
 مدیر کل میراث فرهنگی
  خبر سرقت کاشی های مسجد امام)ره( را تکذیب کرد:

کاشی ها ارزش مادی ندارند که قابل دزدیدن باشند!
چند روزی است که خبر ناپدیدشــدن کاشی های یکی از اماکن تاریخی 

اصفهان در فضای مجازی دست به دســت می شود؛ خبری که البته با 
تکذیب از ســوی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

روبه رو شده است؛ اما نمی توان از انتشار این تصاویر به راحتی عبور کرد.
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غائله »قشم ایر«
آیا استانداری در خرید ایرالین اختصاصی اصفهان تخلف کرده است؟
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 رییس سازمان محیط زیست می گوید اصفهان آب ندارد ولی تا دلتان بخواهد صنایع آب بر دارد؛

راه حل شما چیست آقای رییس؟

محتکران اصفهانی در انتظار رای دادگاه
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
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تجمعات صنفی شهرک صنعتی امیرکبیر کشته نداشت
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

8

»مد« جدید دنیای حوادث!
به بهانه سوء قصد به پزشک نجف آبادی؛

اجرای زنده نخستین قطعات آلبوم 
گروه شاهیر

26 مردادماه /ساعت: 20:30
مجموعه فرهنگی فرشچیان

این برنامه از شــبکه رادیویــی ایران به 
منظور افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب 
وآشنایی باتازه ترین رویدادهای فرهنگی 
- هنری کشــور در زمینه های مختلف  

ایجاد شده است. 

کافه هنر
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 15:50

گالری متن / مدیا عکاسی
 19 مرداد الی 7 شهریورماه

تعمیر لوازم معیوب؛
امروز وسایلی که  یه مدته خراب 

شدن و گوشه خونه بی استفاده 
موندن رو بیاریم وسط و شروع 

کنیم به تعمیرشون

شهادت امام محمدتقی )ع( تسلیت باد

مدیر آبفا فوالدشــهر 
هــمــایـــــش  در 

»ســازگاری با کم آبی« 
بــا اعــام کاهــش مصرف 

ســرانه آب در فوالدشــهربا تبییــن و اجرای 
برنامه های فرهنگی گفت: طی یک سال گذشته  توانســتیم در فوالدشهر  با 
تبیین و اجرای  برنامه های فرهنگی که زمینه ســاز مصــرف بهینه آب بوده 
 اســت، مصرف ســرانه آب را به ازای هر نفــر 24 لیتر در شــبانه روز کاهش

 دهیم.
کاظمی به کاهش مصرف ســرانه آب در فوالدشهر اشــاره کرد و افزود: طی 
چند سال گذشته، مصرف سرانه آب در فوالدشهر 176 لیتر به ازای هر نفر در 
شبانه روز بود که با برنامه هایی که در جهت سازگاری با کم آبی در دستور کار 

قرار گرفت، این  رقم در سال جاری به 152 لیتر کاهش یافت.
وی به اجرای برنامه ارسال پیامک به مشترکان در هنگام کاهش تخصیص آب 
شرب فوالدشهر پرداخت و اظهار داشــت: در فصل تابستان با توجه به کاهش 
بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده رود، به ناچار تخصیص آب شرب فوالدشهر هم 
کاهش می یابد که در چنین شرایطی ما با ارسال پیامک به مشترکان خواهان 

مصرف بهینه آب هستیم.
وی ادامــه داد: از طریــق پیامــک به مــردم اطــاع دادیم که بــا توجه به 
 کاهش منابع آبی موجــود، نهایت دقــت را در مصرف صحیــح آب به خرج 
دهند و از مصارف غیرضروری خودداری کنند که با اجرای  این طرح تاکنون 

توانستیم در توزیع پایدارآب شرب به مشترکان موفق عمل کنیم.
مدیر آبفا فوالدشهر با بیان اینکه امسال در این شهر قطعی آب نداشتیم، عنوان 
کرد: امسال تا کنون به رغم کاهش تخصیص منابع، موفق به تامین پایدار آب 
شرب مشترکان در فوالدشهر شدیم، اما گاه مردم با افت فشار مواجه شدند که 

آن هم به دلیل توزیع عادالنه آب در دستور کار قرار گرفت.
کاظمی افزود: در تابســتان ســال جاری بعضا ســاکنان واحدهای مســکن 

مهر با قطعی آب 
مواجه شدند که این 

رویداد به دلیل مهیا نبودن 
زیرســاخت ها صــورت گرفت که 

تدابیر الزم برای رفع این مشــکل درنظر 
گرفته شده است.

وی با اشــاره به همکاری مردم فوالدشــهر در مصرف 
صحیــح آب در فصل تابســتان پرداخــت و تصریــح کرد: 

درحال حاضر 19 هزار مشترک با 55 هزار واحد مسکونی تحت پوشش 
طرح آب رسانی به اصفهان بزرگ هستند که به رغم کاهش 30 و 40 درصدی 

تخصیص آب شرب این شهر، در فصل تابستان به دلیل سازگاری مردم با کم 
آبی، شاهد چالش قطعی آب در این منطقه نبودیم.

مدیر آبفا فوالدشــهر با موثر خواندن همایش »سازگاری با کم آبی« در ترویج 
مصرف بهینه آب میان مردم اظهارداشت: همایش سازگاری با کم آبی با حضور 
بیش از پنج هزار نفر از اقشــار مختلف مردم برگزار شــد که دراین همایش 
هنرمندان بنام ملی و استانی با بهره گیری از ابزارهای مختلف هنری، مردم را 
ترغیب به مصرف صحیح آب کردند که مطمئنا برگزاری این قبیل برنامه ها در 

ترویج مصرف صحیح آب بی تاثیر نیست.
وی افزود: هنرمندان ُجنگ شــادی لبخنــد آب،  با اجرای تئاتر عروســکی 
ویژه کــودکان و نوجوانان، همچنین موســیقی و مســابقه پیرامون راه های 
 چگونگی ســازگاری با کم آبی،  مردم را به ســوی مصرف بهینه آب ترغیب

کردند.

کاهش مصرف سرانه آب در 
فوالدشهربا تبیین و اجرای 

برنامه های فرهنگی

مدیر آبفا فوالدشهر در همایش »سازگاری با کم آبی« اعالم کرد: 
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»دوران ماه عسل اعتدالیون-اصالح طلبان تمام شده 
است؟« این سوالی است که سیگنال های چندماهه 
اخیر، پاســخ مثبت به آن می دهد. اولین زمزمه ها 
از ماه های پایانی دولت یازدهم آغاز شــد. وقتی در 
آســتانه انتخابات بودیم و شــنیده می شد ممکن 
اســت در این دوره، اصالح طلبان حاضر به ائتالف 
با اعتدالیون یا همان جریان حامی دولت نباشــند. 
»ســهم خواهی« بود یا هرچیز دیگری ، درنهایت 
بخشی از بدنه اصالحات به این نتیجه رسیده بود که 
روی دیوار روحانی نمی توان یادگاری نوشت و رییس 
جمهور پایگاه مردمی و اعتبار خود را بی چون و چرا 
و صددرصد خرج اصالح طلبان نمی کند حتی اگر 
»تَکرار می کنم«های رییس دولت اصالحات، او را به 

»پاستور« برساند. 
وقتی اصالح طلبان راه خود را در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا جدا کردند و تصمیم گرفتند 
لیست هایی مستقل ارائه بدهند، زمزمه های اختالف 
و جدایی میان اصالح طلبان جــدی تر از هرزمانی 
شنیده شد. بخشی از این جریان همچنان بر حمایت 
از روحانی تاکید و عقیده داشت وقتی اصالح طلبان 
رگباری ردصالحیت می شوند و شانسی برای حضور 
در بدنه حاکمیتــی را ندارند، چاره ای نمی ماند جز 
حمایت از روحانی ؛ شیخی اصولگرا که اندیشه هایش 
اصالح طلبانه شده است! عده ای دیگر اما خواهان 
»عبور از روحانی« بودند. تئوریسین های این جریان 
از جمله »سعید حجاریان« تاکید داشتند که باید از 
روحانی حمایت کرد. جوان ترها اما خواهان به صحنه 
آوردن گزینه ای مثل »اسحاق جهانگیری« بودند که 
وقتی در مناظرات انتخاباتی »پدیده« لقب گرفت، 

بیش از پیش هم به این موضوع دامن زده شد. 
درنهایت اما اصالح طلبان که زمینه را برای حضور 
مستقالنه در انتخابات ریاســت جمهوری و عبور از 
»حســن روحانی« مهیا نمی دیدند، ائتالف خود را 
با اعتدالگرایان و بخشــی از اصولگرایان معتدل در 
انتخابــات دور دوازدهم ریاســت جمهوری  حفظ 

کردند و به صحنه آمدند. 
»اسحاق جهانگیری« هم نقش آلترناتیو و کاندیدای 
در سایه را ایفا کرد که با کناره گیری به نفع روحانی، 
توانست به راهیابی دوباره روحانی به پاستور کمک 
کند؛ هرچند این هم افزایی اما عمر چندانی نداشت. 

