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 همه حرف زدند، اال خبرنگاران!
حاشیه نوشتی بر یک جشن به  مناسبت روز خبرنگار؛

3

 رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی از فرونشست گسترده  زمین در استان می گوید:

اصفهان نشست!

مدیران محافظه کار نباشند
استاندار اصفهان:

3

6

برخورد با محتکران ضروری است
امام جمعه اصفهان:

11

آیا پروازهای کاشان متوقف خواهد شد؟
  حاشیه های یک فرودگاه زیان ده؛  

نقش خبرنگاران در ایجاد 
امنیت پایدار 

سردار مهدی معصوم بیگی
فرمانده انتظامی استان اصفهان

»خبرنگاران« پیامبرانی هســتند که با 
اطالع رسانی صحیح، شــفاف و دقیق به 
مردم، زمینه هدایت و اصالح امور را فراهم 
کرده و در ایجاد امنیــت پایدار و جامعه 
امن و ســالم و بــه دور از هرگونه جرم و 

ناهنجاری قدم بر می دارند. 
خوب مي دانیم که سعادت و خوشبختي 
یك ملت در داشــتن جامعه امن و سالم 
اســت. معموال هر جامعه اي متناسب با 
رشد یا انحطاط خود، با انواعي از انحرافات 
و قانون شكني ها روبه روســت که الزمه 
ترقي و تعالي آن جامعه، مواجهه صحیح 
و حكیمانه بــا آنهاســت. از این رو نقش 
خبرنگاران در آگاهي بخشــي عمومي و 
ایجاد جامعه امن و ســالم براي مدیران و 
هدایتگران و آحاد جامعه ضرورت پیدا مي 
کند؛ زیرا به کارگیري آموزش صحیح در 
این زمینه ها، انسان را به موجودي کارساز 
و نیرویي سازنده براي ســاختن جامعه 
مترقي و پیشرفته تبدیل خواهد ساخت. 

بی شــك در دنیاي امروز، اطالع رساني 
شفاف، دقیق، ســریع و ارائه آگاهي هاي 
الزم به مردم و باالبردن قدرت شناخت و 
تشخیص آنان، از مهم ترین و اساسي ترین 

روش هاي دولت ها، سازمان ها و...

ادامه در صفحه 2

نخستین سالگرد شهادت شهید حججی در اصفهان و نجف آباد  برگزارشد؛ 

یاد شهیدسرجدا ...

اولین سالگرد شهادت شــهید ســربلند نجف آبادی در زادگاه این شهید و در اصفهان 
برگزار شد. حجت االسالم علیرضا پناهیان سخنران مراسمات سالگرد شهید مدافع حرم 
»محسن حججی« بود. حجت االسالم پناهیان در مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید حججی گفت: 

مردم خودشان باید کار را دست بگیرند و کشور را آباد کنند، دولتی موفق می شود...

صفحه 11
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کلینیک پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهای خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

برای تضمین کاردر صورت رضایت و بعد از انجام پیوند، هزینه دریافت می گردد

خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای هشت 
بهشت غربی - ساختمان فردوس-طبقه اول-واحد 2
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32669596 30 در صد تخفیف به مدت 10 روز
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رژیم حقوقی دریــای خزر، از جملــه چالش هایی 
است که حتی پس از ســه دهه فروپاشی شوروی و 
نزدیکی نســبی دو قدرت بزرگ این منطقه؛ یعنی 
ایران و روسیه هنوز نتوانسته است راهکار عملیاتی و 
اجرایی بیابد. حقوق هر کشور از دریای استراتژیک 
دریای خزر به خصوص در دهه های اخیر و با توجه 
به اکتشــافات نفت و گازی که در این دریا صورت 
گرفته است حساس تر و اســتراتژیک تر هم شده 
اســت. عالوه بر کشــورهای منطقه، قــدرت های 
جهانی مانند چین و اروپا نیــز مداخالتی را به نفع 
کشــورهای نزدیک به خود در این منطقه صورت 
می دهند که تا کنون مانــع از تدوین و اجرای یک 
رژیم حقوقی فراگیر در میان کشورهای حاشیه این 
دریا شده اســت. به دلیل تاخیرهای چندین ساله 
و بعضا اختالفات عمیق در مورد نوع رژیم مســتقر 
در این منطقــه دریایی هر نوع مذاکره و نشســتی 
در این زمینه قابــل توجه و اهمیت فــراوان برای 
 کشورهای حوزه آسیای شــرقی و اروپاست. به نظر 
می رسد در اجالسی که قرار اســت با حضور تمام 
کشورهای سهم بر از حوزه دریای خزر در »اکتائو« 
قزاقستان برگزار شود کشور ها بر سر یک رژیم جامع 

توافق کنند.
51 نشست و توافقی که هنوز حاصل نشده 

است
گفته می شود تا کنون 51 نشست در زمینه تعیین 
حقوق دریای خزر پس از فروپاشی انجام شده است 
ولی کارشناسان معتقدند تا زمانی که اراده سیاسی 
غیر از کشــورهای حاشــیه این دریا در تصمیمات 
آن دخیل اســت، »توافق« مشکل به نظر می رسد. 
پیش از این برخی از اسناد غیر الزام آور در مورد این 
دریا تدوین شده است. رؤســای جمهور پنج کشور 
حاشــیه دریای خزر در نخســتین نشست سران 
کشورهای ســاحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 
درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز 
راه های حفاظــت از آب بزرگ ترین دریاچه جهان 
به یک تفاهم کلی رســیدند و در این نشست زمینه 

امضای کنوانسیون محیط زیست خزر را موسوم به 
»ســند تهران« فراهم کردند که در چهاردهم آبان 
1382 )پنجم نوامبــر 2003( در تهران به امضای 
وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید. 
این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با 
دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج 
کشور رسید و اجرایی شد. همچنین سه موافقت نامه 
همکاری با حضور ســران پنج کشور ساحلی ایران، 
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 
امضا شــده اســت. میزان مالکیت اکنون در دریای 
خزر بر اساس پهنه سرزمین اســت به این معنا که 
عرض )محدوده( منطقه آب های ســرزمینی تحت 
حاکمیت ملــی 15 مایل دریایــی و عرض منطقه 
انحصاری ماهیگیری 10 مایل )مجموعا 25 مایل( 
برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان »پهنه 
مشترک« تعیین شده است که بین 5 کشور مشترک 
خواهد بــود. همچنین تصویــب ممنوعیت حضور 
نیروهای نظامی کشــورهای غیرساحلی در دریای 
خزر نیز میان پنج کشور حوزه خزر به امضا رسیده 
است. به نظر می رســد در اجالس آتی نیز صحبتی 
از تقسیم دریای سرزمینی صورت نخواهد گرفت. به 
گفته معاون وزیر امورخارجه روسیه، با توجه به این 

تناقض ها، کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد 
درباره حقوق دریاها یا دریاچه های فرامرزی شامل 
حال این پهنه آبی نمی شود و قرار است تنها بستر این 
پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاکمیت بر 
آب های خزر با اصول متفاوتی تعیین شود. وی مدعی 
شد، موافقت نامه هایی که میان روسیه، قزاقستان 
و جمهوری آذربایجــان و نیز توافق نامه ای که میان 
قزاقستان و ترکمنســتان امضا شده است می تواند 
الگویی برای مرزبندی بخش جنوبــی دریای خزر 
باشد.به گفته کاراســین، کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای صرفا مواردی را برای استفاده از منابع طبیعی 
تعیین کرده و کشورهای ساحلی را متعهد می کند 
به این تقسیم بندی بر اساس قوانین بین المللی عمل 
کنند.وی خاطرنشان کرد: در واقع کشورهای ساحلی 
خزر با پایان کار تقسیم بندی، مالک بستر محدوده 
آبی ساحل خود هستند؛ اما موقعیت حقوقی آب های 

ساحلی متفاوت خواهد بود.
ســهم ایران از رژیم حقوقی دریای خزر 

چیست؟
هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با روسیه 
تزاری و شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف 
حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود؛ اما تضمین 

حقوق دریایی ایران براســاس  معاهدات 21 و 40 
تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع 
زنده تحت السطح و فوق البســتر این دریا، در نوع 
خود و متناسب با شــرایط زمانی از اهمیت بسزایی 
برخوردار بود؛ هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود 
و حتی به صورت غیرقانونی و تحمیلی ایران در دوره 
شوروی مجبور به پذیرش تلویحی خط موهوم آستارا 
-حسینقلی خان شده بود که از محدوده 11 الی 12 
درصدی از ساحل به عمق از آستارای آذربایجان تا 
حسینقلی خان در ترکمنســتان بر اساس خط مرز 
هوایی )FIR ( بدون اشاره به آن در قراردادهای 21 
و 40 شده باشد؛ اما پس از اضمحالل شوروی سابق 
تاکنون ایران این خط موهوم را نپذیرفته است. روسیه 
در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض به اقدامات 
سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی 
می کرد. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند 
مشــترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر 
که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند.   ایران آخرین 
بار براساس رویه ای که در حقوق بین المللی دریاها 
مطرح است، به ویژه با استناد به بخشی از آرای دیوان 
بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح 
کرده اســت که  در صورت توافق ســایر کشورهای 
خزری سهم ایران را به حدود نزدیک 18 درصد می 
رساند.  با توجه به تحوالت منطقه و روابط نه چندان 
حسنه ایران با برخی از کشورهای مشترک المنافع 
در حوزه خزر به نظر نمی رسد توافق مهمی در این 
اجالس صورت بگیرد؛ اما با توجه به نیاز روســیه و 
ایران برای هم پیمانی و قدرت گیری در این منطقه 
این اجالس می تواند حرکتی دیپلماتیک در عقب 
راندن محاصره و تحریم اقتصادی ایران باشــد؛ هر 
چند کشورهای حوزه خزر چندان موضع گیری های 
دوستانه ای در همراهی با ایران علیه آمریکا نداشته 
اند؛ اما انتظار می رود برگزاری نشست های بررسی 
رژیم حقوقی دریای خزر با حضور حقوقدانان ایرانی 
و بین المللی در ایران و دیگر کشــورهای خزری و 
غیرخزری می تواند در راســتای اقناع  همسایگان 
 خزری  و اثبــات حق ایــران دردریای خــزر موثر

 باشد.

تدارک داعش برای حمالت 
جدید در اروپا

بعد از حمالت پاریس و بروکسل در سال 2015 
و 201۶، گروه تروریســتی داعش در حال انجام 
مقدمات بــرای عملیات تروریســتی جدیدی 
در دیگر کشــورهای اروپایی اســت. نهادهای 
امنیتی بسیاری از کشــورهای اروپایی از طریق 
تحقیقات مشترک صورت گرفته از نوامبر 201۶  
اعالم کردنــد که گروه تروریســتی داعش برای 
انجام حمالتی در مناطقی از پرتغــال تا بالکان 
غربی برنامه ریزی کرده اســت.این شبکه افزود: 
تحقیقات موجب شناسایی سه شهروند بلژیکی 
شــد که مظنون به تدارک حمالت تروریســتی 
در پاریس و بروکســل بودند.نام یکی از این افراد 
»شاکر.ش«  اســت که بعد از بازجویی آزاد شد، 
شخص دوم »محمد صالح الدین. ل« نام دارد که 
در لیســت افراد تحت تعقیب است.شخص سوم 
»سامی جدو« نام دارد که در صفوف تروریست ها 

در سوریه به هالکت رسید.

مانور نظامی روسیه در نزدیکی 
مرزهای افغانستان

روسیه به همراه متحدان خود در آسیای مرکزی 
مانور نظامی را در نزدیکی مرزهای افغانســتان 
راه اندازی خواهد کرد.ارتش روســیه اعالم کرد 
که این کشــور همراه با متحدان آسیای مرکزی 
خود در نزدیکی مرزهای افغانستان، مانور نظامی 
اجرا خواهد کرد.ارتش روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد که در مــورد این مانور نظامی، در نشســت 
نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر 
دوشنبه، پایتخت تاجیکســتان تصمیم گرفته 
شــده اســت.این مانور در اواخر ماه اکتبر سال 
جاری میالدی در نزدیک مرزهای تاجیکســتان 

با افغانستان، راه اندازی خواهد شد.

 دردسر جدید »جانسون« 
به دلیل توهین به زنان محجبه

در پی افزایش انتقادها از »بوریس جانسون« وزیر 
خارجه پیشین انگلیس به دلیل اظهارات توهین 
آمیز وی درباره زنــان برقع پوش، یک منبع آگاه 
در حزب محافظه کار انگلیس موسوم به »توری« 
اعالم کرد که وی احتماال مورد تحقیق و تفحص 
قرار خواهــد گرفت.این منبع آگاه بــه روزنامه 
مذکور گفت: رفتــار وی احتمــاال ناقض قواعد 
رفتاری حزب شمرده شــده و مورد بررسی قرار 
می گیرد. »ترزا می« نخســت وزیر انگلیس نیز 
چندی پیش خواستار معذرت خواهی وی در این 

رابطه شده بود.

 جاسوسی بی بی سی از آسانژ
 در سفارت اکوادور

  بی بی ســی در نامه ای از ســاکنان ساختمان 
روبه روی سفارت اکوادور در انگلیس -که موسس 
ویکیلیکس به آن پناهنده شده است- خواست تا 
اجازه دهند برای زیرنظر گرفتن این سفارتخانه 
دوربین هایی بیرون ساختمان شــان نصب شود.

لنین مورنــو، رییس جمهور اکــوادور به تازگی 
موضوع خروج جولیان آسانژ، موسس ویکیلیکس 
از سفارت اکوادور در انگلیس را مطرح کرده است. 
آســانژ از بیم اینکه پلیس انگلیس او را دستگیر 
کند و به آمریکا بازگرداند، در ســفارت اکوادور 
مخفی شــده اســت.ویکیلیکس پنجشنبه در 
صفحه خود در توئیتر عکسی از نامه ای را قرار داد 
که برخی از ساکنان ساختمان روبه روی سفارت 
اکوادور در انگلیس -که آسانژ در آن پناهنده شده 
اســت- دریافت کرده اند. در این نامه، انگیزه از 
این کار، پوشش خبری بهتر موضوع آسانژ اعالم 
و قول داده شده است که هر گونه مزاحمتی )که 
 برای ساکنان ســاختمان ایجاد شــود( جبران 

خواهد شد. 

ایران و چالشی به نام رژیم حقوقی دریای خزر

نقش خبرنگاران در ایجاد 
امنیت پایدار

...ادامه از صفحه اول
شــرکت ها براي رســیدن به اهــداف مختلف 
سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. 
تحقیقات نشان داده است، بسیاري از جرائمي 
که مجرمان مرتکب شــده اند براثر عدم رعایت 
موازین ایمني یاسهل انگاري مردم و خانواده ها 
رخ داده است که خبرنگاران رسانه های گروهی 
با اطالع رســاني و آگاهي عمومي در این زمینه 

مي توانند نقش موثري را ایفا کنند.
بنابراین الزم اســت که مردم در برابر تهدیدات 
اخاللگــران و فرصــت طلبــان، از اصــول و 
روش هایي آگاهي یابند که موجب ایمني خود و 
خانواده هایشان در برابر مجرمان شود. واقعیت 
این است که مجرمان هدف هاي خود را براساس 
اطالعات، بــرآورد و انتخاب مــي کنند که این 
اطالعات اغلــب از طرف مردم عــادي نادیده 
گرفته مي شود و بســیاري از بزهکاران از غفلت 
و بي توجهِي بزه دیدگان احتمالي، سوءاستفاده 
مي کنند. لذا برکسی پوشــیده نیست که عدم 
آگاهي مردم از قوانین و مقررات مي تواند زمینه 

فعالیت مجرمان و بزهکاران را بیشتر کند. 
اطالع رساني خبرنگاران رســانه های گروهی 
در خصوص هشــدارها و آگاهي دادن به عموم 
مردم در خصوص شــیوه هاي مقابله با جرائم و 
پذیرش هشــدارها و عمل کردن به راهکارهاي 
پلیس از جانب مردم، همکاري و هماهنگي دو 
جانبه پلیس و اجتمــاع را به وجود مي آورد که 
از بهترین و موثرترین روش ها براي پیشگیري از 
وقوع جرائم و ایجاد جامعه امن، سالم و مترقي 

خواهد بود.
تاثیر اطالع رسانی خبرنگاران به مردم 

بر امنیت جامعه 
خبرنگاران با انجام دقیق رسالت خود که همان 
اطالع رسانی دقیق، شفاف و به هنگام به مردم 
و آگاهی بخشــی جامعه از خطرات، تهدیدات 
و آســیب های پیش روســت، می توانند نقش 
کارسازی در امنیت پایدار ایفا کنند که برخی از 

این نقش ها به شرح زیر است:
پیشــگیري از وقوع جرائم و تخلفات اجتماعی، 
ایجاد اعتمــاد عمومي و مشــارکت همگاني، 
افزایش سطح رفتارهاي بهداشتي و انتظامي و 
سطح سالمت،آشنایي و آگاهي نسبت به قوانین 
و مقررات کشور، رفع ابهام، شایعه و خنثي سازي 
عملیات رواني دشــمن و تقویت حس اعتماد 
نسبت به عملکرد مسئوالن کشور، ایجاد آسایش 
عمومي و تضمین بهداشت رواني، رشد بینش و 
استحکام کانون خانواده و افزایش سطح دانش 

اجتماعي.
نتیجه گیري

با توجه به گفتمــان حاضر نتیجه مي گیریم که 
خبرنگاران با اطالع رســانی صحیح، شــفاف و 
بی طرفانه و آگاهی بخشــی به مردم از حقایق 
و واقعیت های جامعه، همچنین نشــان دادن 
پشت پرده های رسانه های بیگانه و توطئه های 
دشمنان، قطع مســلم در ایجاد امنیت پایدار 
و جامعه امن و ســالم، ایمن، پاک، بــه دور از 
ناهنجارهاي اجتماعي، عاري از جرم و جنایت 
موثر بــوده و در یک جمله، آحــاد جامعه را به 
مدینه فاضله اي که تمام انسان ها آرزوي آن را 

دارند، رهنمون مي سازند.
خبرنگاران همچون پیامبران، رســالت بزرگی 
بر عهده دارنــد و با انجام وظیفــه خطیر خود 
می توانند رفتارهاي عاطفــي و اجتماعي افراد 
را هدایت کرده، روابط بین زوجین را در خانواده 
اســتحکام بخشــیده، فرزندان را مورد تربیت 
صحیح قرار داده، افراد جامعه را به شــیوه هاي 
اسالمی همچون امربه معروف و نهي از منکر به 
عنوان یک وظیفه اجتماعي عادت داده و مردم را 
به نظم و انضباط در مناسبات فردي و اجتماعي 

فرا بخوانند. 
نباید از یاد برد که با اطالع رساني و آگاهي دادن 
صیحح به مردم، مي توان روحیه عدالت خواهي 
و نفي هرگونه تجــاوز و بهره کشــی ظالمانه و 
مراعات کامل قسط و عدالت در روابط اجتماعي 
را پــرورش داد؛ روحیــه ســتیز در برخورد با 
ســتمکاران در حد عدل اســالمي و برخورد با 
ظالم و حمایت از مظلــوم را ایجاد کرد، از وقوع 
جرم و جنایت و تخلفات جلوگیري کرد، امنیت 
اجتماعي را توســعه داد و در منابع انســاني و 

تجهیزات پلیسي صرفه جویي نمود. 
اما نکته حائز اهمیتي که در پایان این مقاله باید 
یادآوری کرد، حق مردم براي آگاهي پیداکردن 
از مســائل اطراف خود اســت. مردم به عنوان 
مصرف کننده اطالع رسانی در جامعه حق دارند 
از کلیه مسائل سیاســي، اقتصادي، فرهنگي، 
مذهبي، امنیتــي و انتظامي جامعه خود اطالع 
یافته و آگاه شــوند. زیرا همین آگاهي عمومي 
و اطالع رســاني صحیح، شــفاف و دقیق است 
که باعث مي شــود تا آنان وارد میدان شــده و 
با مســئوالن کشور مشــارکت کرده و خود در 
ساختن جامعه به دور از کشمکش ها و تنش هاي 
سیاسي، داراي اقتصادي پویا، پاک، امن و به دور 

از جرم و تخلف همراه شوند.

 آیت ا... صدیقی 
امام جمعه موقت تهران:

دادستان تهران درباره ضرورت همکاری قوا در بحث 
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دست همکاری را 
به سوی قوا دراز می کنیم؛ نمی شود دستگاه اجرایی 
بستر تصمیم باشد و از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم 
و بخش تقنینی هم بیایند و کمک کنند، ما در بخش 
قوانین چیزی که االن نیاز داریم به بخشی از موانعی 
اســت که بعضا دست و پا گیر می شــود مثل موارد 
رســیدگی و موارد اعتراض.عبــاس جعفری دولت 
آبادی گفت: باید بدانیم مبارزه با فساد به یک عزم ملی 
نیاز دارد؛ یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق 
شویم حتما باید قوای سه گانه با هم در این خصوص 
همکاری کنند و توپ را در میدان هم نیندازند؛ یعنی 
مبارزه با فساد مســتلزم همکاری هر سه قوه است 
و یک قوه به تنهایی نمی تواند با فســاد مبارزه کند 
 هرچند امروز عزم قوه قضائیه جدی تر از گذشته شده

 است.

 مبارزه با فساد
 به یک عزم ملی نیاز دارد

دادستان تهران:

نگاه

مبارزه با فساد  به یک عزم ملی نیاز دارد

پیشنهاد سردبیر:

آیــت ا... صدیقی گفت: کســی قدر نعمتی 
را نداند، خــدا آن نعمــت را از او می گیرد. 
رضاخان و وابسته های دیگری می آیند، به 
هیچ کس، بزرگ و کوچک و چپ و راســت 
رحم نمی کننــد و قلع و قمــع و قتل عام 
خواهند کرد.پیروزی هایی که امروز انقالب 
در دنیا دارد کم نیســت. پیروزی سوریه و 
خیزش مردم یمن؛ پیروزی انقالب در برابر 
استکبار، اروپا، آمریکا و پول نفت عربستان و 

امارات و تمامی وابسته هاست.
دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر با اشــاره به 
اینکه امروز دنیا مصمم اســت ستون فقرات 
انقالب اســالمی را که با هدف احیای غدیر 
و اهتــزاز پرچم امیرالمومنیــن علی)ع( در 
زمان غیبت تشکیل شــده بشکند، هشدار 
داد: در دعواهای سیاســی، دشمن فراموش 

شده است.

 قدر نعمت ندانیم »رضاخان« 
می آید و رحم نمی کند

آیت ا... نوری همدانی
مرجع تقلید:

آیت ا... مکارم شیرازی با بیان اینکه مردم از دستگاه 
قضائی به شدت ناراضی هســتند و به سبب تعلل 
دستگاه قضائی مفسدان اقتصادی خود را در امان 
می بینند، گفت: نبایــد مالحظه هیچ کس را کرد. 
این مرجع تقلید با بیان اینکه امروزه چرا آمریکا از 
ما می ترســد و حرف از گزینه نظامی روی میز می 
زند، بیان کرد: ترس آنان از این است که ما سالحی 
داریم که آنها ندارند و آن هم ســالح ایمان و یقین 
است؛ در حقیقت دشمن می خواهد این دو را بگیرد. 
اوال زندگی ها را پرزرق و برق کند، دوما با شبهات 
متعدد آن اعتقادات محکم و معنوی را متزلزل کند. 
این مرجع تقلید با بیان اینکه در مدیریت، قاطعیت 
و شجاعت الزم است که اگر قاطع و شجاع نباشید 
مدیر خوبی نخواهید بود، گفت: گاهی الزم است به 
خطاهای خود اعتراف کنید و از مردم عذر بخواهید 

و آن را توجیه نکنید.

مردم از برخورد قوه قضائیه با 
مفسدان اقتصادی ناراضی هستند

آیت ا... مکارم شیرازی در مشهد:

آیت ا... نوری همدانی گفــت: در حمایت از 
خواسته بحق مردم و حمایت از انقالب و نظام 
اســالمی و والیت فقیه، با هیچ کس تعارف 
نداریم و کوتــاه نخواهیم آمد، چون مردم از 
ما توقع دارند.این مرجــع تقلید تاکید کرد: 
نباید اجازه دهیم عده ای کم با فســاد و بی 
مدیریتی،  کارآمدی نظام را زیر سوال ببرند 
و به حق مردم دســت درازی کنند.آیت ا... 
نوری همدانی ادامه  داد: مردم ما این مسائل 
را درک می کنند؛ بنابراین 40 سال مقاومت 

و ایستادگی کردند.
آیت ا... نــوری همدانی با تاکیــد بر اینکه 
مســئوالن همه چیز را با تحریم گره نزنند، 
افزود: تجربه نشــان داده خیلی از مسائل به 
تحریم ارتباط نــدارد، قیمت گذاری واقعی 
اجناس و نظارت و اشــراف بر آن بخشی از 

مشکالت را حل خواهد کرد.

در حمایت از خواسته بحق 
مردم با هیچ کس تعارف نداریم

پیشخوان

بین الملل

همسایگان خزری از اجالس قزاقستان چه انتظاری دارند؟
زهر چشم مجلس از رییس 

جمهور

چهره ها

واکنش صادقی به موضع »العبادی« در برابر تحریم ایران
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در آخرین توییت خود نسبت 
به مواضع حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا واکنش نشان داد. محمود 
صادقی در آخرین پست توییت خود نوشت: »دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامه 598 1100 میلیارد دالر 
بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق 
در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران، با تحریم های ظالمانه علیه 
مردم ایران همراهی می کند!« اخیرا نخست وزیر عراق در واکنش به از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران 
گفت: ما کامال مخالف تحریم های بین المللی هستیم و عراق هزینه سنگینی برای تحریم هایی  که به مدت 
13 سال علیه آن اتخاذ  شد پرداخت کرد. تحریم ها بر اساس تضغیف نظام پیشین ) عراق( علیه ما تحمیل 

شد؛ اما منجر به تضعیف ملت و از بین بردن بافت اجتماعی  شد. 

افتتاح حساب بانکی سفارت ایران در لندن
یک مقام مسئول در سفارت ایران در لندن تایید کرد که حســاب بانکی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
لندن که به دلیل تحریم ها مسدود شده بود، مجددا افتتاح شده است.این حساب به دلیل تحریم های ایران از 
سال2009 مسدود شده بود؛ اما اخیر این محدودیت رفع شده و امور جاری سفارت جمهوری اسالمی در لندن 

از طریق این حساب بانکی انجام می شود.
 تابناک، برای اطمینان از صحت این خبر،با یکی از مسئوالن سفارت جمهوری اسالمی در لندن تماس گرفت. 
این مقام مسئول در ســفارت، ضمن تایید خبر مذکور، اظهار داشت که این حســاب از زمان اعمال تحریم 
های اروپا در سال های قبل از 2009 مسدود شــده بود که در روزهای اخیر در نهایت این محدودیت مرتفع 
 شد و بدین ترتیب انجام امور جاری سفارت جمهوری اســالمی در لندن از طریق این حساب بانکی،مقدور 

 شده است.

احتکار 170 هزار تن کاغذ

وزیر کار،  بیکار شد

جریمه،  گرانفروشــان، 
حبس و اعدام می شوند 

جنگ جهانــی برای حفظ 
برجام

علیرضا کرمیان
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اصفهان نشست!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

با مسئوالن

استاندار اصفهان:
مدیران محافظه کار نباشند

اســتاندار اصفهــان از بهبود رتبه اســتان در 
پرداخت تسهیالت روســتایی خبر داد و گفت: 
رتبه استان از ۲۹ به جایگاه سوم رسیده است و 

اگر بخواهیم می توانیم باعث رونق شویم.
 محسن مهرعلیزاده در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان اظهار کرد: این ستاد بهترین 
محل برای رفع موانع تولیــد و ایجاد رونق در 
واحدهای تولیدی است به شرط اینکه جسارت 

الزم وجود داشته باشد.
استاندار اصفهان با انتقاد از محافظه کاری بیش 
از حد مدیران گفت: بــرای چندمین بار اعالم 
می کنم اگر مدیری می تواند از سقف اختیارات 
خود اســتفاده کند و قدرت ریســک دارد در 
جایگاه مدیریت بماند و اگر نمی تواند یک درجه 
 نزول کند و به عنوان کارمنــد به ادامه خدمت 

برسد.
وی با اشــاره به اینکه تا کنون در این کارگروه 
۸۰۰ پرونــده تکمیل مدارک شــده و به ۶۷۰ 
پرونده تســهیالت الزم پرداخت شــده است، 
افزود: باید طی روزهای آینده مشــخص شود 
چرا تســهیالت ۱۳۰ پرونده هنــوز پرداخت 

نشده است.
مهرعلیزاده با بیــان اینکه امــروز اصفهان در 
جایگاه سوم پرداخت تسهیالت روستایی قرار 
گرفته است، اضافه کرد: این در حالی است که 
در این خصوص در رتبه ۲۹ کشور قرار داشتیم؛ 
اما هم اکنون صد درصد اعتبار استان به مرحله 
عقد قرارداد رسیده و به عبارتی جایگاه استان 
را از انتهای جدول به صدر جدول رســانده ایم.

