 
سبوس دامی تهدید کننده سالمت است و مردم به هیچ وجه نباید 
از نانوایی ها نان سبوس دار بخرند. این مسائل در حالی مطرح شده 
است که اغلب نانوایی ها در سطح شهر اقدام به فروش نان سبوس 
دار آن هم به قیمتی باالتر می کنند و حاال پس از چند سال و رواج 
مصرف این نان ها در میان مردم این هشــدارها از سوی سازمان 

بهداشت مطرح می شود.
کنجد، نان را فاسد می کند

چند سالی است که اضافه کردن کنجد به نان با دریافت هزینه های 
اضافی انجام می شود، این نوع از نان از سوی مردم با استقبال مواجه 

می شود؛ چرا که کنجد یکی از سرشارترین منابع در میان دانه های 
روغنی به شمار می آید که امالح و مواد معدنی بسیار زیادی درون 
آن نهفته است و با قرار گرفتن روی سطح نان عالوه بر ایجادطعمی 
لذیذ خواص بسیار زیادی به آن می بخشد؛ اما کنجدهای استفاده 
شده در نانوایی ها اغلب نشسته و گاهی کپک زده هستند. نحوه 
نگهداری کنجد در محل نانوایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است؛ در واقع اگر کنجد خوب نگهداری نشود و در رطوبت بسیار 
باال و شرایط نامناسب نگهداری شود کپک رشد کرده و باعث ایجاد 
بوی نامطبوعی می شــود و اگر رطوبت محیط نگهداری باال باشد 
احتمال رشد کپک بســیار زیاد است. همچنین استفاده از کنجد 
سیاه در نان ها بهتر از کنجد سفید است چرا که کنجدهای سفید 
پوست گیری شده در معرض فساد میکروبی و آلودگی قارچی قرار 
دارند. عالوه بر این در جریان پوست گیری 7 درصد از فیبر کنجد 
دور ریخته می شود و در این شرایط این دانه استعداد بیشتری برای 

قارچ زدگی و آلودگی میکروبی پیدا می کند.
نان صنعتی؛ محبوب این روزهای سفره های ایرانی

استفاده از نان های صنعتی به عنوان یکی از راه حل ها به منظور 
صرفه جویی نان در ایران مطرح شده است. قابلیت نگهداری نان 
صنعتی به دلیل استفاده از بهبوددهنده، شیرخشک، مخمر نانوایی 
و عرضه به صورت بسته بندی بیشتر بوده و اتالف انرژی حرارتی 
در کارخانه های تولید نان صنعتی کمتر است. در چند سال اخیر 
استفاده از نان های صنعتی سفید به علت پایین بودن ارزش تغذیه 
ای آنها توصیه نمی شد؛ اما در چند سال گذشته با تنوع ایجاد شده 
در این نان ها و وارد کردن سبوس به آرد مصرفی آنها ارزش غذایی 
در این نان ها ارتقا یافته اســت. عالوه بر این میزان باالی افزودنی 
ها به نان های صنعتی نیز نگران کننده اســت. معموال در برخی 
کارخانجات، آرد را با قرص یا گاز کلر سفید می کنند تا هم کیفیت 
رنگ آرد بهتر شود و هم تحمل خمیر برای عمل آوری باال رود. این 
کار می تواند مضراتی برای سالمتی داشته باشد . در خمیر نان های 
حجیم از ترکیباتی همچون مواد ضدکپک، ضدبیاتی، بهبود دهنده 
و نگهدارنده استفاده می شود. این نان ها اگرچه در مقایسه با نان های 
سنتی حاوی افزودنی های بیشتری هستند؛ اما اگر از انواع صنعتی و 
بسته بندی شده این نان ها که دارای تاریخ مصرف و مجوز بهداشت 

هستند، استفاده شود، زیان خاصی برای سالمت نخواهند داشت.
نان های سوخته، سرطان زا هستند

یکدست نبودن در پخت از ویژگی های بارز نان های سنتی هستند 
این مسئله به خصوص در مورد نان های لواش و سنگک بیشتر دیده 
می شود؛ اگرچه از نظر عده زیادی موضوع مهمی نیست؛ اما به گفته 
کارشناسان بهداشتی این قسمت های سوخته می تواند سرطان زا 
باشــد. تغییر رنگ نان در اثر حرارت های باال باعث ایجاد ترکیبی 
سمی و ســرطان زا به نام آکریالمید می شود که مصرف مستمر و 
روزانه آن می تواند انواع سرطان ها، ناباروری، تغییر در رفتارهای 
جنسی و تضعیف سیستم ایمنی و عصبی را به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 
به اینکه هنگام گرمازدگی عالوه بر آب، الکترولیت و 
امالح بدن نیز از طریق تعریق از بدن خارج می شود، 
گفت: برای جبران این مسئله عالوه بر مصرف مایعات 
طالبی بخورید.حســین ایمانی، در ارتباط با موضوع 
گرمازدگی و اصول تغذیه ای الزم در این زمینه اظهار 
داشت: با افزایش درجه حرارت بدن تعریق انجام گرفته 
و دفع سدیم و پتاسیم از بدن صورت می گیرد؛ بنابراین 
برای رفع این مشــکل بایــد الکترولیت های فرد نیز 
جبران شود.وی افزود: هنگام وقوع گرمازدگی عالوه 
بر مصرف آب، مواد غذایی غنی از پتاســیم همچون 
طالبی، خربزه و زردآلو مدنظر باشــد.این متخصص 
تغذیه بیان داشــت: افراد باید آب میوه را تازه مصرف 
کنند و از مصرف آب میوه مصنوعــی بپرهیزند؛ چرا 
که این آب میوه ها کارکرد آب میوه طبیعی را ندارند.

ایمانی اضافه کرد: سدیم ماده اصلی نمک بوده که در 
هنگام تعریق از بدن خارج می شود؛ بنابراین زمانی که 
فرد دچار گرمازدگی شده توصیه می شود استفاده از 
محلول ORS را مدنظر قرار داده و کمی از این محلول 
را به آب میوه خود اضافه کنند. وی بیان داشت: هنگام 
گرمای شــدید افرادی که فعالیت بدنی زیادی دارند 
بهتر است آب میوه طبیعی را با آب ترکیب و مقداری 
نمک )نصف قاشــق چای خوری( مخلــوط کرده تا 

جبران آب و الکترولیت های بدن شود.

یکی از اصلی تریــن مجرمان 
بزرگ شدن سایز شکم، سیستم 
گوارشی آهسته، مشکالت هضم 
و در نهایت ابتال به نفخ اســت و 
این امر بیشتر در زنان باالی 40 
ســال اتفاق می افتد.با این حال 
نتایج تحقیقات شــگفت انگیز 
است و نشان می دهد که شما می 
توانید با بهبود فرایند هضم و آن 
هم با تغییرات رژیم غذایی، در 
کوتاه ترین زمان، سایز شکم را 

کاهش دهید، با ما همراه باشید:

1-کاهش مصرف سدیم 
سدیم موجود در نمک، باعث تجمع آب در بدن شده و شکم را بزرگ می کند. سدیم مصرفی اکثر ما بیشتر از دو برابر مقداری است که بدن ما بدان 

نیاز دارد. این در حالی است که روزانه به 15٠٠ میلی گرم سدیم نیاز داریم و نه بیشتر.

2-اضافه کردن دو نوع فیبر به غذا
 ابتال به نفخ و به دنبال آن یبوست، شکم را متورم و بزرگ می کند. یک راه ساده برای از بین بردن یبوست، مصرف فیبر غذایی است. فیبر، روده ها 
را خیلی زود به حرکت در می آورد و مواد زائد را که در شکم انباشته شده اند، تخلیه می کند. اگر از دو نوع فیبر )یعنی فیبر محلول که در پسیلیوم 
وجود دارد و فیبر نامحلول که در سبوس یافت می شود(  استفاده شود، تاثیر بهتری دارد. این فیبرها دست به دست هم داده و آب را وارد روده 

بزرگ می کنند و سرعت دفع را افزایش می دهند، در نتیجه شکم صاف تر شده و فرد احساس سبکی می کند.
3-مصرف غذاهای حاوی پتاسیم 

مواد غذایی غنی از پتاسیم مثل موز و سیب زمینی، به بدن کمک می کنند تا آب اضافی را تخلیه کند. مایعات اضافی بدن تحت تاثیر دو نوع ماده 
معدنی قرار دارند، پتاسیم و سدیم. هر وقت که تعادل این دو ماده معدنی در بدن برهم بخورد، مایعات بدن هم دستخوش تغییر می شوند. اگر 
سدیم از حد طبیعی باالتر برود، آب در بدن، تجمع پیدا می کند. برای حفظ تعادل سدیم و پتاسیم، می توان از این مواد غذایی استفاده کرد: یک 
عدد سیب زمینی متوسط پخته شده با پوست، یک عدد موز متوسط، یک عدد عنبه متوسط، نصف فنجان اسفناج پخته شده، یک پرتقال متوسط.