از همان آغاز به کار رییس جمهور بسیاری از اصالح 
طلبان بر این عقیده بودند که او به برخی وعده های 

انتخاباتی اش پایبند نمانده و از طرفی تالش زیادی 
برای به کارگیــری چهره های غیــر اصالح طلب و 
تضعیف نقش این جریان در دولت در کنار همراهانش 
از حزب اعتدال و توســعه دارد؛ رویه ای که هر روز 
انتقادات چهره های سیاسی اصالح طلب را نسبت به 

روحانی و عملکردش بیشتر و بیشتر می کرد.
هرروز در رســانه های اصالح طلب، مطالبی در باب 
اینکه رییس جمهور به »راســت« چرخش کرده، 
نوشته می شد. باالگرفتن اختالفات میان »نوبخت« 
و »جهانگیــری« در دولت که شــایعه آن هنوز هم 
شنیده می شــود، از دیگر پالس هایی بود که اهالی 
سیاست را به این نتیجه می رساند که اوضاع خیلی 

هم خوب نیست.  
اصالح طلبان مدعی کمرنگ شدن نقش جهانگیری 
در دولت بودند و »نوبخــت« و »واعظی« را در این 
زمینه مقصر اصلی می دانستند. آن هم در حالی که 
پس از انتخابات شــنیده می شد مسئولیت چینش 
و انتخاب بخش اقتصــادی کابینه را »جهانگیری« 

عهده دار خواهد بود.
بحث و زمزمه ها ادامه داشت تا این روزها که وضعیت 
اقتصادی مملکت آشفته شده و دولت به جای موضع 
گیری ، عمال ســکوت کرده اســت. واکنشی که به 

مذاق اصالح طلبان خوش نیامده و آنها را نگران تر از 
همیشه کرده است. نگران از اینکه مبادا آفت سکوت 
و انفعال دولت و مشکالتی که به وجود آمده، گریبان 
آنها را هم بگیرد و به خاط حمایت از روحانی ، مجبور 
به پاسخگویی شوند و در انتخابات بعدی رای نیاورند. 
هشــتگ های »پشــیمانم« که برخی چهره ها و 
سلبریتی های معروف به اشتراک گذاشتند و از رایی 
که به روحانی داده بودند، عذرخواهی کردند، فضا را 

متشنج تر هم کرد. 
حاال کار به جایی رسیده که حتی »سعید حجاریان« 
یا رییس دولت اصالحات هم تلویحا تالش می کنند 
تا از روحانی اعالم برائــت کنند. به تازگی حجاریان 
طی گفت وگویی در پاسخ به این سوال که به نظر شما 
اصالح طلبان باید با دولــت روحانی چگونه برخورد 
کنند، گفته: »من معتقدم می شــود اصالح طلبان 
بگویند دولت روحانی، دولت ما نیســت؛ مشروط بر 
اینکه ذکر کنند دولت، متعلق به چه جریانی است. 
»هسته ســخت اصالحات« قدرت در تقدیر است؛ 
یعنی دولت پنهان اصالح طلبان است. اگر این هسته 
شکل بگیرد، می توان مرزها را مشخص کرد و صراحتا 
عنوان کرد که دولت در چــه زمینی بازی می کند. 
دولت کرخت و گیج است و در زمین اصالحات بازی 

نمی کند.«
کمی بعد، رییس جمهور دولت اصالحات در دیدار 
نماینــدگان ادوار مجلس، بــه صراحت برای حفظ 
اعتماد بدنه حامی جریان اصــالح طلب و به خاطر 
نقشی که در رای آوردن دولت روحانی داشته است، 
می گوید: »با همه وجود از مردم عذرخواهی می کنم؛ 

بهتر از این می توانستیم به شما خدمت کنیم.«
او تاکید کرده که در حال حاضر همه به نحوی ناراضی 
هستیم و اعتراض داریم و می گوید: »امروز مشکالت 
زیادی گریبان گیر کشور است و ناکارآمدی حکومت 
برای حل مشــکالت مردم هم مزید بر علت شــده. 
دست به دست دادن این مسائل ایران را در موقعیت 
بحرانی قرار داده است...با وجود تمام اقدامات دولت 
آقای روحانی، وضعیت اقتصادی در جامعه ما وخیم  

و بحرانی  است.«
اظهارنظرهای دو چهره مهــم در جریان اصالحات 
شاید نشانه هایی آشــکار از پایان ماه عسل جریان 
اصالحات-اعتدال باشد آن هم در روزهایی که مردم 
در شعارهایشان نشان می دهند از اصولگرا و اصالح 
طلب خسته شده اند و به دنبال مسئولی می گردند 
که به فکر درد مردم باشــد نه منافع حزب و گروه و 

تشکل سیاسی خود. 

آمریکا همکاری نظامی با 
پاکستان را متوقف کرد

دولت ترامپ اعالم کرد کــه در تصمیم خود برای 
کاهش سطح روابط نظامی با پاکستان جدی است 
و این روند در جهت سیاست واشنگتن برای کاهش 
تعامل امنیتی پاکســتان به دلیل آنچه که ایاالت 
متحده نبود همکاری طرف پاکستانی برای نابودی 
کامل شبه نظامیان و گروه های تروریستی بیان می 
کند، اتخاذ می شود.مقامات آمریکایی تاکید کردند 
این تصمیم با سرزنش از سوی مسئوالن مربوطه دو 
کشور همراه بوده است.مسئوالن دو کشور نگرانند 
تصمیم جدید دولت ترامپ تالش های اسالم آباد 
و واشــنگتن برای تقویت اعتماد دوجانبه را تحت 
تاثیر قرار دهد.ارتش پاکســتان هشدار داده اقدام 
آتی آمریکا ممکن است نگاه اسالم آباد برای کسب 
همکاری نظامی و آموزشــی را به ســمت چین و 
روسیه متمرکز کند.تعلیق پاکستان از برنامه بین 
المللی دولت ترامپ در بخش های آموزش نظامی 
سبب خواهد شد تا سهمیه 66 افسر نظامی پاکستان 

برای بهره مندی از این برنامه کنار گذاشته شود.

یک روزنامه آلمانی خبر داد:
کانادا در انتظار حمایت برلین 
در بحران روابط ریاض- اتاوا

روزنامــه »فرانکفورترآلگماینه« از عالقه مندی 
مقامات کانادا به منظور جلب حمایت کشورهای 
اروپایی به خصوص آلمــان در خصوص بحران 
روابط این کشور با عربستان خبر داد.این در حالی 
است که وزارت خارجه آلمان جزئیات دقیقی از 
محتوی گفت وگوی »ماس« با همتایان کانادایی 
و سعودی وی منتشــر نکرده اســت. براساس 
اطالعاتی که این روزنامه از ســوی دولت آلمان 
کســب کرده برلین برای گفت وگو و تشــکیک 
مساعی با سایر کشورهای اروپایی درباره مناسبات 

اوتاوا- ریاض اعالم آمادگی کرده است. 

 والدین مالنیا ترامپ 
تابعیت آمریکایی گرفتند

رســانه های آمریکایی روز جمعه گزارش دادند 
که والدین اســلوونیایی »مالنیا ترامپ« همسر 
رییس جمهوری آمریکا با اعمال نفوذ او موفق به 
کسب تابعیت این کشور شده اند.به گزارش شبکه 
خبری »ای بی سی«، »ویکتور و آمالیا کناوس« 
گرین کارت خود را به تازگــی دریافت کرده اند.

گرچه وکیل این دو هرگونه اعمال نفوذ خاندان 
ریاســت جمهوری آمریکا را در این موضوع رد 
کرده، اما منابع آگاه به »ای بی سی« گفته اند که 
مالنیا ترامپ، خود پیگیر اعطای حق شهروندی 

به والدینش بوده است.

افشای نقشه »بن زاید« برای 
حذف حاکم دبی و رییس امارات

فعال توئیتری سعودی با عنوان »مجتهد« که هر 
از چندگاهی اســرار و مسائل پشت پرده خاندان 
سعودی را برمال می کند، چند روز پیش از تغییر 
بزرگ در امارات خبر داده بــود و از آنچه »تغییر 
پولونیومی« در امارات خوانــده بود، حرف زد.به 
گفته فعاالن در فضای مجازی که اظهارنظرهای 
مجتهد را دنبال می  کنند، منظــور وی از تغییر 
پولونیومی، »ترور خلیفه بن زاید، رییس امارات 
به دســتور محمد بن زاید، ولیعهد وی از طریق 
ماده سمی پولونیوم« است.فعاالن افزودند، یکی 
دیگر از اهداف بن زایــد تغییر مدیریت امارات از 
سیستم فدرالی به سیســتم مرکزی پس از آنکه 
وی به عنوان حاکم امارات منصوب شــود و تمام 
ارکان قــدرت را به دســت بگیرد.برخی دیگر از 
فعاالن درباره منظور مجتهد از تغییر پولونیومی 
در امارات گفته  اند منظور از شخصی که بن زاید به 
دنبال حذف وی و رهایی از شر اوست، حاکم دبی 

یعنی محمد بن راشد آل مکتوم است.  

َتکرار نمی شود!

با صدور حکمی از سوی رییس جمهور؛
محسنی بندپی، سرپرست 

وزارت کار و رفاه اجتماعی شد
رییس جمهور طی حکمی براساس اصل ۱۳۵ 
قانون اساسی، انوشیروان محسنی بندپی را 
به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی منصوب کرد.
 محســنی بندپی را بــا نام »پدر ســالمت 
ایران« می شناســند؛ چراکــه مدتی معاون 
وزیر بهداشــت و مدیرعامل بیمه ســالمت 
بــود. او همچنیــن در ســه دوره )ششــم، 
هفتم و هشــتم( نماینده مجلس شــورای 
اســالمی از حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و 
کالردشــت بود.گزینه های دیگر هم به جز 
رییس سازمان بهزیستی مطرح شده اند؛ اما 
 تاکنون محتمل ترین گزینه محسنی بندپی

 است.

الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم، تایید شد 
سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد: الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
به تایید شــورای نگهبان رسید.عباســعلی 
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعالم 
کرد که الیحه اصالح قانــون مبارزه با تامین 
 مالی تروریســم بــه تایید شــورای نگهبان 

رسید.
وی اضافه کــرد: عدم مغایــرت الیحه فوق 
با شــرع و قانون اساسی مشــخص و اعالم 
شد.سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه 
طرح یک فوریتی اصالح قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان یک نوبت در شورای 
نگهبان بررسی شده است، اظهار داشت: الزم 
است جمع بندی نهایی داشته باشیم و سعی 
می کنیم تا پایان وقتی کــه قانونا در اختیار 

داریم، نظر شورای نگهبان را اعالم کنیم.

ادعای فاکس نیوز: 
ایران، موشک کوتاه برد 

آزمایش کرده است
وبگاه شــبکه خبری »فاکس نیــوز« به نقل 
از سه مقام آمریکایی مدعی شــده که ایران 
در روزهای گذشــته یک موشــک بالستیک 
آزمایش کرده است. مطابق این ادعا، آزمایش 
موشک بالستیک فاتح ۱۱۰ همزمان با رزمایش 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هفته 
گذشته، از یکی از پایگاه های نظامی ایران در 
بندر جاسک صورت گرفته است.خبرگزاری 
فارس اعالم کرده به طور مســتقل نمی تواند 
صحت ادعای فاکس نیوز که به فضاسازی علیه 

ایران شهرت دارد را تایید کند.

  آلمان: 
تصمیمی برای انتقال پول 

ایران نگرفته ایم
آلمان اعالم کرد که هنــوز تصمیمی درباره 
درخواســت ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون 
یورو از دارایی های این کشــور نگرفته است.

دولت آلمان گزارش برخی رسانه ها را مبنی 
بر اینکه به ایران اجازه انتقــال نقدی ۳۰۰ 
میلیون یورو از پول خود را از حســاب های 
بانکی اش در آلمان داده است، تکذیب کرد. 
وزارت امور دارایی آلمان با انتشــار بیانیه ای 
ضمن تکذیب این گزارشــات اعالم کرد که 
درخواست ایران هنوز در دست بررسی است 
و تاکنون تصمیمی در این باره اتخاذ نشــده 
است.یک هفته نامه آلمانی، روز چهارشنبه 
گزارش داد که واحد اطالعــات مالی وزارت 
امور دارایی به این نتیجه رســیده است که 
خروج نقدی دارایی های ایران از یک حساب 
بانکــی در هامبورگ موجب نقــض قوانین 

آلمان نخواهد شد   .

مسعود  پزشکیان 
نایب رییس مجلس:

مجید تخت روانچی، معاون سیاســی دفتر رییس 
جمهوری گفت: پیش بینــی نمی کنم گفت وگویی 
که ترامــپ مــی خواهد هرگــز پا بگیــرد، برای 
اینکــه بنیان هایی که بــرای ایــن گفت وگو الزم 
اســت وجود ندارد. شــما بیانیه اخیر کاخ سفید 
 در مــورد بازگشــت تحریم ها را مالحظــه کنید. 
دو بخــش دارد؛ یــک بخشــش فنی اســت که 
 می گویــد چــه تحریم هایــی بــاز می گــردد و

 یک بخش دیگر مقدمه و مؤخــره دارد که به نظر 
من از الفاظ زشــت و غیردیپلماتیــک در مورد ما 
اســتفاده کرده اســت. وی در پاســخ بــه انتظار 
برای دیــدار دو رییس جمهوری ایــران و آمریکا 
در نیویورک گفــت: فکر نمی کنــم چنین اتفاقی 
رخ دهد. نباید بیهــوده برای مــردم انتظار ایجاد 
کنیم. وقتی انتظار مــردم باال بــرود و اتفاقی رخ 
ندهد، مردم ناراحت می شــوند. به هرحال شخصا 
زمینه ای برای مذاکره نمی بینــم، چرا که هر چیز 
 نیازمند زمینه ای اســت و االن زمینــه آن فراهم 

نیست.

منتظر دیدار روحانی و 
ترامپ نباشید

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

خاکسپاری کودکان یمنی 
پس از فاجعه بمباران

عراق اعالم کرد به تحریم ها علیه ایران پایبند است

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس مجلس در پاســخ بــه اینکه آیا 
طرح ادعاهایی که در روز استیضاح ربیعی در 
مجلس صورت گرفت به دلیل دفاع او از ربیعی  
بوده است؟ گفت: من نمی دانم این اتهامات 
را برای چه چیزی مطرح کردند اما اکنون از 
همه دعوت می کنم که وضعیت زندگی بنده را 
ببینند، آنکه حساب پاک است از محاسبه چه 
باک است. نمی خواستم این کارها را بکنم ولی 
وقتی این حرف ها را می زنند من هم چاره ای 
ندارم. پزشــکیان ادامه داد: بنــده به عنوان 
یک جراح قلب با ۳۰ سال سابقه تدریس در 
دانشگاه از همه دعوت می کنم که زندگی من 
را در تهران و تبریز از نزدیک ببینند و آن را با 
زندگی آقایان مقایســه کنند. کار دختر من 
موضوع پنهانی نیســت، جدا از آن می توانند 
زندگی اطرافیان من را ببینند و آنگاه ادعاهای 

آنها بررسی شود.

 آنکه حساب پاک است 
از محاسبه چه باک است

عالءالدین بروجردی
نماینده مردم بروجرد:

محمــد نهاوندیــان در خصوص مشــکالت اخیر 
اقتصادی می گوید: باید ببینیم مسائل و نوساناتی 
که در اقتصادمان شاهد هستیم آیا ریشه در واقعیت 
اقتصادی و روندی که در ۵ ســال گذشــته تجربه 
کردیم، داشته است.معاون اقتصادی رییس جمهور 
درخصوص تغییرات ایجاد شده در مدیریت بانک 
مرکزی و بســته جدید ارزی دولــت گفت: هدف 
از تغییرات انســجام و هماهنگی بیشتر و خدمت 
باکیفیت به مردم و اقتصاد کشــور است.وی افزود:  
خود تغییر، موضوعیت ندارد و هــدف تغییر مهم 
است. هرگاه تغییر در افراد الزم باشد رییس جمهور 
تصمیم می گیرند و اجرا می شود. آنچه به عنوان یک 
نقطه مثبت پیش روی ما قرار دارد این است که با 
تشکیل شــورای عالی اقتصادی به ظرفیت باالیی 
از هماهنگــی اقتصادی دســت یافته ایم و طبیعتا 
وقتی که ســه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از آغاز 
فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت 
هماهنگ عمــل کنند برآینــد مدیریت اقتصادی 

کشور بهتر خواهد شد.

فرمانده اقتصادی دولت 
رییس جمهور است

معاون اقتصادی رییس جمهور: 

عالءالدین بروجردی، نماینده مردم بروجرد 
و رییس سابق کمیسیون امنیت ملی گفت: 
احتمال مذاکــره با آمریــکا را صفر می دانم 
چراکه سیاســت اعالم شــده و اعمال شده 
آمریکایی ها علیه جمهوری اســالمی ایران 
است و این سیاست ها کامال خصمانه و تحقیر 

آمیز است.
 بروجردی در پاسخ به این سوال که آیا ایران 
اموال بسیاری در آمریکا دارد که می تواند با 
بهبود روابط آن اموال را آزاد کند، گفت: این 
اموال سال هاســت در آن کشور بلوکه شده 
و روال خاص خــود را دارد. مــا پرونده های 
متعددی در محاکم بین المللی داشــتیم که 
در برخی موارد پیروز شدیم و توانستیم این 
اموال را پس بگیریم؛ بنابراین اگر فکر کنیم از 
طریق مذاکره می توانیم به اموال خود برسیم 

اشتباه است.

احتمال مذاکره با آمریکا را 
صفر می دانم

پیشخوان

بین الملل

دوران ماه عسل اصالح طلبان-اعتدالیون تمام شده است؟
معمای مصونیت احمدی نژاد

چهره ها

زمان محاکمه »رویانیان« مشخص شد
سرپرســت مجتمع قضائی کارکنان دولت گفت: پرونده »رویانیان« تعیین وقت شده است.سید حمید 
رضا حســینی، سرپرســت مجتمع قضائی کارکنان دولت، در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد 
رویانیان، رییس سابق ستاد مدیریت حمل و نقل و ســوخت با اتهام تخلفات مالی گفت: پرونده این فرد 
تعیین وقت شده است و تا پایان تابستان  محاکمه می شود.سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی هم، گفت: برای تعدادی از کارشناسان،مدیران و کارمندان 
پرونده هایی مفتوح شده بود و در حال حاضر برای تعدادی از کارشناسان حکم  اعم از محکومیت و برائت 
صادر شده و تعدادی از پرونده ها هم در مرحله تعیین وقت هستند.وی افزود: فعال برای مدیران شهرداری 
حکمی صادر نشده است.این مســئول قضائی در رابطه با پرونده حقوق های نجومی، گفت: این پرونده 

همچنان مفتوح است.