همچنین در این جلسه اعالم شد استان اصفهان 
از نظر تعداد تســهیالت پرداختی به واحدهای 
بحــران زده رتبه اول و از نظــر مبلغ پرداختی 
رتبه دوم تسهیالت کشور را به خود اختصاص 

داده است.

بازار

آکواریوم

رییس کل دادگستری استان اصفهان 
خبر داد:

راه اندازی مجدد دو واحد 
بزرگ توليدی در استان

رییس کل دادگستری استان اصفهان از راه اندازی 
مجدد دو واحــد بزرگ تولیدی بــا حمایت ها و 
اقدامات قضائی دادگســتری اســتان اصفهان 
خبــر داد و اظهار کرد: در راســتای اجرای یکی 
از سیاســت های قوه قضائیه مبنــی بر حمایت 
قضائی از سرمایه گذاری دادگســتری استان با 
تشــکیل ســتادی با همین عنوان و با همکاری 
اتاق بازرگانی، شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
و تولیدی در معرض خطر و آســیب را زیر چتر 
حمایتی خود قرار داده و اقدامات الزم را به منظور 
حمایت همه جانبه و حل و فصل مشــکالت آنها 

معمول داشته است.
احمد خسروی وفا افزود: دو کارخانه بزرگ تولید 
کاشی در اصفهان از جمله این بنگاه های تولیدی 
بود که در سال ۱۳۹۱ پس از واگذاری به بخش 
خصوصی دچار بحران اقتصادی و تعطیلی شده 
و همین امر باعث شــده بود تا تعــداد زیادی از 
کارگران این دو کارخانه با بیکاری و مشــکالت 

مواجه شوند.

بانک مرکزی چطور قيمت ارز 
را روزانه مشخص می کند؟

بانک مرکزی اعالم کرد: میانگیــن نرخ انواع ارز 
به صورت ســاعتی و روزانه در سامانه »میانگین 
موزون سنا« برای اطالع عموم منتشر می شود. 
میانگین نرخ انواع ارز به صورت ساعتی و روزانه 
در ســامانه »میانگین موزون ســنا« به آدرس 
https://www.sanarate.ir بــرای اطالع 
عموم منتشر می شود.نرخ های اعالم شده در این 
سایت، بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش 
ارز بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت 
ارز )سنا( توســط صرافی های مجاز کل کشور 
اســت.از آنجا که نرخ های اعالمی در این سایت 
براساس معامالت قطعی هســتند؛ بنابراین این 
نرخ ها برآیند واقعی نرخ ارز در کشــور محسوب 
 می شــود و مبنای عمل برای فعــاالن اقتصادی

 است.

 گاوهای فرانسوی
 به ایران نرسيدند

پروژه صادرات گاو زنده از »نورماندی« در شمال 
فرانسه به ایران در پی تحوالت اخیر بین المللی 

مسکوت ماند.
ناتالی گولت، ســناتور منطقه اورن در نورماندی 
فرانســه که محل پرورش گاو است، اظهار کرد: 
تدابیر آمریکا مانع پیشــرفت صادرات گاو زنده 
پس از یک آزمایش موفق با شرکت ایرانی سیمرغ 
در سال گذشته شــد.وی به رویترز گفت: تحت 
این پروژه که میان گروه های کشــاورزی متعدد 
فرانسوی با شرکت سیمرغ در سال ۲۰۱۶ شکل 
گرفته بود، قرار بود پــس از صادرات ۳۰۰ رأس 
گاو در ســال ۲۰۱۷، هزاران گاو از نژاد شاروله 
بــه ایران صادر شــوند؛ امــا این پــروژه اکنون 
متوقف شده اســت.اگرچه بخش های غذایی و 
کشاورزی هدف تحریم واشــنگتن قرار ندارند؛ 
اما این تحریم ها مبادالت مالی را دشــوار کرده 
است و از سوی دیگر شــرکت هایی که در آمریکا 
 فعالیت دارند، نگران مجازات  از سوی واشنگتن 

هستند.

وزیر انرژی عربستان:
 با وجود بحران دیپلماتيک 
به کانادا نفت صادر می کنيم

وزیر انرژی عربســتان گفت، صادرات نفت این 
کشور به کانادا از اختالفات اخیر میان دو کشور 
تاثیر نخواهد پذیرفت.خالــد الفالح، وزیر انرژی 
عربســتان در بیانیه ای اعالم کرد، عربســتان 
»سیاســت قاطع و بلند مدتــی« دارد مبنی بر 
اینکه صادرات نفت تاثیری از مالحظات سیاسی 
نمی پذیرد.وی افزود: »بحران دیپلماتیک فعلی 
میان عربســتان و کانادا به هیچ وجه تاثیری بر 
روابط شرکت سعودی »آرامکو« با مشتریانش در 
کانادا نخواهد گذاشــت.«حجم مبادالت تجاری 
میان کانادا و عربستان به حدود 4 میلیارد دالر در 
سال می رسد. صادرات کانادا به عربستان در سال 
گذشته میالدی حدود ۱/۱۲ میلیارد دالر بود که 
تنها ۰/۲ درصد از کل ارزش صادرات این کشور 

را تشکیل می داد.

آکواریوم زیما مدل 
رومیزی- حجم 1.5 لیتر

 129,900
تومان

آکواریوم کمری مدل 
Q3-500 حجم 50 لیتر

 470,000
تومان

 BK1 مدل HA آکواریوم
حجم 1.5 لیتر

 19,000
تومان

مرضیه محب رسول

بســته جدید ارزی دولت از ســوی بازار با استقبال  
مواجه شد. این مسئله به خوبی از ریزش قیمت های 
حبابی ارز و طال در بازار مشــخص است. این بسته 
در روزهای اخیر به خوبی توانســت موج قیمت های 
کاذب را فروبنشاند و بازارهای ارزی کشور را اندکی 
آرامش بخشــد. کلیات بســته ارزی مورد حمایت 
اکثر کارشناســان و صاحب نظران قرار گرفته است 
و  پیش بینی می شــود اگر بسته در مســیر اجرا به 
چالشــی برنخورد، در بهبود انتظارات و ساماندهی 
نظام ارزی کشور نقش مهمی را ایفا کند؛ هر چند این 
طرح با چالش هایی نیز مواجه اســت به عنوان مثال 
»طراحی نظام ارتباطی مناسب و دریافت بازخورد«، 
»ســاماندهی تقاضای خرد«، »پرهیز از غافلگیری 
بازار«، »جامع نگــری در تصمیمــات« و »تکمیل 
حلقه های باقیمانــده بســته ارزی« از جمله نکاتی 
هســتند که به عنوان خطرات احتمالی اجرای این 

بسته در بازار اعالم شده است.
برج مراقبت بسته ارزی

در پنجمین روز هفته، بازار سکه و دالر از مدار کاهشی 
خارج شد و قیمت ها رویه صعودی را در پیش گرفتند. 
روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی در ابتدای روز 
تا آستانه مرز ۳ میلیونی کاهش یافته بود؛ با این حال 
معامله گران با جوســازی پیرامون یک اتفاق جهت 
نوسانات را به ســوی باال تغییر دادند. ظهر روز پنجم 
هفته گذشــته، بسیاری از نوســان گیران سکه، این 
شایعه را در بازار برجسته کردند که تحویل سکه های 
پیش فروش با نرخ روز صورت می گیرد و مبلغ اضافی 
در زمان تحویل از ســوی گیرندگان ســکه دریافت 
می شــود. در برخی کانال های اطالع رسانی عنوان 
شد که قیمت سکه پیش فروش ۳ میلیون و ۸۰ هزار 
تومان تعیین شده بود. نوسان گیران این تصور را القا 
کردند که سیاست گذار کف قیمت سکه را ۳ میلیون 
می داند با این حال بررسی ها نشان می داد، نرخ اعالم 
شده برای سکه هایی بوده اســت که در مرحله اول 
پیش فروش، صورت گرفته بــود. در پیش فروش یاد 
شــده، سیاســت گذار وعده داده بود که سکه های 

پیش فروش را 4 درصد زیر قیمــت روز بازار تحویل 
دهد؛در واقع معامله گران در این روز پیرامون تحویل 
ســکه هایی جوســازی کردند که با نرخ غیرقطعی 

پیش فروش شده بودند. 
)در آخرین روز هفته ســکه بازهم روندی صعودی را 
طی کرد و قیمت ســکه تمام حتی 4 میلیون را هم 

رد کرد.(
ارز، تورم را باال خواهد کشید

اقتصاد امــروز دنیا اثبات کرده اســت، راه حل های 
ایستا و خطی برای رفع یک مشکل چاره ساز نیست. 
در حالی که دولت ها در ارائه راه حل های اقتصادی 
برای برون رفت از مشکالت، حتی مسائل اجتماعی و 
فرهنگی جامعه و تاثیرات آن بر شاخص های اقتصادی 
را نیز مدنظر قرار می دهند.بســته ارائه شده حتی از 
منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف های اساســی 
است؛ یکی از اصلی ترین انتقادهای وارد شده به این 
بسته جدید، تورمی است که می تواند به بازار داخلی 
تحمیل شــود. اگر چه در ماه های اخیر تورم بیشتر 
حالت روانی داشت؛ اما کارشناسان می گویند با توجه 
به اینکه دولت نرخ دالر هفت هزار تومانی را در لفافه 
بسته ارزی جدید پذیرفته است، خطر تورم در انتظار 

روزهای آینده بازار خواهد بود.
صرافی هایی که باز هم مقر دالالن خواهد شد

با دستورالعمل سیاست گذار از لحاظ نظری صرافی ها 
می توانســتند مبادالت ارزی را در چارچوب قوانین 
بانک مرکزی آغاز کنند ولی بررسی ها نشان می داد 
که صرافی ها عمال در چند روز گذشــته به مبادالت 
ارزی با مردم عادی ورود نکردند. در این شرایط، بانک 
مرکزی بهتر است با هم اندیشی با صرافی ها و برقراری 
مکانیسم های انگیزشی، زمینه ساز تسهیل ورود آنها به 
بازار شود. یکی از تقاضاهایی که حجم زیادی را به خود 
اختصاص نمی دهد، ولی می تواند جو بازار را متشنج 
کند، مربوط به تقاضای مســافری است ولی  فعالیت 
خاصی از ســوی صرافان در این زمینه انجام نگرفته 
است و این می تواند التهابات بازار را تشدید کند که 

شاهد این ادعا باال رفتن دوباره نرخ ارز در بازار است.
موافقان بسته ارزی آن را عاملی برای ثبات 

بازار می دانند
به گفتــه موافقان طــرح ارزی جدید دولت، بســته 
جدید در فضای سیاسی داخلی منطقی تر پایه ریزی 
شده است.سید بهاالدین هاشمی، کارشناس مسائل 
بانکی در واکنش به ارائه  بســته جدید ارزی توسط 

بانک مرکزی جهت بهبود شــرایط فعلی بازار، اظهار 
کرد: خوشــبختانه در این طرح بســیاری از  نواقص 
سیاســت های ارزی،کاهش پیدا کرده است، قاچاق 
بودن بازار غیررســمی از عواملی بود که باعث ایجاد 
التهــاب در بازارها عنوان می شــد.وی افزود: بخش 
خصوصی وارد مبادالت آزاد خود شــده و همچنین 
مبحــث افتتــاح ســپرده های ارزی، ســود ارزی و 
پرداختی های این حســاب ها از ارکانی است که در 
بسته جدید به طور کارشناســی تری به آن پرداخته 
شده است.این مسئول اســبق بانکی با اشاره به دید 
مثبت کارشناسان اقتصادی بر این بسته، تصریح کرد: 
با افزایش ۱۰۰ درصــدی ارز حاصل از فروش صنایع  
پتروشــیمی و نفت، معضل کمبــود ارز رفع خواهد 
شد.هاشمی گفت: بازارهای ما نیز این روزها به دلیل 
نوسانات و همچنین ترس از سررسید آغاز تحریم ها 
از آبان ماه، بدون تبادالت بیشــتر به حالت انتظار در 
آمده اند؛ اما این بسته در فضای امنیتی و سیاسی هم 
مستحکم تر و منطقی تر پایه ریزی شده است.وی در 
ادامه گفت: نقض بزرگ سیاســت های ارزی گذشته 
اعمال دو نــرخ در بازارها بود کــه صدمه جدی را به 

اقتصاد حال کشور وارد کرد. 

اقتصاد در چشم انداز ارزی چه وضعیتی خواهد داشت؟
وقتی دولت همراه تورم می شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که از این پس نرخ پروازهای بین المللی بر اساس نرخ مصوب ارز بانک 
مرکزی اجرایی خواهد شد.رضا جعفرزاده درباره احتمال باال رفتن قیمت پروازها پس از اجرایی شدن این تصمیمات گفت: 
از گذشته نیز نرخ پروازهای خارجی بر اساس ارز تعیین می شده و در کنار آزادسازی صورت گرفته در پروازهای داخلی، 
همواره ایرالین هایی که در فضای بین المللی پرواز می کردند نرخ ها را بر اساس قیمت ارزهای خارجی تعیین می کردند. 
به دنبال افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، نرخ پروازهای خارجی، به شکلی قابل توجه افزایش یافته بود تا جایی که 

هزینه سفر به شهرهای کشورهای منطقه که تا پیش از تکانه های اخیر ارزی کمتر از یک میلیون تومان تعیین می شد.

قيمت پروازهای 
خارجی با ارز مصوب 

تعيين می شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری: خبر

  عکس روز

برنجکاری در کنار زاینده رود خشک

مدیر امور کنترل کیفیت شرکت آبفای استان اصفهان گفت: نصب مستقیم پمپ آب روی شبکه توزیع 
آب می تواند احتمال آلودگی آب را فراهم کند به گونه ای که سالمت و کیفیت آب شرب را با مخاطراتی 
روبه رو سازد.محمد حسن ربیعی راد با تاکید 
بر نصب مجاز پمپ آب بر شــبکه توزیع اعالم 
کرد:در تابستان ســال جاری به منظور توزیع 
عادالنه آب،مردم گاها با افت فشــار آب مواجه 
بودند که برخی مشــترکین برای دسترســی 
پایدار به آب اقدام به نصب پمپ روی شــبکه 
توزیع کردند.وی افزود: بعضی از مشترکین با 
نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع با قدرت 
مکش بیشتر و ایجاد فشار منفی  زمینه های  احتمال آلودگی آب را فراهم می کنند  این درحالیست که 
با نصب مستقیم روی شبکه توزیع نه تنها احتمال آلودگی آب  ساکنان  واحد مسکونی متخلف  می رود  
بلکه بستر آلوده شــدن آب  واحدهای مجاور و سایر شــهروندان هم مهیا می شود. مدیرامور کنترل 
کیفیت شرکت آبفای استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تمام فرآیندهای 
تصفیه آب اعم از میکروبی و شیمیایی را به طور مستمر پایش و کنترل می کند و آب سالم در اختیار 
مردم قرار می دهد این درحالیست که دســتگاه های نظارتی مانند مرکز بهداشت با نمونه برداری و 

پایش مداوم سالمت و کیفیت آب شرب را رصد می کنند.

مدیر امور کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت آبفای استان اصفهان: 

 نصب مستقيم پمپ روی شبکه توزیع می تواند 
موجب کاهش کيفيت آب شود

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی از فرونشست گسترده  زمین در استان می گوید:
اصفهان نشست!

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان موضوع فرونشست زمین در دشت های این استان 
را به اندازه گسل ها جدی دانست و گفت: در کنار خطر گسل ها، مشکل اصلی فعلی استان اصفهان، موضوع 
فرونشست زمین در دشت هایی مانند دشت برخوار، اصفهان یا دامنه دشت گلپایگان است.حجتی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر موانعی که در راستای انجام اقدامات درخصوص گسل ها و حواشی آنها وجود دارد، گفت: 
بعد از شناسایی گسل ها در هر حال باید در شورای عالی شهرسازی مصوباتی داشته باشیم که در حریم گسل 
ها ساخت و ساز صورت نگیرد و سمت و سوی توسعه شهری به سمت این گسل ها نباشد. وی اظهار کرد: در 
موضوع توسعه شهرهای جدید و توسعه ناوگان حومه ای در اصفهان می توانیم از تصمیم گیری ها درباره سه 

شهر جدید به نام های فوالدشهر، مجلسی و بهارستان صحبت کنیم. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:
احتمال تخصيص یارانه به کاالهای اساسی

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از طرحی برای اعطای یارانه به اقالم اساسی خانوار 
خبر داد.محمدمهدی مفتح در ادامه گفت که این طرح در حال تدوین است تا کاالهایی مانند گوشت، مرغ، 
روغن و برنج با یارانه به خانواده ها ارائه شود.این نماینده مجلس در حالی خبر از تدوین چنین طرحی می دهد 
که شــرایط اقتصادی به نحوی اســت که برخی از خانواده ها در تهیه مایحتاج اولیه خود مشــکالتی دارند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: اولویت نمایندگان مجلس در طرح تخصیص یارانه 
به کاالهای اساسی با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر و محروم است.نماینده مردم تویسرکان در مجلس در 
پایان خاطرنشان کرد: پیش نویس طرح اختصاص یارانه به کاالهای اساسی تدوین شده و پس از نهایی شدن، 

در دستور کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,856,000
تومان

1,881,000 نیم سکه
تومان

6,960,000ربع سکه
تومان

941,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

294,800
تومان

      قیمت سکه و طال

دریچه
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همه حرف زدند، اال خبرنگاران!

پیشنهاد سردبیر:

همه حرف زدند، اال خبرنگاران!
حاشیه نوشتی بر یک جشن به  مناسبت روز خبرنگار؛

سارا بهرامی

جشن روز »خبرنگار« بود، اما ندیدیم خبرنگاری حرف بزند! طبق معمول میکروفون 
دست مسئوالن بود؛ آن هم مسئوالنی که هر روز و به اندازه کافی تریبون و میکروفون 
در اختیارشان هســت که حرف بزنند، رزومه کاری ارائه بدهند و از مشکالت سخن 

بگویند.
حتی در جشن روز خبرنگار هم مسئوالن حرف زدند. نوبت به هیچ خبرنگاری نرسید 
تا بتواند صدای گالیه ها و کمبودها را به گوش معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
که میهمان ویژه این مراسم بود، برساند. درعوض تریبون را به »سلطانی فر« دادند تا 
همان حرف های همیشگی را بشنویم اینکه کار خبرنگارها سخت است، مسئولیت شان 
سنگین است و بعد هم ارائه یکسری آمار و ارقام. آقای معاون در بیشتر عکس ها حتی 
لبخند هم به لب ندارد! معلوم نیست چرا ولی انگار خیلی هم سرحال نبود و تمایلی به 

مصاحبه یا گفت و گو با خبرنگاران نداشت. 
»محمد سلطانی فر« در ابتدای صحبت های خود از شهید »محمود صارمی« و هفت 
تن از همراهانش که به دست طالبان شهید شدند، یاد کرد و گفت: روز خبرنگار صرفا 

روز خبرنگار نیست، روز تمام کسانی است که در راستای خبر به فعالیت می پردازند.
بعد درباره تفاوت روزنامه نگاری مدرن و قدیمی، حرف زد: »در گذشته روزنامه نگاری 
کار دشواری نبود. درست است که تکنولوژی به کمک آمده است، اما روزنامه نگاران 
اکنون وظیفه سنگین تری دارند. در گذشته با یک قلم و کاغذ کار خبری می کردیم، 
منابع خبری محدود بودند و این موضوع کارمان را راحت می کرد؛ اما در روزنامه نگاری 
امروز، بیش از 6 هزار پایگاه خبری، خبر تولید می کند که به دو هزار و سیصد تا، مجوز 

داده ایم.«

به گفته سلطانی فر امروز سایت های خبری از مرز یک میلیارد عبور 
کرده و تعداد کســانی که در دنیا خبر تولید می کنند به ســه و نیم 
میلیارد نفر رسیده است؛ ســه میلیارد نفر با تلفن همراه خبر تولید 
می کنند و بیش از چهل میلیون نفر در کشورما نیز با تلفن همراه به 
تولید خبر می پردازند و شهروند خبرنگار هستند؛ همه این مسائل 
در مجموع موجب شــده تا کار در حوزه رســانه های جدید بسیار 

سخت باشد. 
ســلطانی فر گفت: خبرنگاران باید در وهله نخســت بتوانند اخبار 
صحیح را از اخبار جعلی تشخیص دهند که این کار بسیار دشواری 
است. اما فقط نباید به معایب شبکه های اجتماعی اشاره کرد، بلکه 
شبکه های اجتماعی دنیایی از اطالعات و امکانات است. امروز دنیای 
خبر وظیفه ســخت تری را بر دوش خبرنگاران گذاشته است، اگر 
بتوانیم اخبار درست را مخابره کنیم، این مسئولیت را به خوبی انجام 
داده ایم. امیدوارم بتوانیم از این وضعیت پرفشار رها شویم و به کمک 

خبرنگاران، امید را به جامعه تزریق کنیم.
                                                              

مدیرکل ارشاد استان هم از ســخنرانان این مراسم بود. انصاری که 
حتی به اندازه ارزانی و قطبی هم با خبرنگاران اســتان نشســت و 
 برخاست ندارد و به نظر می رســد چندان در جریان ریز مشکالت
 رسانه های استانی نیست، در جشن روز خبرنگار از تدوین دانشنامه 
روزنامه نگاران خبر داد و گفت: جلد اول دانشــنامه روزنامه نگاران 
درباره مدیران رسانه ها تا قبل از انقالب بود، جلد دوم درباره مدیران 

رسانه ها از بعد انقالب تا سال ۹۵ نوشته شده و جلد سوم نیز 
درباره خبرنگاران تدوین می شود.

انصاری از شــهید صارمی یاد کرد . )کال در طول سال همین 
یک روز از این شهید یاد می شود!( درباره نقش مهم رسانه ها 
و مطبوعات در توسعه هر شهر و کشوری سخن گفت و تاکید 
کرد: »اینکه یک روز به نام خبرنگار ثبت شده، بهانه ای است تا 
از این عزیزان در کنار خانواده هایشان تقدیر شود.« اما نگفت 
چرا اداره ارشاد استان همین یک روز به یاد خبرنگاران می افتد. 
انصاری گفت : آمار نشان می دهد که قریب به ۳۵۰ خبرنگار 
پرتالش در استان اصفهان فعالیت دارند و نزدیک به ۲۵۰ نفر 

آن ها عضو خانه مطبوعات هستند.
                                                               

اما »محســن مهرعلیزاده« اســتاندار اصفهان که معموال در 
مواجهه با خبرنگاران خوشروســت و لبخند به لب دارد و این 
روزها هم شایعاتی درباره خداحافظی زودهنگام او با اصفهانی ها 
شنیده می شود، در این مراسم از اساسی ترین مایه های زنده 
بودن که به تعبیر او؛ امید، دموکراسی و حق مردم که گردش 

آزاد اطالعات است، سخن گفت.
استاندار اصفهان گفت: روح خبرنگاری با رعایت حقوق مردم، 
حاکمیت، دولت و ...، همچنین رعایــت عدالت و اعتدال باید 
همراه باشد و از افراط و تفریط پرهیز کرده و بتواند خود را حفظ 
کند. هر مسئول در جایگاه خود اگر مرتکب خطایی شود، در 

حوزه خود تاثیر می گذارد؛ اما خبرنگاران در تمام ابعاد مسئولیت دارند و باید بسیار 
مراقب باشند؛ زیرا خبرنگاری شغل بسیار حساسی است.

مهرعلیــزاده درنهایت یک چهره سیاســی اســت و نمی تواند از دنیای سیاســت 
به دور باشــد. حــرف از »ترامــپ« زد و او را فــردی »غیرنرمال« دانســت که ما 
 اســیرش شــده ایم و حرف های غیــر معقولــش کار ما را دچــار ایراد و اشــکال 

می کند. 
                                                                                            

»قدرت ا... نوروزی« شــهردار اصفهان هم در این مراسم حضور داشت که تلفظ واژه 
»مصاحبه« توسط او که چندین بار تکرار شد و خنده خودش و حضار را هم به دنبال 
داشت، از حاشیه های جالب جشن بود. شهردار البته کمی عجله داشت و قرار بود به 

مشهد برود تا در جلسه شهرداران کالنشهرها شرکت کند. 
»امیراحمد زندآور« مدیرخانه مطبوعات استان که عضو شورای شهر هم هست، ابراز 
امیدواری کرد که با برگزاری این جشن از خستگی خبرنگارانی که در طول سال به 

فعالیت خبری می پردازند، کاسته شود. 
به گفته زندآور؛ شــهرداری به همراه ادارات اســتانداری، ذوب آهن، فوالد مبارکه، 
بهزیستی، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، شورای شهر و بسیاری اداره ها در برگزاری 

این مراسم همکاری داشتند. 
قسمت شام دادن با آن وضعیت عجیب و غریب، در شان خبرنگاران نبود. درست مثل 
جشنی که برای خبرنگار گرفته می شود، اما هیچ خبرنگاری در آن حرف نمی زند و 
فقط باید بنشــیند و گوش بدهد؛  مثل کاری که در تمام طول سال در مصاحبه ها و 
گفت وگوها انجام می دهد و حتی گاهی حق به چالش کشــیدن هم ندارد! ما خیلی 

وقت ها »مرتضی حیدری« هستیم در برابر »رییس جمهور«! 

آیین افتتاح کتابخانه تخصصی رسانه روز چهارشنبه در اصفهان و با 
حضور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. 
»محمد سلطانی فر« در این مراسم با اشاره به آمارهای مطبوعات 
اظهار کــرد: از بین درخواســت های مجوز مطرح شــده در حوزه 
مطبوعــات، دو هزار و ۳۰۰ درخواســت به پایگاه هــای خبری و 
خبرگزاری ها اختصاص دارد که اصفهان نســبت به اســتان های 
دیگر پیشــتاز اســت. تعداد خبرگزاری های ایــران، از تعداد کل 

خبرگزاری های اتحادیه اروپا نیز بیشتر است.
وی افزود: خبرگزاری، مالک رشــد در حوزه مطبوعات نیســت و 
اســتانداردهای خاص خود را دارد؛ الزمه آن ها دفتر مرکزی خبر 
است. بیشتر باید به خروجی و تاثیرگذاری پایگاه های خبری توجه 
کنید و چه بسا آن ها بســیار موثرتر از خبرگزاری ها عمل کرده اند؛ 
بنابراین نیازی به تبدیل پایگاه های خبری به خبرگزاری نیســت. 
همچنین برای تبدیل هفته نامه هــا به روزنامه ها و تبدیل برعکس 

آن، شرایط و ضوابطی وجود دارد. 
سلطانی فر اظهار کرد: ۱۴۰۰ مدیرمســئول زن در کشور حضور 
دارند؛ درواقع بیش از ۲۵ درصد مســئولیت های حوزه مطبوعات 

به عهده بانوان است.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: 
حوزه ای به نام »مطبوعات خارجی« داریم که حدود ۳۰۵ خبرنگار 
داخلی و خارجی در آن فعالیــت دارند. این حوزه مغفول مانده که 
حتی نســبت به آن ها نگران بودیم، اما اکنون باشگاه خبرنگاران 

خارجی را راه اندازی و فعال کرده ایم که ســفرهایی به استان های 
مختلف داشته اند و در این سفرها می توانید مراودات الزم را با آن ها 
داشته باشید؛ زیرا توانشان در دیپلماسی عمومی بسیار مهم است. 
من معتقدم باید خبرنگاران داخلی با خارجی مراوده داشته باشند تا 

بدانند خبرنگاران خارج از کشور چگونه فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه در قانون مطبوعات بازنگری صورت گرفته است، 
گفت: در این قانون در سال ۷۹ به فضای مجازی توجه نشده بود که 
باید قانونی مجزا در دو حوزه فضای مجازی و مکتوب داشته باشیم، 
همچنین بودجه ای را برای تشــویق در نظر گرفته ایم و روزانه بر 
تیترها و مقاله های برگزیده نظارت می کنیم که بهترین ها تشویق 
می شــوند؛ اما به لحاظ انگیزه، در مجوز دادن بــه فعالیت فضای 

مجازی سختگیری بیشتری صورت گرفته است.
سلطانی فر افزود: طبق برخی پارامترهای درنظرگرفته شده، به ۲۷۷ 

پایگاه یارانه تعلق گرفته که این تعداد به حدود ۴۰۰ رسیده است.
وی با اشاره به استراتژی رسانه ای پیش رو گفت: مشکالت جارِی 

تحمیل شده، فرصت رسیدگی به آن ها را نداده است.
وی به حوزه تبلیغات اشــاره کرد و افزود: حــوزه تبلیغات مغفول 
مانده؛ فقط مجــوز می دادیم که هیچ گونه نظــارت و کنترلی هم 

نداشته است.
ســلطانی فر ادامه داد: آگهی های دولتی تا دو ماه آینده بازنگری 
اساسی می شوند؛ باید برای بررســی و کنترل معضالت این حوزه 
کمی صبر کرد و در این حوزه بخشنامه معاون اول رییس جمهور 
بسیار کمک کننده اســت. تصمیم بر آن شده است که قیمت های 

آگهی ها تغییر نکند.