4-کاهش مصرف شیرین کننده های مصنوعی
 این شیرین کننده ها در بدن به طور ناقص هضم می شــوند. باکتری های موجود در روده، آنها را تخمیر می کنند و در نتیجه باعث تولید گاز و 
حتی اسهال می شوند. اگر روی برچسب ماده غذایی عناوینی مثل سوربیتول، مانیتول، زایلیتول و السیتول درج شده بود، بدین معنی است که 

شیرین کننده مصنوعی دارد و باید از انتخاب آن اجتناب کنید.

5-نوشیدن مایعات کافی
 نوشیدن مایعات کافی به روده ها  کمک می کند تا با جذب آب بیشتر به روده، حرکت مواد زائد را سریع تر و آسان تر کند و از بروز یبوست، جلوگیری 
نماید. افرادی که مایعات کافی دریافت نمی کنند، حتی اگر تمام تالش خود را کرده و سایر نکات را هم رعایت کنند، در صاف کردن شکم و از بین 
بردن، نفخ و یبوست، چندان موفق نخواهند بود. روزانه حداقل ٨ لیوان مایعات بنوشید و از مواد غذایی سرشار از مایعات مثل میوه ها و سبزیجات 

استفاده کنید. بهترین گزینه، آب است اما می توانید از سایر نوشیدنی ها  مثل شیر و آب میوه طبیعی هم استفاده کنید.

6-اجتناب از مصرف نوشابه و آب نبات
 هوا به هر  طریقی که وارد دســتگاه گوارش شود، گاز تولید نموده و باعث نفخ می شود. خوردن و نوشــیدن که با سرعت انجام شود، همچنین 
نوشیدن مایعات از طریق نی، مصرف آبنبات و جویدن آدامس، همگی باعث ورودهوای زیاد به داخل دستگاه گوارش می شوند. پس سعی کنید 
که غذا با آرامش و با دهان بسته بجوید. به جای نوشابه از نوشیدنی های سبک تر مثل آب یا آب میوه طبیعی استفاده کنید و تا جایی که می توانید، 

آدامس نجویده و آبنبات نخورید.

7-مصرف ماست پروبیوتیک 
تحقیقات نشان می دهند که عدم 
تعادل در باکتــری های روده می 
تواند به کاهش حــرکات روده و 
پف کردن شــکم منجر شود؛ اما 
ماست که حاوی باکتری های زنده 
مفید پروبیوتیک است، می تواند 
از بروز این مشکل جلوگیری کند. 
باکتری های موجود در ماســت 
به افزایش حــرکات روده کمک 
می کند و یبوست را از بین می برد.

8- اجتناب از مصرف بیش از 
حد محصوالت خام

 میوه ها و ســبزیجات تازه برای 
بدن بسیار مفید هستند؛ اما حجم 
زیادی از معده را اشغال می کنند و 
باعث متورم شدن معده می شوند. 
برای رفع این مشکل، به هیچ وجه 
توصیه نمی شود که میوه و سبزی 
را ترک کنید بلکه بهتر اســت که 
همه سهم میوه و ســبزی روزانه 
خود را یکجا نخوریــد و آن را در 

طی روز تقسیم کنید.

برای شست و شــو و تمیز کردن پوست، محصولی 
که انتخاب می کنید بسیار مهم اســت. بهتر است 
پاک کننده پوست حاوی سالیسیلیک اسید باشد ؛ 
چرا که این ماده در نقش الیه بردار هم بوده و با جذب 
چربی اضافه پوست مانع از جوش زدن نیز می شود. 
نکته مهم دیگر اینکه سالیســیلیک اسید جوش ها 
را بهبود می بخشــد؛ اما پوســت را زیادی خشک 

نمی کند. با شست و شــوی صحیح پوست مراحل 
بعدی آرایش کردن نیز راحت تر می شود. 

پوســت را بیش از حد نشــویید، حتی اگر با گرم تر 
شدن هوا پوست تان بیشتر چرب می شود. از شستن 
بیش از اندازه پوست باید امتناع کرد، چرا که این کار 
ممکن است پوست را تحریک کند و برای جبران از 
بین رفتن چربی، چربی بیشتری تولید کند. دو بار 

شستن پوست، یک بار در صبح و بار دیگر در شب، 
برای مبارزه با چرب شدن آن و جلوگیری از جوش 
زدن کافی است.به هیچ عنوان استفاده از ضد آفتاب 
را فراموش نکنید. هرچندگاهی ترکیب ضد آفتاب 
و پوســت عرق کرده، ظاهری ناآراســته به صورت 
می بخشــد؛ اما نباید به هیچ دلیلی ضد آفتاب نزد. 
ضد آفتاب شــما باید حداقل spf 30 داشته باشد. 

برای رفع مشکل ظاهر ناخوشایند، ضد آفتاب مات 
تهیه کنید.صرف نظر از میزان آرایشی که می کنید، 
استفاده از پرایمر به شما کمک می کند براقی ناشی 
از چربی پوســت برطرف شــود. زدن پرایمر برای 
افرادی کــه آرایش می کنند نیز ایــن فایده را دارد 
 که از تکان خوردن آرایــش در طول روز جلوگیری 

می کند.

سالمت نان های سبوس دار در پیچ و تاب اما و اگرها؛

چرا نان سبوس دار سالم نیست

 هنگام گرمازدگی 
طالبی بخورید

جلوگیری از چرب و براق 
شدن پوست در فصل گرما

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

همه بیمارستان ها ملزم به پذیرش 
بیمار ارجاعی اورژانس هستند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: همه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها 
باید بیمــاران ارجاعی اورژانــس 115 را پذیرش 
و نســبت به آزادســازی آمبوالنس ها در حداقل 
زمان ممکن اقدام کنند.  بهروز کلیدی اظهار کرد: 
تسریع در ارائه خدمات به بیماران امری ضروری 
اســت و یکی از ابزارهای اصلی بــرای تحقق این 
امر تســریع در خدمات اورژانسی است وهمه باید 
به آن توجه داشــته باشــند.وی با تاکید بر اینکه 
همه بیمارستان ها باید بدون قید و شرط بیماران 
ارجاعی از اورژانس را پذیــرش کنند، اضافه کرد: 
در این خصوص گزارشــاتی مبنی بــر تاخیر و یا 
عدم پذیرش بیماران ارجاعی اورژانس از ســوی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی داشتیم که این رفتار 

به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
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 رکوردی خاص برای 
چشم بادامی ها

تیم   ملــی فوتبال ژاپن از اعتبار فوتبال آســیا 
دفاع کرد.این تیم که در 
نخستین دیدار خود 
در جام جهانــی 
۲۰۱۸ به مصاف 
تیم پرمهــره و 
کلمبیا  قدرتمند 
رفــت، توانســت با 
نتیجــه  دو بر یک به 
پیروزی برسد. ژاپن با این پیروزی، یک رکورد 
خاص را به نام خود به ثبت رســاند تاجایی که 
به نخستین تیم آسیایی در تاریخ جام جهانی 
تبدیل شــد که توانســته در برابر یک تیم از 
قــاره آمریکای جنوبی به پیروزی برســد. در 
دیگر دیــدار این گروه، ســنگال توانســت با 
 نتیجه  دو بر یک برابر لهســتان بــه پیروزی

دست یابد.

رئال مادرید سنگربان ملی پوش 
اوکراین را به خدمت گرفت

خریدجدید باشگاه رئال مادرید از تیم اوکراینی، 
زوریــا لوهانســک بود.

نشــریه مارکا اعالم 
کرد آندری لونین، 
سنگربان نوجوان 
تیم ملی اوکراین 
تابســتان  در 
امســال از تیم زوریا 
لوهانســک به رئال 
مادرید منتقل می شــود. این سنگربان در 5۰ 
بازی اخیر که در دو فصل گذشــته برای تیم 
اول اوکراینی به میدان رفته، موفق به ثبت ۲۰ 
کلین شیت شده اســت.این دروازه بان ۱/9۱ 
متری پیش بینی می شــود با چهارده میلیون 
یورو به اسپانیا منتقل شود. او در تمرینات پیش 
فصل شرکت می کند و آن زمان یولن لوپتگی 
برای حضورش در تیم اول رئال تصمیم گیری 

می کند.