عراق اعالم کرد به تحریم ها علیه ایران پایبند است
منذر عبدرالقادر الشیخلی، نایب رییس بانک مرکزی عراق در نامه ای رسمی به تمام بانک های عراقی اعالم 
کرد که طبق دستور شورای مدیریت بانک مرکزی ممنوعیت عدم معامله با دالر با بانک های ایرانی باید تداوم 
یابد.وی در رابطه با یورو اعالم کرد که این مسئله به شرایط معامله با بانک مرکزی اروپا و بانک هایی که با یورو 
معامله می کنند، بستگی دارد.به گزارش ایسنا، پیش از این نوری مالکی ضمن مخالفت با تحریم های تحمیل 
شده از سوی آمریکا علیه ایران  گفت که ما از جامعه بین المللی می خواهیم که با این سیاست های ظالمانه 
که علیه ملت ها وضع می شود مخالفت کنند.این در حالی است که نخست وزیر عراق در واکنش به از سرگیری 
تحریم های آمریکا علیه ایران گفت که مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم؛ اما بغداد به منظور حمایت از 
ملت عراق به این تحریم ها پایبند خواهد بود.سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق نیز گفت که تحریم های 

آمریکا علیه ایران یک خطای اساسی است و برای حل مشکالت میان کشورها این تصمیم درست نیست.

زینب ذاکر

تکرارآب نبات اروپایی

مخالفت سوییس، آلمان، 
ژاپن و ترکیه بــا تحریم های 

آمریکا علیه ایران

آب هــای ایــران در تور 
ماهیگیران چینی

2 هزار تومان رشوه برای هر 
دالر دولتی

کیوسک جهانی
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 اصفهان میزبان سی و پنجمین کنفرانس
 پارک های علم و فناوری

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 دسته چک  های خود را 
عوض کنید

صاحبان دسته چک فقط تا پایان مردادماه 
فرصت دارند دســته چک  خود را تعویض و 
آن را تبدیل به چک های صیادی کنند؛ در 
غیر این صورت چک قدیمی در سایر بانک ها 
پذیرش نخواهد شــد. در روزهای گذشته 
اغلب بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان 
خود تاکید کرده اند که طبق دستورالعمل 
بانک مرکزی واگذاری چک ســایر بانک ها 
با طرح قدیم فقط تا آخر مرداد امکان پذیر 
اســت؛از این رو برای واگــذاری چک های 
قدیمی با هــر تاریخی به شــعب مراجعه 
کنند. ماجرا از این قرار اســت که در پایان 
شهریورماه سال گذشته، »سامانه صیاد« به 
عنوان سامانه صدور یکپارچه چک راه اندازی 
شد تا اصالح رویه و روال صدور دسته چک، 
یکسان ســازی مولفه هــا و خصیصه های 
محتوایی و امنیتی چک در شــبکه بانکی 
اجرایی شود. از آن زمان به مرور بانک ها به 
سامانه متصل شدند تا مشتریان نیز بتوانند 
همزمان دسته چک های خود را تعییر داده 
و به دسته چک های صیادی تبدیل کنند. 
یکی از ویژگی های مهم چک های  صیادی 
به کاهش چک های برگشــتی برمی گردد؛ 
زیرا در استفاده از چک های صیادی امکان 
استعالم از پیشــینه فرد صادرکننده چک 
وجود دارد و در این حالت، دریافت کننده 
چک با اطمینان بیشتری آن را قبول خواهد 
کرد. در دســته چک های صیادی، چک ها 
به صورت متحدالشــکل بوده و دیگر مانند 
دســته چک هــای قدیمی کــه در تعداد، 
طرح ها، رنگ ها و اندازه های مختلف بودند، 
نیســتند. چک ها با هدف یکپارچه سازی و 
استانداردســازی طراحی شده و به عبارتی 
به چک به عنوان یــک ارواق بهادار هویت 

داده می شود.

بازار

جارو شارژی

 تهدید تخم مرغی
 معاون وزیر کشاورزی 

در پی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار مصرف، معاون 
وزیر کشاورزی اعالم کرد که اگر قیمت این محصول 
با توجه به وعده ای کــه تولیدکنندگان برای عرضه 
مستقیم آن داده اند، کاهش نیابد با واردات مجدد، 
قیمت ها را متعادل می کنیم، اما هیچ مشــکلی در 
تولید و تامین تخم مرغ نداریــم. معاون وزیر جهاد 
کشاورزی در امور دام در این باره گفت: هیچ تغییری 
در تولید و تامین تخم مرغ در هفته های گذشــته 
نداشــته ایم که باعث افزایش قیمت این محصول 
پروتئینی شود؛ به نظر می رسد گرانی تخم مرغ ناشی 
از هیجانات بازار است و از سوی دیگر نیز سوداگری 
و واسطه گری همواره در بازار محصوالت کشاورزی 

اثرگذار بوده است.
»مرتضی رضایــی«  افزود: در بــازه زمانی مذکور، 
تولیدکننده کاهش تولید نداشــته و مصرف کننده 
نیز مصرفش را بیشتر از گذشته نکرده است، به نظر 
می رسد عواملی به غیر از عوامل فنی و تولید در بازار 

تخم مرغ اثرگذار است.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رنو از ایران نرفته است

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجــارت و رییس 
هیئت عامل  سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران، در خصوص خروج »رنو« از ایران اظهار کرد: 

رنو از ایران نرفته است و هنوز فعال است.
»منصور معظمی« در تشریح اقدامات شرکت رنو در 
ایران گفت: فعالیت های رنو در بخش »رنو پارس« 
و فروش محصوالت رنو به ایــران صورت می گیرد. 
این شرکت در سال های گذشته، اظهار تمایل برای 
مشارکت و ســرمایه گذاری تولید در ایران را کرده 
بود. وی افزود: فعالیت هــای »رنو پارس« همچون 
گذشــته در ایران ادامه دارد و این شرکت قول داده 
که در زمینه تامین قطعات ماشین های رنو در ایران 

مشکلی به وجود نیاید.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در رابطه با 
سرمایه گذاری رنو در ایران اظهار کرد: سرمایه گذاری 
رنو در ایران شروع نشده و دلیل اصلی این موضوع این 
است که ما به عنوان شریک اصلی رنو نتوانسته ایم 
به تعهدات خود عمل کنیــم. معظمی اضافه کرد: 
قرار بر این بود که سازمان گســترش اقداماتی در 
جهت شروع سرمایه گذاری رنو انجام دهد، اما این 
اقدامات کمی طوالنی شد؛ اکنون ما به همه تعهدات 
خود عمل کرده ایم و در حال گفت وگو برای شروع 

سرمایه گذاری رنو در ایران هستیم.

جارو شارژی بوش 
BBH Move 6 مدل

 1,247,900
تومان

جارو شارژی بلک اند 
DVJ320J دکر مدل

 618,300
تومان

جارو شارژی پارس 
Shark خزر مدل

 361,800
تومان

مرضیه محب رسول

خبر خرید »ایرالین قشم« توسط استانداری اصفهان 
که توسط اســتاندار اصفهان رســانه ای شده بود، به 
سرعت از سوی رســانه ها و افکار عمومی مورد توجه 
قرار گرفت.  »مهرعلیزاده« اســتاندار اصفهان در این 
باره گفت: از روز اول برای تکمیل زنجیره گردشگری 
و کمک به ورود و خروج مسافران خارجی به تهران، 
پروژه هایی از جمله توســعه فرودگاه، قطار ســریع 
السیر تهران-اصفهان با هدف اتصال اصفهان به 6 تا 
7 پایتخت در جهان و... تعریف شده بود که البته یک 
مولفه کم داشتیم که آن یک ایرالین بود. وی با بیان 
اینکه پس از سه ماه تالش، موفق شدیم شرکت قشم ایر 
را برای توســعه ظرفیت های گردشگری و اقتصادی 
استان خریداری کنیم، افزود: به دلیل شرایط خاص 
استان و پتانسیل باالی گردشــگری، نیاز به داشتن 
ایرالین مختص اصفهان کامال احساس می شد. وی با 
بیان اینکه قشم ایر 14 هواپیمای در حال پرواز دارد، 
تصریح کرد: این ایرالین ساختار و امکانات خوبی دارد و 
موافقت نامه این خرید امضا شده؛ می توانیم بگوییم این 
شرکت هواپیمایی متعلق به استانداری اصفهان است.

 استاندار اصفهان با یادآوری اینکه براساس توافق نامه 
باید مراحل بعدی خرید انجام شــود و اســتانداری 
قراردادهای آن را امضا کرده است، اظهار کرد:  قشم ایر 
مشکالت تحریمی ندارد و اجازه داشتن پرواز به اروپا و 
کیفیت هواپیماها و خدمات پروازی از مزایای آن است.
 مهرعلیزاده در سال گذشته نیز در گفت وگویی با اظهار 
تاسف از اینکه استان اصفهان با وجود قرار داشتن در 
مرکز کشور، از داشتن یک شرکت هواپیمایی محروم 
است، عنوان کرد: ایجاد این خط هوایی می تواند نقش 
موثری در جابه جایی مسافران سایر استان ها به تهران 

و سایر کشورها فراهم کند.
قشم ایر و مالکان نامعلوم آن!