سلطانی فر خاطرنشان کرد: آموزش، بســیاری از پرونده های ما را 
کاهش می دهد؛ ما تامین دورهای آموزشــی از جانب استاد را به 

عهده می گیریم.
وی افزود: در همه زمینه ها باید نســبت به جایگاه اصناف و بخش 
خصوصی پررنگ تر ورود پیدا کرد؛ زیرا تا این اصناف و اتحادیه ها 
نباشند ما نمی توانیم از آزادی حرف بزنیم. ما آمادگی واگذاری ۲۲ 
مورد از وظایف خود را به خانه مطبوعات ارائه دادیم و وظیفه ارشاد، 

ارائه تسهیالت بیشتر و حمایت است.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: الزم 
است که شورای تامین اســتان با خبرنگاران در بحران ها نشستی 
داشته باشــد و هر اتفاقی و طرحی که بخواهد رخ دهد، از پیوست 

رسانه ای برخوردار باشد.
سلطانی فر گفت: طرح مهم » اشتراک« و » نیمه  پایه ای خبرنگاران« 
طرح های خوبی بود و به دنبال آن باید فرهنگ روزنامه خوانی رواج 
پیدا کند که روزنامه ها مجانی در اختیــار خانواده ها قرار گیرد؛ اما 
متاسفانه نتوانســت جایگاه اصلی خود را پیدا کند؛ شاهد بودیم 

روزنامه ها انباشته می شد و درنتیجه این طرح را تعطیل کردم.
وی گفت: بهترین طرح، یارانه مســتقیم اســت و نوبت دوم هم تا 
پانزده روز آینده ارائه می شود. با توجه با ســال سونامی سرطان، 
بیمه تکمیلی را با پیش شرط بیمه پایه برای خبرنگاران با پرداخت 

یک سوم برقرار کرده ایم. 
                                                 

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هم در این مراسم با 
اشاره به اوضاع آماری مطبوعات اصفهان، اظهار کرد: کل نشریات 

دارای مجوز و فعال در سطح استان ۳6۲ مورد است که ۲۲6 مورد 
از آن نشریه چاپی و ۱۳6 مورد الکترونیکی است؛ ضمن اینکه از بین 

نشریات چاپی ۱۰ روزنامه در استان اصفهان فعال است.
حجت االســالم »محمد انصاری« افزود: ۲۹۵ نشــریه در مرکز 
اســتان فعالیت دارند که 6۷ نشــریه در شهرســتان های استان 
فعالند و متاســفانه در چهار شهرســتان اســتان هیچ نشریه ای 
 فعــال نیســت و از حداقل هــای تجهیــزات نشــریه محــروم 

هستند.
انصاری خاطرنشــان کرد: اصفهان از کل نشریات مجوزدار کشور 
۳/8۹ درصد را داراست و در کشور از نظر تعداد نشریات، در جایگاه 
دوم قرار دارد؛ از کل روزنامه های دارای مجــوز نیز ۲/۹۳ درصد 
متعلق به اصفهان است و در تعداد روزنامه ها، اصفهان در مقام پنجم 

الی ششم قرار دارد.
وی گفت: ۴۲ خبرگزاری در کل کشــور فعال است که پنج استان 
صاحب خبرگزاری هستند و اصفهان در این زمینه رتبه سوم را دارد. 
همچنین ۴۳ درخواست راه اندازی نشریه، متعلق به اصفهان است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره به نقاط قوت 
مطبوعات اصفهان، ارتباط خوب بین رسانه ها، فعال بودن در همه 
رویدادهای منطقه اصفهان و نگاه آموزشــی به تبلیعات را ازجمله 

این موارد برشمرد.
حجت االســالم انصــاری افزود: ازجملــه دغدغه هــا و مطالبات 
در زمینه مطبوعات نیــز می توان به بحث مرزبنــدی و مدیریت 
 فضای مجــازی و شــبکه اجتماعی، کاغــذ و تقســیم آگهی ها 

اشاره کرد.

در آیین افتتاح کتابخانه تخصصی رسانه در اصفهان مطرح شد:

رسانه ها، دیده بان هستند
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گلکسی نوت 9 سامسونگ معرفی شد

پیشنهاد سردبیر:

به دلیل سرقت اطالعات؛
۱۴۵ اپلیکیشن بدافزار از فروشگاه گوگل حذف شد

»گوگل« اعالم کرد که ۱۴۵ اپلیکیشن در فروشگاه گوگل )اپ استور ( این شرکت 
آپلود شده اند که حاوی فایل های مخرب هستند. این فایل ها برای حمله به رایانه های 
کاربران طراحی شده اند. این اپلیکیشن ها که برخی از آنها هزاران بار دانلود شده اند 
اکنون از پلی اســتور حذف شده اما هنوز هم ممکن اســت در برخی از گجت های 
کاربران وجود داشته باشند. این بدافزار به دستگاه های اندروید آسیب نمی رساند؛ 
اما اگر گجِت مبتال به بدافزار، به رایانه ویندوز متصل شود، اطالعات شخصی کاربر 
را سرقت می کند. هنگامی که بدافزار وارد رایانه ای شود، ویروس می تواند ضربات 
کاربر بر کلیدهای کیبورد را ردیابی کند، شــماره کارت اعتباری کاربر و پسورد او 
و حتی شماره تامین اجتماعی او را بخواند. شرکت Palo Alto Networks این 

اپلیکیشن های بد را ردیابی 
کرده و به گوگل اطالع داده 

اســت. این اپلیکیشن ها 
اکنون در پلی اســتور 
وجود ندارند؛ اما از اکتبر 

۲۰۱۷ در پلی استور وجود 
داشته و دانلود شده اند.

زمانی را تصور کنید که کامپیوترها با 
نمایشگرهای سبز خود و دیسک های فالپی 
بزرگ می توانســتند اطالعــات باالی 360 
کیلوبایت را ذخیره کنند؛ این تصویر آن قدرها 
هم دور نیســت. این موضوع تــا چه اندازه 
می تواند شگفت انگیز باشد؟ حال فکر کنید 
کسی یک اسمارت فون از سال 2040 را به شما 
نشان بدهد. طراحی این دستگاه چگونه خواهد 
بود و از چه ویژگی هایی در آن استفاده خواهد 
شد؟ قطعا کسی با اطمینان نمی تواند در این 
مورد اظهار نظر کند؛ ولی این ها پیش بینی های 
احتمالی  هســتند که درادامه بــه ذکر آن 

می پردازیم.
شکل ظاهری گوشــی های هوشمند سال 

2040
در آینده و سال ۲۰۴۰، گوشی های هوشمند نه تنها 
فاقد جک 3/۵ میلی متری صــدا خواهند بود، بلکه 
دکمه های کنترل حجم صدا، کلید پاور و پورت شارژ 
هم حذف خواهند شد. پیش بینی این موضوع چندان 
سخت نیست. چیزی که ما تصور می کنیم، دستگاهی 
با صفحه نمایش همیشــه روشن در تمام سطوح آن 
اســت. موبایلی را تصور کنید که هنگام قفل بودن، 
ظاهری مشابه یک تخته ســنگ، آلومینیوم یا طال 
دارد. سپس آن را بر می دارید و بخش جلویی، صفحه 
هوم را نشان می دهد. می خواهید نگاهی فانتزی تر به 
گوشی های هوشمند سال ۲۰۴۰ داشته باشید؟ وارد 
تنظیمات شــده و از منوی بصری آن، شکلی جدید 
را برای موبایل خود انتخاب کنید. شــاید الگویی را 
ترجیح می دهید که با لباس تان، هماهنگ باشد. اصال 
چرا تصویر متحرکــی را انتخاب نکنیم که از حرکت 
ابرها در حین یک طوفان تقلید کرده یا شــعله های 
آتش را نمایش می دهد؟ برای تکنولوژی سال ۲۰۴۰، 
چنین چیزی همانند داشتن ســاعتی روی صفحه 
برای نمایش زمان است. در مورد خط و خش و عناصر 
بیرونی هم نیازی به نگرانی نیســت؛ چراکه پوشش 
Silverback Glass 15، تلفن هوشمند شما را به 

یک موبایل نابودنشدنی تبدیل می کند.
دوربین گوشی های هوشمند سال 2040

زمان زیــادی باقی نمانده که دوربین گوشــی های 

موبایل بتوانند تصاویری بهتر از چیزی را که چشمان 
شــما می بینند، ثبت کنند. این سیستم احتماال با 
ویژگی هایی مثل ویدئوهای صحنه آهسته با وضوح، 
زوم اپتیــکال ۲۰ مرحله ای، تصاویــر و ویدئوهای 
مادون قرمز، دوربین حرارتی و دوربین اولتراساوند 

توسعه پیدا خواهد کرد.
ویژگی های ایمنی

گوشی های هوشمند ســال ۲۰۴۰ نه تنها قادر به 
شناســایی چهره، صدا و اثر انگشــت خواهند بود 
)مسلما تمام سطوح دستگاه این توانایی را خواهند 
داشت(، بلکه با در نظر گرفتن حالتی که موبایل را در 
دست می گیرید، شما را شناسایی خواهند کرد. برای 
امنیت بیشتر، گوشی چشمان شما را ردیابی کرده و 
پیکسل های صفحه را با زاویه ای تنظیم می کند که 
فقط شــما قادر به دیدن آن باشید. احتماال صدا نیز 
مستقیما برای شما ارسال خواهد شد.در مورد ردیابی 
چشم صحبت کردیم؛ بد نیست به توانایی احتمالی 
دســتگاه در جابه جایی محتوا با استفاده از چشمان 

نیز صحبت کنیم. 
باتری گوشی های هوشمند سال 2040

ما قصد نداریم حدس بزنیم که در ساخت باتری های 
آینده از چه موادی استفاده می شود؛ ولی اگر با یک 
بار شارژ، حداقل پنج روز نتوان از آن استفاده کرد، 

احتماال در زمانی نادرست مشغول زندگی هستیم!
تکنولوژی های جانبی هم می توانند عملکرد باتری ها 
را بهبود ببخشند. در این صورت، می توان شارژ شدن 
باتری با گرمای تولیدشــده توسط چیپ ها، حرکت 

موبایل یا نور خورشید را تصور کرد.
پردازنده، گرافیکی و هوش مصنوعی

گوشی های هوشمند سال ۲۰۴۰ قادر به اجرای بازی 
Crysis خواهند بود! تــا آن زمان، هوش مصنوعی 
بسیار قوی شــده و می تواند تقریبا هر چیزی را که 
با دوربین به آن اشــاره می کنید )شــامل انسان ها 
هم می شود(، شناسایی و اطالعات آن را در اختیار 
شما قرار دهد. دستیار ادغام شده، نه تنها مسئولیت 
برقراری تماس ها را بر عهده خواهد داشــت، بلکه 
مطابق با هزینه ها، پس اندازها و درآمد، پیشنهادهای 
مالی را هم ارائه خواهد کرد.پردازنده به راحتی از پس 
تمام دســتورات بر می آید و اگر شما برخی کارهای 
سنگین اضافی )یا بازی ها( را به آن محول کنید، از 
طریق سرورهای ابری و به وسیله اینترنت فوق سریع 
6G مدیریت خواهند شد. این شرایط، داشتن یک 

کامپیوتر رومیزی را بی معنی می کند.
رم و حافظه داخلی

این موضوع همیشه یکی از جنبه های کسل کننده 
گوشــی های موبایل بوده؛ پس بهتر است با انتخاب 

حافظه داخلی ۱۰ ترابایتی و 3۲ گیگابایت حافظه 
رم DDR7، از این مشخصه عبور کنیم.

تشخیص دهنده گازهای سمی
بســیاری از خانه هــا بــه تشــخیص دهنده های 
مونوکسیدکربن تجهیز شده اند. اما چه خوب است 
اگر دستگاهی در کنار خود داشته باشید که بتواند 
دیگر گازهای سمی را هم شناسایی کند. این وسایل 
روزی به عنوان یــک ویژگی اضافی بــا تلفن های 

هوشمند ادغام خواهند شد.
ترازو

ترکیب یــک صفحه نمایش فوق العاده حســاس با 
بدنه ای نشکن به شما اجازه می دهد از آن به عنوان 
یک ترازو استفاده کنید. از چیزی که از کمتر از یک 
گرم تا وزن شما را اندازه می گیرد )احتماال نیاز باشد 
فقط یک پای خود را روی آن قــرار دهید(، موبایل 

شما وزن دقیق تان را نشان خواهد داد.
3D نقشه برداری

هم اکنون ما فناوری واقعیت افزوده را داریم، اما روزی 
موبایل شــما قادر به ایجاد آنالوگ های سه بعدی از 
هر چیزی، از اشــیا تا اتاق های کوچک خواهد بود. 
با استفاده از آواتارهای متحرک آینده که عین شما 
هستند و نمونه های صوتی از مکالمه ها، دستگاه قادر 

به انتقال پیام در صدای خود شما نیز خواهد بود.
پوشش آنتی باکتریال

متاسفانه گوشــی های موبایل حتی با ظاهر تمیز، 
بسیار آلوده هســتند. مطالعات نشــان می دهد که 
اسمارت فون ها، به صورت میانگین، باکتری بیشتری 
در مقایسه با صندلی توالت دارند. در حالی که اغلب 
باکتری هــا زیان آور نیســتند، وجود یک پوشــش 
آنتی باکتریال روی گوشی های هوشمند سال ۲۰۴۰ 

می تواند خیال ما را از تمیز ماندن آنها آسوده کند.             
آی دی مجازی

به لطف افزایش ایمنی دســتگاه های هوشــمند، 
دیگر نیازی به حمل گواهینامه یا کارت شناسایی 
نخواهد بود. در گوشــی های هوشمند سال ۲۰۴۰ 
، نســخه مجازی جایگزین این مدارک خواهد شد. 
اگر دستگاه آســیب ببیند، دســتگاهی جدید در 
اختیارتان قرار می گیرد و به لطف یکپارچه ســازی 

ابری، همه چیز همانند موبایل قبلی خواهد بود.

گوشی های هوشمند سال 2040 با چه ویژگی ها و امکاناتی عرضه می شوند؟
تازه ها

یک ایرانی، مچ بند هوشمند پزشکی تولید کرد
پژوهشگران دانشگاه »راجرز« در »نیوجرسی« آمریکا، از تولید مچ بند هوشمندی 
خبر داده اند که می تواند به دقت عالئم مربوط به سالمت افراد را اندازه بگیرد. نمونه 
اولیه این مچ بند می تواند به طور بی سیم به یک گوشی هوشمند متصل شود و سپس 
طیف گسترده ای از شاخص های زیستی بدن انسان را اندازه گیری کند. از جمله این 
شاخص ها می توان به تعداد گلبول های مختلف در خون انسان اشاره کرد. تولید مچ 
بندهای هوشمند با قابلیت اندازه گیری نبض، ضربان قلب و غیره تازگی ندارد. اما این 
نخستین بار است که یک مچ بند قادر به اندازه گیری جزئی ترین نشانه های زیستی 
و حیاتی مربوط به انسان اســت. به همین منظور در مچ بند یادشده از یک حسگر 
ریزمایع، یک میکروکنترولر و یک ماژول بلوتوث استفاده شده که همگی  روی یک 
مچ بند کوچک نصب شــده اند.»مهدی جوانمرد« یکی از همکاران ارشد این طرح 
تحقیقاتی و عضو هیئت علمی دانشــگاه راجرز، گفت: این مچ بند توانایی شمارش 
تعداد باکتری های بدن، تعداد گلبول های موجود در خون و برآورد تعداد ذرات آلی یا 
معدنی موجود در هوای اطراف خود را دارد. مچ بند یادشده در آینده خواهد توانست 
با بررسی محتوای خون موجود در سر یک سوزن جراحی، تمام اطالعات مورد نیاز 
را جمع آوری و نمایش دهد. این اختراع مــی تواند انقالبی در زمینه مقابله با برخی 
سرطان ها مانند »ســرطان خون« ایجاد کند؛ زیرا افزایش یا کاهش ناگهانی تعداد 

گلبول های خون می تواند نشانه ای از ابتال به این نوع سرطان باشد.

تولید نخستین هارد تجاری ۴ ترابایتِی حالت جامد
بیش از یک دهه قبل، شرکت سامسونگ برای نخستین بار لپ تاپی با حافظه  
فلش ناند 3۲ گیگابایتی عرضه کرد و حاال این موفقیت را به گونه ای دیگر تکرار 
کرده است. این شرکت از تولید انبوه نخستین »هارد دیسک« حالت جامد ساتای ۴ 
ترابایتی، برای استفاده عموم مصرف کنندگان خبر داده است. مدیران این شرکت 
معتقدند که اختراع یادشده، راه را برای تولید حافظه های پرظرفیت به منظور 
استفاده خانگی هموار می سازد. برای تولید این حافظه های جدید، از فناوری موسوم 
به»کیو اس سی« استفاده شده است که ظرفیت ذخیره سازی اطالعات روی هر 
سلول حافظه را از سه بیت به چهار بیت افزایش می دهد. سامسونگ امیدوار است با 
عرضه این حافظه های جدید، صنعت تولید سخت افزارهای ذخیره سازی اطالعات 
را متحول سازد. سرعت خواندن اطالعات در این حافظه ها، برابر با ۵۴۰ مگابایت در 

ثانیه و سرعت نگارش آنها ۵۲۰ مگابایت در ثانیه است.

با  دوربین پرنده، عکس های بی نظیری بگیرید 
 پهبادهــا، دنیای عکس هــا و فیلم هــا را  تغییــر داده اند و اکنون بــه پای ثابت 
فیلم برداری ها و عکاسی ها تبدیل شــده اند. در واقع در سال ۲۰۱۷، دستگاهی به 
نام airselfie راه اندازی شد شبیه به یک هواپیمای بدون سرنشین. این دستگاه به 
اندازه کافی کوچک بودتا بتواند در یک قاب خاص در گوشی هوشمند قرار بگیرد و 

با انسان حرکت کند.
خبر خوب اینکه این دوربین پرنده با نام »ایرســلفی ۲ « رونمایی شــده اســت و 
درحال حاضر برای خرید در دسترس است. این دوربین پرنده ۲۰۰ دالر قیمت دارد و 
از نظر ظاهری شبیه به پهبادهای پیشین است؛ اما اندازه ای کوچک دارد و به صورت 

دستی قابل حمل است و در جیب جای می گیرد.
این پهباد تصویربردار، مجهز به وایفای است که می توانید دستگاه خود به آن وصل 
کرده و عکس ها و فیلم های بی ســیم های خود را به صورت وایرلس به کامپیوتر، 
لپ تاپ یا دستگاه های دیگر انتقال دهید. دوربین این پهباد یک دوربین از نوع ۱۲ 

مگا پیکسلی است که قادر 
است ۱۰۸۰ مگاپیکسل 
فیلم های HD با سرعت 
3۰ فریم در ثانیه ضبط 

کند.

  عکس خبر

تلفن همراه در ایران ۲۴ ساله شد
۱9مردادماه ۱39۷، تلفن همراه در کشور ۲۴ساله شد. ۱9 مرداد سال ۱3۷3 با واگذاری چهار 

سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن همراه در ایران رسما آغاز شد.

اینستاگرام

 اندازه گیری فشارخون با
 یک عینک!

 محققان »مایکروسافت« در حال توسعه یک عینک هستند 
که می تواند فشار خون افراد را با استفاده از سه حسگر نوری و 
سه شتاب سنج محوری اندازه گیری کند. حسگرهای نوری، 
ضربان قلب افراد را از ســه نقطه روی ســر مورد بررسی قرار 
می دهند و در همان لحظه شتاب ســنج نیز حرکت سر افراد 
را شناســایی می کند. با تمایز بین تفاوت زمانی که پالس های 
ضربان قلب در سه نقطه روی ســر افراد تشخیص می دهند، 
عینک مذکور قادر به محاسبه »زمان گذر پالس ها« نیز است. 
در نتیجه در انتها، عینک مذکور با بررسی داده های جمع آوری 

شده می تواند فشار خون دقیق افراد را اندازه گیری کند.

با جوان سازی سلول ها؛

پیرها دوباره جوان می شوند!
محققان دانشگاه »اگزتر« درانگلیس موفق به شناسایی ترکیبات 
منحصر به فردی شــده اند که با هدف گرفتــن میتوکندریای 
موجود در ســلول های قدیمی بدن انســان، می توانند آنها را 
جوان کنند. با جوان سازی این سلول ها می توان امیدوار بود که 
افراد مسن بتوانند با جوان سازی سلول های حیاتی خود، جوان 
شده و ظاهر خود را مجددا به  شــکل ایام جوانی درآورند. یکی 
از فرآیندهای مهم بیولوژیک که موجب افزایش سن افراد می 
شود، »پیر سلولی« نام دارد. همزمان با افزایش سن افراد، سلول 
های انسان ها نیز فرسوده تر و ضعیف تر می شوند. معنای این 
سخن آن است که آنها دیگر قادر به تکثیر خود نیستند؛ هر چند 
ســلول های پیر از نظر متابولیک کماکان فعال خواهند ماند. 
سلول های پیر، بســیاری از کارکردهای سلول های جوان را در 
خود ندارند و همین مسئله موجب می شود انسان ها با باالرفتن 
سن، بسیاری از توانمندی های خود را از دست بدهند. ترکیباتی 
که تا به حال بر همین مبنا تهیه شــده، موفق به جوان سازی 
۴۰ تا ۵۰ درصدی سلول های مسن شده اند. بنابراین می توان 

امیدوار بود که در آینده این رقم باز هم بیشتر شود.

بمباران هیروشیما با سیستم 
واقعیت مجازی بازسازی شد

سیســتم »واقعیت مجازی« در ژاپن طراحی شــده اســت.
دانشجویان ژاپنی یک تجربه پنج دقیقه ای با دستگاه واقعیت 
مجازی داشتند که هدف آن، بازسازی مناظر و صداهای مهیبی 
بود که در هنگام بمباران »هیروشــیما« اتفاق افتاد. اکنون با 
کمک این تکنولوژی می توان رویداد هیروشیما را بدون سالح 
شیمیایی در چشم مخاطب بازســازی کرد. این کار با کمک 
عکس های قدیمی، کارت پســتال ها و مصاحبه با بازماندگان 
صورت گرفته است.یکی از دانشــجویانی که با این پروژه کار 
کرده اســت، می گوید: فیلم را بدون زبــان خاصی می توانید 

ببینید و تماشای آن به صورت صامت نیز هولناک است.

گلکسی نوت 9 سامسونگ معرفی شد
»گلکســی نوت 9 « با باتری حجیم ۴۰۰۰ میلی آمپرساعتی، دوربین بهبودیافته و قلم 
اس پن مجهز به بلوتوث، معرفی شد. سامسونگ  با رونمایی از گلکسی نوت 9 در رویداد 
Unpacked، به یک سال انتشار شایعات بی وقفه در مورد این فبلت مورد انتظار پایان 
داد. همان طور که پیش بینی می  شد، پرچمدار ســری Note امسال در حقیقت نمونه  
تکامل یافته ای از گلکســی نوت ۸ به حســاب می آید و خبری از نوآوری های انقالبی و 
خیره کننده در آن نیست. گلکسی نوت 9 از نمایشگری 6/۴ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ × 
۲96۰ پیکسل بهره می برد که بزرگ ترین نمایشگر در بین تمام گوشی های سری نوت 
محسوب می شود. نمایشگر بزرگ گلکسی نوت جدید، به همراه حاشیه های باریک 

آن، تجربه ای فراگیر حین تماشــای ویدئو بــه ارمغان می آورد؛ 
 Signature به گونه ای که یوتیوب، گلکســی نوت 9 را به عنوان

Device خود برگزیده است.
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فرماندار خوانسار:
 از برند عسل خوانسار 
سود جویی می شود

خوانسار فرماندار خوانسار با اشاره به 
پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه آبرسانی خوانسار به 
طول ۱۵۲ کیلومتر گفت: با تکمیل این پروژه  ۱۹ 
روســتای شهرســتان خوانسار و ســه روستای 
شهرستان گلپایگان از نعمت آب آشامیدنی سالم 
و پایدار بهره مند می شوند.سیدحســن شفعتی 
اظهار کرد: متاسفانه از سوی برخی سودجویان در 
دیگر استان ها این برند در حال تخریب بود؛ اما با 
تالش دســتگاه های اجرایی در سه ماه گذشته با 
انجام آزمایشات روی عسل خوانسار مشخص شد 
که عسل تقلبی از اســتان های دیگر با نام »عسل 
خوانسار« با هدف تخریب در بازار کشور به فروش 

می رسد.
شفعتی گفت: در ســال جاری ۱۲ میلیارد تومان 
اعتبار به خوانســار تخصیص داده شــده که در 
این راســتا ۴۵ پروژه برای این شهرستان تعریف 

شده است.

رییس اداره تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی شهرضا مطرح کرد:

انار شهرضا در رده بهترین 
انارهای کشور

رییــس اداره تولیدات گیاهی  شهرضا
جهاد کشاورزی شهرضا گفت : انار شهرضا از لحاظ 
تازه خوری و فرآوری در رده بهترین انارهای کشور 
قرار دارد و بهترین ارقام بومی آن شــامل ملس و 
یاقوت شهرضاســت. مرتضی کافی، رییس اداره 
تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا  با بیان 
اینکه شهرستان شهرضا با سطح زیر کشت هزار و 
6۵۰ هکتار انار که ۱۴۰۰ هکتار آن بارور و ۲۵۰ 
هکتار باغات جدیداالحداث اســت، مقام ســوم 
استان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان 
کرد: شهرضا ۱6 درصد ســطح زیر کشت و ۲3 
درصد تولید استان اصفهان را به خود اختصاص 
داده است که از لحاظ تازه خوری و فرآوری در رده 

بهترین انارهای کشور قرار دارد.

 دستور وزیر بهداشت به
 معاون کل وزارت بهداشت:

 بررسی فوری سوء قصد
 به پزشک نجف آبادی

وزیر بهداشت به معاون کل  نجفآباد
وزارت بهداشت دســتور داد سریعا گزارشی از 
سوء قصد به دو پزشــک در تهران و نجف آباد را 
تهیه و برای پیگیری قضائی و برخورد با عوامل 
این حمالت به او ارائه کند. وزیر بهداشت به ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت دستور داد 
تا ضمن عیادت، سریعا گزارشی از سوء قصد به 
دو پزشــک در تهران و نجف آباد را تهیه و برای 
پیگیری قضائی و برخورد با عوامل این حمالت 

به او ارائه کند.
اخیرا جراح مغز و اعصاب شهرستان نجف آباد 
اصفهان توســط افراد نقابدار مورد سوء قصد و 

حمله قرار گرفت.