فیلیپ الم: 
یواخیم لوو اوضاع آلمان را 

سامان می دهد
آلمان با هدایت لوو و کاپیتانی الم، سال ۲۰۱4 
موفــق شــد قهرمانی 
از آن  را  جهــان 
خود کنــد و جام 
را باالی سر ببرد. 
با ایــن حال آنها 
در جام جهانــی 
۲۰۱۸، با شکســت 
مقابــل مکزیک کار 
خود را خراب کردند که انتقادات بســیاری از 
مانشــافت به عمل آمد. حــال الم به حمایت 
از مربــی ســابقش پرداخت.او گفــت: »باید 
به ســرمربی و کادر فنی اش اعتمــاد کرد. او 
تجربه خیلــی باالیی دارد و از ســال ۲۰۰4 و 
جام جهانی ۲۰۰6 در کنار تیم بوده است.وی 
دقیقا می داند که چه کاری باید انجام دهد. از 
وقتی در تیم است، خیلی راحت تا نیمه نهایی 
پیــش رفته ایــم. او خیلــی خــوب می داند 
 چطور تیم را بــرای بازی های بعــدی آماده

 کند«.

 حمایت ستاره 
آلبی سلسته از مسی

تیم   ملی فوتبال آرژانتین در دیدار نخست خود 
در جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه برابر ایسلند 
به میدان رفت و 
با تســاوی یک 
بر یــک متوقف 
ایــن  شــد.در 
دیدار لیونل مســی 
نتوانســت عملکرد 
خوبی از خود نشــان دهد و یک ضربه پنالتی  
را از دســت داد.بعد از تساوی آرژانتین آن هم 
در روزی که مســی ضربه پنالتی  از دست داد، 
هواداران آلبی سلسته بار دیگر به انتقاد تند از 
این ستاره سرشناس پرداختند.پائولو دیباال هم 
تیمی مسی، گفت : »از دست دادن یک ضربه 
پنالتی  نمی تواند چیزی را درباره مسی تغییر 
دهد. مسی بیشتر از هر بازیکنی به دنبال تغییر 
شرایط تیم است. ما در هر حالتی از این بازیکن 
بزرگ حمایت خواهیم کرد و او را تنها نخواهیم 
گذاشت«. ســتاره آرژانتینی یوونتوس ادامه  
داد: »مسی هیچ جایگزینی در تیم   ملی ندارد. 
اصــال در فوتبال جهان هیچ بازیکنی نیســت 
 که بتواند جای خالی این ســتاره بزرگ را پر 

کند«. 

رئال مادرید سنگربان ملی پوش اوکراین را به 
خدمت گرفت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»اکبر ایمانی« هافبک فصل گذشــته تیم های پدیده و ذوب آهن 
به تیم صنعت نفت آبادان پیوست. او هفته گذشته با انتشار پستی 
در اینستاگرام خبر از پیوستن اش به تیم تراکتورسازی تبریز داده 
بود اما یکی دو روز بعد این خبر توســط مســئوالن تیم تبریزی 
تکذیب شد؛ حاال خبر رسیده که ایمانی با صنعت نفت آبادان به 

توافق رسیده است. 

هافبک ذوب آهن به صنعت نفت پیوست

طبق گزارش رســانه های اســپانیایی، تیم »آالوس« عالقه مند 04
است »احسان حاج صفی« را  به خدمت بگیرد. البته تا این لحظه 
هیچ تماس رسمی از سوی باشگاه اسپانیایی با احسان حاج صفی 
و باشگاه المپیاکوس گرفته نشده اســت. ایران در بازی نخست 
مراکش را شکست داد که در آن احسان حاج صفی به جوان ترین 

کاپیتان این تیم در جام  های جهانی تبدیل شد. 

عالقه مندی تیم اسپانیایی به جذب  حاج صفی
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 استقالل خوزستان 
همچنان روی هوا!

در جدیدترین خبری که از باشــگاه اســتقالل 
خوزســتان در رسانه ها منتشر شــد، گفته شده 
اســت که جام قهرمانی این تیم به سرقت رفته، 
اما هنوز خبری از وضعیت این تیم برای فصل بعد 
نیست. قرار اســت تمرینات استقالل خوزستان 
از شنبه شروع شــود ولی هنوز معلوم نیست چه 
کسی به عنوان ســرمربی حضور خواهد داشت. 
»صمدمرفاوی« خیلی زود قراردادش با این تیم 
را امضا کرد اما وقتی وضعیــت را دید، رفتن را به 
ماندن ترجیح داد. خبرهایی مبنی بر بازگشــت 
»عبدا... ویسی« به این تیم شــنیده می شد که 
هنوز به وقوع نپیوسته اســت و معلوم نیست این 
تیم با چه وضعیتی راهی لیگ هجدهم خواهد شد. 
بازیکنان تحت قرارداد این تیم هنوز در بالتکلیفی 
هســتند و بازیکنانی چون وحیدشیخ ویســی، 
عقیل کعبی و میثم دورقی از این تیم جدا شده اند.

100 هزار دالر؛ محکومیت 
جدید پرسپولیس

عصر سه شنبه، حکمی تازه از سوی فیفا به باشگاه 
پرسپولیس ارسال شــد و طی آن قرمزپوشان به 
پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار دالر به »نیلسون کوریا« 
محکوم شدند. دروازه بان برزیلی سابق پرسپولیس 
در زمان مدیریــت طاهری از پرســپولیس جدا 
شد و در همان وقت با ارســال نامه ای به باشگاه 
خواستار دریافت پانزده هزار دالر از سرخ پوشان 
و توافق با آنها شــد. با این حال این نامه بی پاسخ 
ماند و حاال نیلســون به دنبال دریافت ۱۰۰ هزار 
دالر از قهرمان ایران است.سرپرست پرسپولیس 
موظف است این مشــکل را به سرعت حل کند. 
در حال حاضر قرمزپوشــان مشــکالت سخت 
مالی را پشــت ســر می گذارند و به تازگی مبلغ 
قــرارداد »آنتونی گولــچ« را پرداخــت کرده و 
درگیر حل کــردن پرونده محکومیــت گابریل 
هســتند. قهرمان لیگ هفدهم ایران هم اکنون 
محرومیــت خــود را از پنجره نقــل و انتقالتی 
 پشت ســر می گذارد و شرایط ســختی را تجربه

 می کند. 

مصری ها اخالق را نباختند
تیم ملی مصر در دیدار با روســیه با نتیجه ٣-۱ 
شکســت خورد تا با دو باخــت امیدهایش برای 
بقا درجام جهانــی به حداقل تریــن مقدار خود 
برســد.بعضی هواداران مصر کــه از باخت دوم 
تیم شــام با حضور »محمد صالح« ناراحت بودند 
در پایــان بازی، ورزشــگاه را تمیــز و زباله های 
خود و طرفداران تیم شــان را جمع آوری کردند، 
 کاری کــه مــورد توجه رســانه ها قــرار گرفته 

است.

در حاشیه

دانمارکفوتبال
- 

 استرالیا
ساعت 
16:30

شبکه 
سه

فرانسهفوتبال
- 

 پرو
ساعت
19:30

شبکه 
سه

آرژانتینفوتبال
- 

 کرواسی
ساعت
22:30

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

 پنجشنبه
 31 خرداد

پیشخوان

 کــی روش: رویــای ما 
شکست اسپانیاست

رییس فدراسیون ووشو:
 در بازی های آسیایی

 کار سختی در پیش داریم
رییس فدراسیون ووشــوی ایران گفت: ما همیشه در اوزان 
میانی و ســنگین به رقابت های جهانی و آسیایی اعزام شده و 
مدال آوری می کنیم؛ اما در بازی های آسیایی به دلیل اینکه 
مبارزات در اوزان سبک برگزار خواهد شد، کار سختی در پیش 
داریم. اکثر کشورهای آســیایی در سبک وزن ها، ووشوکاران 
خوبی دارند. با همه این اوصاف به موفقیت ووشوکاران ایران 
امیدوار هستیم چون از  آمادگی و رزومه قابل قبولی برخوردار 
هستند. ووشوکاران ما خیلی بی تجربه نیستند  و با این اوصاف 

فکر نمی کنم رسیدن به مدال خیلی دور از  دسترس باشد. 

 زهرا نعمتی؛ یک ریسک بزرگ
 اما شیرین

بانوی کماندار ایران موفق شــد بار دیگر دست به کار بزرگی 
بزند و حاال باید خودش را آماده حضور در دو رویداد به صورت 
همزمان کند. »زهــرا نعمتی« که با شــرکت در المپیک و 
پارالمپیک ۲۰۱6 به صورت همزمان و رقابت با ورزشکاران 
معلول و سالم در باالترین سطح نام خودش را در تاریخ ثبت 
کرده بود؛ حاال قصد دارد برای نخســتین بار به همزمان در 
بازی های آسیایی و پارآسیایی حاضر شود. کماندار طالیی 
ایران در پارالمپیک حضور همزمان در بازی های آسیایی و 
پارآسیایی ۲۰۱۸ را یک ریســک بزرگ و البته شیرین برای 

خودش می داند.