»قشم ایر« یکی از هواپیمایی های دولتی ایرانی است. 
شرکت هواپیمایی قشم در سال 1۳7۲ با اجاره کردن 
هواپیما فعالیت پروازی خود را با نام »فراز قشم« شروع 
کرد. از ســال 1۳7۵ با انعقاد قرارداد اجاره با مالکان 
هواپیماهای مسافری پهن پیکر، پروازهای خود را در 

مسیرهای تهران- قشم، تهران- دبی و دیگر شهرهای 
ایران انجام داده است. در ابتدا پروازهای مسافری این 
شرکت با دو فروند هواپیما آغاز شد و شرکت توانست تا 
سال 1۳7۹ تعداد هفت فروند هواپیما در اختیار گیرد. 
در ســال 1۳۸۵ مالکان تصمیم به واگذاری شرکت 
گرفتند و نهایتا در ســال 1۳۸۸ شــرکت هولدینگ 
توسعه ســورینت قشــم، متعلق به »بابک زنجانی« 
مالک این شرکت شــد. پس از آنکه »بابک زنجانی« 
بدهکار بزرگ نفتی، نتوانست بدهی های خود را بابت 
فروش نفت ایران به وزارت نفت پرداخت کند، شرکت 
هواپیمایی قشم ایر به عنوان یکی از هزاران دارایی وی  
به نفع وزارت نفت مصادره شــد تا بخش کوچکی از 
بدهی های زنجانی تسویه شود. درنهایت این شرکت 
طی ســال 1۳۹۳ به وزارت نفت جمهوری اسالمی 

ایران واگذار شد.
خواب خوش استاندار برای فرودگاه اصفهان 

و چند نکته مبهم
در حالی کــه اســتاندار اصفهــان از لــزوم تقویت 
زیرساخت های فرودگاه می گوید و اینکه باید فرودگاه 
اصفهان به عنوان جانشین فرودگاه های تهران مطرح 
شود و تاکید می کند که  توسعه باند فرودگاه به منظور 
باالبردن ظرفیت نشست و برخاست هواپیما، توسعه 

ترمینال خارجی فرودگاه به منظور باال بردن امکانات 
راداری و راهبــری هوایی، زمینه کافی برای رشــد 
حمل و نقل هوایی کشور تا رسیدن به جایگاه واقعی 
خودش را فراهم خواهد کرد، اما فرودگاه اصفهان به 
علت محدودیت های موقعیت مکانی تا زمان به بهره 
برداری رسیدن، امکان توســعه پروازهای خارجی را 
ندارد. مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان،  سال 
گذشــته در خصوص طرح توسعه ترمینال پروازهای 
خارجی این فرودگاه، اظهار داشت: یکی از مشکالت 
فرودگاه اصفهــان، محدودیت ترمینــال پروازهای 
خارجی اســت که متاســفانه به رغم اینکه فرودگاه 
اصفهان بعد از فرودگاه امام خمینی و مشهد، سومین 
فرودگاه در پذیرش مسافران به مقصد و مبدا پروازهای 
خارجی است، با داشــتن 6 هزار مترمربع فضا، یکی 
از محدودترین ترمینال های پــرواز خارجی را دارد. 
همچنین  ســال گذشته اعالم شــد که طرح توسعه 
ای فرودگاه اصفهان با مشــارکت یکی از مطرح ترین 
شرکت های فرانســوی در حال انجام است؛ اما بنابر 
اعالم روابط عمومی فرودگاه اصفهان، ســرانجام این 
طرح پس از لغو»برجام« از سوی آمریکا هنوز مشخص 
نیست. البته فالحتی مدیر روابط عمومی فرودگاه ها به 
»زاینده رود« گفت که طرح توسعه فرودگاه اصفهان 

به زودی تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. طرح 
توسعه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به 
عنوان یکی از زیرساخت های توسعه در جریان سفر 
رییس جمهوری کشورمان به فرانسه در سال ۹4، بین 
شرکت فرودگاه های کشــور و یک شرکت مهندسی 
فرانســه که به عنوان چهارمین شــرکت توسعه ای 
دنیا و مهم ترین شرکت توسعه ای اروپا مطرح است، 

منعقد شد. 
»قشم ایر« و شــایعات پیرامون تخلفات 

استانداری اصفهان
اگر چه استاندار به صورت کامال مبهم از خرید ایرالین 
توســط اســتانداری اصفهان صحبت کرده و روابط 
عمومی این نهاد نیز در تماس خبرنــگار زاینده رود 
عنوان کرد که جزئیات بیشتر پیرامون این قرارداد فعال 
منتشر نمی شود و قرار است جلسه ای مطبوعاتی برای 
صحبت بیشتر پیرامون آن برگزار شود،  اما در عین حال 
»قائدیها« اعالم کرد که این خرید توسط استانداری 
به صورت قطعی صورت گرفته است و تخلفات پیرامون 
این قرارداد صحت ندارد. این در حالی است که تسنیم 
در گزارشی مدعی شد که خرید ایرالین قشم توسط 
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی تکذیب شــده 
است. »مقصود اسعدی سامانی« در این باره گفته است: 
مذاکراتیبا اســتانداری اصفهان انجام گرفته اما هنوز 
نهایی نشده، ضمن اینکه قشم ایر با خریداران دیگری 
نیز درحال مذاکره است. در همین حال مسئول کمیته 
مطالبات وزارت نفت  از مذاکــره با چند خریدار برای 
فروش هواپیمایی قشم  خبر داده و گفته است: بخش 
خصوصی اصفهان نیز یکی از خریداران این هواپیمایی 
است. »سیداصغرهندی« با بیان اینکه چند خریدار، 
خواهان خرید این هواپیمایی هستند که مذاکرات با آنها 
ادامه دارد، افزود: بخش خصوصی اصفهان که حمایت 
استانداری را با خود دارد از جدی ترین خریداران این 
خط هوایی است؛ اما هنوز مذاکرات با آنها نهایی نشده 
است. همچنین برخی از ســایت ها مدعی شدند که 
خرید ایرالین قشم به علت دولتی بودن و انجام بدون 
 تشریفات و مزایده به اســتانداری اصفهان غیرقانونی

 است.

غائله »قشم ایر«
آیا استانداری در خرید ایرالین اختصاصی اصفهان تخلف کرده است؟

بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در چهار ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۵7 
هزار و ۹۳6 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۲۸ میلیون دالر به کشورمان وارد شده است؛ به طوری که 
این کاال 1/۵ درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است. میزان واردات گوشی تلفن همراه 
به کشورمان طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 146/۵۸ درصد 
افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، حقوق و عوارض گمرکی تمام گوشی های تلفن همراه مسافری که 
به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند، دریافت شده اســت، اما راستی آزمایی اطالعات مسافران بر اساس 

اطالعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات »سامانه همتا« بوده است.

آمار جدید واردات 
موبایل اعالم شد

خبر
   

  عکس روز

کارگران کارخانه »نیلو« در انتظار بازگشت

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، خواستار توجه جدی مسئوالن برای تکمیل پروژه 
نمایشگاه بین المللی شد و گفت: نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس برای دریافت بودجه ملی به 

منظور تکمیل این پروژه مهم استانی با دولتمردان رایزنی خواهند کرد.
»ناهید تاج الدین« در بازدید از پروژه در حال ساخت شهرک نمایشگاهی اصفهان به عنوان نخستین 
شهرک نمایشگاهی کشــور، با تاکید بر لزوم همدلی مســئوالن در تکمیل این پروژه بزرگ، افزود: 
تکمیل و راه اندازی شــهرک نمایشــگاهی اصفهان تاثیر قابل توجهی بر رونق و توســعه اقتصاد این 
استان و منطقه مرکزی کشــور خواهد داشــت. وی با بیان اینکه توجه به توانمندی های داخلی در 
حوزه های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، معدن، تجارت، اصناف و کســب و کارهای مختلف شرایط 
مطلوبی برای برون رفت از رکود و رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: نمایشگاه ها، عرصه ای 
برای معرفی کاالهای تولید شده هستند و نقش بســیار موثری در شناساندن شرکت ها و برندسازی 
بازارهای هدف بر عهده دارند؛ بر این مبنا، تکمیل شــهرک نمایشگاهی اصفهان گام بسیار بلندی در 
راســتای بهبود وضعیت اقتصادی این اســتان خواهد بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه طی یک سال اخیر، فعالیت های بســیار مطلوبی برای تکمیل پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان صورت گرفته اســت، ادامه داد: بــا وجود تمام تالش های صــورت گرفته، این پروژه 
نیازمند تزریق اعتبارات مالی است و بر این اساس، نمایندگان استان اصفهان در مجلس تمام تالش 
 خود را به کار خواهند گرفت تا دولتمردان ردیف های بودجه دولتی برای تکمیل این پروژه اختصاص

 دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

 اختصاص اعتبار 
برای تکمیل نخستین  شهرک نمایشگاهی کشور

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
محتکران اصفهانی در انتظار رای دادگاه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید برای جلوگیری از احتکار 
کاالها، دستور »الزام به عرضه« را به فروشندگان کاالها اعالم کند تا تعزیرات بتواند برای مقابله با احتکار 
ورود کند.»سید یاسر رایگانی« اظهار داشت: الزام به عرضه فهرست برخی اقالم طی دو هفته پیش توسط 
وزیر صنعت اعالم شد و سازمان تعزیرات بعد از این الزام، توانست در خصوص آن کاالها تحت عنوان مقابله 
با احتکار ورود کند.  سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، 
کرمان، ارومیه گفت: در این پرونده ها عالوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است که بالفاصله 

پس از کشف، اقدام به عرضه می کنیم.