شهردار کوهپایه:
مراحل حقوقی ثبت شهر 

زیرزمینی کوهپایه، طی شود
شهردار کوهپایه گفت: از دو  کوهپایه
سال قبل مقدمات ثبت شهر زیرزمینی کوهپایه 
توسط شهرداری این شهر فراهم شده است؛ اما 
با توجه به قرارگیــری آن در زیــر خانه های 
مسکونی مردم، باید مراحل حقوقی آن طی شود 
تا مورد احیای کامل قرار گیرد.محسن علیخانی  
درباره برنامــه های شــهرداری کوهپایه برای 
توسعه گردشگری، اظهار کرد: اگرچه که منابع 
درآمدی شهرداری های کوچک بسیار محدود 
اســت؛ اما به دلیل اهمیت پرداختن به مسئله 
صنایع سبز، توسعه گردشگری در صدر اهداف 
شهرداری کوهپایه قرار گرفته است.وی با تاکید 
بر اینکه یکی از وظایف مهم شهرداری حفظ و 
رونق بخشی به اماکن تاریخی است، افزود: در 
این راستا قسمتی از بودجه عمرانی خود را برای 
احیا و مرمت آثار تاریخی کوهپایه قرار داده ایم 
چنانچه از میان ۲8 اثر تاریخی که در این شهر 
وجود دارد، حدود ۱۲ اثر به ثبت ملی رســیده 

است.
وی شهر زیرزمینی کوهپایه را از مهم ترین آثار 
تاریخی این شهر دانست و اظهار کرد: این شهر 
زیرزمینی متعلق به دوران ساسانیان است که از 
دو سال قبل تاکنون مورد احیا و الیه روبی قرار 
گرفته و مقدمات ثبت آن نیز توسط شهرداری 

فراهم شده است. 

اخبار

انار شهرضا در رده بهترین انارهای کشور

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

مفاد آراء
5/67 آگهی موضوع ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 2804 مورخه 1388/11/08 هیات موضوع ماده 147 اصالحی قانون ثبت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان نجف آباد در 
ششدانگ یک باب مرغداری و اراضی مزروعی متصله در قسمتی از پالک 35 اصلی واقع در 
روستای نسیم آباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از خسرو گرامی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و چون تاکنون نسبت به رای صادره به 
علت عدم انتشار آگهی ماده 147 اصالحی قانون ثبت تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده 

است لذا مراتب به تجویز ماده 16 قانون تعیین تکلیف آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/5/20 
 م الف: 215 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

تحدید حدود اختصاصی
5/388 شــماره صــادره : 1397/42/512047-1397/5/15 چون خانم شــراره ربیعی 
صادق آبادی فرزند قدمعلی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
واقع در محدوده پالک 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و رای شــماره 
547 مورخ 1397/02/03 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده 
و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر 
تحدید حدود پالک شماره 494 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام 
خانم شراره ربیعی صادق آبادی فرزند قدمعلی در روز چهارشنبه 1397/6/14 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 220847 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)203 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/389 شــماره صادره : 1397/42/511735-1397/5/14 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 11923 مورخ 1394/06/16 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/259  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مســعود ایزدی فرزند محمد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 13 قانون 
مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/6/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 220337 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

5/370 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 960613 ج/6 له آقای مجتبی چوپانی و علیه آقای ســید حسن 
محمدی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/057/775/245 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
و حق االجرای دولتی که در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 
ســال 1393 آقای مجید مزروعی ملک خود را به عنوان وثیقه بابت اعسار از محکوم به و 
محکوم علیه معرفی و ظرف مهلت پس از رد ادعای اعسار محکوم علیه نامبرده را معرفی 
ننموده و دستور وصول محکوم به از محل ملک صادر شــده است در تاریخ 1397/6/18 
ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید 
نیکبخت جهت فروش 40/08 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی با پالک ثبتی شماره 
5514 فرعی از 18 اصلی بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
 ذیال درج شده اســت ملکی آقای مجید مزروعی و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 

می باشد که توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: با ارزیابی مورد وثیقه به شــماره پالک ثبتی 18/5514 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان دارای شماره ثبت 108717 در دفتر 101 صفحه 154 به مالکیت 
آقای مجید مزروعی واقع در اصفهان خیابان امام خمینی خیابان شریف شرقی کوچه شهید 
آب نیلی کوچه باغ نارنج کدپستی 8189743431 به استحضار می رساند: از محل ملک در 
حضور خوانده و خواهان بازدید و معاینه فنی به عمل آمد و گزارش آن به شرح زیر می باشد: 
پالک مذکور درب به ساخت و در حال حاضر دارای دو واحد یک و دو خوابه مسکونی دارای 
دو واحد پارکینگ در گیر با قدمت بیش از 20 سال می باشد عرصه تقریبی ملک 180 متر 
مربع و اعیان تقریبی 240 متر مربع است. این ســاختمان دارای انشعاب آب و برق و گاز و 
فاضالب است. مشخصات داخلی ساختمان عبارتند از: اسکلت فلزی نمای داخلی و خارجی 
آجر کارتنی کف ســالن موزائیک دیوارها کاغذ دیواری سقفها گچ بری و رنگ پالستیک 
کف و دیوار سرویس و آشپزخانه سرامیک و کاشی کابینت آشپزخانه مصالح بنایی با درب 
فلزی دربهای داخلی چوبی و خارجی آلومینیوم کف حیاط و پارکینگ موزائیک دستگاه پله 
سنگ مرمر سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولرآبی است. با تحقیقات محلی و در نظر 
گرفتن موقعیت کاربری مساحت و شــرایط عرضه و تقاضا قیمتهای معامالتی روز منطقه 
و همچنین خدمات شــهرداری و امکانات آب و برق و گاز و دیگر عوامل موثر در ارزیابی 
نهایتا قیمت شــش دانگ عرصه و اعیان ملک مذکور برابر 1/900/000/000 ریال ) یک 
میلیارد و نهصد میلیون ریال( بر مبنای قیمت روز بهار سال 1397 ارزیابی و تعیین می گردد. 
 در نتیجه ارزش 40/08 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/057/775/245 ریال ارزیابی می گردد. 

م الف: 210083 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان )549 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/371 شــماره صادره : 1397/42/512040-1397/5/15 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/493  مجزی شده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام شیرین جان کیانی هرچگانی فرزند عبدالکریم 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1397/06/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 220848 

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

5/350 شماره اجراییه:9710420350300119  شماره پرونده:9609980350300340 
شماره بایگانی شعبه:960422 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609970350301188  محکوم علیهم 1- علی اصغر یزدانی 
کچوئی فرزند نوروز علی 2- حسین قاسمی ورنامخواستی هر دو به نشانی استان اصفهان 
شهرستان لنجان زرین شهر ولی عصر کوچه عندلیب پالک 32 محکوم اند بصورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 255/000/000 ریال وجه 5 چک شماره 881838-95/8/25 و 881841-
95/11/25 و 881843-96/1/25 و 881842-95/12/25 و 881839-95/9/25 عهده 
بانک ملی بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارات دادرسی شامل 8/309/000 ریال هزینه دادرسی و 7/320/000 
ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مهرداد مظاهری تهرانی فرزند عبدالحســین به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان وحید ابتدای مارنان ساختمان ناژین 3 واحد 6  با 
وکالت احسان رفیعیان نجف آبادی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خیابان وحید ابتدای خیابان 
مارنان مجتمع ناژین 3 واحد 6 کدپستی 8175713471 و پرداخت مبلغ 12/750/000 ریال 
بابت حق االجرا. خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه 
را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد 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 موسســات 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 217624 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)495 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

5/351 شماره اجراییه:9610420350500393  شماره پرونده:9609980350500873 
شماره بایگانی شعبه:961035 بموجب دادنامه شــماره 9609970350501473 و رای 
 اداره کار محکوم علیه دریک خداوردیان کافرمای رســتوران زاگرس به نشانی اصفهان  
خ شــیخ صدوق جنوبی کوچه 32 پالک 13 شــرکت توســعه تجارت ادریــان زنده رود 
)رســتوران زاگرس( محکوم اســت به پرداخت جمعا مبلغ 143/770/132 ریال در وجه 
خواهان و پرداخت حق بیمه وی از تاریخ 95/02/01 لغایت 95/07/30 در وجه ســازمان 
تامین اجتماعی وفق قوانین و مقررات مربوطــه و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، مشخصات محکوم له:  امید احمدی تشنیزی 
فرزند آقاخان به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان کاوه خیابان اشراق شمالی حد 
فاصل چهار راه ابوریحان و میدان برزنده بعد از کوچه سروستان 27 روبروی پوشاک وانسی 
موبایل شقایق. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می 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 توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 217630 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)436 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

5/352 شماره اجراییه:9710420351300156  شماره پرونده:9509980351300738 
شماره بایگانی شعبه:950834  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970351300206  محکوم  علیه فاطمه گرجی فرزند غالمعلی به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 14/934/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 
شماره 296300 عهده بانک صادرات تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان مجید غفرانی 
اصفهانی فرزند رضا به نشانی اصفهان خ هشت بهشت غربی خ ملک شمالی کوی حقوقی 
پالک 136 کدملی 1282253204 شماره 09131191289 که خسارت تاخیر تادیه را اجرای 
احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه واز خوانده به نفع خواهان وصول خواد نمود ضمنا حق 
االجرا از ماخذ محکوم به برعهده محکوم علیه اســت.)حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص 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 اعســار 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 احــکام 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 کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 217635 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)447 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

5/353 شــماره ابالغنامه: 9710106794801081  به ســامانه ابالغ مراجعه کنید و با 
استفاده از شناســه و رمز کاربري خود، اطالعات این ابالغیه و پیوستهاي آن را از قسمت 
دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و  مشاهده کنید عدم 
مراجعه به منزله اســتنکاف از قبول اوراق قضائي بوده و ابالغ محسوب مي شود. چنانچه 
جهت ورود به سامانه حساب کاربري )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به 
یکي از دفاتر خدمات الکترونیک قضایي و در صورت عدم دسترسي به نزدیک ترین واحد 
قضائي مراجعه نمایید.  با توجه به این که خودداري از مراجعه به ســامانه ابالغ، استنکاف 
از قبول اوراق قضائي و و ابالغ محسوب مي شــود لذا محاسبه مهلت هاي قانوني از تاریخ 
ابالغ توسط مامور ابالغ بوده و ابالغیه دیگري براي شــما ارسال نخواهد شد توصیه مي 
شود جهت برخورداري از حقوق قانوني بالفاصله به ســامانه ابالغ مراجعه نمایید. شماره 
اجراییه:9710426794800150  شماره پرونده:9609986794800218 شماره بایگاني 
شــعبه:960218  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه 
مربوطه 9609976794801595 محکوم علیه علیرضا یاوری به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به حضور در دفتر خانه مخابرات و انتقال حق امتیاز خط همراه به شــماره 
09131143396 به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 200/000 ریال صادر 
و همچنین نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له محمد محمدی پالرتی فرزند رمضان به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان پیربکران خیابان قدس جنب کانال آب منزل شخصی 
کدپستی 8457165911 ،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 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 دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون 
اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 
5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شــود آزادي محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالــي 1394(. م الف: 217645 
 شــعبه 18 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شــهید حججي( )549 کلمه،

 5 کادر(

طرح انتقال پساب فاضالب به شرکت فوالد  آرانوبیدگل
آران و بیدگل با اعتبار 8۰۰ میلیارد ریال اجرا و تا آبان ماه به اتمام 
می رسد.مدیرعامل شرکت فوالد آران و بیدگل با اشاره به اینکه این 
شرکت در حال حاضر در هر ثانیه۱۰ لیتر آب زیرزمینی استفاده 
می کند، گفت: با اجرای کامل این طرح ، تا سه ماه آینده مصرف آب 

زیرزمینی برای تولید فوالد به صفر می رسد .مجیدخوروش با بیان 
اینکه طرح انتقال پســاب فاضالب کاشان به شرکت فوالد از یک 
سال قبل آغازشده گفت: این طرح با خط انتقال۲۰ کیلومتری در 
هر ثانیه۹۰ لیتر پساب را وارد مجتمع فوالد می کند که ۲۴ لیترآن 
با توسعه واحد ذوب آهن در شرکت مصرف و بقیه آن برای آبیاری 

درختــان و کمربند۷۰ کیلومتری اطراف شــرکت فوالد مصرف 
می شود. وی با اشــاره به انعقاد قرارداد شــرکت فوالدکویر برای 
بهره مندی از آب زاینده رود در سال های گذشته گفت: با توجه به 
 کاهش شدید منابع آبی ، شرکت فوالد امکان استفاده از این آب را 

ندارد .

مدیرعامل شرکت فوالد آران و بیدگل خبر داد:
اجرای طرح انتقال پساب فاضالب به شرکت فوالد

فرزانه رحیمی

فرودگاه کاشــان از جمله مکان هایی اســت که با 
وجود استراتژیک بودن و کارایی در سال های اخیر 
به علت بحث زیان ده بودن، حــرف و حدیث های 
زیادی در مورد آن شــنیده شــده اســت. فارغ از 
هرگونه بررسی منتهی به احداث فرودگاه کاشان، 
صحبت بر سر اقتصادی بودن یا نبودن این فرودگاه، 
بحثی اســت که این روزها در بین مردم و مدیران 
شهرســتان کاشان بر سر زبان هاســت؛ گرچه این 
نقطه نظــرات، نقض کننده نیاز منطقه کاشــان به 
داشــتن فرودگاه با اهــداف زیارتی، توریســتی و 
اقتصادی نبوده است. با وجود اینکه در خرداد سال 
۱3۷۴ با نشســتن یک فروند هواپیمای فوکر ۲8 
حامل ریاست جمهوری وقت، فرودگاه کاشان افتتاح 
و عمال بهره برداری شــد؛ اما با توجه به نیاز نیروی 
هوافضای سپاه، فرودگاه به سپاه پاسداران تحویل 
داده شــد  و پس از آن پرواز هواپیمای مسافربری 
بر فراز این فــرودگاه عمال متوقف شــد؛ اما  پس 
از ۲۰ ســال دوباره با همت شــهردار وقت، مردم 
کاشان شــاهد بازگشــایی دوباره این فرودگاه با 
فرود هواپیمای مســافربری بودند. از همان ابتدای 
امر که شــهرداری کاشــان به صورت مستقیم به  
مدیریت این فرودگاه وارد شد، نظرات مختلفی  از 
طرف صاحب نظران اعمال شــد و اکنون با تغییر و 
تحوالت جدید در مجموعه شورا و شهرداری کاشان 
 صحبت بر نحوه مدیریت این مجموعه قوت بیشتری

 گرفته است.
چنــدی پیش مــه آبــادی، مدیر عامل شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبری هوایی ایران به طور شــفاف 

نکات مهم و کلیدی پیش روی صنعت هواپیمایی را 
مطرح کرد.وی در خصوص اقتصادی بودن یا نبودن 
فرودگاه ها با تاکید بر اینکه ســاختار فرودگاه های 
کشور شکننده است، گفت: همه فرودگاه های کشور 
اقتصادی هستند؛ اما برای خدمات مورد نیاز ساکنان 
آن مناطق؛ چرا که اســاتید، پزشــکان، دانشگاه ها 
و صاحبان صنایع در صورت وجــود فرودگاه به آن 
شــهر می آیند از همین رو فرودگاه برای آن شهر 
منافع اقتصــادی دارد با این حــال، فرودگاه های 
کشــور همه زیان ده بوده و برای مــا هزینه دارند. 
بحث هزینه بر بودن این فرودگاه حاال به شــورای 
شهر هم کشیده شده است. رییس شورای اسالمی 

شهر کاشــان در زمینه حرف و حدیث ها پیرامون 
فرودگاه کاشان گفت: مخالف بسته شدن فرودگاه 
کاشــان هســتیم؛ اما از جیب مردم هم نباید ضرر 
بدهیم.علی رسول زاده با انتقاد از مدیریت فرودگاه 
که این شورا را به حمایت نکردن متهم کرده است، 
اظهار کرد: مدیریت فرودگاه تاکنــون هیچ آمار و 
اطالعاتی از وضعیت فرودگاه و گردش مالی آن به 
شورا گزارش نداده اســت.وی با بیان اینکه مخالف 
بسته شــدن فرودگاه هســتیم؛ اما از جیب مردم 
هم نباید ضرر بدهیم، افزود: فرودگاه کاشــان که 
با پول مردم اداره می شــود برای شــهرداری مثل 
آتشی است  که نه می تواند در دســت نگه دارد نه 

می تواند آن را دور بیندازد.رییس شــورای شــهر 
کاشان با بیان اینکه ضرر و زیان فرودگاه باید برای 
شورا و شهرداری مشخص شــود، خاطرنشان کرد: 
شــهرداری از بودجه و عوارضی که از مردم وصول 
می کند، سرمایه گذاری کرده اســت؛ بنابراین باید 
برای این ســرمایه گذاری و ضرر و زیان های وارده 
تصمیم اساسی گرفته شود.رســول زاده با تاکید بر 
اینکه مسئول فرودگاه در دوره چهارم هیچ گزارشی 
به شورا ارائه نکرده و حتی به رغم درخواست شورا 
در این دوره نیز وضعیت فرودگاه اعالم نشده است، 
ادامه داد: تاکنون مدیریت فرودگاه هیچ دعوتی از 
شورا نکرده اما گویا بدهکار شده ایم.وی تاکید کرد: 
به طور قطع شهرداری وظایف مهم تری در شهر دارد 
و باید به وظایف قانونــی اش بپردازد، فرودگاه داری 
جزو وظایف شهرداری نیست؛ اما به هر حال اکنون 
سیاســت گذاری فرودگاه به عهده شــورای شهر 

کاشان است.
رییس شــورای اسالمی شهر کاشــان خاطرنشان 
کرد: از اردیبهشــت ماه پرواز کاشان-مشــهد و در 
تیرماه پرواز کاشــان-کیش تعطیل شده است، به 
جای جوسازی مشخص کنند آیا فرودگاه داری کار 
شهرداری است؟رســول زاده ادامه داد: شهرداری 
ملزم است تدبیر اساســی بیندیشد تا جلوی ضرر و 
زیان را بگیرد، اگر نیاز به جذب ســرمایه گذار است 
باید هر چه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با تاکید بر اینکه شورا تاکنون هیچ اطالعات کلی 
و جزئی از فرودگاه نداشــته است، گفت: الزم است 
تدابیر منطقی، علمی و حساب شــده ای در مورد 

شرایط و آینده فرودگاه اتخاذ شود.

آیا پروازهای کاشان متوقف خواهد شد؟
  حاشیه های یک فرودگاه زیان ده؛  
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لزوم تسریع در عملیات احداث چهار خطه جونقان
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون اداره كل ميراث فرهنگی 
چهارمحال و بختياری خبر داد:
 پیشرفت 30 درصدی 
مرمت حمام گرمدره

معاون اداره كل ميراث فرهنگی،  صنايع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختيــاری گفت: 
مرمت حمام تاريخی گرمدره تاكنون 30 درصد 
پيشرفت فيزيكی داشته اســت.علی مولوی با 
اشاره به اينكه حمام تاريخی گرمدره مربوط به 
دوران قاجار است، گفت: برای مرمت اين حمام 
تاريخی يک ميليارد و 100 ميليون ريال از محل 
اعتبارات اســتانی اختصاص يافته كه تاكنون 
مرمت آن 30 درصد پيشــرفت فيزيكی داشته 
است.سرپرست معاونت ميراث فرهنگی اداره كل 
ميراث فرهنگی،  صنايع دســتی و گردشگری 
چهارمحال و بختياری افزود: استحكام بخشی پی 
و بدنه، حذف الحاقات نامناسب، مرمت طاق های 
آسيب ديده، حذف اندودهای فرسوده و اجرای 
بندكشی و كف فرش سنتی از مهم ترين اقدامات 
در مرمت بنای تاريخی حمام روستای گرمدره 

محسوب می شود.

مدیركل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختياری مطرح كرد:

لزوم تسریع در عملیات 
احداث چهار خطه جونقان

مديركل راه وشهرسازی چهارمحال وبختياری 
گفت: مسير چهار خطه منتهی به شهر جونقان از 
اهميت بااليی در كاهش تصادفات و افزايش رونق 
اين شهر برخوردار است، باتوجه به وجود شهرک 
صنعتی و قرار گرفتن اين شهر در محور ارتباطی 
شهرستان فارســان به اردل و كيار تكميل اين 
پروژه از اهميت بااليی برخوردار است.مديركل 
راه و شهرســازی چهارمحال و بختياری خاطر 
نشان كرد: مســير چهار خطه منتهی به شهر 
جونقان از اهميت بااليی در كاهش تصادفات و 
افزايش رونق اين شــهر برخوردار است، باتوجه 
به وجود شــهرک صنعتی و قــرار گرفتن اين 
شهر در محور ارتباطی شهرســتان فارسان به 
اردل و كيار تكميل اين پروژه از اهميت بااليی 
برخوردار اســت.وی افزود: در فاز دوم اين طرح 
ايجاد دسترسی های الزم در خصوص پمپ گاز 
اين مسير  و همچنين ورودی شهرک صنعتی و 
بيمارستان سينا لحاظ شد تا از ميزان مخاطرات 

اين ناحيه به طرز چشمگيری كاسته شود.

درچهارمحال و بختياری؛
۱0 سال زمان برای تکمیل 

پروژه های نیمه تمام نیاز است
اســتاندار چهارمحــال و بختيــاری گفت: 10 
ســال زمان برای تكميل پروژه هــای نيمه تمام 
چهارمحال و بختياری نياز اســت.اقبال عباسی 
تاكيد كرد: برای تكميل و بهره برداری از اين تعداد 
طرح نيمه تمام با قيمت امسال 10 هزار ميليارد 
ريال و برای بهره بــرداری از آنها نيازمند ۵ تا 10 

سال زمان هستيم.
وی افزود: برای تســريع در رونــد تكميل و بهره 
برداری از طرح هــای نيمه تمــام چهارمحال و 
بختياری بايد بخش خصوصی به مشاركت گرفته 
شود.عباسی تصريح كرد: بررسی داليل پرداخت 
نشدن تسهيالت اشغال زايی در سال جاری بايد به 

طور دقيق و كارشناسی بررسی شود.

برتری غرفه چهارمحال در 
نمایشگاه صنایع دستی كرمانشاه 

مديركل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختياري گفت: غرفه 
قفل سنتی چالشتر به عنوان غرفه برتر نمايشگاه 
صنايع دستی و هنرهای سنتی استان كرمانشاه 

انتخاب و معرفی شد. 
بهمن عســگری، اظهار كرد: نمايشــگاه صنايع 
دستی و هنرهای ســنتی استان كرمانشاه دوم تا 
هفتم ماه جاری در محل دائمی نمايشــگاه های 

بين المللی برگزار شد. 
وي افزود:  بزرگ ترين قفل سنتی جهان 26 اسفند 
1394 در ميدان رسالت چالشتر از توابع شهركرد 
مركز چهارمحال و بختياری رونمايی شد. عسگري 
تصريح كرد: ايــن قفل به ابعاد چهــار متر و 1۵ 
ســانتی متر، در دو متر و 80 سانتی متر و با عرض 
90 سانتی متر ساخته شده و وزن آن حدود 600 
كيلوگرم است. وي بيان كرد: طراح و سازنده اين 
قفل سنتی دست ساخته استاد نريمان خواجعلی 
از هنرمندان قفل ساز چالشتر بوده كه در مدت 18 
ماه اين قفل را با آلياژهايی از فوالد، استيل و ديگر 

فلزات ساخته است. 

مفاد آراء
5/375 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1322- 97/05/04 هیأت : خانم شمسی خانم حاجی حسنی آرانی  فرزند 
علی خان شماره شناسنامه 105  ششــدانگ  قســمتی از یک باب کارخانه  به مساحت 
378/10 مترمربع شماره پالک 462 فرعی مجزا از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عبداله صباغیان
2- رأی شماره 1308- 97/05/03 هیأت : آقای حســین مظفری بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناســنامه 6190016391 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 182/36 مترمربع 
شماره پالک 3116 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عیسی اربابی
3- رأی شماره 1307 - 97/05/03 هیأت : خانم طاهره مســیبی بیدگلی  فرزند حسین 
شماره شناسنامه 261  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101/5 مترمربع شماره پالک 3117 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی مینایی
4- رأی شماره 1305و1306 -97/05/03 هیأت : آقای جابر اسکندرزاده بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 316 و خانم مرضیه رزاقی مجرد فرزند رزاق شماره شناسنامه 212  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 63/60 مترمربع شماره پالک 935 فرعی 
مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ورثه آقای غالمرضا استادی
5- رأی شماره 1227-97/04/25 هیأت : خانم زهره مجیدی بیدگلی  فرزند حسن  شماره 
شناسنامه 1250055563  ششدانگ  یکباب ســاختمان  به مساحت 72 مترمربع شماره 
پالک 8 فرعی مجزا از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ورثه خانم سلطان مجیدی
6- رأی شماره 1319 -97/05/04 هیأت : خانم بیگم ناحاجی بیدگلی  فرزند حسین شماره 
شناسنامه 174  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 28/91 مترمربع شماره پالک 16 فرعی 

مجزا از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
7- رأی شماره 1300-97/05/02 هیأت : آقای مرتضی آذرنگ فرزند علی اکبر  شماره 
شناسنامه 1250069416 ششدانگ دو باب خانه به مســاحت 171/29 مترمربع شماره 
پالک 51 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 286 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای سعید حفیظی
8- رأی شماره 1304- 97/05/02 هیأت : خانم زهرا ذاکر بیدگلی فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه 163  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 87/5 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی مجزا از شماره 11 فرعی از پالک 589 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی
9- رأی شماره 1323و1324 - 97/05/04 هیأت : آقای محمود خانی بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناســنامه 180 و خانم کبری خانی بیدگلی  فرزند رمضان  شماره شناسنامه 129  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193/70 مترمربع شماره پالک 50 فرعی 
مجزا از پالک 972 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی

10- رأی شــماره 1299-97/05/02 هیأت : خانــم مریم کویری مفــرد آرانی  فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 249  ششــدانگ  یکبابخانه قدیمی به مساحت 78 مترمربع 
شــماره پالک 1 فرعی مجزا از پالک 1432 اصلی و 13 فرعــی از 1432 اصلی و 1433  
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی آقایان 

حسینعلی فرقانی و عباس ملکیان
11- رأی شماره 1312 - 97/05/03 هیأت : خانم طاهره رعیت مقدم آرانی  فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 380  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 123/53 مترمربع شماره پالک 
3 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 2186 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی آقای حبیب اله معبودی فر و خانم مهین سیاری 
12- رأی شــماره 1234- 97/04/25 هیأت : خانم کبری ابولی آرانی فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 336  ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 121/68 مترمربع شماره پالک 

14 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 2274 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد آقا ابولی

13- رأی شماره 1313 -97/05/03 هیأت : خانم طاهره اصغری آرانی  فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 6970  ششدانگ  یکبابخانه  قدیمی به مساحت 484/50 مترمربع شماره 
پالک 1056 فرعی مجزا از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از ورثه علی محمد ستاری
14- رأی شــماره 1226 - 97/04/25 هیأت : آقای سید محسن میر افضلی آرانی  فرزند 
سید علی شماره شناسنامه 730  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 37/80 مترمربع 
شماره پالک 9403 فرعی مجزا از شماره 552 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم مهران هاشمی
15- رأی شماره 1315 -97/05/03 هیأت : آقای جعفربلندی آرانی  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 690 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 101/12 مترمربع شماره پالک 9409 
فرعی مجزا از شماره 1218 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقایان محمد جواد و محمد رضا فرقانی
16- رأی شــماره 1314-97/05/03  هیأت : آقای مصطفی بلندی آرانی  فرزند عباس 
شماره شناسنامه 11188 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/30  مترمربع شماره پالک 
9410 فرعی مجزا از شماره 1218 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقایان محمدجواد و محمدرضا فرقانی
17- رأی شماره 1232و1233 - 97/04/25 هیأت : آقای حسین وکیلی فر  فرزند عباسقلی 
شماره شناسنامه 827 و خانم اسماء نظیمی آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 511  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81/42 مترمربع شماره پالک 3204 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن
18- رأی شــماره 1230 -97/04/25 هیأت : موقوفه علی محمــد نیکبخت بیدگلی و 
ناصرخان سامانی بیدگلی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل ششدانگ  یکباب 
مسجد به مساحت 359/70 مترمربع شماره پالک 1937 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی

19- رأی شماره 1231 - 97/04/25 هیأت : آقای مسیب علی رمضانی آرانی  فرزند نوراله 
شماره شناسنامه 2574 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 138/7 مترمربع شماره پالک 
1938 فرعی مجزا از شماره 278 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسن علی رمضانی
20- رأی شــماره 1316و1317-97/05/03 هیأت : آقای محمد خدمتکار آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 411 و خانم اکرم اکبرزاده آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 284  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 207/55 مترمربع شماره پالک 1939 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم یداله قدیریان
21- رأی شماره 1310و1311 -97/05/03 هیأت : آقای حسین خانی آرانی فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 463 و خانم اشرف دورخشــی آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 
538  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210/30 مترمربع شماره پالک 1940 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین مشاعی
22- رأی شماره 1309 - 97/05/03 هیأت : آقای محمد شکری ستوده آرانی فرزند  علی 
عباس شماره شناسنامه 264 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 246/50 مترمربع شماره 
پالک 1941 فرعی مجزا از شــماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه خانم ربابه خانی 
23- رأی شماره 1228 -97/04/25  هیأت : آقای علی اســماعیل بیکی  فرزند  محمد 
شماره شناسنامه 1962 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131/08 مترمربع شماره پالک 
1195 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد اسمعیل بیکی
24- رأی شماره 1229 -97/04/25 هیأت : آقای مهدی اســمعیل بیکی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 11551 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145/55 مترمربع شماره پالک 
1196 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محمد اسمعیل بیکی
25- رأی شــماره 1325-97/05/04 هیأت : آقای حمید رضا رئوفــی  فرزند صفرعلی 
شماره شناسنامه 116 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 127/30مترمربع شماره 
پالک 1197 فرعی مجزا از شماره 323 و1068 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد 
آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل و آقای محسن 

آران دشتی
26- رأی شماره 1124-97/04/19 هیأت : آقای سید احمد حسینی فرزند سید علی اکبر 
شماره شناسنامه 38 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 258 مترمربع شماره پالک 4147 
فرعی مجزا از شماره 1084 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید علی اکبر حسینی
27- رأی شماره 1296و1297 - 97/05/02 هیأت : آقای عباس حمرائی  فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 31 نسبت به 4 دانگ مشاع  و خانم صاحب چاکری فرزند عباس شماره 
شناسنامه 50  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 278/46 مترمربع 
شماره پالک 4148 فرعی مجزا از شماره 434 و435  فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در 
ابوزیدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از آقای عبداله حمرائی
28- رأی شــماره 1298-97/05/02 هیأت : آقای محمدحمرائی  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 151 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 177/50 مترمربع شماره پالک 4149 
فرعی مجزا از شماره 434 و435  فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای عباس حمرائی
29- رأی شــماره 1301و1302 -97/05/02  هیأت : آقای علیرضا فکری نوش آبادی 
فرزند محمد  شماره شناسنامه 146 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم معصومه روشنی نوش 
آبادی  فرزند محمد  شماره شناسنامه 99  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 155 مترمربع شــماره پالک 1806 فرعی مجزا از شماره 29 فرعی از پالک 
41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث 

آقای محمد روشنی
30- رأی شــماره 1303 -97/05/02 هیأت : آقای رحمت اله مکاری زاده نوش آبادی  
فرزند محمد شماره شناسنامه 5585  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158/50 مترمربع 
شماره پالک 584 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن رافعی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/06/04

م الف: 223836 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ وقت رسیدگی

5/374 بدینوســیله به آقاي صغري موسوي فرزند محمدحســین فعاًل مجهول المکان 
ابالغ مي گرددکه خواهان زرجان محمدحســیني فرزند گودرزبه نشــاني اصفهان دهق 
پشــت دانشــگاه پیام نورکوچه قائم وســط کوچه منزل رجبعلي رجبي دادخواستي به 
خواسته اســتردادجهیزیه به این شورا تســلیم که  بکالســه 96 / 1279 ش4 ح  ثبت و 
وقت رسیدگي براي روزیکشــنبه مورخ 25 / 6 / 97 ســاعت 30 : 4 عصر تعیین گردیده 
اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزمــاده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به 
دبیرخانه شوراي حل اختالف چهارم حاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبودضمنًا حضورشان جهت استماع اتیان 
سوگندالزامي اســت. م الف: 223671 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره 

چهارم حقوقي شهرضا )131 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/373  آقای خسرو ســلمانی تهرانی دارای شناسنامه شماره 238 به شرح دادخواست به 
کالسه 466/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان تقی سلمانی تهرانی به شناسنامه 54 در تاریخ 95/8/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا دادخواه تهرانی، 
ش.ش 47 همسر متوفی 2- خســرو ســلمانی تهرانی، ش.ش 238 ،3- پرویز سلمانی 
تهرانی، ش.ش 63 فرزندان ذکور متوفی 4- شهال سلمانی تهرانی، ش.ش 166 فرزندان 
اناث متوفی می باشند به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 223662 احمدی قاضی شعبه شورای حل اختالف 

تیران )148 کلمه، 1 کادر(
مزایده

5/372  اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان چادگان در نظر دارد در جهت 
اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و اســتیفاء محکوم به موضوع محکومیت آقای 
 محمود نادی فرزند آقاقلی، یک دستگاه اتومبیل ســواری پراید به شماره انتظامی 513 

م 35 ایران 43، رنگ یشمی )تقریبًا دو رنگ با یک درب و گلگیر زیر رنگ(، مدل 1380، 
الستیکهای خودرو تقریبا، فرسوده و غیر قابل استفاده، کارکرد خودرو نسبتا باال )450000 
کیلومتر(، شماره موتور 00217464، شماره شاسی s1412280690485، وضعیت فنی 
خودرو: دارای عیب و نقص) روغن سوزی( می باشد و وضعیت بیمه : )10 سال تخفیف و 
حدود 7 ماه اعتبار بیمه( را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا از کلیه کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده هستند دعوت می شــود در تاریخ 97/6/5 لغایت 97/6/10 با همکاری 
کالنتری و محکوم له مهرداد نادی از دســتگاه مذکور بازدید و در جلسه مزایده حضوری 
که در تاریخ 97/6/11 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
تشکیل می شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد 
بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان تاریخ به حساب سپرده دادگستری 
واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حســاب مربوطه پرداخــت نماید قیمت پایه این 
اتومبیل بر اساس نظریه کارشناسی 55000000 میلیون ریال) معادل پنج میلیون و پانصد 
هزار تومان( می باشــد. م الف: 223697 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان چادگان )235 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت آبان مهاب سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50266 و شناسه ملی 

 10260687434
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر ربیعی کد ملی 0069701814 
آقای اکبر قربانی ســینی کد ملــی 1288128002 و خانم مریم 
مســتوفی کد ملی 4072756814 بعنوان اعضای اصلی هیات 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای امیر معتمدی 
آدرمنابادی کد ملی 1270419651 و آقای عباس کیماســی کد 
ملی 1754287921 بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکســال انتخاب شدند. 3- تراز مالی سال 94 
تصویب شد.روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )208286(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کیمیای پروتئین نجف آباد به 
شماره ثبت 2406 و شناسه ملی 10260220891 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/24 و نامه شماره 
4395 مورخ 1397/4/5  اداره تعاون نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
صورتهای مالی سال 1392لغایت 1396 مشتمل بر ترازنامه ، عملکرد سود و 
زیان به تصویب رسید.اخرین رقم سرمایه به مبلغ 1200000000 ریال)تعداد 
120 سهم 10000000ریالی ( تصویب شــد. . محمود باستانی نجف آبادی 
کدملی1090252560 و مریــم خلیلی کدملــی 1091233470 و محمد 
انتشاری نجف آبادی کدملی 1080028481به عناون اعضای اصلی و الهام 
طالبی نجف آبادی کدملی 1091313989 والهام خلیلی کدملی 109142479 
به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ســه سال و بیژن فنائی نجف آبادی 
نجف آبادی کدملی 1091164061 به سمت بازرس اصلی واعظم سلیمانی 
نجف آبادی کدملی 1091550506 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )208308(

فروشگاه های مجازی در سال های اخير جای 
خود را در ميان بازارهــای ایرانی باز كرده اند 
و حاال ســاليانه هزاران نفر در ایــران از این 
فروشــگاه ها خرید می كنند. علی رغم تمام 
مزیت های خرید در دنيای مجازی اما »اعتماد« 
به عنوان اصلی ترین چالش این فروشگاه ها 
لزوم تقویت بازرسی و نظارت نهادهای انتظامی 
را جدی تر می كند یکی از اصلی ترین نمادهای 
اعتماد و اطمينان به فروشــگاه های مجازی 

»نماد الکترونيک« است. 
در واقع نمــاد اعتماد الكترونيكی مشــخصه ای به 
منظور اعتماد ســازی كاربران در هنگام مراجعه به 
سايت ها و فروشگاه های اينترنتی است. مركز توسعه 
تجارت الكترونيكــی، وظيفه اعطــای نماد اعتماد 
الكترونيكی را بر عهــده دارد .اعطای اين نماد بعد از 
دريافت كامل مشــخصات و مدارک و تاييد شرايط 
الزم، صورت می پذيرد . تاييد فروشگاه های اينترنتی 
توسط يک موسسه ثالث تاثير زيادی در جلب اعتماد 
مراجعه كنندگان خواهد داشت و مراجعه كننده از 
 نگهداری اطالعات خود ايمنی بيشــتری احساس

 می كنــد و حتی در صورت ســوء اســتفاده از اين 
اطالعات می تواند برای شــكايت به مراجع قانونی 
ذی صالح مراجعــه كند؛ اما با وجــود اين امتيازات 
هنوز هستند فروشــگاه هايی كه بدون اين نماد در 
فضای مجازی فعاليــت می كنند كه اين مســئله 
نه تنها به اعتماد مشــتريان اين فروشگاه ها لطمه 

وارد می كنــد بلكه آنها را 
از يک فروشــگاه معتبر به 
يک درگاه اينترنتی بدون 
اعتبــار تبديل مــی كند. 
در اســتان چهــار محال 
و بختياری هــم فعاليت 
فروشــگاه های اينترنتی 
بدون نماد الكترونيک هم 

نگرانی هايی را به همراه داشته است. در همين زمينه 
معاون بازرگانی ســازمان صنعت،معــدن وتجارت 
چهارمحال و بختياری گفت: 60فروشــگاه مجازی 
در اســتان برای تمديد نماد اعتماد و پروانه كسب و 

كارهای الكترونيكی اقدام 
نكــرده و فاقد ايــن نماد 
هستند. حسن شمسی پور 
با بيان اينكه 16۵فروشگاه 
مجازی در اســتان مجوز 
فعاليــت دارنــد، افزود: 
تمامی اين فروشگاه ها در 
سامانه احراز هويت نماد و 
پروانه اعتماد الكترونيک e.namad ثبت شده اند؛ 
اما از اين تعداد 60فروشــگاه برای تمديد نماد خود 

اقدام نكرده اند.
وی بيان كــرد: دريافت نماد اعتمــاد الكترونيک از 

۵ سال گذشته در كشور آغاز شــده است و بيش از 
2سال است كه با جديت پيگيری می شود. شمسی 
پور ادامه داد: با توجه به اينكه در خريدهای اينترنتی، 
خريدار هيچگونه آشنايی با فروشنده ندارد، عالوه بر 
نبود فضای اعتماد، سوء استفاده مالی و وقوع جرم از 
اين طريق بسيار محتمل است. وی ادامه داد: به اين 
منظور در كســب و كارهای الكترونيک و شناسايی 
فروشــگاه های مجازی، صاحبان كسب و كار برای 
اعتبار بخشيدن به سايت خود ملزم به دريافت نماد 

اعتماد الكترونيک هستند.
شمســی پور با بيان اينكه در صورت نداشتن نماد 
اعتماد الكترونيک، صاحب فروشگاه به عنوان متخلف 
و كاالی وی مشمول قانون قاچاق است، افزود: نماد 
اعتمــاد الكترونيک توســط وزارت صنعت ، معدن 
وتجارت ارائه می شود و شــامل اطالعاتی نظير نام 
صاحب امتياز فروشگاه اينترنتی، تلفن تماس، ايميل 

و نشانی محل كسب و سكونت است.
وی افزود: صاحبان كســب و كارهــای الكترونيک 
 بايد با مراجعه به اداره اصناف و يا نشــانی اينترنتی

 www.enamad.ir بــرای تمديــد پروانه و نماد 
اعتماد الكترونيک خود اقدام كنند. 

 شمســی پور اظهار كــرد: اطالعــات صاحبان اين 
مشــاغل ســاالنه پايش و ارزيابی و در صورت نبود 
 مشــكل نمــاد اعتمــاد الكترونيک آنــان تمديد 
می شــود.  وی افزود: هرگونه شــكايت از خدمات 
اين ســايت ها از طريق شــماره تمــاس 124قابل 
 پيگيــری اســت و بــا متخلــف برخــورد قانونی 

می شود. 

چالش نماد الکترونیک در چهارمحال و بختیاری

مديركل دامپزشــكی چهارمحال و بختياری گفت: در سال های 
گذشــته ميزان زيادی ماهی طی ايام حج از ايران به عربســتان 
صادر می شــد كه اين صادرات در چند سال اخير از كشور صورت 
نمی گيرد.حسينعلی سلطانی با اشاره به وجود دو ميليون و ۵00 
هزار دام سبک، 7۵ هزار دام سنگين و 9 هزار رأس دام تک سمی 
در اســتان، گفت: اين تعداد رأس ساالنه دو تا ســه بار به منظور 

پيشگيری از بيماری های مختلف واكسيناسيون می شوند.مديركل 
دامپزشكی چهارمحال و بختياری با بيان اينكه ساالنه حدود 200 
هزار الشه گوسفند و 11 هزار الشه گاو در كشتارگاه های استان 
بازرسی می شــوند، افزود: هفت ميليون و 313 هزار واحد عرضه 
مواد خام دامی تحت پوشــش نظارت های بازرســان دامپزشكی 
هستند.وی با بيان اينكه در جهان يک هزار و 709 عامل بيماری زا 

شناسايی شده است، اضافه كرد: از اين تعداد 832 مورد بين انسان 
و حيوان مشترک و 1۵6 مورد نوظهور هستند.وی افزود: در چهار 
ماهه نخست ســال جاری نيز از چهارمحال و بختياری چهار هزار 
و 968 تن خوراک آبزيان به تاجيكســتان، لبنان، عراق و تركيه 
 و 108 تن خوراک دام و 367 تن شــير خشــک بــه عراق صادر 

شده است.

مدیركل دامپزشکی چهارمحال و بختياری خبر داد:
حذف ماهی ایرانی از لیست غذایی زائران حج تمتع در عربستان

 دریافت نماد اعتماد الکترونیک 
از 5 سال گذشته در کشور آغاز 
شده است و بیش از 2سال است 

که با جدیت پیگیری می شود

سمانه زاغی نژاد
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جذب ۲ هزار و ۲۰۰ دانشجو 
دردانشگاه فرهنگیان اصفهان

سرپرســت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
داشت: دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه های 
اصلی اســت که نقش مهمی در تربیت معلمان 
دارد و هر ساله بخشــی از فارغ التحصیالن این 
دانشگاه جذب آموزش و پرورش می شوند.شهرام 
عروف زاده بیان داشــت: در این دانشگاه در ۱۶ 
رشته که بیشترین نیاز و خأل آموزش و پرورش را 
پوشش می دهد، امکان جذب دانشجو وجود دارد.
سرپرســت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
استان اصفهان اعالم کرد: دانشگاه فرهنگیان، از 
سال ۹۰ با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی و 
با تجمیع همه مراکز تربیت معلم سراسر ایران در 
قالب جدید ظاهر شده و به نام همین دانشگاه در 

کشور در حال فعالیت است.
وی از ورود ۴۳ هــزار نفر دانشــجوی جدید در 
دانشگاه فرهنگیان کشور در سال جاری خبر داد و 
افزود: در سطح استان اصفهان نیز حدود یک هزار 
و ۴۰۰ نفر دانشــجوی پیوسته و نزدیک به ۸۰۰ 
نفر دانشجو مطابق ماده ۲۸ وارد دانشگاه خواهند 
شــد.عروف زاده ادامه داد: اصلی ترین ماموریت 
این دانشگاه برقراری استراتژیک، تامین، تربیت 
 نیرو و توانمندســازی معلمان و نیروهای انسانی 
اســت.وی افزود: دانشــگاه فرهنگیــان دارای 
۹۸ واحــد دانشــگاه، ۶۴ پردیــس و ۳۴ مرکز 
اســت که در قالب ۳۱ اســتان توزیع شــدند و 
 یکی از دانشــگاه های بزرگ کشــور محســوب 

می شود.

 آموزش امدادرسانی روباتیک
 به دانش آموزان پایه هفتم

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان 
گفت: امدادرسانی روباتیک به دانش آموزان پایه 

هفتم آموزش داده می شود.
شــهریار انصاری، رییس جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان اصفهان با تاکید بــه فعالیت های 
گسترده جمعیت جوانان هالل احمر شهرستان 
اصفهان در تابســتان، اظهار کرد: طرح »نیابت« 
از جمله طرح هایی اســت که بــا جامعه هدف 
سالمندان اجرایی می شود و بر اساس آن خدمت 
رسانی به سالمندان در راستای حفظ کرامت آنها 

در دستور کار است.
وی اضافــه کرد: با حضــور و تــالش ۲۵ نفر از 
داوطلبــان و خیران عضو جمعیــت هالل احمر 
طرح »نیابت« در سرای ســالمندان شهرستان 
نجف آباد به اجــرا درآمد.رییس جمعیت هالل 
احمر شهرستان اصفهان با بیان اینکه دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان هدیه برای سالمندان به وسیله 
خیران تهیه شــد، افزود: این هدایا شــامل ۱۰ 
کیسه برنج، ۱۰ کیلو گوشت، سیب زمینی، پیاز، 
ملحفه و مواد غذایی دیگری است که با توجه به 
نیاز سنجی صورت گرفته تامین و برای سالمندان 
ارســال شــد.وی ارائه آموزش های روباتیک به 
دانش آموزان پایه هفتم را نیــز از دیگر فعالیت 
های تابستانه آموزش و پرورش اعالم کرد و گفت: 
این طرح با هــدف کاربری علمــی، تکنولوژی، 
مهندسی و ریاضیات در مدیریت بحران است و 
گروه های ۴۰ نفره با هماهنگی آموزش و پرورش 
به مدت ســه روز این آموزش ها را دریافت کرده 
 و در پایان هم مســابقه و آزمون برای آنها برگزار 

خواهد شد.
انصاری هدف از اجرای این طرح را اســتفاده از 
تکنولوژی روز در راســتای کاهش اثرات بالیا و 
حوادث درجمعیت هالل احمر و امداد رسانی با 
روبات دانست و افزود: به داوطلبان در این زمینه 
آموزش های الزم ارائه می شود و در مواقعی که 
احساس نیاز بوده جمعیت جوان هالل احمر ورود 

پیدا می کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اعالم کرد: 

کشف و جمع آوری المپ 
چینی قاچاق

حدود پنــج هزار عدد المپ خارجــی قاچاق در 
اصفهان کشف و توقیف شد. 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: بازرســان مبارزه با قاچاق 
کاالی این مدیریت از واحد صنفی انبار تخلیه بار 
در اصفهان، چهار هــزار و 7۵۰ المپ خارجی را 

کشف و توقیف کردند.
جواد محمدی فشــارکی، ارزش ایــن محموله 
قاچــاق را ۳۵۰میلیون ریال بیان کــرد و افزود: 
پرونده صاحب این واحد متخلف به مراجع قضائی 

تحویل شد.

عکس  روز 

اجرای طرح های سنجش سالمت کارگران در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

تولد دوقلوهای به هم چسبیده 
در بدخشان افغانستان

 دو نوزاد دختر در والیت بدخشــان افغانستان 
متولد شــده اند که از ناحیه ســر به یکدیگر 
چسبیده اند.امکان جداســازی این دو نوزاد از 
همدیگر وجود دارد و دکتر نوشین گهر کریمی، 
معاون ریاست خدمات بهداشت گفته که عمل 
جداسازی این دو کودک در بیمارستان والیتی 
فیض آباد ممکن نیست و این دو باید زودتر به 

کابل انتقال داده شوند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان :
عامالن شرارت در چهارباغ 

عباسی اصفهان دستگیر شدند 
جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
گفت: ۳ فرد شــرور که با اعمال شــرارت آمیز 
خود،باعث برهم زدن نظم عمومی و ایجاد رعب و 
وحشت در بین مردم شده بودند با حضور به موقع 
ماموران این فرماندهی دستگیر شدند. سرهنگ 
»محمد علی یوسلیاني« در بیان جزئیات این خبر 
اظهار داشت :ماموران واحد گشت انتظامی این 
فرماندهی حین گشت زني در خیابان چهارباغ 
عباســی ۳ نفر را که حالت طبیعي نداشته و با 
عربده کشــي نظم عمومي را برهم زده و رعب 
و وحشــت شــهروندان را فراهم کرده بودند را 
مشــاهده و بالفاصله وارد عمل شده و هر ۳ نفر 
را دســتگیر کردند.وي گفت: دستگیري این ۳ 
شرور، خرسندی مردم را فراهم کرده و جمعیت 
حاضر با سردادن »شــعارهای نیروی انتظامی 
تشکر تشکر« حمایت خود را از اقدام مقتدرانه 
این نیرو به عمل آوردند.ســرهنگ یوسلیانی با 
بیان اینکه متاسفانه متهمان دستگیر شده داراي 
سنین پاییني هستند، از خانواده ها خواست تا 
بر رفتار فرزندان و عملکرد آنان نظارت بیشتري 

داشته باشند.

سرپرست پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان خبر داد:
 دستگیری کالهبرداران 

۲ میلیاردریالی در اصفهان 
سرپرســت پلیس امنیت عمومــی فرماندهی 
انتظامی اســتان اظهار داشــت: در پي کسب 
خبری مبنی اینکه فردی به همراه ۳ همدست 
دیگر خود با غصب عنوان مامــور اداره برق به 
صورت غیرقانونی اقــدام به نصب کنتور و اخذ 
انشعاب از شــبکه و انتقال برق سراسری برای 
شهروندان کرده است، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

این مقام مسئول عنوان داشت: در بررسی های 
به عمل آمده مشخص شــد متهمان در ازای 
دریافت مبلغ ۴ تا ۸ میلیون تومان اقدام به نصب 
کنتور تک فاز و ســه فاز می کردند.سرپرست 
پلیس امنیــت عمومی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: ســرانجام با تحقیقات 
میداني گسترده و تالش شبانه روزي ماموران، 
مخفیگاه متهمان شناسایی و در یک عملیات 
ضربتی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر و به 
۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کالهبرداری از 

شهروندان اعتراف کردند.

رییس پلیس فتای استان:
تبلیغ آتلیه عكاسي با انتشار 

تصاویر مشتریان دردسر ساز شد 
رییس پلیس فتای استان از دستگیري متصدي 
آتلیه عکاســی که با انتشــار تصاویر خصوصي 
زوج هاي جوان اقدام به تبلیغ آتلیه خود در یکي 
از شبکه اجتماعي، کرده بود خبر داد. سرهنگ 
ســید »مصطفي مرتضوي « در تشریح این خبر 
گفت: در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی 
بر انتشــار تصاویر خصوصی ،وی و همسرش به 
عنوان مدلینگ عکس در فضاي مجازي، موضوع 
در درستور کار کارشناســان پلیس فتای استان 
اصفهان قرار گرفت.وی ادامه داد: کارشناســان 
این پلیس با انجام تحقیقات تخصصی در فضای 
مجازی عامل انتشار این تصاویر که متصدی آتلیه 
عکاسی بود را شناسایي و در عملیاتی با هماهنگی 
مقام قضائی دســتگیر کردند.این مقام انتظامی 
بیان داشت: متهم ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان  
کرد مدتي است که براي تبلیغ آتلیه خود، اقدام به 
ساخت صفحه اي در شبکه اجتماعي اینستاگرام 
کرده و تصاویر بعضي از مشتریانش را بدون اجازه 

آنها به عنوان مدلینگ انتشار می داده است.

 انتظامی

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
از دوره ۲ روزه آمادگــی تیم های واکنش ســریع 
اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث CBRNE در 
شهر اصفهان خبر داد و اظهار کرد: سازمان پدافند 
غیرعامل این دوره را با هدف ارتقای ســطح دانش 
و عملکرد تیم های واکنش ســریع اورژانس پیش 
بیمارســتانی که نخســتین افراد حاضر در مکان 
 CBRNE حادثه هستند، برای رویارویی با حوادث
شامل حوادث شیمیایی، بیولوژیکی، رادیواکتیوی، 

هسته ای و انفجاری برگزار کرد.
غفور راســتین با بیان این که این دوره به مدت دو 
روز در ۱۶ و ۱7 مرداد ماه جاری برگزار شد، افزود: 
در این دوره ۱۰۰ نفر از همه شهرستان های استان 
اصفهان، شامل ۴ نفر از کارشناسان اورژانس پیش 
بیمارستانی هر شهرستان که به عنوان تیم واکنش 
سریع معرفی شــده بودند، شــرکت کردند.مدیر 
حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان در 
ادامه بیان کرد: دوره آمادگی تیم های واکنش سریع 
اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث CBRNE به 

صورت تئوری و عملــی و در دو نوبت صبح و بعد 
از ظهر برگزار شد که شــرکت کنندگان به صورت 
عملی روش های استفاده از لوازم حفاظت فردی، 
لباس های NBC، لباس های فشــار مثبت، انواع 
ماسک ها و کیت های حوادث شیمیایی و بیولوژیکی 
را آموزش دیدند.وی خاطر نشان کرد : در پایان دوره 
مانور میدانی انجام شــد و آزمون کتبی از شرکت 

کنندگان به عمل آمد.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:
اصفهان نخستین برگزارکننده دوره آموزشی CBRNE در ایران

سرپرســت مدیریت امور اجتماعی اداره کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان با اشــاره به اجرای طرح »کاج« 
به منظور پیشگیری از اعتیاد در بین کارگران، بیان 
داشــت: ضرورت اجرای کامل و خوب، فصل هشتم 
قانون کار این اســت که در لوای اجرای این قانون، 
سالمت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی کارگران 

تامین می شود.
منصوره سلیمان زاده اعالم کرد: از سوی وزارت کار، 
طرح های مختلفی در راســتای ســنجش سالمت 
 کارگران به اجرا گذاشته می شــود که از آن جمله 
می توان طرح شــیوع شناســی اعتیــاد، مطالعه 
پژوهشــی شــیوه اختالالت روانــی در جامعه کار 
و تولید و اجــرای طرح کاج را عنــوان کرد که این 
طرح ها طی سال های ۹۳ تا ۹۵ در سطح کشور به 
اجرا درآمد و اجرای آن در اصفهان نتایج مثبتی به 
دنبال داشته است.وی  اعالم کرد: بالغ بر ۲۰۰ خانه 
بهداشت کارگری در استان فعال است.سلیمان زاده 
اظهار داشت: به منظور بررسی سالمت کارگران در 
7۶ واحد اقتصادی، 7۶ نفر از کارشناسان بهداشت 

حرفه ای مســئولیت ارزیابی ســالمت کارگران را 
برعهده گرفتند.وی در خصــوص وظایف بهبان ها 
اظهار داشت: ارتقای سالمت کارکنان از چهار بعد و 
کاهش رفتارهای پرخطر در کارکنان مانند مصرف 
مواد مخدر، الکل، سیگار، خشونت، تغذیه نامناسب 
از جمله وظایف این افراد است که در راستای اجرای 
برنامه سنجش ســالمت کارگران منجر به افزایش 

بهره وری در واحدهای اقتصادی می شود.

سرپرست مدیریت امور اجتماعی اداره کار و رفاه اجتماعی اصفهان خبر داد:
اجرای طرح های سنجش سالمت کارگران در اصفهان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در رابطه با سوءقصد به 
پزشک نجف آبادی اظهار کرد: یکی از پزشکان جراح مغز و اعصاب بیمارستان 
شهید منتظری نجف آباد، خارج از بیمارستان در حالی که قصد سوار شدن 
به ماشین خود را داشت از طرف افراد ناشــناس و ظاهرا نقابدار مورد حمله 

قرار گرفته است.
کیانوش جهانپور افزود: این جراح مغز و اعصاب با ضربات متعدد روی اندام ها 

و تنه مواجه می شود که به بیمارستان ارجاع داده شده و تحت عمل جراحی 
قرار می گیرد و بعد از بهبود یافتن حال عمومی از بیمارستان مرخص می شود.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 
موضوع امنیت پزشکان به خصوص در شهرســتان ها مورد تعدی قرار گیرد 
حضورشان و خدمت رسانی در بسیاری از نقاط کشور ممکن است تحت الشعاع 

قرار گیرد و مشکالتی را ایجاد کند.