رییس فدراسیون کبدی: 
 هدفگذاری برای کبدی

 کسب 2طالی جاکارتاست
»عباس اورســجی« رییس فدراســیون کبدی گفت: تمام 
تالش ما در راستای این است که تیم بانوان و آقایان در فینال 
بازی های آســیایی جاکارتا حضور داشته باشند. هدفگذاری 
ســرمربی تیم   ملی آقایــان و بانوان، جنگیدن برای کســب 
»طال«ست. مسابقات قهرمانی آســیا گرگان که دو تیم ملی 
ما مدال برنز گرفتند، مقــداری نگرانی برای ما ایجاد کرد. آن 
سومی صرفا ضعیف بودن تیم   ملی ما نبود،  بلکه سایر کشورها 
مثل کره و پاکستان خیلی پیشرفت کرده بودند.  کره در بخش 

بانوان خیلی قوی شده بود و ما را در ایران شکست داد. 

ذوب آهن به دنبال جذب دو بازیکن خارجی
تیم فوتبال ذوب آهن بعــد از جدایی »امیر قلعه نویی«، »امید نمازی« را به عنوان ســرمربی به خدمت 
گرفت و کارش را در نقل و انتقاالت آغاز کرد. ذوبی ها در بازار نقل و انتقاالت توانستند محسن مسلمان، 
هادی محمدی، مســعود ابراهیم زاده، محمدزبیر نیک نفس و مسعود حســن زاده را به خدمت بگیرند و 
کارهای نقل و انتقاالتی این تیم نیز همچنان ادامه دارد. ذوب آهن از جمله باشگاه هایی است که با مطالعه 
و تحقیق بازیکن خارجی جذب می کند و کمتر پیش می آید بازیکنان خارجی که این تیم جذب کرده 
کیفیت پایینی داشته باشند. آنها در این فصل نیز در پی به خدمت گرفتن یک مهاجم و یک هافبک چپ 
پا هستند. ذوبی ها در همین راستا یک مهاجم از کشور هندوراس و هافبک چپ پا از کشور برزیل را در 

نظر گرفته اند و در حال رایزنی برای جذب آنها هستند

ملی پوش ایران در رادار نیوکاسل
 »علیرضا جهانبخش« بازیکن تیم ملی فوتبال ایران ســال گذشــته موفق شــد با ۲۱ گل عنوان آقای گلی 
لیگ هلند را با تیم آلکمار به دســت بیاورد و حاال مترصد حضور در تیم ها و لیگ های بزرگ تر است. سایت 
»ترنســفرتاورن« انگلیس اعالم کرد: جهانبخِش ۱۰/۸ میلیون پوندی، گزینه مناســبی برای تیم نیوکاسل 
محسوب می شود. هدایت این تیم بر عهده »رافائل بنیتز« سرمربی پیشین رئال مادرید و لیورپول است.این 
سایت با اشاره به مشکالت تیم نیوکاسل در خط حمله نوشت: »پاسخ مشکالت این تیم، علیرضا جهانبخش 
بازیکن تیم آلکمار است که فصل گذشته ۲۱ گل زد و دوازده پاس گل داد و عنوان آقای گلی لیگ هلند را از آن 
خود کرد. عملکرد بهتر او در جام جهانی قیمت این بازیکن را باالتر هم خواهد برد و نیوکاسل باید خیلی سریع 

با این بازیکن قرارداد امضا کند؛ قبل از آنکه تیم دیگری برای خرید او اقدام کند«.

 ایران- اســپانیا؛ امشب 
ســاعت 30 و 22 دقیقه، در 

انتظار حماسه ای دیگر

مجوز تماشای خانوادگی در 
استادیوم 100 هزار نفری صادر شد، 

ایران – اسپانیا امروز در آزادی!

دیــوار ایرانــی- نبوغ 
اسپانیایی

ورزش های خانواده پسند
 گزارشی به بهانه فرا رسیدن فصل تعطیلی  مدارس؛

هرساله با  فرارسیدن فصل تابســتان، پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به یکی از دغدغه های 
والدین تبدیل می شود و گزینه های متعددی برای پر کردن این اوقات که )زمان کمی نیست(  
روی میز خانواده ها  قرار می گیرد. شــرکت در کالس های ورزشی از جمله گزینه هایی 
اســت که با توجه به کارکرد های مفیدی که ورزش برای سالمتی فرزندان به دنبال 
 دارد، بیشــتر مورد توجه خانواده ها واقع می شود؛ زیرا امروزه آنها به این درک 
رسیده اند که ورزش مانع از کشش جوانان به راه های  انحرافی می شود؛ از 
این رو تالش می کنند حتما یک کالس ورزشی در برنامه اوقات فراغت 
فرزندان شان گنجانده شــود. در همین راستا هیئت های مختلف 
ورزشــی اقدام به برگزاری کالس هایی  در قالب پســران و 
دختران و در رده های مختلف مــی کنند که از برخی از 
این رشــته ها استقبال بیشــتری به عمل می آید. 
 در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به 
تعداد ی از این رشته های پرطرفدار ورزشی 

در تابستان:

 فوتبال 
 »فــوتـبـــال« از جـمـلـــه 

رشتـــه هایی است که همیشه اقبال 
بیشتری با آن همراه بوده است. از زمان های 

گذشته که با زدن آفتاب، دروازه های آجری در 
عرض کوچه ها علم می شدند، توپ های پالستیکی به 

میان می آمدند و یک داور فرضی ، بازی را شــروع می کرد 
تا این روزها که پسرهای فوتبال دوست، به جای کوچه های 
خاکی و آسفالتی برای بازی کردن، »مدرسه فوتبال« دارند. 

مدارسی که چندسالی می شــود با تمام شدن امتحانات 
خردادماه، تبلیغات شــان برای جذب دانش آموزان 

بیشتر می شــود و این پدر و مادرها هستند که 
خیلی هایشــان، با امیدهای زیادی دست 

بچه هــای خــود را می گیرنــد و برای 
ثبت نام بــه این مــدارس می روند. پای 

حرف خیلی هاشان که بنشینی، عالوه بر ابراز 
خوشحالی، می گویند که دوست دارند بچه هایشان 

بشــوند: علی کریمی، علی دایی، مهدی مهدوی کیا و... 
. در کنار باشــگاه های ذوب آهن و ســپاهان که چند سالی 
است در کنار برنامه هایشان برای بزرگساالن، آکادمی های 
فوتبالی برای بچه ها دارند یک سری مدارس فوتبالی دیگری 
نیز در زیر نظر هیئت فوتبــال اصفهان فعالیت می کنند که 

در تابستان با استقبال گسترده دانش آموزان روبه 
رو می شوند.

شنا
 یکــی دیگــر از رشــته هایی 
کــه در تابســتان مــورد توجــه 
بیشــتری واقــع مــی شــود ورزش 
 »شنا«ســت که بــا توجه بــه گرمــای هوا 
عالقه مندان بســیاری پیدا می کند. در گذشته با 
جاری بودن آب در رودخانه زاینده رود و در کانال های 
آب اطراف شهر، شنا در این محل ها علی رغم خطرات زیادی 
که داشت انجام می شد؛ ولی امروزه که دیگر از آب رودخانه خبری 
نیست عالقه مندان این رشته ورزشی به ثبت نام برای حضور در استخر 
ها روی می آورند که در این استخر ها آموزش شنا به صورت رسمی نیز انجام 

می شود و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان این رشته افزوده می شود.

ژیمناستیک
زیبایی و هیجان شــاخه های 

مختلف رشته »ژیمناستیک« سبب شده 
تا خانواده ها تمایل زیادی داشته باشند تا کودکان 

شان را برای آموزش این رشته ها به باشگا ه های ژیمناستیک 
ببرند. ژیمناستیک به عنوان  یک رشته مادر و پایه رشته ها معرفی  

می شــود  که دارای ســابقه ای در حدود ۲۰۰۰ ســال است 
اگرچه عمر  ورزشی آن به عنوان یک رشته مسابقه ای به 

۱۰۰ می رســد. به گفته مربیان این رشته ورزشی، 
ژیمناســتیک تنها ورزشی اســت که انسان 

باید در دوره کودکی آن را شــروع کند تا  
 اثرات مثبت آن را در بزرگسالی اش

 ببیند.

ورزش های رزمی
 ورزش هــای »رزمی« نیز 
از جمله ورزش هایی است 
که به دلیــل فواید زیادی 
که برای جسم و روح دارد 
و امکان دفاع شــخصی را 
فراهم می آورد، طرفداران 

خاص خود را دارد.
 برخی از خانواده ها  برای 
اینکه نظم و دقت و اعتماد 
به نفس فرزنــدان خود را 
باال ببرند، آنــان را در این 
رشته ها ثبت نام می کنند. 
رشته هایی مانند تکواندو، 
کاراته، جودو، شمشیربازی 
و... که موجب ورزیده شدن 
بــدن شــده و هماهنگی 
اعضای بدن بــا یکدیگر را 

افزایش می دهند. 