معاون پشتیبانی واحد فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد:
اصفهان میزبان سی و پنجمین کنفرانس پارک های علم و فناوری

معاون پشتیبانی واحد فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: 11 تا 14 شهریور برای نخستین بار کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری در ایران و به میزبانی اصفهان برگزار می شود.»حسن خاکباز« اظهارکرد: از سال ۲۰۰۹ 
این کنفرانس به ترتیب در کشورهای آمریکا، کره، دانمارک، برزیل، قطر، روسیه و ترکیه برگزار شده است و در آخرین 
دوره که در کشور روسیه برگزار شد، با آرای کشورهای حاضر در کنفرانس، ایران به عنوان میزبان کنفرانس ۲۰16 
انتخاب شد. وی با اشاره به 1۵۸ مقاله ارسال شــده به دبیرخانه ادامه داد: این آمار در 1۰ دوره اخیر رکورددار بوده 
است. خاکباز افزود: این مقاالت از ۲۰ کشور که عضو انجمن علمی پارک های علم و فناوری هستند به اصفهان رسیده 
که تعداد چهار مورد از این مقاالت از ایران است. وی گفت: محور اصلی موضوع مقاالت حرکت به سوی شهرها و 

جوامع پایدار، ترویج اکوسیستم های نوآوری، نقش پارک های علم و فناوری روی چالش های شهری است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,061,000
تومان

1,881,000 نیم سکه
تومان

941,000ربع سکه
تومان

516,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

305,650
تومان

      قیمت سکه و طال

 افزایش حجم تجاری
 ایران و چین

سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به توسعه 
روابط اقتصادی تهران و پکن اظهار داشــت: حجم 
تجارت ایران و چین در نیمه نخســت سال ۲۰1۸ 
میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۰/1 درصد 

افزایش یافته است.
او تصریح کرد: در سال ۲۰17، حجم تجارت دوجانبه 
بین چین و ایران ۳7/1۸ میلیارد دالر بود که نسبت 

به سال قبل از آن 1۹ درصد افزایش داشت.
ســخنگوی وزارت بازرگانــی چیــن با اشــاره به 
تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: روابط اقتصادی 
دو کشــور بدون توجه به قوانین داخلی کشورهای 
ثالث، توسعه پیدا می کند. چین همانند گذشته در 
زمینه های اقتصادی و تجاری با ایران کار می کند 
و خروج آمریکا از برجام تاثیری در روابط اقتصادی 

دو کشور ندارد.

ترامپ تعرفه های واردات فوالد 
و آلومینیوم ترکیه را2 برابر کرد

»دونالد ترامــپ« گفت که دســتور داده اســت 
تعرفه های واردات ترکیه افزایــش پیدا کند. براین 
اساس، بر واردات آلومینیوم تعرفه ای ۲۰ درصدی و 
بر واردات فوالد، تعرفه ای ۵۰ درصدی وضع می شود.

اختالفات بین این دو متحد »ناتو«  بر ســر زندانی 
کردن یک کشیش آمریکایی در ترکیه و سایر مسائل 

دیپلماتیک، باال گرفته است
 ترامپ در یک توییت زودهنگام نوشــت: در حالی 
که لیره ترکیه در برابــر دالر  خیلی قدرتمند ما، به 
شدت در حال ســقوط است، من دســتور دو برابر 
کردن تعرفه های واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه 

را صادر کردم.
او در ادامه نوشــت: حــاال تعرفه هــای آلومینیوم 
 ۲۰ درصــد و تعرفه هــای فــوالد ۵۰ درصــد 

است. 

دریچه

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2487 | August  12,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2487 | یکشنبه 21 مرداد 1397 | 29 ذی القعده 1439



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2487| یکشنبه 21 مرداد 1397 | 29 ذی القعده 1439

No. 2487 | August 12,  2018  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
5/376 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مــردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هــای زاینده رود و اصفهان 
زیباچاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند)الف( بمدت 2 
ماه و نسبت به بند)ب( بمدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008001775 -  24 / 03 / 97 - نســرین دادفر فرزند 
عبدالرســول ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 149 فرعی به مساحت 
یکصدوبیست وهشت متروبیســت وهفت صدم مترمربع درازاء انتقال عادي مع الواسطه 
ششــدانگ ازطرف امان اله ، نصراله وامیرقلي بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع وحسین 

وسلطان محمدبالسویه نسبت به سه دانگ مشاع همگي احتشامي هونجاني 
2 - رای شماره 139760302008001783 -  24 / 03 / 97 - جنت یوسفیان فرزند قدرت 
اله ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه مجزي شــده ازپالک 157 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست ویک مترونودوپنج صدم مترمربع
3 - رای شــماره 139760302008001737 -  22 / 03 / 97 - محمدرضاصادقي علي 

آبادي فرزند ناصر ششدانگ :
 الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده از پالک 1515 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل وپنج متروبیست وهشت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4247 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده از پالک 4247 فرعی به مساحت ده 
متروهشتادوهشت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 1515 فرعي جمعاً تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
4 - رای شــماره 139760302008001739 -  23 / 03 / 97 -  افسرخانم رجائي فرزند 
عبدالحسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازراهرواشتراکي بین پالک هاي 2158 و 2536 فرعی به مساحت شصت وپنج متروچهل 
صدم  مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 2162 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه 

راداده است 
5 - رای شــماره 139760302008001740 -  23 / 03 / 97 -  محمدحســین رجائي 
فرزند اسداله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزي شده 
ازراهرواشتراکي بین پالک هاي 2158 و 2536 فرعی به مساحت شصت وپنج متروچهل 
صدم  مترمربع که به انضمام ششــدانگ پالک 2162 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه 

راداده است 
6 - رای شــماره 139760302008000317 -  28 / 01 / 97 -  زهــره ترابــي فرزند 
عبدالحسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1. 

2687 فرعی به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتروهفتادصدم مترمربع 
7 - رای شــماره 139660302008006351 -  29 / 11 / 96 -  مهدیه قبادي شهرضا 
فرزند اکبر ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 3527 فرعی که به شماره 8249 

فرعي تبدیل شده به مساحت هفت متروده صدم مترمربع
8 - رای شــماره 139760302008002170 -  20 / 04 / 97 -  محمودرضااســالمی 
شهرضائی  فرزند رضا ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3. 3937 فرعی به 
مساحت یکصدونودوشــش متروده صدم مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی ازطرف 

سیدمصطفی میرزاده قمشه
دوم : شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

9 - رای شماره 139760302008000318 -  28 / 01 / 97 -  سیدابراهیم موسوي فرزند 
سیدعبدالمطلب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

74 فرعی به مساحت دویست وشصت ونه متروهفتادصدم مترمربع 
10 - رای شماره 139760302008000319 -  28 / 01 / 97 -  صفیه اقبالي فرزند عوض 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 74 فرعی به 

مساحت دویست وشصت ونه متروهفتادصدم مترمربع
11 - رای شماره 139660302008002875 -  28 / 05 / 96 -  سیدمحمدشریفي  فرزند 
ولي اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک های 113 فرعی که به شماره 13507 
فرعي تبدیل شده و 12494 فرعي که به شــماره 13508 فرعي تبدیل شده به مساحت 

یکصدوسي وهشت متروشصت وسه صدم مترمربع 
12 - رای شماره 139760302008001732 -  22 / 03 / 97 -  حمیدآسال فرزند رضا 
نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 517 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست ونه متروپنجاه ودوصدم  مترمربع 
13 - رای شــماره 139760302008001733 -  22 / 03 / 97 -  حمیده آســال فرزند 
رجبعلی  نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 517 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ونه متروپنجاه ودوصدم  مترمربع
 14 - رای شماره 139760302008001726 -  22 / 3 / 97 -  فیروزعباسي فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 520 فرعی که به شماره 13887 فرعي 

تبدیل شده به مساحت دویست وده متروهشتادصدم مترمربع
15 - رای شــماره 139760302008001731 -  22 / 03 / 97 -  حســین جانقرباني 
الریچه فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 753  فرعی به مساحت 

یکصدوپنجاه وهفت متروسي صدم مترمربع 
16 - رای شــماره 139760302008001736 -  22 / 03 / 97 -  موسسه صندوق پس 
اندازوقرض الحسنه قدس زیارتگاه به شماره ثبت 16 ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاري 
اداره ثبت اســتادوامالک شهرضاوشناســه ملي 10260005501 ششــدانگ یک باب 
ساختمان باطبقه فوقاني آن محل دفترصندوق مجزي شده ازپالک 790 فرعی به مساحت 

هفتادویک مترمربع 
17 - رای شــماره 139760302008001837 -  29 / 03 / 97 -  احمدقــادري فرزند 
محمدنسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 796  