خبر

بامسئوالن

بررسی کشورهای توسعه یافته جهان نشان می 
دهد که نقش آفرینی مردم و عموم جامعه در 
شکوفایی و پیشرفت کشورهای مذکور یکی 
از عوامل توســعه یافتگی این جوامع است که 
نمی توان از کنــار آن به راحتی عبور کرد؛ چرا 
که توفیقات به دست آمده در این کشورها تنها 
در سایه دستگاه های اجرایی به دست نیامده و 
حضور مردم در قالب سازمان های مردم نهاد یا 
سمن ها نیز نقش موثری در همین زمینه داشته 

است.
در همین راستا و با توجه به اهمیت این مسئله سازمان 
های مردم نهاد درکشور ما نیز شکل گرفتند تا  باعث 
تسریع فرآیند توسعه و پیشرفت در ایران شوند.  این 
ســازمان ها که در قالبی مشــخص با هدفی معین و 
در چارچوب های قانومند شــکل می گیرند از نمونه 
مجموعه های غیراقتصادی به شــمار می روند که در 
صورت کارکرد سازنده؛ در توســعه پایدار اقتصادی، 
نقش بسزایی خواهند داشت.نقش سازمان های مردم 
نهاد در توسعه پایدار سبب شــد تا اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان برای تسریع در نتیجه بخشی 
فعالیت های این ســمن ها و هم افزایی کار های آنها 
جلسه ای با حضور ســازمان های مردم نهاد جوانان 

برگزار کند.
می خواهیم به عنــوان یک امید دهنده در 

جامعه عمل کنیم
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 

استان اصفهان در این گردهمایی گفت:توسعه کمی 
سازمان های مردم نهاد جوانان امروز به نقطه قابل قبول 
در دولت دوازدهم رسیده است، شاید از لحاظ کمی از 
آنچه که می خواهیم فاصله داریم اما هدفی که داشته 
ایم محقق شده و رویکرد مقامات و مسئولین توسعه 
کیفی اســت.رامین نعیمی بیان کرد: استان اصفهان 
در زمینه سازمان های مردم نهاد از لحاظ کمی از دیگر 
استان ها جلو زده است.وی گفت: به همه نامه می دهیم 
و اطالع رسانی می کنیم که طرح های خود را تحویل 
دهید تا بتوانیم طرح ها را در قالب حمایتی ببریم که 
بودجه بدهند در حال حاضر از ۱۵۰ سمن ۴۵ سمن 
طرح آوردند که این قابل تامل اســت..نعیمی افزود: 

از ظرفیت های ســازمان مردم نهاد جوانان در حوزه 
جوانان و ازدواج استفاده شد و از این ۱۰ سازمان مردم 
نهادی که در اصفهان داریم خودشــان این  طرح ها را 

اجرا و از سخنرانان برتر استفاده کردند.
وی بیان کرد: حدود ۲۰ پارامتر برای انتخاب مدیر خانه 
جوان انتخاب کرده ایم.معاون فرهنگی و امور جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اذعان کرد: 
مهم این است که با توجه به شرایط امروزی کشور می 
توانیم به عنوان یک امید دهنده در جامعه عمل کنیم تا 
بتوانیم کمک یار دولت باشیم.وی گفت: سازمان های 
مردم نهاد در حوزه محیط زیست خوب عمل کردند 
و سمن هایی وجود دارد که وزارت ورزش و جوانان به 

عنوان یک طرح از دولت برای آن بودجه می گیرد.
بهره گیری از ظرفیت جوانان در حد شعار 

است
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه ظرفیت و توان جوانان در کمک به 
اعتالی کشور برای همگان روشن است گفت: اعتماد 

به استفاده از این ظرفیت ضعیف است. 
محمد ســلطان حســینی بیان کرد: در دوران دفاع 
مقدس جوانان بــا پذیرش نقش هــای فرماندهی، 
پشتیبانی، فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی نقش 

موثری در پیشبرد اهداف انقالب و نظام ایفا کردند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه 
در عصر حاضر نیز جوانان در قالب تشکل های مردم 
نهاد برای برطرف شــدن مشــکالت جامعه پیشگام 
شده اند، تصریح کرد: ظرفیت و نیروی جوانی در تمام 
مقاطع زمانی وجود داشته است؛ اما نیازمند ایجاد بستر 

برای بهره گیری از این توان هستیم.
وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد جوانان استان 
اصفهان تاکنون در عرصه های فرهنگی، تولیدات چند 
رسانه ای، فعالیت های عام المنفعه، حمایت از کودکان 
کار، کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد اشتغال و کار 
آفرینی فعالیت های شاخصی را در این استان انجام 
داده اند.سلطان حســینی راه اندازی مراکز مشاوره، 
ایجاد پایگاه های خدمات روانشــناختی و همچنین 
تولید بسته های فرهنگی و دیجیتال را از اقدامات این 
نهادهای مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی اعالم 
کرد و گفت: این فعالیت ها نیازمند حمایت نهادهای 

دولتی و خدماتی استان اصفهان است. 

جوانان برای برطرف کردن مشکالت جامعه پیشگام شده اند
  در گردهمایی سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان مطرح شد؛  

مرخص شدن پزشک 
نجف آبادی از بیمارستان

سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان خبر داد

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در جریــان بازدید 
خبرنگاران از منطقه حفاظت شــده قمیشــلوی اصفهان اظهار داشت: 
انعکاس اخبار رســانه ها باعث توسعه فرهنگ محیط زیست بین مردم و 

مسئوالن می شود.
» سید رحمان دانیالی « با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت حیات وحش 
کشور به خصوص آهو در استان اصفهان وجود دارد، گفت: این موضوع کار 
محیط بانان این استان را نسبت به ســایر استان ها سخت تر کرده است.

وی توسعه مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

را یکی از اهداف اداره کل محیط زیست این استان بیان کرد و افزود: طبق 
برنامه های سازمان محیط زیست، سیاست های زیست محیطی ابالغی 
رهبر معظم انقالب و معاهدات بین المللی، این اداره کل افزون بر حفاظت 
از داشته های زیست محیطی باید مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
را توسعه دهد.مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه ۱۱ 
درصد خاک این استان حفاظت شده است، افزود: این وسعت باید حداقل 
به ۱7 درصد برســد که جز با همدلی، دوستی و مودت بین دستگاه های 
اجرایی و همکاری مردم محقق نمی شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان همچنین بر استفاده از ظرفیت مناطق حفاظت شده برای 
توسعه گردشگری تاکید کرد و خواستار پیگیری و توجه رسانه ها به آن 
شد. وی از افتتاح دومین پاسگاه خیر ساز محیط بانی در استان اصفهان در 
منطقه داالنکوه در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: اولین پاسگاه دو سال 
پیش در منطقه قمیشلو با کمک خیران و مردم تیران ساخته شد.دانیالی 
بر ارتباط تنگاتنگ مردم و مسئوالن برای حفاظت محیط زیست تاکید 
کرد و گفت: این ارتباط باعث می شود انتقال اطالعات به مردم شفاف و به 

درستی صورت گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد:
افتتاح دومین پاسگاه خیرساز محیط بانی در منطقه داالن کوه

 اخبار

اکرم ضیایی

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: کمینه 
دمای هــوا در اکثر نقاط اســتان اصفهان بین دو تا ســه درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد.
ابراهیم نیرومند  با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان 
اصفهان طی چند روز آینده اظهــار کرد: در این بازه زمانی جوی 

پایدار روی استان اصفهان حاکم است.

وی  افزود: بر این اساس در این بازه زمانی آسمانی صاف تا کمی 
ابری همراه با افزایش ابر در بعد از ظهر پیش بینی می شود و شمال 

شرق استان شدت بیشتری را دارد.
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان اصفهان در خصوص 
وضعیت دمایی اســتان اصفهان نیز گفت: کمینــه دمای امروز 
در اکثر مناطق اســتان اصفهان بین دو تا سه درجه سانتی گراد 

کاهش می یابد.
هنرمند با بیان اینکه دمای هوای شهر اصفهان امروز در گرم ترین 
ساعت به ۳7 و در خنک ترین ســاعات به ۱۹ درجه سانتی گراد 
می رســد، تصریح کرد: در این بازه زمانی کاشــان با ۴۲ درجه 
سانتی گراد گرم ترین و بویین میان دشت با دمای هوای ۱۲ درجه 

سانتی گراد سردترین نقطه استان پیش بینی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان :
هوای اصفهان ۳ درجه خنک تر می شود

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2486 |  August  11,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2486 | شنبه 20 مرداد 1397 | 28 ذی القعده 1439

آب یخ زده در بطری پالستیکی، سرطان زاست
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم: 
گیالس: 250 گرم، آلو قرمز: نیم کیلوگرم، شکر : 2 پیمانه، چوب 

دارچین: 1 عدد،  هل: 3 دانه، میخک: 5 عدد، آب: تقریبا 4 لیتر )معادل 16 
لیوان(، زنجبیل: 1 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
 ابتدا باید گیالس و آلو را تمیز بشورید. ســپس آن ها را درون قابلمه بریزد و روی آن ها 

هشــت لیوان آب بریزید. دارچین، هل، میخک و زنجبیل را به موادتان اضافه کنید و روی 
حرارت قرار دهید تا گیالس و آلو نرم شود. سپس از روی حرارت بردارید تا کمی سرد شود. مواد 
داخل قابلمه را از صافی رد کنید و دوباره موادی که از صافی رد کرده اید را درون قابلمه بریزید 
و روی حرارت قرار دهید. حاال شکر را درون مواد بریزید و شروع به هم زدن کنید تا شکر در 
آب حل شود.این نوشیدنی خوشمزه را باید سرد سرو کرد.پس بعد از آماده شدن آن را 

درون یخچال بگذارید.

دمنوش گیالس و آلو قرمز

ترفندهای روان شناختی که در زندگی کاربرد دارند
 در هنگام صحبت کردن با دیگران، به جهت پاهای آنها دقت کنید. با دقت به پاهای دیگران می توانید 
به احساسات واقعی افراد در حین گفت وگو پی ببرید. اگر پیش کسانی رفتید و آنها تنها بدنشان و نه 
پاهایشان را به سمت شما چرخاندند، این به معنای آن است که از شما خوششان نمی آید. به طور کلی 
اگر نوک کفش های آنها در جهت متفاوتی قرار داشت، یعنی می خواهند هر چه زودتر آنجا را ترک کنند.

تقلید کردن حرکات بدن دیگران، به شما کمک می کند اعتماد آنها را به دست بیاورید.
تقلید حرکات بدن، حالت ایستادن یا نشستن یا حاالت چهره، کمک می کند اعتماد دیگران را نسبت 
به خود جلب کنید. حتی اگر آن شخص متوجه نشود که خودش را در شما می بیند، به دلیل شبیه بودن 
حرکات بدن و عالقه ای که بیشتر افراد به خود دارند، این اعتماد ایجاد می شود؛ اما توجه داشته باشید 

که نباید در این کار افراط کنید.

ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

باورهای اشتباه درباره آبنبات های رنگی و خوشمزه؛

خوشمزه  ترسناک

شکالت ها و انواع  آبنبات های رنگی، شیرین ترین قسمت خاطرات کودکی هر فردی را تشکیل می دهند. اگرچه این 
خوشمزه های دوست داشتنی، همواره با تذکرات و نگرانی های بزرگ ترها بیشتر ترسناک جلوه می کنند تا لذت بخش. 
به سختی می شود کسی را یافت که از آبنبات، شکالت و آدامس خوشش نیاید. تنوع این خودنی ها چنان باالست که 
هر سلیقه ای را پوشش می دهند. بیشتر افراد تصور می کنند که خوردن شکالت، مضرات فراوانی دارد. البته این طرز 
تفکر در میان خانم ها بیشتر است. آنها فکر می کنند هرگز نباید شکالت بخوردند؛ زیرا برای وزن و پوستشان ضرر دارد. 
گزارش ها و تحقیقات فراوانی در این باب شده است و نمی توان به یقین گفت آیا این خوراکی  خوشمزه و دوست داشتنی، 
به واقع مضر است یا مفید! فقط تنوع این خوراکی ها زیاد نیست،  بلکه باورها و اطالعات غلطی که رواج یافته هم متعدد 
است. حتی برخی معتقدند که آدامس و انواع شکالت می تواند به نوعی اعتیادآور باشد یا یه شدت برخی از ارگان های 

حیاتی بدن را تهدید کند.
نگرانی هایی که می تواند کمتر باشد

درباره مصرف شکالت از سوی کودکان، بیشترین نگرانی مربوط به سوءتغذیه و اثرات بی اشتهایی است که در اثرخوردن 
این شیرینی  حاصل  می شود؛ اما اگر برنامه غذایی کودک با خوردن شکالت به هم نریزد، می توان  بدون نگرانی به او 
شکالت داد. اگر کودکی به مقدار مناسب میوه و سبزیجات می خورد، خوردن یک تکه شکالت در روز اشکالی ندارد. 
مشکل از آن جایی آغاز می شود که مصرف شکالت و شیرینی کودکان افزایش می یابد. بنابراین نخستین کاری که 
باید انجام دهید این است که تغذیه سالم را در خانواده ترویج کرده و سعی کنید رژیمتان با مصرف شکالت عقب نیفتد. 
شکالت و طعم خوشمزه و خاصش، حاوی مقدار زیادی شکر و کافئین است. این ترکیبات می تواند سطح  آدرنالین 
و ســرعت ضربان قلب را افزایش دهد. البته این امر در تمام کودکان یکسان نیست؛ در بعضی  ها ممکن است موجب 
بی خوابی، تکرر ادرار، حالت عصبی و افزایش انرژی شود. به همین دلیل است که مصرف شکالت در کودکان باید محدود 
شود؛ زیرا شکالت می تواند حالت شادی را تبدیل به عصبانیت کند. بنابراین چیزی که  باید به آن توجه کرد، میزان 
مصرف شکالت است. شاید خطرناک ترین علت مصرف شکالت، این است که کودکان پس از تجربه طعم خوب آن، 

دیگر تمایلی به مصرف سبزیجات ندارند. این را نیز به خاطر بسپارید که شکالت تلخ از شکالت شیرین سالم تر است.
باورهای غلط در مورد خوردن آبنبات ها و شکالت ها

برخی فکر می کنند که شکالت سفید، نوعی از شکالت است؛ اما در حقیقت اصال شکالت نیست. شکالت شیری رنگ و 
شکالت سیاه، هر دو از پودر کاکائو تهیه می شوند؛ ولی شکالت سفید از َکره کاکائو گرفته شده است. 

بنابراین »شکالت سفید« را نمی شود جزو شکالت ها دسته بندی کرد؛ هر چند در خوشمزگی دستکمی ازشکالت 
سیاه ندارد. همچنین بســیاری از والدین فرزندان خود را از مصرف آبنبات منع می کنند زیرا قانع شده اند که آنها را 

بیش فعال و غیرقابل کنترل می کند.
 با این حال، این هم یک باور غلط است که هیچ حقیقتی پشت آن نیست. در تحقیقی که ژورنال دارویی »نیوانگلند« 

منتشر کرده است، می خوانیم: »بیشتر تحقیقات کنترل شده روی کودکان، هیچ اثر مضری از این 
نوع را موقع مصرف قند یا شیرینی های مصنوعی نشان نداده اند.« یکی از اصلی ترین نگرانی های 

والدین مربوط به ســالمت دندان های کودکان در زمان مصرف شیرینی جات است. یک مورد دیگر 
که خیلی ها به آن باور دارند این اســت که خــوردن آبنبات دندان ها را می پوســاند. هر چند مصرف 

شیرینی جات موجب پوسیدگی دندان می شود، اما مقصر اصلی باکتری های داخل دهان هستند که با 
تولید اسید باعث تجزیه آبنبات می شوند. این اسید به مینای دندان صدمه می زند؛ اما این موضوع محدود به 
زمانی که آبنبات و شیرینی می خورید، نیست! هر نوع کربوهیدرات یا نشاسته ای می تواند به ایجاد آن بینجامد. 
اگر دندان درد زیاد به سراغ شما یا فرزندانتان می آید، مشکل فقط از سمت آبنبات ها نیست؛ بلکه به مسواک 
نزدن بعد از مصرف غذا بر می گردد. پس مصرف آبنبات به سالمت دهان آسیب زیادی نمی زند، به شرط اینکه 

مسواک و نخ دندان را فراموش نکنید.
مصرف شکالت تا چه اندازه ای مفید است؟

 آبنبات و شکالت، مانند سایر غذاها برای بدن مضر نیســتند؛ البته تا زمانی که در مصرفشان تعادل را 
رعایت کنید. با اینکه مصرف زیاد آنها می تواند به اضافه وزن و افزایش خطرات مرتبط با ســالمتی 

بینجامد، اما مقادیر کم آنها حتی فوایدی هم دارد. 
»سمیرا کاواش« که از اساتید دانشــگاه »راجرز« است، کتابی با نام »آب نبات؛یک 

قرن وحشت و لذت« نوشته است. او در مصاحبه ای با »گلوب اَندِمیل« می گوید:  
بسیاری از نگرانی ها درباره آبنبات غیرضروری است.

وقتی رژیم غذایی تان پر از غذاهای واقعی و طبیعی باشد، مصرف کمی 
شــیرینی مضر نخواهد بود.« خوردن شــکالت، به ویژه »شــکالت 

تلخ« مزایای فراوانی دارد. شــکالت تلخ، سرشار از انواع مختلف 
آنتی اکسیدان هاست که برای بدن مفید هستند. به طور مثال 

می توان به منیزیم، اسید فولیک و مس اشاره کرد. خوردن 
شکالت سیاه به طور صحیح بسیار بهتر از خوردن انواع 

سفید و شیری است. خوردن شــکالت های تلخ با 
درصد باال برای همه افراد مناسب است و مشکلی 

در آنها ایجاد نمی کند. شــکالت را هم مانند 
هر ماده غذایی دیگر اگر درست و اصولی 

مصرف کنید بی شــک می تواند به 
سالمتی و میزان لذت از زندگی در 

شما مفید واقع شود.

پریسا سعادت

خروپف کردن معموال به عنوان منبع شــوخی در فیلم های مختلفی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این در حالی اســت که خرو پف کردن 

می تواند منجر به داشتن خواب ضعیف در افراد شود.
اشــخاصی که خرو پف می کنند، نــه تنها موجب اذیت خودشــان 
می شوند، بلکه افرادی که درکنارشــان زندگی می کنند را نیز دچار 
مشکل خواهند کرد. خروپف کردن به خاطر آرامش عضالت در کام 
نرم )ســقف دهان( زبان و گلو ایجاد می شود. بافت هایی که در گلوی 
شما وجود دارند می توانند وارد مرحله آرامش شوند و همین امر مسیر 
هوایی را مســدود خواهد کرد و موجب ایجاد ارتعاش در آن می شود.

هرچقدر مسیر هوایی باریک تر باشــد، ارتعاش شدیدتر خواهد بود و 
صدای خروپف کردن نیز بیشتر می شود.

 فاکتورهای متعددی در این امر دخیل هســتند. شــما می توانید از 
درمان های خانگی که در این مقاله بیان می کنیم برای درمان خروپف 

استفاده کنید.
اتاق خود را مرطوب نگه دارید

 اگر در اتاقی می خوابید که بسیار خشک اســت، احتمال دارد دچار 
خروپف شوید. همانطور که می دانید هوای خشک باعث خشک شدن 

راه گلوی شما می شود و همین امر، خروپف  را در پی خواهد داشت. 
اگر اضافه وزن دارید، سعی کنید وزن خود را کاهش دهید

اگر شما نیز جزو آن دســته از افرادی هستید که اضافه وزن دارند، به 
احتمال زیــاد در خواب خروپف خواهید کرد. اگــر اضافه وزن دارید 
ممکن است بافت های اضافی بیشتری در گلوی خود داشته باشید که 
موجب ایجاد سرو صدا می شود. هر چقدر مسیر هوا بیشتر مسدود شود 
ارتعاش ایجاد شده نیز بیشتر خواهد بود و همین امر صدای خروپف 

را بیشتر و بلندتر می کند. 
به هنگام خوابیدن، سر تخت خود را بلند کنید

شما می توانید سر تخت خود را حدود چهاراینچ باالتر قرار دهید. این 

کار به شما کمک می کند که زبان خود را از افتادن و بستن مسیر هوایی 
دور نگه دارید. اگر مسیر هوایی باز باشد ارتعاشی نیز ایجاد نخواهد شد.

کارهای منزل را با احتیاط بیشتری انجام دهید
تمیز کردن منزل یک کار سرگرم کننده است؛ اما وجود مواد آلرژی زا 
همچون گرده گل، گرد و خاک و سایر مواردی که با چشم غیرمسلح 
دیده نمی شوند، می توانند موجب بسته شدن مسیر هوایی و تحریک 

آن شوند.
هردوی این موارد نیز منجر به خروپف کردن افراد خواهند شد. اگر به 
چنین موادی حساسیت دارید، به هنگام گردگیری دستمالی را دور 
دهان خود ببندید. همچنین باید مطمئن شوید که فیلترهای هوا را به 

طور منظم عوض می کنید.
باید بدانید چه چیزی موجب بدتر شدن خروپف می شود

دانســتن این موضوع می تواند به درمان خروپف کمک فراوانی بکند. 
سبک زندگی و رژیم غذایی خود را مورد بررسی قرار دهید. آیا اضافه 
وزن دارید؟ قبل از رفتن به رختخواب الکل می نوشــید؟ آیا پزشک 
ساختار دهانی شما را مورد بررســی قرار داده است؟ اینکه به هنگام 
خواب چگونه می خوابید نیز تاثیر بســزایی در خروپف کردن خواهد 

داشت.
اگر با دهان بسته خروپف می کنید، ممکن اســت مشکلی در دهان 
یا معابر بینی داشته باشــید. اگر به هنگام خروپف کردن دهانتان باز 
است، ممکن اســت بافت های موجود در گلو باعث ایجاد این موضوع 
شده باشد. اگر گلوی شما مسدود شده است، سعی کنید با یک پزشک 

مشورت کنید.
 در برخی مواقع، زمانی که به پشت می خوابید ممکن است از طریق 

دهان نفس بکشید؛ همین امر باعث بدتر شدن خروپف خواهد شد.
از قرص های ضد خروپف استفاده کنید

قرص های گیاهی زیادی در بازار موجود است و می تواند خروپف کردن 

را تا حد زیادی کاهش دهد.
این قرص ها از آنزیم های 
طبیعی تشکیل شده اند 
کــه مســدود شــدگی 

مسیرهای هوایی را هدف 
قرار می دهند و موجب کم 

شدن این موارد می شوند.
در ایــن شــرایط خر و 
پف کــردن نیــز کمتر 

می شود.
»پرانایاما« را تمرین 

کنید
»پرانایاما« نوعی تمرین یوگاســت که به 

کنترل تنفس کردن اختصاص داده شده است.
 باید بتوانید نفس های عمیق و آهســته ای بکشــید و تــا جایی که 

می توانید از اکسیژن موجود استفاده کنید.
این کار به رسیدن خون به مغز و افزایش گردش خون کمک می کند؛ 
همچنین یــک تکنیک عالی برای به دســت آوردن آرامش اســت. 
»پرانایاما« برای از بین بردن اختالالت خــواب همچون آپنه خواب 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. شــما نیز می توانید این تمرینات را در 

منزل یا کالس انجام دهید.
زبان و گلوی خود را ورزش دهید

هرچقدر عضالتی که در زبان و گلو وجود دارد، قوی تر باشد احتمال 
خروپف کردن کمتر می شود؛ زیرا این کار موجب می شود افتادن زبان 

و بستن مسیر هوایی کاهش یابد.
تمرینات مختلفی وجود دارد که می توانید از آن ها اســتفاده کنید. 

شما می توانید از یک پزشک متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

با این روش ها به »خروپف« پایان دهید

آب یخ زده در بطری پالستیکی، سرطان زاست
عضو انجمن تغذیه ایران گفت: بطری های پالستیکی در سرمای زیاد واکنش نشان می دهند 

و همین مسئله سبب سرطان زا شدن آب های یخ زده در این بطری ها می شود. 
»مجید حاجی فرجی« اظهار داشت: یخ زدن آب درون بطری موجب ایجاد ترکیبات سرطان زا 

می شود و نباید درجه خنک کردن بطری تا میزان یخ زدن آب داخل آن کاهش یابد.
عضو انجمن تغذیه ایران تاکید کرد: از بطری های پالستیکی برای خنک کردن و یخ بستن آب، 
نباید استفاده کرد. همچنین از نگهداری موادی که خواص اسیدی دارند مانند آبغوره، آبلیمو 
و سرکه در این گونه بطری ها باید پرهیز شود؛ زیرا این مواد با دیواره بطری واکنش هایی نشان 

می دهند که برای سالمت افراد ایجاد مشکل می کنند.
حاجی فرجی ادامه داد: آب سالم و بهداشتی، بهترین نوشــیدنی برای رفع تشنگی و تامین 
کننده نیاز بدن برای انجام سوخت و ساز طبیعی مواد است که به تعادل مواد در بدن کمک 
 می کند؛ اما آب های یخ زده در بطری های پالســتیکی به مرور زمان ســبب بروز سرطان

 می شود.

عوارض »زنجبیل« را جدی بگیرید
»زنجبیل« یکی از مواد پرطرفدار در طب سنتی است؛ اما ممکن است عوارضی برای انسان به همراه داشته باشد. 
بهتر است عوارض زنجبیل را جدی بگیرید. در اکثر تحقیقات انجام شده درباره  زنجبیل، به فایده های آن برای 
فشار خون پرداخته نشده اســت. به عالوه، تحقیقات درباره  مصرف بیش از حد زنجبیل هنگامی که داروهای 
کاهش فشار خون مصرف می کنید، هشدار می دهند. هرچند زنجبیل می تواند حالت تهوع دوران بارداری را 
کاهش دهد، اما شایان ذکر است که این گیاه جنبه های منفی و بدی نیز دارد. مطابق نظر بعضی از متخصصان، 
مصرف زنجبیل می تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد. مادرانی که مقدار زیادی خون هنگام زایمان از دست 

داده اند، باید در دوران اولیه  پس از زایمان از خوردن زنجبیل خودداری کنند.
 گزارشات مختلف نشان می دهد که زنجبیل می تواند واکنش های آلرژیک شدید همچون مشکل در تنفس، 
بستن گلو، تورم لب ها، زبان و کهیر و خارش را به همراه داشته باشد. مصرف زنجبیل همچنین می تواند موجب 
حساسیت بصری به نور روشن شود. دوز باالی زنجبیل می تواند تپش قلب را به همراه داشته باشد که یکی از 
عوارض جانبی و خطرناک زنجبیل است. مطالعات علمی نشــان داده است که این ماده، جزو مواد کلیدی در 

برخی از نوشیدنی هاست. 
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مهاجم میالن به اتلتیکومادرید 
پیوست

نیکوال کالینیچ، مهاجم کروات میالن با قراردادی 
3 ساله به ارزش 15 میلیون یورو 
رسما به اتلتیکو مادرید 
پیوست. او چند روز 
پیش تســت های 
پزشکی مادرید را 
نیز با موفقیت پشت 
سر گذاشت.اتلتیکو 
بنــا بــه درخواســت 
»سیمئونه« از مدت ها پیش مذاکرات با میالن را 
شروع کرد و سرانجام توانست کالینیچ را به خدمت 
بگیرد. انتقال او قرضی با بند خرید نخواهد بود و 
طبق ادعای منابع اسپانیایی، کالینیچ با قراردادی 
15 میلیون یورویی به اتلتیکو پیوســته است.او 
سال گذشته با رقم 25 میلیون یورو از فیورنتینا 
به میالن پیوســت و بــا زدن 6 گل در 41 بازی، 
عملکردی ضعیف از خود ارائــه داد. کالینیچ در 
جام جهانی نیز به دلیل تمرد از دستور مربی برای 
ورود به زمین، از تیم ملی کرواسی اخراج شده بود.

روبن: 
 »بواتنگ« حفظ شود

 تا بایرن قدرتمند بماند
بعــد از آنکه بواتنگ به پیشــنهاد همــکاری با 
منچستریونایتد پاســخ منفی داد، بحث حضور 
وی در تیم پاری سن ژرمن قوت گرفت.رسانه های 
محلی احتمال می دهند این 
انتقال به زودی شکل 
گیرد؛ اما بازیکنان 
قدیمــی بایــرن 
دوســت ندارنــد 
چنیــن اتفاقی رخ 
دهد.بعــد از فرانــک 
ریبری و مانوئل نویر که 
خواستار ادامه حضور مدافع 29 ساله و ملی پوش 
در تیم سرخ پوش شدند، آرین روبن نیز درخواست 
کرد »بواتنــگ« همچنان بایرنی بماند.ســتاره 
قدیمی مونیخی ها اظهارداشــت:»مهم است که 
بعد از آرتورو ویدال، بازیکنی دیگر را از دســت 
ندهیم.تیم باید با همین کادر بازیکن حفظ شود تا 
به اهداف مان برسیم«. روبن در مورد اهمیت ادامه 
حضور مدافع ملی پوش توضیح داد:»جروم« از نظر 
من جزو بهترین مدافعین میانی جهان است.ما در 
کنار هم به موفقیت های زیادی رسیدیم و سال ها 

یکدیگر  را می شناسیم.