سمیه مصور
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فعالیت 4 هزار استاد بسیجی در دانشگاه های اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

برپایی المپیاد استانی برای 
اوقات فراغت دانش آموزان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
برگزاری ششمین المپیاد استانی به منظور پر 
کردن اوقات فراغت جوانــان با حضور بیش از 
۸۰۰ نفر به تفکیک برای دو جنس دختر و پسر 
برگزار خواهد شد.محسن مومنی اظهار داشت: 
اجرای مسابقه نهایی روباتیک برای ۱۵۰ نفر از 
دانش آموزان پایه هفتم و برگزاری گردهمایی 
سرگروه های طرح ملی پیمان )آموزش و تربیت 
مربیان پیشگیری از اعتیاد( با حضور ۱۵۰ نفر از 
اعضای استان های همجوار به صورت منطقه ای 

در ایام تابستان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اعزام ۳۰ نفر از سرگروه های فعال 
طرح پیمان به دوره آموزشی کشوری در تبریز، 
برگزاری اردوهای دوستی در شهرستان ها برای 
دانش آموزان طرح دادرس و اجرای برنامه های 
هفته مبارزه با مواد مخــدر از دیگر برنامه های 
جمعیت هالل احمر اصفهان در تابستان سال 
جاری اســت. مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
اصفهان با اشــاره به اجرای طرح اوقات فراغت 
شوق رویش با هدف بهینه کردن و غنی سازی 
اوقات فراغت کــودکان، نوجوانان و جوانان در 
فصل تابستان و برنامه های اوقات فراغت اظهار 
کرد: در این راستا ۳۰ پایگاه در ۲۶ شعبه و دفتر 
نمایندگی جمعیت هالل احمر در سراسر استان 

میزبان عالقه مندان عضو و غیر عضو است.

رییس ستاد معاینه فنی خودرو 
شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۰ درصدی مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودرو

رییس ســتاد معاینه فنی خودرو شــهرداری 
اصفهــان  اظهارکرد: به دنبال آغاز ســفرهای 
تابستانی، مراجعات شهروندان به مراکز معاینه 
فنی خودرو افزایش یافت به طوری که در ماه 
جاری تعداد مراجعه به این مراکز نسبت به ماه 

گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
جمشید جمشیدیان افزود: به صورت میانگین 
روزانه ۱۷۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه 
فنی مراجعه می کنند. وی ادامه داد: ســاعات 
فعالیت مراکــز معاینه فنی از ســاعت۸ صبح 
الی ۱۴ اســت؛ البته مرکز معاینه فنی جی از 
ساعت ۸ صبح الی ۱۵ و ۳۰ دقیقه به شهروندان 

سرویس دهی می کند.

رییس شورای شهر:
دستورالعمل راهبردی 

زیباسازی شهر بازنگری می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طرح 
جامع زیباسازی با عنوان دستورالعمل راهبردی 
تصویب شــد که در آن ضوابط زیباســازی شهر 
مطرح و بازنگری های مورد نیاز در دستورالعمل 
قبلی انجام می شود. فتح ا... معین با ارائه گزارش 
جلسه کمیسیون تلفیق این هفته شورای اسالمی 
شــهر اصفهان اظهار کرد: بررســی اولویت های 
ردیف های اعتباری بر اساس دستورالعمل اجرایی 
بودجه سال ۹۷ شهرداری در امور عمرانی و جاری 
از جمله برنامه های در دستور کار این جلسه بود.

وی در خصوص این طرح که در صحن علنی شورا 
مطرح خواهد شــد، افزود: در این طرح اولویت 
بندی پروره ها به نحوی خواهد بود که پروژه ها از 
نظر اجرا دچار مشکل اعتباری نشوند و در موعد 

مقرر هم به پایان برسند.

شهردار از استفاده از تفریح محبوب 
اصفهانی ها برای توسعه گردشگری شهر 

خبرداد ؛
دورهمی!

شــهردار اصفهــان در نخســتین روز دهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری اصفهان  با بیان 
اینکه همه اعتقاد داریم اصفهان جهان شهر است 
و جهان شهر بودن لوازم خاص خود را دارد، اظهار 
کرد: یکی از این ابزارها دیپلماسی شهری است 
 که ما ایــن موضوع را در دســتور کار قرار داده و
  تاکنــون ســفرهایی را داشــته و آن را ادامــه

 خواهیــم داد. قــدرت ا... نــوروزی بــا بیــان 
اینکــه در حــال حاضــر »پاســاژگردی« 
عمــده تفریــح شــهروندان اصفهانی اســت، 
اضافه کرد: بــه راحتی می توانیم گردشــگری 
 شــهری را توســعه دهیم، در این زمینه باید با

 راه اندازی رســتوران های سیار در پیاده روهای 
عریض و همچنین ایجاد دورهمی های شــبانه 
گفتمان جدیدی را در حوزه گردشگری شهری 

ایجاد کنیم.

شهرداری منطقه ســه، شــهر قدیم اصفهان و مرکز 
ســه دوره حکومت دیلمیان، ســلجوقیان و صفویان 
بوده اســت به همین دلیــل، این منطقــه را مظهر و 
هویت تاریخی شــهر اصفهان می دانند.تمرکز مراکز 
اداری، بازارهــای تاریخــی و مراکز تجــاری، مراکز 
گردشگری و ابنیه های تاریخی، مقبره ها و امامزاده ها، 
حوزه های علمیــه و دفاتر علمای مذهبــی و مراکز 
 علمی از ویژگی های بارز منطقه سه به شمار می رود.
۲۶۳ هکتار از منطقه ســه را بافت فرســوده تشکیل 
می دهد و به گفته مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
۱۱.۴ درصد بافت فرسوده شــهر اصفهان در منطقه 
۳ شهرداری اصفهان قرار دارد؛ البته در دل این بافت 
فرســوده خانه های تاریخی زیادی نیز وجود دارد که 
متاســفانه عدم آگاهی مــردم از ارزش بناهای تحت 
تملک شان باعث شــده بســیاری از این خانه ها طی 
سال های اخیر رو به زوال رود. در این فرصت به منظور 
آگاهی از بافت فرسوده و راهکارهای تبدیل آن به بافت 
کارآمد، شــرایط خانه های تاریخی منطقه همچنین 
اقدامات صورت گرفته برای پیاده راه سازی و بدنه سازی 
چهارباغ ایمنا  گفت و گویی را با »حسین کارگر، مدیر 
منطقه سه شــهرداری اصفهان« انجام داده است که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:
با توجه به اینکه به طورمعمول بسته تشویقی 
ساخت و ساز نیمه دوم هر سال لحاظ می شود، 
در حال حاضر شهرداری منطقه سه چه کمکی 
می تواند برای بازسازی بافت ناکارآمد شهری 

انجام دهد؟
مصوبه دولت ارائه ۵۰ درصد تخفیف به بافت فرسوده 

شهر است؛ اما در حال حاضر شــهرداری منطقه سه 
برای باقی مانده هزینه های پروانه ساختمانی ۲۰ درصد 
تخفیف در نظر گرفته است؛ البته شهرداری اصفهان 
معموال نیمه دوم هر سال در قالب بسته های تشویقی 
ساخت و ساز تخفیف های خوبی را برای احیای بافت 

فرسوده اعمال می کند.
بی شک در دل بافت فرسوده این منطقه خانه های 
تاریخی زیادی وجود دارد، وضعیت این خانه ها 

چگونه است؟
بله، همین طور است. برخی خانه های قدیمی دستخوش 
اتفاقات ناگواری شــده از این رو وضعیت این خانه ها 
در این منطقه برای ما نگران کننده اســت، اما با توجه 

به بحــث مالکیت خصوصی و ثبــت تاریخی خانه ها، 
امکان ورود شهرداری برای حل مباحث مختلف آنها 

سخت است.
معتقد هستیم یک مدیریت واحد شهری برای کنترل 
خانه های تاریخی نیاز است، زیرا دستگاه هایی همچون 
میراث فرهنگی، اوقاف، شهرداری و دیگر دستگاه های 
متولی می توانند با همکاری هم خانه های تاریخی شهر 

را نجات دهند.  
چه تعداد از ایــن خانه های تاریخی در مالکیت 

شهرداری منطقه سه است؟
هیچ کدام از خانه های تاریخی در مالکیت شهرداری 
نیست؛ اما تخمین زده می شود ۲۰۰ خانه تاریخی قابل 

احیا در منطقه وجود دارد که می تواند منبع درآمد برای 
بخش خصوصی و گردشگری باشد.