فرعی به مساحت یکصدوشانزده مترووچهل وپنج صدم   مترمربع 
18 - رای شــماره 139760302008001838 -  29 / 03 / 97 -  نجماء السادات شفي 
فرزند میرزافضل اله نســبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 796  فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروچهل وپنج صدم   مترمربع 
19 - رای شماره 139760302008001500 -  9 / 03 / 97 -  اصغرسبزواري فرزند نبي 
اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 932  فرعی به مساحت دویست 
وبیست وهفت مترمربع درازاء دوسهم وبیست وهفت - یکصدم سهم مشاع ازسي و هفت 

سهم ششدانگ ازقسمت مجهولي آن
20 - رای شــماره 139760302008001959 -  09 / 04 / 97 -  ناصرطبیبیان فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1072  فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادوپنج متروشصت ودوصدم مترمربع 
21 - رای شماره 139460302008001270 -  09 / 02 / 94 -  محمدعلي سجادي زاده 
فرزند اکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
1186 و 1188  فرعی که به شماره 13919 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدونودونه 

متروپنجاه ودوصدم مترمربع 
22 - رای شــماره 139460302008001272 -  09 / 02 / 94 -  نسرین طباطبائیان 
فرزند خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک هاي 
1186 و 1188  فرعی که به شماره 13919 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدونودونه 

متروپنجاه ودوصدم مترمربع 
23 - رای شماره 139760302008001820 -  28 / 03 / 97 -  سعیدماهري فرزند نعمت 
اله نســبت به پنجاه ودوحبه وچهل وچهار- یکصدوهفتم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی چهل وهفت حبه وسي وهفت - دویست وبیستم ونهم آن ازهفتادودوحبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1317 فرعی که به شماره 14432 فرعي تبدیل شده به 

مساحت دویست وچهارمتروهشتادوپنج صدم  مترمربع 
24 - رای شــماره 139760302008002038 -  13 / 04 / 97 -  زهراعاشوري فرزند 
نصیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

1553  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروچهل وهشت صدم   مترمربع 
25 - رای شماره 139760302008002039 -  13 / 04 / 97 -  علي احمدعاشوري فرزند 
یزدان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

1553  فرعی به مساحت یکصدونوزده متروچهل وهشت صدم   مترمربع 
26 - رای شــماره 139760302008001609 -  13 / 03 / 97 -  مهــدي درویشــي 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده از پالک 1717 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل ویک متروپنجاه وپنج صدم مترمربع درازاء یکصدوچهل ویک - ســیزده 
هزاروچهارصدونهم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف عباسعلي 

رضائي 
27 - رای شماره 139660302008006989 -  27 / 12 / 96 -  علي اصغرقرباني بواني 
فرزند امیرقلي ششــدانگ یک باب انبارمجزي شــده ازپالک 1718  فرعی به مساحت 

یکصدونودوشش مترونودونه صدم مترمربع 
28 - رای شــماره 139760302008001727 -  22 / 03 / 97 -  زینب قاسمي فرزند 
چراغعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  

فرعی به مساحت یکصدوچهارده مترمربع 
29 - رای شماره 139760302008001728 -  22 / 03 / 97 -  روح اله عقدکي فرزند 
عزیزقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  

فرعی به مساحت یکصدوچهارده مترمربع 
30 - رای شــماره 139760302008001730 -  22 / 03 / 97 -  چنگیزقاسمي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 1719  فرعی 

به مساحت دویست وچهل وهفت متروهشتادودوصدم مترمربع 
31 - رای شــماره 139760302008001828 -  29 / 03 / 97 -  چراغعلي قاســمي 
فرزند محمدعلي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719  فرعی به مساحت 

سیصدوپنجاه متروسي ودوصدم مترمربع 
32 - رای شماره 139760302008001842 -  29 / 03 / 97 -  فرزانه اسکندري فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  

فرعی به مساحت سي وچهارمتروسي وهشت صدم مترمربع 
33 - رای شــماره 139760302008001843 -  29 / 03 / 97 -  زهرا اسکندري فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  

فرعی به مساحت سي وچهارمتروسي وهشت صدم مترمربع 
34 - رای شماره 139760302008001844 -  29 / 03 / 97 -  فریبا اسکندري فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 2084  فرعی به مساحت بیست 

متروهشتادویک صدم مترمربع
 35 - رای شــماره 139760302008001458 -  08 / 03 / 97 -  نوریجان جمشیدي 
فرزند ولي اله  نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالک 3755 فرعی به مساحت یکصدوسي وچهارمتروشش صدم مترمربع 
36 - رای شماره 139760302008001459 -  08 / 03 / 97 -  حسین جمشیدي فرزند 
علي جان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

3755 فرعی به مساحت یکصدوسي وچهارمتروشش صدم مترمربع 
37 - رای شماره 139760302008001834 -  29 / 03 / 97 -  روح اله اسکندري فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3756 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ویک متروهشتادوپنج صدم مترمربع 
38 - رای شماره 139760302008001836 -  29 / 03 / 97 -  مرضیه شاه نظري فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3756 

فرعی به مساحت یکصدوبیست ویک متروهشتادوپنج صدم مترمربع
39 - رای شــماره 139760302008001729 -  22 / 03 / 97 -  علــي اکبري فرزند 
کیامرث ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 3766 فرعی به مســاحت 

یکصدوپنجاه مترمربع
40 - رای شماره 139760302008001933 -  06 / 04 / 97 -  آرش صالحي فرزند علي 
کرم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 3766 فرعی به مساحت یکصدوچهل 

ودومتروپنجاه وپنج صدم مترمربع 
41 - رای شــماره 139760302008001781 -  24 / 03 / 97 -  خدیجــه صفدریان 
کرویه فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 5734 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوهفت متروچهل صدم مترمربع 
42 - رای شــماره 139760302008001831 -  29 / 03 / 97 -  مصطفي آرامي فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 13371 فرعی به مساحت 

سیصدوبیست وسه مترمربع
43 - رای شماره 139760302008001879 -  31 / 03 / 97 -  محمدرضاپورغالم فرزند 
عبدالحسین ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 13371 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست متروسي صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008001876 -  31 / 03 / 97 -  ماه ستاره افشاریاني 

فرزند منصورششدانگ :  
الف( قسمتی از یک باب خانه ســه طبقه مجزي شده از پالک 14301 فرعی به مساحت 
یکصدوچهل وچهارمتروسي وچهارصدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3924 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مجزي شده از پالک 3924 فرعی به مساحت پنجاه 
وهشت متروبیست ویک صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 14301 فرعي جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
45 - رای شــماره 139760302008002316 -  27 / 04 / 97 -  مرتضی تاکی فرزند 
حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 16405 
فرعی که قباًل شماره 803 فرعی بوده به مساحت دویست ونودوپنج متروسی وسه صدم 

مترمربع 
46 - رای شماره 139760302008002317 -  27 / 04 / 97 -  شهرزادجلی فرزند حبیب 
اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 16405 فرعی 
که قباًل شماره 803 فرعی بوده به مساحت دویست ونودوپنج متروسی وسه صدم مترمربع 

سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان
47 - رای شماره 139560302008001830 -  30 / 03 / 95 -  سمانه محسني فرزند 
عبدالحسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

374 فرعی به مساحت یکصدوسي متروسي ویک صدم مترمربع 
48 - رای شماره 139560302008001831 -  30 / 03 / 95 -  عزت دهقان ضاد فرزند 
قاسم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 374 فرعی 

به مساحت یکصدوسي متروسي ویک صدم مترمربع 
49 - رای شــماره 139760302008001706 -  21 / 03 / 97 -  صدیقــه شــباني 
فرزند علي ششــدانگ یک بــاب خانه مجزي شــده ازپالک 466 فرعی به مســاحت 

یکصدوهفتادودومتروهشتادوهفت صدم مترمربع
50 - رای شــماره 139760302008001830 -  29 / 03 / 97 -  علیرضاگالبي فرزند 
عباسعلي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

707 فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروسیزده صدم مترمربع 
 51 - رای شماره 139760302008001833 -  29 / 03 / 97 -  الهام بیغم فرزند حسن 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 707 

فرعی به مساحت یکصدوشانزده متروسیزده صدم مترمربع
52 - رای شماره 139760302008001738 -  23 / 03 / 97 -  سعیدفروزان نیا فرزند 
علي ششــدانگ یک باب مغازه  مجزي شــده ازپالک 2087 فرعی به مساحت سي ونه 

متروچهارده صدم مترمربع
 چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

53 - رای شماره 139760302008002085 -  14 / 04 / 97 -  سیدیاسرموسوي فرزند 
سیدمحمدرضا ششــدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 195 فرعی به مساحت 

یکصدوهشتادویک متروچهل وهشت صدم مترمربع 
54 - رای شــماره 139760302008001840 -  29 / 03 / 97 -  بختیار سلطاني فرزند 
مهدي  نسبت به چهاردانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني پانزده - شصت وچهارم از 
ششدانگ یک باب خانه  دوطبقه مجزي شده ازپالک هاي 559 فرعی که به شماره 2576 

فرعي تبدیل شده و 1011 فرعي به مساحت شصت وپنج متروچهل ونه صدم مترمربع 
55 - رای شــماره 139760302008001841 -  29 / 03 / 97 -  فاطمــه ترابي فرزند 

عباسعلي نسبت به دودانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني پانزده - شصت وچهارم 
از ششدانگ یک باب خانه  دوطبقه مجزي شــده ازپالک هاي 559 فرعی که به شماره 
 2576 فرعي تبدیل شــده و 1011 فرعي به مساحت شــصت وپنج متروچهل ونه صدم