ستاره فوتبال انگلیس 
قراردادش را تمدید کرد

جیمــی واردی، مهاجــم گلزن لسترســیتی، 
قراردادش را با این باشگاه تا سال 2022 تمدید 
کرد.این مهاجم 31 ســاله که در ســال 2012 
از تیم گمنــام فلیت وود 
تاون به لسترسیتی 
پیوســت، یکــی 
از عوامــل اصلــی 
قهرمانــی این تیم 
در لیگ برتر در فصل 
16-2015 بود. او که 

26 بازی ملــی در کارنامه دارد، اکنون 
کمک کرد تا انگلیس به جمع چهار تیم پایانی جام 
جهانی 2018 راه یابد.واردی بعد امضای قرارداد 
جدیدش، به سایت رســمی لسترسیتی گفت:» 
این احساس فوق العاده ای است که می توانم 4 
سال دیگر در لسترسیتی باشــم. همه می دانند 
که من چه احساسی از بازی در این باشگاه دارم. 
مسیری که من، تیم و باشگاه در چند سال گذشته 
طی کردیم، فوق العاده بود. آغاز فصل جدید برای 
لسترسیتی فوق العاده است و من خیلی خوشحالم 

که عضوی از این تیم هستم.«

تاتنهام؛ تنها باشگاه بدون خرید 
از ۲۰۰۳

فصل نقل و انتقاالت لیگ جزیره  روز پنجشنبه 
با جابه جایی چند بازیکن به پایان رسید. با وجود 
فعالیت های باشگاه های مختلف لیگ جزیره در 
فصل نقل وانتقاالت و ریخت وپاش هایی که برخی 
از این باشگاه ها داشتند، یکی 
از مدعیــان قهرمانی 
فعالیتــی  هیــچ 
نداشــت. باشگاه 
تاتنهام هاتســپرز 
در نقل وانتقــاالت 
تابســتانی بازیکنــی 
جذب نکرد که این آمار از سال 
2003  بی سابقه بوده است. مائوریسیو پوچتینو در 
این خصوص گفت: » من از اینکه همه بازیکنان 
فصل گذشته تیم را در اختیار دارم، راضی هستم. 
فکر می کنم باشگاه با تمدید قراردادهای بازیکنانی 

چون هری کین، کار بزرگی انجام داد. « 

هم افزایی در اسکواش اصفهان کم است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مدیر تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه، انتقال ملی پوش ایرانی به 
این تیم را تمام شده تلقی کرد.مرتضی پورعلی گنجی در صورت 
پیوستن به ترابزون اسپور، ســومین ملی پوش ایرانی این تیم در 
فصل جدید ســوپرلیگ ترکیه پس از وحید امیری و سیدمجید 
حسینی خواهد بود. تیم ترابزون اســپور در نخستین بازی فصل 

جدید سوپرلیگ ترکیه به مصاف تیم باشاک شهیر می رود.

انتقال پورعلی گنجی به ترابزون اسپور تمام شده است

مهاجم ایرانی شارلروا قرارداد خود را به مدت 4 سال با این باشگاه 24
بلژیکی تمدید کرد.کاوه رضایی، مهاجم ایرانی شارلروا پس از یک 
فصل درخشان به همراه تیم بلژیکی قراردادش را تا سال 2022 
تمدید کرد. در این فصل رضایی در این باشگاه بلژیکی تنها نیست 
و امید نور افکن و علی قلی زاده، دو بازیکن ایرانی دیگر این فصل 

شارلروا هستند.

کاوه رضایی تا ۲۰۲۲ با »شارلروا« تمدید کرد

09

پزشکان  اندونزی  آماده 
خدمت رسانی به ورزشکاران

وزارت بهداشت اندونزی از استقرار مراکز بهداشت و 
کمک رسانی پزشکان و پرستاران در طول بازی های 
آسیایی خبر داد.1805 پزشــک تعلیم دیده قرار 
اســت در جریان بازی های آســیایی 2018 به 
ورزشــکاران خدمات ارائه دهند.دبیر کل وزارت 
بهداشت اندونزی این خبر را اعالم کرد. عالوه براین 
وزارتخانه بهداشت اندونزی 400 پزشک، پرستار، 
فیزیوتراپ و 170 مرکز پزشکی را آماده کمک به 

ورزشکاران کرده است.

مسن ترین ورزشکار بازی های 
آسیایی ۲۰18

»لی هیونگ فانگ« ورزشکار اهل مالزی در حالی 
در بازی های آسیایی 2018 اندونزی شرکت می کند 
که مسن ترین ورزشــکار این دوره از بازی هاست.

وی در این باره گفت:» خوشــحالم کــه در بازی ها 
شرکت می کنم چرا که مسن ترین عضو تیم مالزی 
هستم. امیدوارم که همراه با هم تیمی هایم از بازی ها 
لذت ببریم«.این ورزشــکار در رشــته پاســور در 
بازی های آســیایی رقابت می کند و 81 سال دارد. 
او 70 سال مسن تر از جوان ترین ورزشکار بازی های 
آسیایی در کاروان مالزی اســت که 11 سال دارد 
و در اســکیت بردینگ رقابت خواهد خواهد کرد.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی به طور رسمی از 
27 مرداد در جاکارتا و پالمبانگ آغاز می شود.

 لیدر سرشناس  
مقصر اتفاقات اهواز 

در جریان بازی تیم های تیم پرســپولیس مقابل 
استقالل خوزستان در اهواز، حاشیه هایی چه قبل 
و چه در حین بازی به وجود آمد که باعث شــد تا 
حاشیه های زیادی در ورزشــگاه به وجود بیاید و 
شرایط برای برگزاری بازی نرمال نبود. در این بین 
بعد از بازی، بازیکنان پرسپولیس انتقادات تندی به 
مسئول کانون هواداران باشگاه شان داشتند و معتقد 
بودند که حوادثی کــه او در بازی هفته قبل مقابل 
فوالد خوزستان روی سکوها رقم زده بود باعث شد 
تا آنها 90 دقیقه فحش بخورند و زیر باران ســنگ 
قرار بگیرند.پرسپولیســی ها بعد از پایان بازی در 
مصاحبه هایشان از یکی از لیدرهای باشگاه و اتفاقاتی 
که روی سکوها رخ می دهد، انتقاد کردند. لیدری 
که چهره کامال شناخته شده ای محسوب می شود. 

قرارداد تیام برای استقاللی ها 
عبرت شد!

اســتقالل قرارداد ســفت و محکمی با »الحاجی 
گرو« بسته اســت.الحاجی گرو، مهاجم نیجریه 
ای به تازگی قرارداد سه ساله با آبی ها امضا کرده 
است. از آنجا که قرارداد با تیام مشکل زیادی برای 
استقالل ایجاد کرد، مدیران جدید باشگاه قرارداد 
سفت و سختی با بازیکنان جدید از جمله الحاجی 

گرو بستند. 
خبرهای رسیده از باشگاه حکایت از آن دارد که این 
بازیکن در صورت جدایی باید رقمی نزدیک به 900 

هزار دالر به باشگاه استقالل پرداخت کند.

 بدشانسی خانزاده؛
 یک ماه دور از میادین

محمدرضا خانزاده، مدافع ملی پوش کشورمان که 
در بازی هفته اول لیگ ستارگان مصدوم شده بود 
و بنا به گزارش رســانه های قطر تنها یک هفته از 
میادین دور خواهد ماند؛ اما با اعالم ماچاال، سرمربی 
االهلی او یک ماه خانه نشــین شده است.ماچاال 
پیش از دیدار با قطر در هفته دوم لیگ ستارگان 
عنوان کرد: مصدومیت خانزاده به ضرر ما شد؛ اما 
تالش کردیم تا بازیکن جایگزینی را برای مدت یک 

ماهه دوری او از میادین پیدا کنیم.

در حاشیه

پیشخوان

پیرمردهــای  پیــکار   
پرهیجان ستاره های اصفهانی تیم ملی والیبال برای تکرار قهرمانی در آسیا

  همراه با ورزشکاران اصفهانی شرکت کننده در بازی آسیایی جاکارتا؛  

فضای مجازی

شایعه ازدواج طارمی و قریشی قوت گرفت
سحر قریشی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش )که البته خیلی زود آن را حذف کرد( به 
شایعه ازدواجش با مهدی طارمی  قوت بخشید. در این عکس سحر قریشی انگشتری به دست دارد 

که مشابه آن را پیش تر در دست مهدی طارمی دیده بودیم.

استقالل- تراکتورسازی؛ 
رونمایی از ستاره ها

پرســپولیس بــه دنبال 
سومین پیروزی متوالی

پرسپولیس به خوزستانی  
دیگر رسید، به دنبال شیرینی 

یزدی!

»سروش« فراتر از بازیکن ساالری!
وقتی می گوییم »بازیکن ساالری« دقیقا داریم در مورد پدیده هایی مثل پیوستن سروش رفیعی به فوالد 
برای نیم فصل حرف می زنیم؛ اتفاقی که بعید است هیج کجای دنیا رخ بدهد؛ اما فوالد بابت رقم خوردن 
آن صدها میلیون تومان هزینه کرد.جالب است که تیم اهوازی حتی درگیر بازی های آسیایی هم نیست 
که بشود به نوعی این انتخاب را توجیه کرد. آنها کال برای 15 بازی لیگی و احتماال یکی، دو مسابقه حذفی 
سروش رفیعی را جذب کردند. در هفته اول اصال کارت بازی سروش رفیعی صادر نشد و در مسابقه دوم هم 
که او مقابل پرسپولیس در ترکیب اصلی فوالد قرار گرفت، تبدیل به یکی از بدترین بازیکنان زمین شد؛ 
البته تعجبی هم ندارد. او سه ماه است تمرین نکرده و فقط نیم فصل طول می کشد تا آماده مسابقه شود، 

بعدش هم پولش را از فوالد می گیرد و به پرسپولیس می رود. خسته نباشید واقعا!

هت تریک گیتی پسند در پیروزی با شکست مقاومت قرچک
در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی پسند میهمان تیم مقاومت قرچک بود که در پایان با 
نتیجه سه بر صفر از سد این تیم گذشت و با 13 امتیاز به صدرنشینی خود در جدول رده بندی لیگ ادامه داد. 
گل های سرخ پوشان اصفهانی را مسلم اوالدقباد )یک گل( و مهران عالیقدر )دو گل( به ثمر رساندند.از حواشی 
این دیدار می توان به  رفتار غیر اخالقی هواداران تیم مقاومت قرچک اشاره کرد، فحاشی تماشاگران مقاومت 
قرچک علیه بازیکنان ملی پوش گیتی پسند از دقایقی قبل از آغاز بازی آغاز شد و تا پایان ادامه پیدا کرد.دروازه 
گیتی پسند در شرایطی مقابل مقاومت قرچک بسته ماند که این دومین کلین شیت سپهر محمدی در لیگ 
برتر فوتسال بود.شاگردان رضا لک در هفته ســوم و چهارم هم به ترتیب تیم های شهرداری ساوه و پارسیان 
شهر قدس شکست دادند و با غلبه بر مقاومت قرچک، توانستند با سه برد متوالی در پیروزی هت تریک کنند.

رییس فدراسیون اسکواش اظهار داشت: برای نخســتین  بار دو ورزشکار پسر، 3 ورزشکار دختر، یک 
سرمربی آقایان و یک سرمربی بانوان، یک کارشناس خبره ورزشی که از سوی ستاد مسابقات آسیایی 

دعوت شده و یک داور از کشورمان در بازی های آسیایی جاکارتا حضور پیدا خواهند کرد.
مسعود ســلیمانی افزود: اردوی ملی پوشــان از اول خرداد ماه آغاز شده اســت، در مجموع 9 نفر از 
فدراسیون اسکواش به این رقابت ها اعزام خواهند شد که سجاد زارعیان، علیرضا شاملی، حدیث فرزاد، 
فرشته اقتداری و غزال شرف پور ورزشکاران اعزامی هســتند. وی در ادامه بیان داشت: ویزا و البسه 
کاروان اسکواش از سوی کمیته ملی المپیک به آنها تحویل شده اســت، 26 مرداد ماه عازم جاکارتا 

خواهند شد، در افتتاحیه مسابقات حضور خواهند داشت و 10 شهریور ماه به کشور باز می گردند.
سلیمانی در خصوص شانس مدال آوری اســکواش در جاکارتا نیز گفت: آیلین نیری، بهترین بازیکن 
ایران به دلیل مصدومیت در این مسابقات حاضر نخواهد بود، نوید ملک ثابت نیز به دلیل برخی مشکالت 
شخصی از حضور در این رقابت ها بازماند؛ باز هم به عنوان یک مدعی جدید در اسکواش آسیا به این 
فکر هستیم که کم کاری نکنیم، با افتخار زیر پرچم ایران بازی کنیم و نهایت توان خود را در اسکواش 
نشان دهیم؛ قطعا زنگ تفریح برای حریفان نخواهیم بود، همه همت خود را برای کسب مدال به کار 
می گیریم. وی با اشاره به وضعیت این رشته در اصفهان اذعان کرد: پتانسیل اسکواش اصفهان بسیار 
بیشتر است، بزرگ ترین مشکل اســکواش اصفهان کم بودن هم افزایی بین اعضاست که باید ارتباط 
اعضا با یکدیگر بیشتر شود. رییس فدراسیون اسکواش در پایان خاطر نشان کرد: اصفهان چند سالی 
است دارای اسکواش شده و نیرو سازی خوبی در اصفهان صورت گرفته است و میزبانی های این استان 

در کشور نمونه است.

رییس فدراسیون اسکواش:
هم افزایی در اسکواش اصفهان کم است

ســوت آغاز هجدهمین دوره بازی های 
آسیایی 2018 در شرایطی 27 مردادماه سال 
جاری در شهر جاکارتا به صدا در می آید که 
تیم ملی والیبال ایران بــه عنوان یکی از 
شانس های اصلی قهرمانی در این دوره از 

بازی ها به شمار می رود.
در این دوره از بازی های آسیایی که 9 تیم ورزشی 
در کاروان اعزامی از کشور به این رقابت ها حضور 
دارند،در میان رشته های تیمی شرکت کننده در 
این رقابت ها مانند فوتبال، هندبال ، بســکتبال، 

 واترپلــو، کبــدی و والیبــال  تا حــدود زیادی
 می توان روی مدال طالی شاگردان کوالکوویچ 
 حســاب باز کرد؛ چرا که این تیم در ســال های
  اخیر عملکــرد خوبی را از خــود در رقابت های
  بین المللی به نمایش گذاشــته و توانسته خود 
 را  به عنــوان بهترین تیم آســیایی معرفی کند 
 بــرای همیــن اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهد 
می توان مدال طالی این رشــته را برای ایران در 

نظر گرفت. 
این تیم  از سال 2009 تا 2014  موفق به کسب 
دو عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا، یک طالی 
بازی های آسیایی، یک مقام چهارمی لیگ جهانی 

و یک مقام ششمی در قهرمانی جهان شده است. 
همچنیــن تیم ملی ایــران در ســال 2016 در 
مسابقات انتخابی المپیک توانست بعد از 52 سال 
به عنوان تیم دوم به المپیــک 2016 ریو صعود 
کند و در سال 2017 برای نخستین بار موفق به 
کسب مدال برنز و سومی در مسابقات جام بزرگ 

قهرمانان جهان 2017 شد.
تیم ملی والیبال ایران که در دوره قبلی بازی های 
آسیایی به مقام قهرمانی دست یافته بود در این 
دوره از بازی ها در مرحلــه گروهی در گروه دوم 
بازی های آسیایی در کنار پاکستان و مغولستان 
قرار دارد و اولین دیدار خود را ساعت 16:30 روز 

 31 مردادماه به وقت محلی برابر پاکستان انجام 
خواهد داد.

تیم ایــران بعــد از یــک روز اســتراحت، دوم 
شــهریورماه از ســاعت 9 به وقت محلــی برابر 
مغولستان قرار می گیرد تا با برگزاری دو مسابقه، 
دیدارهــای مرحله گروهی برای ایــران به پایان 
برسد. در میان اسامی اعالم شده تیم ملی والیبال 
از ســوی کوالکوویچ نــام دو بازیکــن اصفهانی 
به چشــم می خورد، امیر غفــور و محمد جواد 
معنوی نژاد والیبالیست های اصفهانی هستند که 
در پست قدرتی زن و پشت خط زن برای تیم ملی 

به میدان می روند.

سمیه مصور

امیر غفور 
 قدرتی زن اصفهانی تیم ملی والیبال در سال 1370 در شهر 
کاشان به دنیا آمد و در همان شهر والیبال خود را شروع کرد. 
او  که خیلی زود مراحل پیشرفت را پشت سر گذاشت ابتدا 
سر از تیم ملی جوانان در آورد و در ادامه درخشش خود به 
تیم ملی ایران دعوت شد. والیبالیست اصفهانی در مسابقات 

انتخابی المپیک 2012 از ستارگان تیم ملی ایران بود و در 
مسابقات قهرمانی والیبال آسیا در سال 2013 توانست با کسب 

عنوان بهترین اسپک زن، اولین جایزه معتبر خود را در این 
مسابقات به دست آورد.

 غفور اگرچه مدتی به خاطــر مصدومیت از تیم ملی 
ایران دور بود ولی دوباره توانســت با تالش بسیار به 
ترکیب تیم ملی ایران راه یابد به طوری که کووالویچ 

روی او برای بازی های آســیایی جاکارتا حساب 
ویژه ای باز کرده است. بازیکن اصفهانی تیم 

ملی والیبال در صورت آماده بودن همواره 
مطمئن ترین گزینــه در خط حمله برای 
ســعید معروف بوده و در خیلی از بازی ها 
 عنــوان امتیازآورترین را کنــار نام خود

 دیده است.

محمد جواد معنوی نژاد
 محمد جواد معنوی نژاد که این روزها بهترین والیبالیســت ایرانی محسوب 

می شــود در ســال 1374 در اصفهان به دنیا آمد. او فعالیت در  این 
رشــته را زیر نظر پدرش که یکی از والیبالیســت های اصفهانی 
بود  آغاز کرد و در آبان 1390 در اردوی استعداد یابی تیم ملی 
نوجوانان شرکت کرد و با گذراندن 26 دوره اردوی آمادگی به 
عضویت این تیم در آمد. این تیم یک سال بعد به مقام قهرمانی 
نوجوان آسیا دســت یافت که محمد جواد معنوی نژاد کاپیتان 

این تیم محســوب می شــود. درخشش والیبالیســت اصفهانی 
همچنان ادامه داشــت تا اینکه در تیم ملی بزرگســاالن ایران هم 

بازی های خوبی را از خود به نمایش گذاشــت و توانســت به باشگاه 
ورونای ایتالیا راه یابد. آمادگی باالی معنوی نژاد ســبب شــده تا 

 کووالویــچ روی او به عنوان یک ســتاره حســاب زیادی
 باز کند.
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اصفهان می تواند الگوی زیباسازی کشور باشد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

آب رسانی به فضای سبز 
اصفهان با ۱۷۰ دستگاه تانکر

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان، با اشاره به همکاری بیش 
از صد نفر بــرای حفظ و نگهداشــت درختان 
با ســازمان پارک ها گفت: ســازمان پارک ها 
با اســتفاده از ۱۷۰ دســتگاه تانکــر و صرف 
هزینه های سنگین، فضای سبز شهر اصفهان  

را آبیاری می کند.
»فروغ مرتضایی نژاد« با اشاره به پنج هزارو4۰۰ 
هکتار وسعت فضای ســبز اصفهان افزود: سه 
هــزار و ۷۰۰ هکتار آن در اختیار شــهرداری 
است. وی گفت: درکنار تامین آب برای مصرف 
آشامیدنی ، نیاز اســت فضای سبز شهر حفظ 
شــده و به درختان اهمیت کافی داده شــود.

مرتضایی نژاد با بیان اینکه امسال آبیاری های 
زیرســطحی در ســازمان پارک ها دنبال شده 
اســت، افزود: در حال حاضر ۷۰۰ نفر آبیاری 
شبانه روزی در شهر را انجام می دهند و بسیاری 
از هدر روی هــای آب که شــب ها رخ می داد، 

شناسایی شده است.
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان، گفت: پسابی که در کمربند 
شــرق اصفهان به کارگرفته شده، تصفیه شده 
نیســت؛ اما از استفاده از پســاب برای آبیاری 
ســطح شــهر اصفهان در تصفیــه خانه های 
شاهین شهر و سپاهان شهر گندزدایی می شود.

وی تغییر الگوی کشــت جایگزینی گونه های 
موجود با گونه های مقاوم به شرایط خشکی را 
از دیگر فعالیت های سازمان پارک ها در شرایط 
کم آبی بیان کرد و گفت: این سازمان همواره 
سعی دارد به رغم کمبود منابع آبی، فضای سبز 

شهر اصفهان را حفظ کند.

راهیابی آثار هنرمندان 
اصفهانی به جشنواره »فانوس«

هفت اثر نمایشی از اصفهان به دومین جشنواره 
ملی» فانوس« راه یافت.

مدیرخانــه تئاتر حوزه هنــری اصفهان گفت: 
از میان 4۱ نمایش نامــه ،2۱ تئاتر خیابانی و 
4۵ تئاتر صحنه ای رســیده بــه دبیرخانه این 
جشنواره، هفت اثر از اصفهان به بخش هنرهای 
نمایشی راه یافته است. جواد ایزدوست افزود: 
بر ایــن اســاس در بخــش نمایش نامه )یک 
پرتره در پس زمینه( اثر فرزانــه محبوبی نیا و 
چهار تئاتر خیابانی شــامل )تولد( از  ابراهیم 
حاجی حیــدری، )الیو ( اثــر مجتبی خلیلی، 
)منم مصیب( اثر پویان عطایــی و  )روژدا( اثر 
جالل مشتاقیان زاده به این جشنواره راه یافت.

وی گفت: همچنین تئاتــر )آوای فاخته( و  اثر 
هادی عسگری )پیرمرد، بقچه و دوچرخه( اثر 
پیمان کریمی از نمایش های صحنه ای راه یافته 

به این دوره از جشنواره است.

یک کارشناس ارشد معماری:
اصفهان می تواند الگوی 

زیباسازی کشور باشد
کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری در 
حاشیه نشســت تخصصی »تجارب کالن شهر 
تهــران در حــوزه پروژه های زیباســازی در 
بافت های تاریخی« اظهار کرد: ارتقای فضاهای 
شــهری و تدوین برنامه هــای راهبردی برای 
زیباســازی بافت های تاریخی و محیطی شهر 

اصفهان ضروری است.
»حمیــد رضــا نیلــی« اســتفاده از نظرات 
کارشناســان و صاحب نظران را در زیباسازی 
بافت هــای تاریخی اصفهــان، امری ضروری 
دانســت و افزود: بدون شــک با فراهم کردن 
فرصتی جهت استفاده هرچه بیشتر از نظرات 
تیم کارشناســی و صاحب نظر و اســتفاده از 
تجارب آن ها در خصوص زیباســازی اصفهان 
می توانیم بهــره کافی را در بهبــود بافت های 

تاریخی شهر ببریم.
 این کارشــناس ارشــد معماری با اشــاره به 
پتانســیل هــای موجــود در اصفهــان برای 
زیباســازی بافت هــای تاریخــی تاکید کرد: 
محورهای طبیعی موجود در اصفهان این امکان 
را به وجود می آورند که پروژه های زیباسازی 
در این شــهر به نحو احســن به اجرا برسند. با 
توجه به محور طبیعی زاینده رود و مادی های 
موجود، به طور خاص می توان برای زیباسازی 

شهر اقدام کرد.
نیلی با تاکید بر اینکه محوریت قرار دادن مردم 
در اجرای پروژه های زیباســازی از ضروریات 
است، گفت: در این بین جلب اعتماد شهروندان 
از سوی مدیران شهری بســیار اهمیت دارد، 
شــهر اصفهان دارای قابلیت های زیادی است 
که می تواند در زیباسازی الگوی همه شهرهای 

کشور باشد.

فرماندار اصفهان:
 شورای نامگذاری معابر 

در اصفهان قانونی عمل می کند
فرماندار اصفهان در جلسه شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت اصفهان، ضمن تبریک روز 
خبرنگار و گرامیداشت ســالگرد شهید حججی، با 
اشاره  به اهمیت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار 
کرد: ما در شرایط سختی قرار داریم. از طرفی تحریم 
و توطئه های دشــمن برای براندازی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و از طرفی نارضایتی اقشار 
و اصناف و اعتراضات بحقی که شروع شده، مسائل 

امنیتی را ایجاد کرده است.
»احمد رضوانی نائینی« در خصوص روند نامگذاری 
معابر شهری و برخی اظهارنظرات صورت گرفته در 
این زمینه تصریح کرد: مصوبات شــورای اسالمی 
شهر، زمانی قابلیت اجرایی دارد که در کمیته تبلیغ 
فرمانداری مورد تایید قرار گیرد. وی افزود: یک نفر 
به نمایندگی از شورای اسالمی استان، مصوبات را 
به لحاظ اجرایی، قانونی و حقوقی بررسی می کند و 
در صورتی که با قانون مغایرت داشته باشد و اعضای 
شورای اسالمی شــهر به مصوبه اصرار کنند، وارد 
شــورای حل اختالف و با حضور استاندار بررسی و 
تصمیم نهایی گرفته می شود. او با بیان اینکه شورای 
نامگذاری معابر شــهری در اصفهــان، طبق قانون 
عمل می کند، گفت: این نامگذاری ها در شــورای 
نظارت با حضور فرماندار، امام جمعه و ســایر اعضا 
بررسی می شود.رضوانی نائینی با بیان اینکه تغییر 
نام ایستگاه های مترو و موارد دیگر طبق قانون بوده 
است، ادامه داد: برای نام گذاری معابر، اولویت با نام 
شهداست که توسط بنیاد شــهید اعالم می شود و 
دیگر موارد نیز توسط شورای نامگذاری با مشورت 

اقشار مختلف انتخاب می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری استان خبر داد:

اجرای همزمان 5 طرح مرمتی 
در مسجد عتیق اصفهان

پنج طرح مرمتی در مسجد هزارو 3۰۰ ساله  جامع 
عتیق اصفهان زیر دست مرمت گران هنرمنِد نصف 
جهان است. مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
وگردشگری استان اصفهان گفت: امسال در یکی از 
این طرح های مرمتی، مرمت گران با بررسی محراب 
اولیه و بسیار نفیس این مسجد تاریخی  احتمال خطر 
نشت رطوبت به این محراب تاریخی را در گنبدخانه 

اصلی این مسجد تاریخی  دفع کردند.
»فریدون ا... یاری« اعتبار تخصیصی این  طرح های 
مرمتی را پنج میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: برای 
جلوگیری از نفوذ رطوبت از پشــت بام گنبد خانه 
به شبســتان اصلی، با اجرای دو طرح مرمتی، تمام 
پشت بام های شبستان اصلی با اصالح شیب بندی و 
ساماندهی مجدد ناودان ها مرمت  و از  نفوذ رطوبت 
از این بخش از مســجد به محراب تاریخی مسجد 

جلوگیری شد.
وی گفت: طرح ســاماندهی و مرمت ورودی های 
یازده گانه مســجد جامع عتیــق اصفهان ، تکمیل 
مرمت مدرس ۷۰۰ ســاله مظفری در ضلع شمال 
شرقی این مسجد تاریخی، همچنین مرمت موضعی 
کاشی های بدنه غربی و پاکســازی تزئینات ایوان 
 غربی ازدیگر مراحــل مرمت طرح هــای مرمتی 

است.