نظر مالکان خانه های تاریخی نسبت به احیای این 
خانه ها چیست؟

برخی خانه های تاریخــی در مباحث موروثی گرفتار 
شده اســت، به طوری که گاهی مشاهده می شود یک 
خانه تاریخی ۵۰ مالک دارد؛ امــا اگر یک نفر خریدار 
ورود پیدا کند به عنوان مدیر منطقه قول خواهم داد تا 

حد امکان کمک کنم.
تاکنون جلسات متعددی با میراث فرهنگی برای احیای 
خانه های تاریخی برگزار شده است؛ چرا که برخی از این 
خانه ها از نظر بهداشتی و ایمنی برای خانه های اطراف 
مشــکل ایجاد کرده و حتی شــاکی پیدا کرده است. 
تعدادی از خانه های تاریخی فرســوده به محل تجمع 
حیوانات موذی و پاتوق افراد ناباب تبدیل شده و امنیت 
محله ها را به خطر انداخته است.البته وظیفه شهرداری 
احیای این خانه ها نیســت، اما به دلیل رعایت مسائل 
ایمنی و اجرای ماده ۱۱۰ مربوط به رفع خطر، وظیفه 
این نهاد است که در این راستا همکاری و کمک  کند.

از مالکان خانه های تاریخی انتظار می رود به شهرداری 
مراجعه کنند تا چنانچه امکان بازسازی وجود داشته 
باشــد، با همکاری میراث فرهنگــی تمهیداتی برای 
بهسازی آن انجام شــود، در غیر این صورت می توانند 
به میراث مراجعه کنند و خود ســازمان این اختیار را 
دارد که نسبت به تملک خانه های تاریخی اقدام کند. 
بد نیست شهروندان بدانند شــهرداری برای احیای 
خانه هــای تاریخی دنبال ریال و تراکم نیســت، بلکه 

بیشتر در صدد احیای آنهاست.

شهرداری در احیای خانه های تاریخی به دنبال ریال و تراکم نیست

مسئول سازمان بسیج اساتید اســتان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ۳۱ خرداد و روز بسیج اساتید 
اظهار کرد: تاکید رهبر انقالب بر توسعه هر چه بیشتر بسیج اساتید 
بوده است. وی افزود: دانشگاه مرکز مهمی برای تقویت قوه عاقله 
اســت و در این بین نقش اســاتید از همه با اهمیت تر خواهد بود؛ 
سازمان بسیج اساتید سعی داشته تا مشکالت جامعه را مشکل خود 
بداند و در راستای حل آنها حرکت کند.محمد باقری ادامه داد: در 

حوزه های فکری و علمی اقدام به تشکیل اندیشکده های علمی و 
کارگروه های تخصصی در ۵ موضوع در استان اصفهان کرده و آنها 
اولویت بندی شده و در دستور کار اساتید بسیجی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: تحقق منویات امام)ره( و رهبری، بســط فرهنگ 
و روحیه بســیجی، جهاد علمی، افزایش آگاهی، وحدت حوزه و 
دانشگاه، مشــارکت در طرح های مطالعاتی و پژوهشی استان از 
جمله اهداف دنبال شده بسیج اساتید است.باقری با اشاره به گزارش 

فعالیت های بسیج اساتید در یک سال گذشته عنوان کرد: حدود ۴ 
هزار استاد بسیجی در ۹۳ دانشگاه و آموزش عالی فعال هستند و 
تنها در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه تخصصی برگزار 
کردند.وی اضافه کرد: اردوهای راهیان نور، کرسی های نقد و نظر، 
اردوهای جهادی، درگیر کردن خانواده های اساتید بسیجی برای 
ارتقای بصیرت سیاسی در قالب هیئت های مذهبی از جمله اقدامات 

سازمان بسیج اساتید در دانشگاه هاست.

مسئول سازمان بسیج اساتید استان خبر داد:
فعالیت 4 هزار استاد بسیجی در دانشگاه های اصفهان

  شهردار منطقه سه: 

اجراييه
3/741 شماره اجراییه:9710426795600070  شماره پرونده:9609986795600452 
شــماره بایگانی شــعبه:960452 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096795600112 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795601612  محكوم 
علیه اکرم محمدی پالرتی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
129/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلــغ 2/822/500 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1396/5/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
در حق محكوم له مســعود شــریفی قلعه نوئی فرزند قدیرعلی به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خیابان جی غربی چهار راه شــهید رجایی کوچه شهید چوبگین کوی گل 
پالک 28،  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم لــه یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای 
 محكومیت مالی 1394(. م الف: 6980 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

) مجتمع شهید حججی( ) 404 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/742 شماره اجراییه:9710426794700070  شماره پرونده:9609986794700302 
شماره بایگانی شعبه:960302 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطــه 9609976794700888  محكوم علیه محمدرضا مردیها به نشــانی 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 560/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک 95/2/29 لغایت تاریخ اجرای حكم و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق محكوم له عباس بینا فرزند رضا به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان میدان 
امام حسین دفتر راه صادق و کدپستی 8147733115،   محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

 محكومیت مالی 1394(. م الف: 6964 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
) مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 407 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/743 شماره اجراییه:9710426795500073  شماره پرونده:9609986795500393 
شــماره بایگانی شــعبه:960393 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976795500682  محكوم علیــه مرتضی عباس آبادی 
به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیرتادیه  از تاریخ سررســید چک به شماره های) 
384489 مورخ 94/10/27 به مبلغ 30/000/000 ریــال و 956194 مورخ 93/05/25 
به مبلغ 20/000/000 ریال و 956195 مــورخ 93/06/26 به مبلغ 20/000/000 ریال 
و 481350/25 مورخ 95/03/30 به مبلــغ 100/000/000 ریال( تا زمان اجرای حكم و 
پرداخت 2/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان عباس بینا فرزند رضا به 
نشانی استان اصفهان   محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 6963 
 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 417 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

3/744 شماره اجراییه:9710426795700075  شماره پرونده:9609986795700520 
شــماره بایگانی شــعبه:960520 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره  
9710096795700073 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795701026  محكوم 
علیه زهره قنبری آزان آخاری به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت 2/525/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت هزینه های نشــر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/5/14 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای احكام می باشد در حق محكوم له 
عباس بینا فرزند رضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان میدان امام حسین دفتر راه 
صادق و کدپستی 8147733115 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 

5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای 
نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 6957 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( ) 429 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/745 شماره اجراییه:9710426795500036  شماره پرونده:9609986795500211 
شماره بایگانی شعبه:960211 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795500945  محكوم علیه ســید مجتبی سروری به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 802518 مورخ 92/01/30 
به مبلغ 23/000/000 ریال تا زمــان اجرای حكم و پرداخت هزینه نشــر آگهی و مبلغ 
405/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان عباس بینا فرزند رضا به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان میدان امام حســین دفتر راه صادق و کدپستی 8147733115 و 
پرداخت نیم عشر دولتی.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 6958 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( ) 414 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/752  خانم جواهر حكیم زاده دارای شناســنامه شماره 102 به شــرح دادخواست به 
کالسه 231/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خاتون افاضل به شناسنامه 4326 در تاریخ 1395/02/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- جواهر حكیم زاده، 
ش.ش 102، 2- عصمت حكیم زاده تهرانی، ش.ش 4408 )خواهر زادگان متوفی( و به 
غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 145 شــعبه اول حقوقی و حســبی شــورای حل اختالف تیران ) 132 کلمه، 

1 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/753  نظر به اینكه آقای علی محمد هدایت فرزند روزعلی با تســلیم دو برگ استشهاد 
شهود به شماره 40689 مورخ 97/03/28 مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 97 
اصفهان مدعی شده در اثر جابجایی یک جلد ســند مالكیت به شماره چاپی 099439 به 
میزان ششــدانگ تحت پالک 15191/4628 بخش 5 ثبت اصفهان که به شماره دفتر 
الكترونیک 139620302027018667 بنامش سابقه ثبت و صدور سند دارد مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 

معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه 
کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
 اصل سند مالكیت ارائه نشود اقدام به صدور سند مالیكت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 7525 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )192 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/754 شماره ابالغنامه: 9710100350401211 شماره پرونده: 9709980350400104 
شماره بایگانی شعبه: 970107  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
1- حسین کراجی هفدانی فرزند رضا 2- بهرام معینی فرزند امیر 3- حسین کراجی هفدانی 
فرزند رضا، خواهان  خانم عطیه جعفری فرزند عباسقلی دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
 1- اصغر علی باالیی چریانی فرزند حســین 2- بتول علی باالئی چریانی فرزند حسین
 3- حســین کراجی هفدانی فرزند رضا 4- بهرام معینی فرزند امیر 5- رضا زندی فرزند 
محمود به خواسته اثبات مالكیت ) مالی غیر منقول( )پانصد و هجده متر مربع از زمینهای 
مزروعی پالک 2248 کــرارچ واقعی در بخش شــش ثبتی اصفهان)مــرغ(( مقوم به 
 21/000/000 ریــال ارزش منطقه ای ملــک 284/900 ریال مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 308(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980350400104 شعبه 4 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/21 و 
ساعت 12/30 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 کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3208 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)236 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460354500011 درخواســت:  شــماره   3 /755
9609980360000685 شماره بایگانی شعبه: 970277  نظر به اینكه شاکی خانم مریم 
تاکی بوانی شــكایتی علیه آقای البرز احمدی میرقائد فرزند  صفر دائر بر خیانت در امانت 
در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 119 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و 
به کالسه بایگانی 970277 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/5/21 
ساعت 11 تعیین شده است و نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد به استناد ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:4274 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 119 جزایی 

سابق( )236 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/756 شماره ابالغنامه: 9710100351101845 شماره پرونده: 9709980351100138 
شماره بایگانی شعبه: 970156  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
بهرام کاظمی دار افشــانی فرزند قربانعلی، عباس کاظمی دارافشــانی، ابراهیم کاظمی 
دار افشــانی،  خواهان  آقای اکبر بهنام حقیقی فرزند قربانعلی دادخواســتی به طرفیت  
خواندگان بهرام کاظمی دار افشــانی فرزند قربانعلی، عباس کاظمی دارافشانی، ابراهیم 
کاظمی دارافشــانی به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرســی   مطرح که به این 
شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شــهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی واحد 208(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351100138 شعبه 11 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/05/22 و ساعت 12  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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:5256 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

بهشتی( )172 کلمه، 2 کادر(
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حضرت علی )علیه السالم(:
 شفقت و مهربانی  شما به فرزندان تان، بايد 

بیشتر از شفقت آنان نسبت به  شما باشد.
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جدول شماره 2444

 افقی:
1- نرخي که توسط بانک تجاری به عنوان مبنايي 

براي نرخ وام دهي جزئي استفاده مي شود - سختي
2- خراب - دارايي ها - ناشايست

3- از ماه هاي قمري - زاييدن - نُت ســوم موسيقي 
- اندازه

4- خباز - پهلوان - نجيب
5- پوستين - اصطالح عاميانه دالر نيوزيلند - پيرو 

- مرواريد درشت
6- طال - يکي از ستارگان نسر واقع - نظرات

7- خردمندان - مزار - واحد پول تايوان
8- مريض - صدا - اسرارآميز

9- مرکــز اســتان مرکــزي - حالت خشــوع - 
انکراالصوات

10- مخفف از آن - پايتخت بنــگالدش - محل و 
مکان

11- لحظه - پرنده اي خوش آواز - دستوري - حرف 
ندا

12- راهنما - عضوي از صورت - پول و کاال و ملک و 
محصول و دارايي

13- بوستان - سرما - چاشني ساالد - فناپذير

14- بخش بزرگي از کشــور - از لوازم برقي - شهر 
خروس جنگي

15- بچه از خودراضي - ارزيابي تاثيرات مســائل 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر نرخ ارزها

 عمودی:
1- کي - از بازارهايي که درون بازار مالي جاي دارد

2- جماعت مردم - داراي جايگاه اول فناوري نفت و 
گاز در منطقه - ميوه تلفني

3- هر يک از دوازده برج فلکي - از ياران پيامبر اکرم 
)ص( - ترس

4- شتر قوي هيکل - بيم - گله گزار

5- عالمت جمع فارســي - شــلوار - عدل - عيد 
ويتنامي ها

6- راز - طرف - قنات
7- از نيروهاي ســه گانه ارتش - جهانگرد ونيزي - 

قصه شعرگونه
8- عضو اصلي - يکي از شهرهايي که در سال 1351 
در آن دادوســتد اوراق بهادار انجام مي شد - افزوني 

برنج
9- درد و رنج - موچين - سال پرباران

10- نفرين - جام جهان نما - پاي انسان و چهار پايان
11- نفس خسته - شــکار - جمع »محرم« - آفت 

گياه
12- ترشي - پول نقره اي - اسب چاپار

13- نوعي شنا - از کشورهايي که بانک مرکزي خود 
را از نظر بنيادي شــبيه فدرال رزرو بنا کرد و پس از 
جنگ جهاني دوم به توسعه نظام مالي جديد کمک 

کرد - از نام هاي زنانه
14- از فلزات - کشو - بهانه

15- شبکه اي که در آن خريداران و فروشندگان در 
سراسر جهان با يکديگر به مبادله مي پردازند - زبان 

مردم نپال.
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یادداشت

وهابيت آن روزی که تصميم به تخريب بارگاه چهار امام معصوم 
)عليهم السالم( در بقيع گرفت، هرگز فکرش را نمی کرد که اين 
تخريب چه نفــرت و انزجاری در دل مســلمين ايجاد می کند. 
قبرهــــای بی بارگاه بقيع يکــــی از رنج های تاريخی شيعه 
است؛ رنجی که بزرگی آن بر قلب ما سنگينی میکند. حکايت 
تخريب قبــــور ائمه مدفون در بقيــــع به ماجرای ظهور يک 
جريــان انحرافی افراطــی از ســرزمين حجاز بــاز میگــردد؛ 
ماجرايی که ريشه ای تاريخی دارد. ريشه کينه وهابيت نسبت به 
اهل بيت)عليهم الســالم( را بايد در تاريخ جست؛ آنجا که با ظهور 
محمدبن عبدالوهاب، تفکر سلفيت در قــــرن دوازدهم قمری 
جان دوباره ای گرفت. سلفيت نخستين را بايد در مکتب حديثی 
احمد بن حنبل جست که عمر آن طوالنی نبود و چالش های بين 
متکلمان اشاعره و اهل حديث به تدريج موجب انزوای اهل حديث 
و سلفيِت نخستين شد. اين ســــکوت و انزوا در قرن هشتم در 
قالب ديگری ظهور يافت. ســلفيت قرن هشتم با ظهور ابن تيميه 
و شــاگردش ابن القيم جوزی، احيا شد. ترويج تفکرات ضد علوی 
با گرايش هــای عثمانی ابن تيميه با حفظ عقايد و افکار سلفيت 
اول، بدعت شمردن و شرك دانســتن تبرك، توسل، شفاعت، 
زيارت قبور اوليا، بزرگداشت مواليد و وفات ها، در حوزه توحيــد و 
بدعت و... شــکل گرفت و در زمان محمد بن عبدالوهاب با شدت 
بيشتری دنبال شد؛ به طوری که با حمايت قدرت های  سياسی 
و سلطه استعمارگران در هشتم شوال 1344 هجری قمری اقدام 
به تخريب بارگاه های ائمه اطهار در بقيع کرد. تا پيش از تخريب، 
ائمه بقيــع در بقعه بزرگي که به طور هشــت ضلعي ســاخته 
شده بود و اندرون و گنبد آن ســــفيدکاري شــده بود مدفون 
بودند. پس از تســلط وهابيون بــر مدينه، آنها ضمن تخريب 
قبــور، آثاري که روي قبور قرار داشــــت را نيز از بين بردند. 
وهابيت سعودی دست نشانده استعمار،  نمی دانست که باور به 
امامت مسئله ای نيست که با تخريب از بين برود و فرزندان شيعه 
قسم خورده اند که روزی انتقام اين عمل ننگين را بگيرند و لبيک 

»يا علی« و »يا زهرا« در کوچه های مدينه سر دهند.

رنجیکههنوزبرقلبماسنگینیمیکند

 نرگس طلوعی

 همزمان با مســابقات 
فوتبال  جام جهانــی 
لهستانی  میوه فروش 
یک  میوه هایش  بــا 
ورزشگاه درست کرده 

است.

عکس روز

خالقیتجالب
میوهفروشلهستانی

روستازادهایکهسوگلیشاهشد)4(
برعکس ديگر زنان حرمســرا که سرشــان به غيبت، تفريح و بچه داری 
گرم بود، بعد از مرگ مهدعليا، او مدير زنان حرمســرا شــد وخاله زنک  
بازی های زنان را به خوبی جمع و جور کــرد. »انيس« و »مهدعليا«، هر 
دو در پی عزل وزير وقت شــاه بودند. مهدعليا با صدراعظم »اميرکبير« 
درگير بود و انيس الدوله با »حسين خان سپهساالر«؛ اما سياست اين دو 
زن با هم فرق داشت. شايد کســی چون مهدعليا بتواند با دسيسه چينی 
و توطئه های فراوان به کمــک ديگران، اميرکبير را به قتل برســاند؛ اما 
انيس مهربان تر از آن بود که بتواند خشــم خود را چنان بی رحمانه بروز 
دهد. انيس از سپهســاالر عصبانی بود؛ به علت اينکه قرار بود همراه شاه 
به سفر فرنگ برود ولی صدراعظم سپهساالر، زير گوش شاه خوانده بود 

که زن جماعت را چه به ســفر! شاه به 
ناچار، انيس را از نيمه راه به حرمســرا 
برگرداند؛ ماجرايی کــه در نهايت به 
ضرر صدراعظم تمام شد. سوگلی شاه 
به همراه علما، حکم به عزل سپهساالر 
دادند. البته  ناصرالدين شــاه از اينکه 
انيس کنارش نبود ناخرسند و مغموم 
بود. او در نامه نگاری های متعدد، سعی 

می کرد دل انيس را به دست آورد.

بریده ها

ورودی کافه های مخصوص تماشای فوتبال رو جوری گرون کردن که 
انگار قراره آخرش، مارادونا و پله به هر کدوم از ما يه جام بدن ببريم خونه!

يکی رفته زير پوست بازيکن مراکشی که گل به خودی زده بود و براش   
کامنت گذاشته که توی تيم اسپانيا می تونی برامون يه نفر مثل خودت 

پيدا کنی؟!
 آرژانتين، آلمان، برزيل، اســپانيا و پرتغال که آبرو نذاشــتن واسه 
جام جهانی، ايتاليا و هلند هم که هيچ؛ بازهم خدارو شکر ما تو جام هستيم 

که آبروی فوتبال رو بخريم!
دکتر صدر شب ميره خونه می بينه کســی خونه نيست. ميگه: اين   
حرکت منو ياد ديدار ليدزيونايتد و چلسی تو سال های دور می ندازه. اونجا 

که بازی لغو شد و کسی تو ورزشگاه نبود!
اين کمپيــن نخريدن چيزهايی که گرون شــده، يعنــی چه؟ مگه 

می تونستيم چيزی بخريم که االن نخريم!
تحت تاثير حرارت شديد، قشنگ تصعيد و به هاله ای از بخار تبديل   
شدم. اومدم جلوی کولر وايســتادم يه مقدار چگالش پيدا کنم و دوباره 

تبديل به جامد بشم!
 دوســتم که عمل بينی کرده رو بعد از يک ســال ديدم. ميگم راضی 
هستی؟ تو خواب اذيت نمی کنه؟ تنفست مشــکل نداره؟ ميگه »بُشکل 
تدفبسی ددارب«! آخه چرا وقتی پول دکترخوب رو ندارين عمل می کنين؟!

 چيپس قيمتش دوبرابر شده؛ سيب زمينی  که محصول داخلی هست، 
احتماال هواش رو از خارج وارد می کنن!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

بیدار شــدم، در حالــی که خیال 
می کنــم هنــوز بچــه ام. خیال 
می کنم هنوز در زندگی و دنیا 

حق انتخاب پیش رویم دارم.
آن وقــت، دوبــاره بــه ایــن پــی 
می برم که اشــتباه کــرده ام. 
من قبال انتخاب هایم را کرده ام 
و نیمــی از زندگــی و عمرم را 

پشت سر گذاشته ام.
پیش از آن که بخوابم
اس. جی. واتسون

من قبــال انتخاب هایم را 
کرده ام

امشــب وقتی بخوابم، ذهنم 
هر آنچــه که امــروز می داند 
پاک و محو می کند.هر کاری 
که امروز به انجام رســاندم، 
پــاک می شــود و محــو. فردا 
صبح همانگونه از خواب بیدار 
می شــوم کــه امــروز صبح 

سگی باوفا در اورالندوی آمريکا صاحبش را که بيرون از خانه اش مانده بود، 
نجات داد. »کايرين ماری« صاحب اين سگ وقتی در منزل نبود، يک چوب 
به طور اتفاقی پشت در کشــويی خانه اش افتاد و همين موجب شد، ماری 
بيرون از خانه بماند. وقتی که او به دِر بسته خورد، از سگش »سم« خواست 
در را برايش باز کند. ســم که با ديدن صاحب خود انرژی گرفته و سرحال 
شده بود، به سرعت به کمک وی رفت. اين سگ پس از انداختن پنجه خود 
در البه الی لوالی در و جايی که چوب گير کرده بود، آن را بيرون کشيد و 

صاحبش توانست وارد خانه شود.

سگباوفاییکهصاحبشرایاریداد

چوپان های فرانســوی در پروژه ای شــهری، ده ها گوســفند خــود را به 
خيابان های حومه پاريس آوردند؛ هدف آنان دسترســی حيوانات به علف 

تازه و آوردن زندگی روستايی به فضای شهرهای بزرگ عنوان شده است.
اجراکننــدگان اين برنامه معتقد هســتند، آوردن گوســفندان به درون 
شهرهای شلوغ کمک می کند تا استرس مردم کمتر شود و به آرامش روانی 
برسند و گوســفندان نيز در کنار کافه ها و ايستگاه های عمومی به خوردن 

چمن ها مشغول شوند!

گوسفندان،حومهپاریسرااشغالکردند

يک مهندس کامپيوتر هندوســتانی برای نشــان دادن اعتراض خود به 
ترافيک و آلودگی هوا دســت به اقدام جالبی زد. »روپش کومار« در حالی 
که لپ تاپش را با خود حمل می کرد و روی يک اسب سفيد سوار شده بود، 
در محل کارش حاضر شــد و روی يک تکه مقوا نوشت:  آخرين روز کاری 
يک مهندس کامپيوتر. او در گفت وگو با نيوز 18 هندوســتان گفت؛ با اين 
روش خواسته اعتراض خود را به ترافيک و آلودگی هوا نشان دهد. روپش 
در اين خصوص گفت: هشت سال است در بنگلور زندگی می کنم و هر روز 

با ترافيک و آلودگی هوا در جدال هستم. 

اعتراضعجیبیکمهندسکامپیوتربهترافیک!

مشترکموردنظر»االغ«است!
 20- مردم روی يونجه ها می نشــينند و با تمام وجود گــوش می دهند. خالصه  

سخنرانی خرکی اين گونه است:  ای مردم! ما عده ای جوان و نوجوان هستيم؛ 
دوران بسيار حساسی که شما به خوبی آن را پشت سرگذاشته ايد. قبول کنيد 

که اوقات فراغت سالم حق مسلم ماست. قبول کنيد که شيطنت برای رشد 
شخصيت و اعتماد به نفس ما  بسيار حياتی است؛ همان طور که کود برای 
رشد و پرورش يونجه الزم اســت )عده ای از مردم به نشانه موافقت سر 
تکان می دهند، حتی يکی دو نفر چند تا آه ســوزناك می کشند(. قبول 
دارم که در مواردی غرور جوانی کار دست مان داده و چيزی مثل همين 
بلوتوث موجب توهين به وجود شما آدم های نازنين شده است. لعنت به 

تکنولوژی! اما بدانيد و آگاه باشيد که سابقه دوستی پدران  ما و شما و حق 
نمک و علوفه بيشتر از اين حرف هاست. حيف است به خاطر يک اشتباه 

لپی، بی خيال اين چيزها بشويم. دوستان  قديمی و دشمنان فعلی! 
دقت بفرماييد: هم اينک من و دوستان جوانم با کمال ميل سر 

وُدم را در اختيار شما می گذاريم تا هرگونه که صالح ديديد ما 
را تنبيه کنيد )همين طور که چند قطره اشک در چشمانش 
جمع شده بود اين بار رو به دوستان االغش کرد و ادامه داد(، 
دوســتان عزيز حتی اگر تکه تکه تان کنند خواهش می کنم 

از بی ادبی هم از کوچک ترين جفتکی به آدم ها نزنيد؛حتی نازك ترين عرعری 
از گلوی تان خارج نکنيد

روان شناسی 
به دنیا آمده است. یکی از  مهم ترین کارهای  اکبرپور، مقابله با کرده اند.  »احمداکبرپور« در سال 1349 در چاه ورز المرد فارس زبان های زیادی ترجمه شده اند و جوایز زیادی هم دریافت کودکان و نوجوانان می نویسد. کتاب هایش به خوانده است و سال هاست برای 

 
تا آنان بروند و کشک شان را بسابند.آینده » کشک های خفن« را به چین و کره صادر کند چین و کره صادر کرده است. اکبرپور تالش دارد در سال های همه چیز به نقاط دنیا صادر می کنند، اکبرپور ادبیات فارسی به شرکت های بزرگ چینی و کره ای است. در این روزگار که چین و کره 
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