امام جمعه اصفهــان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته، اظهار کرد: باید با محتکران برخورد شود؛ زیرا 
این افراد بازار را به هم می زنند و برای مردم وحشت 
ایجاد می کنند؛ اما مردم وحشت نکنند چراکه هیچ 
مشــکلی درخصوص دالر و طال نیســت، هر چند 

بی تدبیری هایی انجام می شود.
آیت ا... »سیدیوســف طباطبایی نژاد« با بیان اینکه 
خداوند می فرماید انسان ها با اموال و فرزندان خود 
امتحان می شوند، افزود: خداوند متعال امتحان هایی 
که از ما می گیرد به تدریج سخت تر می شود؛ کسی 
قبول و سعادتمند اســت که امتحان آخری را هم 
موفق شود. همه بندگان خداوند آزمایش و امتحان 

می شوند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه نباید گفت خداوندا 
به تو از امتحانات و آزمایش ها پناه می بریم، عنوان 
کرد: باید به خداوند از انحراف و لغزش در امتحانات 

پناه برد.
وی با بیان اینکــه حضرت اســماعیل)ع( در برابر 
دســتوری که خداوند به پدرش برای قربانی کردن 
او داد، مطیع بود، تصریح کــرد: خداوند بعد از این 
امتحاناتی که از حضرت ابراهیــم)ع( گرفت، مقام 
امامت را به ایشان عطا کرد. حضرت محمد)ص( نیز 
امتحان شد. ایشان می فرمایدکه هیچ پیامبری مانند 
من اذیت نشد، ظرف ۱۰ ســال، بیش از ۵۰ جنگ 

علیه نهال نوپای اسالم انجام شده بود.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با بیان اینکه 
قرآن را باید فهمید، چراکه قرآن بهار دل هاست، به 

یکی از داستان های قرآنی 
اشاره و تاکید کرد: کسی 
کــه دنیــا را می خواهد، 
خداونــد دنیــا را بــه او 
می دهد؛ امــا این افراد در 
آخرت نصیبــی نخواهند 
داشت. اما اگر کسی طرف 
آخرت رفت، آخرت را به 

دست خواهد آورد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به پیروزی حزب ا... 
لبنان علیه حمالت رژیم کودک کش صهیونیستی 

در ســال 8۵، یــادآوری 
کــرد: لبنــان یک پنجم 
اســتان اصفهان نیست و 
آن زمان می خواســتند 
گوشه ای از لبنان را اشغال 
صهیونیست هایی  کنند. 
که تــا دنــدان مســلح 
بودند، 33 روزجنگیدند؛ 
امــا روز آخــر، حــزب ا... اعــالم پیــروزی را 
ســر دادنــد و حتــی توانســتند بخشــی از 
سرزمینشــان که توســط صهیونیست هااشــغال 

 شــده بــود را نیــز از چنــگ صهیونیســت ها
 در آورند.

وی با بیان اینکه اگر متحد باشیم، می توانیم در برابر 
دشمن ایستادگی کنیم، ادامه داد: دشمن آن قدری 
که می گوید قدرتمند نیست. یک ماه است که آتش، 
جنگل های آمریکا را در برگرفته؛ حتی به شهرها نیز 
رسیده است اما با آن همه تجهیزات، توان خاموش 

کردن آتش را ندارند.
امام جمعه اصفهــان با بیان اینکه همه ما اشــتباه 
می کنیم و دولت هم اشــتباهاتی داشــته است و 
این موضوع را همه ما می دانیــم، افزود: بازار ثانویه 
ارز آن طورکــه به نظر می رســد، راه و روش خوبی 
است. ارز مســافرتی باید به کلی قطع شود و نباید 
پول مردم را به کســانی بدهیم که برای مسافرت 
یا کار غیرضروری قصد خروج از کشــور دارند؛ مگر 
اینکه استثنایی باشد. افرادی که برای سفر مکه هم 
می خواهند از کشور خارج شوند، اگر توان دارند دالر 
خود را از بازار تهیه کنند نه اینکه از پول مردم برای 

آن ها دالر ارزان تهیه شود.
وی با بیان این  مطلب که قیمت هــا پایین خواهد 
آمد، مطرح کرد: دشــمن روی زخم می نشــیند؛ 
باید این زخــم را درمان کنیم تا مگســی هم روی 
آن ننشیند. دشمن آرزوهای خود را به گور خواهد 
برد. »کارتر«که نخســتین تحریم ها را علیه ایران 
اجرا کرد، این آرزو را با خــود به گور می برد و دیگر 
دشمنان هم نخواهند توانست. آمریکا هیچ غلطی 

نمی تواند بکند.

برخورد با محتکران ضروری است

شــهردار اصفهان در جلســه هماهنگــی اجرای پــروژه مرکز 
همایش های بین المللی اظهار کرد: سیاســت گذاری و پیگیری 
پروژه های بزرگ اصفهان به صــورت منظم هر پانزده روز یک بار 

انجام می شود.
»قدرت ا... نوروزی« تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری 
منطقه 6 آزادســازی ورودی مرکز همایش ها از ســمت خیابان 

آبشار را در اولویت قرار دهد.

شــهردار اصفهان اظهار امیــدواری کرد که عملیــات اجرایی 
مرکــز همایش هــای بین المللی تا پانــزده روز آینده ســرعت 
 گیرد و شــاهد تحرک جدی در پیشــرفت این پروژه باشــیم.
نوروزی ادامه داد: مدیریت شــهری بر استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در تکمیل سالن اجالس مصمم است و تاکنون جلسات 
متعددی با سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای این مهم برگزار 
کرده است. رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای 

شهر اصفهان در حاشیه این جلسه اظهار کرد: مرکز همایش های 
بین المللی ابر پروژه محســوب می شود؛ اما در سال های گذشته 

دردی از اصفهان دوا نکرده است.
»شــیرین طغیانــی« گفت: بخشــی از ایــن پــروژه به بخش 
خصوصــی واگــذار شــده اســت، امــا بایــد در ایــن زمینه 
 گام های موثری برداشــته شــود و بخش خصوصــی نیز فعال

 شود.

شهردار اصفهان خبر داد:
پرداخت ۸۰ درصد از بدهی های پروژه مرکز همایش های بین المللی

امام جمعه اصفهان:

 دشمن روی زخم می نشیند؛
 باید این زخم را درمان کنیم تا 

مگسی هم روی آن ننشیند. دشمن 
آرزوهای خود را به گور خواهد برد

به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت؛
 حضور شهرداران مناطق 6  و ۸ 
در دفتر روزنامه »زاینده رود«

روز خبرنگار بهانه ای بود تا مسئوالن شهری 
را نزدیک تر از همیشه در جمعمان ببینیم. 
برخی از رییس و روسا، اصال به روی خودشان هم نیاوردند که 
روز خبرنگار اســت. تعدادی از مســئوالن شــهری هم به 
فرســتادن پیام تبریکی در قالب فکس بسنده کردند و عده 
معدود و محــدودی هم بودند که حضور در محل رســانه و 
تبریــک حضــوری را انتخــاب کردنــد. در روز خبرنگار، 
»زاینده رود« به طور ویــژه میزبان دو شــهردار از مناطق 
مختلف اصفهان بود؛ »سیدرسول هاشمیان« شهردار منطقه 
8 و »محمدرضا برکت« شــهردار منطقــه6  اصفهان که با 
حضور در دفتر روزنامه و عرض تبریک و خســته نباشید، با 
خبرنگاران دیدار کــرده و با اهدای شــاخه گل از زحمات 

بچه های روزنامه تقدیر و تشکر کردند.
 در حاشیه این دید و  بازدیدها، گپ و گفت کوتاهی هم درباره 
وضعیت مالی نامطلوب رسانه ها، عدم همکاری شهرداری ها با 
رسانه های محلی، تبعیضی که در این باره گذاشته می شود 
و برخی اقداماتی که در مناطق ۵ و 8 شــهرداری اصفهان 

صورت گرفته است، صحبت شد. 
در ادامه گزارش تصویری از این بازدید را خواهید دید. 

نخستین سالگرد شهادت شهید سربلند نجف آبادی 
در زادگاه این شهید و در اصفهان برگزار شد.

حجت االسالم »علیرضا پناهیان« ســخنران مراسم سالگرد شهید 
مدافع حرم »محسن حججی« بود. حجت االسالم پناهیان در مراسم 
نخستین سالگرد شهادت شهید حججی گفت: مردم خودشان باید 
کار را دست بگیرند و کشــور را آباد کنند، دولتی موفق می شود که 
از خود مردم کمک بگیرد. حجت االســالم پناهیان همچنین اظهار 
کرد: دائما همه چیــز را دولتی کردند، دولت ها بزرگ شــده و رانت 
و فســاد اجتناب ناپذیر شــد؛ به طوری که هر چقدر قوه قضائیه هم 
قوی عمل کند، نمی تواند اوضاع را جمع کند؛ باید برگردیم به سخن 
امام)ره( که فرمود: تا می توان نباید کار را دولتی کرد.این کارشناس 
مذهبی ابراز داشــت: جای تعجب و تاسف است که ما با اینکه الگوی 
مقاومت مردمی و الگویی مانند شــهید حججــی را داریم و در این 
4۰ ســال به چشــم موفقیت های حرکت های مردمی را دیده ایم، 
 اما همین الگو را در اقتصاد نداریم و مشــکالت معیشــتی را شاهد 

هستیم.

پناهیان عنوان کرد: مدیر دولتی هرگز نمی تواند کارایی مدیر مردمی 
را داشته باشد و مردم را به ستوه می آورد؛ چه باندهای مافیایی وجود 

دارد که نمی گذارند کار مردمی شود؟
پناهیان تصریح کرد: مدیری که صفای باطن ندارد، نمی تواند به این 
مردم خدمت کنند و باالخره یا خطا می کند یــا خیانت؛ در مرزها و 

سنگر جنگ تا این اندازه شجاعت می بینیم.
وی ادامه داد: شهید حججی فقط جلوه تامین امنیت نیست؛ بلکه در 

تمام عرصه ها به این الگو نیاز داریم.

 در زمان ظهور حضرت نمی بینید که صفای مدیران از شــهدا کمتر 
باشــد و در روایت موجود اســت که خاک قدم های آن ها را مردم به 

تبرک بر می دارند.
کارشناس مســائل دینی با بیان اینکه شــهید حججی تربیت یافته 
خانواده علماســت، اضافــه کرد: پدربــزرگ شــهید حججی عالم 
مجاهد با معرفتی بود که مردم اصفهان او را نمی شناســند؛ به دلیل 
 غربتی که ایشــان دچار شــدند. وظیفه جوانان پرده برداشتن از این

 غربت هاست.
در ادامه مراســم نخستین ســالگرد شــهید حججی در نجف آباد، 
»سیدرضا نریمانی« و »مهدی سلحشور« به مرثیه خوانی پرداختند. 
قرائت دعای کمیــل و برپایی نماز جماعت از دیگــر برنامه های این 

مراسم بود.
در اصفهان و در مسجد محمدیه خیابان جی نیز هیئت فدائیان حسین 
)ع(، مراسمی به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حججی برگزار 
کرد. حجت االسالم پناهیان سخنران مراسم بود و نریمانی و سلحشور 

هم به مداحی پرداختند. 

نخستین سالگرد شهادت شهید حججی در اصفهان و نجف آباد  برگزارشد؛
یاد شهیِد سرجدا...
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امام مهدی )عج(:
از تو مى خواهم بر محمد )ص( و خاندانش، درود 
فرستى و در َفَرجم تعجيل كنى و مرا كفايت كنى 

و عافيت بخشى و حاجت هايم را برآورده سازی.
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یادداشت

تماشــای رقص ابرها به همراه لرزش هــای ناگهانی هواپیما ، 
تجربه ای بسیار شگفت انگیزتر است. تماشای کار و بار دنیا از باال ، 
تماشای زمین   بدون هیچ مرز و خط کشی.  تماشای زمین ، زمین 

دوست داشتنی و عزیز که منشا آرامش و امنیت ماست . 
متناقض ترین احوال را در پرواز تجربه می کنم. از یک سو شیفته 
پروازم؛ شیفته آن لحظه ای که هواپیما از زمین کنده می شود و با 
سرعتی حیرت آور از آن دور می شود؛ از سوی دیگر به محض آنکه 
شروع به دور شدن از زمین می کنم، به شدت مضطرب  می شوم 
و بر خودم می لرزم. وقتی هواپیما به اوج آسمان می رسد، آن گونه 
که دیگر هیچ چیــز از زمین معلوم نیســت، هر تکان کوچکی 
بیقرارم می کند. با هر لرزش هواپیما، از پنجره بیرون را تماشــا 
می کنم؛ اگر چیزی از زمین پیدا باشد، کوهی، دریایی، صحرایی 
و. . . احساس آرامش خوشایندی مرا فرا می گیرد؛ بسان کودکی 
که آغوش مادرش را از دور می بیند و با خود می گوید: هر اتفاقی 

که بیفتد، مادرم همین جاست.
اما وای بر آن لحظه ای که هواپیما به چالش می افتد و از پنجره 
آن به جز آبِی آسمان و سپیدی ابر یا ســیاهی یکدسِت شب، 
چیزی معلوم نیست . آن وقت است که استرس و دلهره موقعیتی 
من، تبدیل به عمیق ترین اضطراب وجودی  می شود. اینکه نکند 
همین وسط زمین و آسمان بالیی سرم بیاید ! اگر اینجا بمیرم چه! 

اگر هواپیما سقوط کند و من گم بشوم چه می شود؟!
نه! این »تعلیق« را دوســت ندارم. آنچه در پرواز می ترساندم، 
خود مرگ نیست. آن قدر می دانم که احتمال مرگم وقتی که در 
پیاده روهای شهر، قدم می زنم، چند برابر زمانی است که برفراز 

ابرها در پروازم.
آری! می دانم که به لطف پروردگار به سالمت در فرودگاه پیاده 
خواهم شــد و تا پرواز بعدی، دیگر خبری از اضطراِب »مرگ« 
نیست ؛ لیکن آنچه مرا در پرواز می ترســاند، احساس تعلیق و 
رهاشدگی ســنگینی اســت که در میان زمین و آسمان حس 

می کنم  .
ترسم از »تعلیق«، بیش از »مرگ« است. از اینکه به هیچ جایی 
بند نباشم. گرچه به تازگی این ترس هم کم شده و عمیقا احساس 
می کنم ذره ای هستم در بین همه ذرات کوچک و بزرگ هستی. 
حس می کنم من هم جزئی از این جهانم و همین آرامم می کند؛ 
اینکه جزئی از این جهانم و البد وقتی بمیرم با همه اجزای دیگر 
درآمیخته  و عجین می شوم. با همه این ها، »تعلیق« است که 
مرا می ترساند و هواپیمای در اوج آسمان برای من، عالی ترین 

نماد تعلیق است .
بضاعتم محدودتر از آن است که این رهایی مطلق را تاب بیاورم. 
شاید به همین دلیل به محض آنکه خلبان می گوید در حال کم 
کردن ارتفاع هستیم، دلم آرام می گیرد. همین که می فهمم در 
حال نزدیک شدن به زمین هستم، دیگر هیچ تکانی مرا نگران 
نمی کند. به محض اینکه از پنجره می بینم که به سمت زمین 
ارتفاع کم می کنیم، همان لرزش های پــرواز که تا چند دقیقه 
پیش منشا اضطرابم بود، تبدیل به هیجانی خوشایند می شود؛ 
هیجاِن آدمی که رهایی و تعلیق مطلق را تاب نمی آورد و این دل 
بیقرار را می خواهد به جایی بند کند ؛ به زمین و دلبستگی های 
شیرینش؛ به انســان که حضورش به زمین معنا می دهد و در 

آسمان خبری از او نیست .
تجربه هر پرواز به یادم می آورد که من آن نیســتم که تعلیق و 
رهایی مطلق را تاب بیاورم. من هنوز آدِم عاشقی های کوچکم.

تجربه هر پرواز، قداســت زمین را به یادم مــی آورد. »زمین«؛ 
پناهگاه امن، محکم و مهربان ما؛ شــاید دوست داشتنی ترین 

سیاره در همه کائنات!

پرواز بر فراز ابرها

سارا احراری

ترافیک دریایی 
در »آمستردام«

آمستردام، شهر عجایب 
حدی  به  اروپایی 
کشتی و قایق شخصی 
دارد که مردمش بیشتر 
دریایی  ترافیک  با 
مواجه  شهری  درون 
ترافیک  تا  می شوند 

خیابانی!

عکس روز

دوخط کتاب
اگــر آب خشــک شــود مــا 
نیــز خشــک مــی شــویم. 
پایمــان را کــه در آب مــی 
گذاریــم، طاقــت ســرمای 
آن را نداریــم. آن را که پس 
می کشــیم طاقت آفتاب را 
هم نمی آوریم. یــاد خنکی 
آب، ذهنمــان را مشــغول 
می کند و به این ترتیب نیمی 
از زندگیمــان را در این بازی 
نیمــه کاره و دوطرفــه از 

دست می دهیم...!
 چه کسی باور می کند رستم 
»روح انگیز شریفیان«

ریشــه هایمان هنوز 
در آب است

ما مثل حیوانات دریایی از آب 
بیرون افتاده می شــویم. به 
زندگی در خشکی خودمان 
را عــادت مــی دهیــم. اگر 
چه دیگر بدنمان بــا زندگی 
در آب ســازگار نیســت، اما 
ریشــه هایمان هنوز در آب 
است و از آن تغذیه می کند. 

ضریب هوشی »افوال مورگندو« دختر سه ساله انگلیسی ۱۷۱ است. ضریب 
هوشی این دختربچه در مقایسه با »آلبرت انیشتین« و »استیون هاوکینگ« 
که نظریه های پیچیده نسبیت و سیاه چاله فضایی را در جهان مطرح کردند 
باالتر است؛ زیرا امتیاز ۱۱ را آن خود کرده اســت. مادر این کودک نابغه 
»ناتالیا مورگن« ۳۱ ساله، بعد از آنکه متوجه شد فرزندش یک نابغه است، 

او را نزد متخصصان هوش برد. 
این دختر می تواند وقایعی که پیش از یک ســالگی او اتفاق افتاده است را 

به خوبی به یاد بیاورد.

ضریب هوشی دختر ۳ ساله انگلیسی باالتر از انیشتین!

»قلعه سرخ« یا »الل قلعه« یکی از پرطرفدارترین مراکز توریستی دهلی در هند 
است که ساالنه هزاران بازدید کننده از سراسر دنیا را به سوی خود می کشاند.

قلعه سرخ، سفیدرنگ بوده اما به مرور زمان با کم رنگ شدن آن، بریتانیایی ها 
قلعه را به رنگ قرمز در آوردند. پس از اتمام ساخت ۱0 ساله آن در سال ۱648، 
در سال 200۷ این مکان در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت. قلعه 
سرخ، نمونه باشکوهی از معماری است که شامل سالن های باشکوه، مکان های 
مرمرین، مسجد و باغ های زیباست. این قلعه دارای دو دروازه اصلی است: دروازه 
دهلی و دروازه الهور که دومی، نام خود از زمان های پیوند هند با پاکستان گرفته 

است.

قلعه سفیدی که سرخ شد!

»فوال«ی اسالمی یا »باربی« عربی! 
عروسک »فوال« در سال ۱۹۹۹ توسط شرکت »نیوبوی« ساخته شده و در سال 200۳ وارد 
بازارهای سوریه و جهان عرب شده است. نام عروسک »فوال«، با تلفظ عربی ُفلَه، برگرفته از 

گل خوشبوی عربی »گل یاس« روییده شده در منطقه »شامات« است.
خیلی ها این عروسک یازده و نیم اینچی را رقیب »باربی« می دانند؛ اما تنها تفاوت میان این 
دو عروسک نوع پوشش آنهاست. »فوال« از لحاظ شکل ظاهری و الغری کامال به »باربی« 
شباهت دارد؛ حتی در نوع رنگ پوســت و چشمان هم هیچ تغییری در آنها ایجاد نشده و 
اندام او همانند مانکن هاست و سفیدپوست اســت.در دنیای عرب این عروسک با عنوان 
»باربی عربی« هم شناخته می شود. تنها موضوعی که »فوال« را از »باربی« متمایز می کند 

نوع پوشاک اوست که لباس های عربی پوشیده و چادر بر تن دارد. 
»فوال« زمانی که از خانه بیرون می رود، لباس های طبق عرف اسالمی می پوشد.  »فوال« از هر قوم و قبیله ای همچون  کشورهای مصر، هند، چین، 
اندونزی، آفریقای جنوبی، مغرب و امارات برایش لباس های گوناگون طراحی شده است. به گزارش نیویورک  تایمز، عروسک فوال پس از عرضه 
در بازار به سرعت تبدیل به پُرفروش ترین عروسک در خاورمیانه شد و تا سال 2006 در کشورهای عربی حدود دو میلیون فروش داشته است.

درگزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: »تقریبا غیرممکن است که از مغازه ای در سوریه، مصر، اردن یا قطر رد شوید و با خوردنی های فوال یا 
آدامس فوال روبه رو نشوید. در اینجا دختربچه ها ذهنشان مشغول فوالست و پدر ومادرهای محافظه کار که مایل نیستند برای دخترانشان باربی 

بخرند،  از اینکه برای عروسکی که جانماز دارد هزینه می کنند خوشحالند.« 
سایت »فله«، باربی عربی را این گونه معرفی می کند: دختری است ۱6 ساله که ویژگی های جسمی و اخالقی اش عربی است، زندگی کردن و 
یادگیری را دوست دارد،  به پدر و مادرش نیکی می کند، با خانواده و دوستانش مهربان است، با دقت به حرف های دوستانش گوش می دهد،  به 

اطرافش توجه دارد، مراقب برادران دوقلویش »نور« و »بدر« است و در مقابل رفتارهای بچه گانه برادران کوچکش شکیباست.

وبگردی

در اعماق جنگل های انبوه »جاوه« در اندونزی و بخش مرکزی و در بین درختان 
بلند و زیبا، یک ساختمان و کلیسای جالب با معماری عجیب و غریب خودنمایی 
می کند که سالیانه گردشگران زیادی از این اثر تاریخی و دیدنی بازدید می کنند.

کلیسای پرنده ای یا »کلیسای مرغ« دارای معماری جالب و قدیمی است که توسط 
مردم محلی همان زمان ساخته شده و در تپه های »ماگالنگ« اندونزی قرار گرفته 
است. مردی به نام »دانیل« ادعا کرده که از جانب پیام الهی از او خواسته شده این 

بنا را پی ریزی کند!

»کلیسای مرغ« در اندونزی!

اینستاگردی

تبریک احسان علیخانی به ورزشکار ۲ متر و ۴۶ سانتی متری 

 خوشحالی محمدرضا گلزار
 از کاندید شدنش در جشن حافظ

»احســان علیخانی« با انتشــار تصویری از خود و »مرتضی مهرزاد« در اینستاگرام نوشت: 
»مرتضی مهرزاد به عنوان بهترین ورزشــکار معلول دنیا انتخاب شــد. مرتضی جان بهت 
افتخار می کنیم. ۱0 سال گذشت از حضورت در ماه عسل و شــروع دوباره زندگیت. چقدر 
ما خوشحالیم که پسِر مظلوم و گوشــه گیری که بابت حرف های مردم گوشه خونه سال ها 
پنهان شده بود، امروز روِی قله جهان ایســتاده. قصه تو جهانیه برادر. دوستت دارم و بهت 
افتخار می کنم.« پ.ن: مرتضی مهرزاد، این روزها در تیم ملی والیبال نشسته مشغول فعالیت 
است و با قد دو متر و 46 سانتی متری، به عنوان بلند قامت ترین مرد ایران شناخته می شود.

»محمدرضا گلزار« در اینستاپســتش نوشت: هجدهمین جشــن دنیای تصویر »حافظ«، 
بیســت و دوم مردادماه برگزار می شــود. بهترین بازیگــران مرد: محمدرضــا گلزار )مادر 
قلب اتمی(،حامدبهداد )ســد معبــر(، پرویز پورحســینی )قاتل اهلی(، محســن تنابنده 
)فراری(،کوروش تهامی )رگ خواب(،امیر جدیدی )قاتل اهلی(، هادی حجازی فر )التاری(، 
شهاب حسینی )برادرم خسرو(، ساعد سهیلی ) التاری(، جواد عزتی )التاری(، رضا عطاران 

)نهنگ عنبر 2(، نادر فالح )سد معبر(، نوید محمدزاده )بدون تاریخ بدون امضا(.

کتاب »۱+۵ در میسان« رونمایی می شود
کتــاب »۱+۵ در میســان« روایــت خاطــرات جانبــاز، 
آزاده و رزمنــده هشــت ســال دفــاع مقدس، ســرهنگ 
»محمدنقی والیتی« است. حکایت ایثار هزاران دالورمرد از 
جان گذشــته که به مصداق آیات نورانی قرآن کریم، از ایثار 
جان و مال خود برای خداوند فروگذار نکردند و از راه مقاومت 

َِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسُبلََنا« رسیدند.  به »َوال
کتاب، روایت »۱+۵ روز« جدال با مرگ، »۱+۵ سال« مقاومت 
در برابر شکنجه های مزدوران بعثی، »۱+۵ ده سال« ایستادگی 
در راه انقالب و اسالم اســت، تا نکند روزی عده ای »۱+۵« را 
بهانه ای کنند برای پیمان بستن با کسانی که هنوز حتی نیمی 

از »۱+۵« سال از امضایشان نگذشته، آن را پاره کنند.
پیر فرزانه ما گفــت: رابطه با چنین افــرادی، رابطه گرگ و 
گوســفند اســت. آنان به دنبال گاوی شــیرده می گردند تا 
شــیره جانش را بمکند؛ البتــه هر چند عبرت هــا زیادند و 

عبرت گیرندگان اندک!
کتاب »۱+۵ در میســان« توسط انتشــارات »شب نما« و با 
همکاری موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران، در هفته 
دفاع مقدس در شــهریورماه رونمایی خواهد شــد و به همه 

عاشقان ایثار و شهادت عرضه می شود. 

 کار هنرمند 
دامن زدن به ناهنجاری ها نیست

 رسالت نوشت: »سال هاســت که خنداندن مردم به هر قیمتی در 
سینما اصالت پیدا کرده است. به همان نسبت، این سینما که از آن 
تحت عنوان »گیشه« یاد می شــود، سلیقه یا ذائقه مخاطب را هم 
پایین آورده و مسئله مهم تر اینکه هجوم ابتذال در قاب سینما به 

بستری برای ترویج انحطاط کالمی در جامعه تبدیل شده است. 
  ســینماگری که خــود را به چارچــوب های اخالقــی متعهد و
 پایبند نمی داند، اساســا دغدغه ای برای تعالی فکری و فرهنگی 

جامعه ندارد.
امروزه هر جا سخن از فروش باال یا شکســته شدن رکورد فروش 
به میان می آید، نام فیلم هایی مثال طنز اما ســخیف می درخشد؛ 
فیلم هایی  همچــون »هزارپا«، »مصادره«، »گشــت ارشــاد«، 
»اکســیدان«، »پنجاه کیلو آلبالو«، »دراکوال« و »من ســالوادور 

نیستم« و غیره. 
اگرچه برخی معتقدند که سینما آیینه تمام نمای جامعه است و به 
هر میزان که ساکنان یک جامعه به ابتذال و فحاشی روی می آورند به 
همان میزان، فرهنگ و محتوای آثار سینمایی هم تنزل می کند، اما 
واقعیت این است که باید در قالب هنر، مفاهیم ارزشمند را ارائه کرد.

 کار هنرمند دامن زدن به ناهنجاری ها نیست.  

آقا ما یک رفیق داریم کــه از 20 فروردین ماه می گه: گرما 
دیگه داره زورهای آخرشو می زنه و از ۱0 روز دیگه هوا خنک 
می شــه. طفلی امروز دیگه طاقت نیاورد و زیر بار چکشــی که 

خورد تو سرش، بیهوش شد! 
از پشتیبانی ADSL بپرســــی که راه حل بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور چیه؟ می گه مودمتون رو خاموش و روشن کنید 

درست می شه!
یک بار اومده بودن محله ما فیلم بسازن، یهو کارگردان بهم   
گفت: می خوای تو فیلم باهامون همکاری کنی؟ گفتم: آره! گفت 

پس برو کنار، بذار به کارمون برسیم!
خود شــــلوار جین هم تا میــاد خونه، شــــلوار کردی 

می پوشه. اون وقت یه عده تو خونه با شلوار جین می گردن!
بچه های  االن، دو دقیقه غذاشــون دیر بشه زنگ می زنن 
فست فود. من یادمه بچه که بودم تو زمانی که طول می کشید 

غذا بیاد سر سفره، عکس میوه های تو سفره رو می خوردم!
دیدین وقتی کولر روشنه، از کناره های پنجره صدای زوزه 
میاد؟ اینا روح هایی هســتن کــه کولر آبی کشــیده تو و حاال 

نمی تونن خارج بشن!
قیمــت جنس هــا رو کــه تــو مغازه هــا می پرســی، 
باید یک چیپس وا کنی بذاری جلوی دهنت که یک وقت از حال 

نری!

خندوانهکتابکیوسک
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