 مترمربع 
 پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

56 - رای شــماره 139760302008001462 -  08 / 03 / 97 -  ســیدعلي موسوي 
فرزند ســیدابراهیم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپــالک 3. 88 فرعی به 
مساحت دویست وسه متروهشتادوشــش صدم مترمربع درازاء دویست وپنج سهم مشاع 
ازیکهزاروهفتصدوپنجاه سهم ششدانگ که میزان یکصدوهفتادوپنج سهم مشاع آن انتقال 
عادي مع الواســطه ازطرف مهدی براهیمي ومیزان سي سهم مشاع آن انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف منصوره براهیمي ازجمله وراث مع الواسطه فتح اله براهیمي
57 - رای شماره 139760302008002051 -  13 / 04 / 97 -  صدیقه بهرامی فرزند 
امراله ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک های 103 و 2061 فرعی به مساحت 

یکصدودوازده متروهفتادصدم مترمربع 
ششم : شماره هاي فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

58 - رای شــماره 139660302008006050-  14 / 11 / 96 -  نســیم سالک فرزند 
عبدالجواد نسبت به یکصدوبیست وهفت سهم مشاع ازچهارصدوهفت سهم وسي صدم 
سهم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 169 فرعی به مساحت دویست وچهل 

وهفت متروهشتادوشش صدم مترمربع 
59 - رای شــماره 139660302008006064 -  14 / 11 / 96 -  طیبــه خادم فرزند 
حسینعلي نســبت به یکصدوبیست وهفت سهم مشــاع ازدویست وهشــتادونه سهم 
وهفت دهم سهم ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 169 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادوشش متروبیست وپنج صدم مترمربع
 هفتم : شماره هاي فرعي از42- اصلي مزرعه قوام آباد

60 - رای شماره 139760302008001956 -  09 / 04 / 97 -  مجیدرحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي 
61 - رای شماره 139760302008001957 -  09 / 04 / 97 -  عبدالعلي رحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي 
62 - رای شماره 139760302008001958 -  09 / 04 / 97 -  محمود رحمتي شهرضا 
فرزند محمدرضانسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک واحددامداري به مساحت چهارده 
هزارودویست وهفده متروشش صدم مترمربع درازاء بیست وسه - یکصدونودودوم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ بالسویه انتقال عادي مع الواسطه ازطرف نبي اله کرمي 

وسیدولي اله نوابي
 هشتم : شماره هاي فرعي از 50 - اصلي مزرعه اله آباد 

63 - رای شماره 139760302008001934 -  06 / 04 / 97 -  سیدصابرموسوي فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزي شده ازپالک 9 فرعی به مساحت دویست 

وچهل وچهار مترمربع
64 - رای شماره 139760302008001501 -  09 / 03 / 97 -  سعیدحسن پور  فرزند 
حسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 11 

فرعی به مساحت یکصدوشش متروچهل ویک صدم مترمربع 
65 - رای شماره 139760302008001502 -  09 / 03 / 97 -  مرضیه طالبیان  فرزند 
حسین نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 

11 فرعی به مساحت یکصدوشش متروچهل ویک صدم مترمربع
 66 - رای شماره 139760302008002057 -  14 / 04 / 97 -  شکوفه السادات شهابي  
فرزند ابراهیم ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1252 فرعی به مساحت 

سیصدوسیزده متروپنجاه صدم مترمربع
نهم : شماره هاي فرعي از100- اصلي مزرعه فیض آباد

 67 - رای شماره 139760302008001835 -  29 / 03 / 97 -  مرتضي منصف  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه باســاختمان احداثي درآن مجزي شده ازپالک 174 

فرعی به مساحت یکصدوشصت متروشصت وپنج صدم مترمربع
68 - رای شماره 139760302008002224 -  24 / 04 / 97 -  غالمرضا اکبری فرزند 
مسیح اله  ششدانگ یک باب کارگاه چوب بری مجزي شده ازپالک 489 فرعی به مساحت 

هشتصدوهفتادوپنج مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول : 06 / 5 / 1397 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 21 / 05 / 1397 
م الف: 215725 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مفاد آراء
5/109 شماره صادره:508908 /1397/31- تاریخ ثبت:1397/5/2آگهي مفاد آراء قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000180-1397/04/21- آقای اکبر کیان فر فرزند 
مصطفی ششدانگ یک باب گلخانه با ساختمان ها و تاسیسات موجود در آن به مساحت 
20993/25 متر مربع مجزی شــده از پالک 145 اصلی واقع در اراضی قلعه نوی بخش 

ثبتی دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/21    
م الف: 214139 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

مفاد آراء
5/110 شماره صادره:508904 /1397/31- تاریخ ثبت:1397/5/2آگهي مفاد آراء قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شماره 139760302019000179-1397/04/21- حسن مباشری همگینی 
فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان ها و تا سیسات موجود در آن 
)محل پرورش بوقلمون گوشتی( به مساحت 5901  متر مربع مجزی شده از پالک 9 الی 

13 فرعی از 175 اصلی واقع در اراضی همگین بخش ثبتی دهاقان.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/06 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/21    
م الف: 214066 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

اجراييه
5/355 شماره اجراییه:9710426795600079  شماره پرونده:9609986795600397 
 شــماره بایگانــی شــعبه:960397  بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطه

 به شماره  9710096795600133 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795601634  
محکوم  علیه حســین اخوندی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
 مبلــغ 40/000/000 ریال بعنــوان اصل خواســته و مبلغ 530/000 ریال و خســارت

 تاخیر و تادیه از تاریخ 1396/4/15 لغایت زمان وصــول و ایصال آن در حق محکوم له 
ابراهیم احمدی فرزند نصراله به نشانی اصفهان شهر اصفهان خیابان پروین خیابان بهشتی 
 بن بست شهید ماندنی، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
 مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای
 پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
 میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه 
امــوال خود را شــامل تعــداد یا مقــدار و قیمت همــه امــوال منقــول و غیرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر میــزان وجــوه نقدی که بــه هر عنــوان نــزد بانکها 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی که او بــه هر نحــو نزد اشــخاص ثالث 
 دارد و کلیه مطالبــات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقــاالت و هر نوع
 تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت 
 می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخــت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معــادل نصف محکوم 
 به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(
 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود 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 محکومیــت مالی 1394(. م الف: 217653 
 شعبه 26 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( )391 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

5/356 شماره اجراییه:9710426795400135  شماره پرونده:9709986795400013 
شماره بایگانی شعبه:970013  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  و شماره 
دادنامه مربوطه 9709976795400215  محکوم  علیه  ســید جواد ســادات به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار 
ریال، مبلغ نهصد و نود و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1391/11/25 لغایت اجرای 
حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
محکوم له حسین احمدی فرزند ابراهیم به نشــانی اصفهان شهر اصفهان بزرگراه شهید 
چمران خیابان محمد طاهر کوچه مهتاب پ 18 و نیم عشر حق االجرا. 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 صــورت 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: 217661 شعبه 24 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره 3( )429 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

5/354 شماره اجراییه:9710426795600083  شماره پرونده:9609986795600308 
شــماره بایگاني شــعبه:960308  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096795600138 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795601722  محکوم  علیه 
1- بتول شــفیعي فرزند جعفر 2- پیمان ادراکي هر دو به نشاني مجهول المکان محکوم 
هســتند بطور تضامني به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/490/000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1395/4/28 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن در حق محکوم له مرتضي جعفری فرزند رحیم به نشاني استان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان هاتف کوچه یخچال قبل از مسجد کرماني سمت راست 
پوشاک جعفري. 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-خــودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفــت 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 شود 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 اجــراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 217652 
 شعبه 26 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججي( )409 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/379 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 596/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 6/10 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/7/3، مشــخصات خواهان: رضا توکلی با وکالت خانم مریم مشتاقی، مشخصات 
خوانده: محمدرضا آخوندی،  خواسته و بهای آن:  الزام به پرداخت 65/000/000 ریال به 
همراه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله، دالیل خواهان: چک های  شماره 
773806-97/1/20 و 773807-97/1/30 و 773805- 97/2/2 و گواهی عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 223461 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(



سریعترین شی ء ساخته دست بشر به سمت 
خورشید پرتاب شد

پیشنهاد سردبیر:

آسمان»شهابباران«میشود؛
 بارش شهاب را در کجای ایران نظاره گر باشیم؟

یک فعال حوزه نجوم، با بیان اینکه شامگاه و بامداد روز های ۲۱ و ۲۲ مردادماه جاری، 
آسمان میزبان بارش های شهابی اســت، گفت: توده اصلی این سنگ ریزه ها در ۲۲ 

مردادماه اوج می گیرد.
»ابراهیمی سراجی« اظهار کرد: بارش شهاب سنگ، یک بارش شهابی است که به 
»بارش برساوشی« معروف است و از اثر یک دنباله دار به نام »سوئیت تالت« به وجود 

می  آید.
وی بیان کرد: این شهاب سنگ هر ۱33 سال یک بار، به دور زمین می گردد و موجب 
به وجود آمدن شــهاب های کوچک می شــود که باقی مانده این سنگ ریزه ها 30 

شهریورماه به زمین پرتاب می شود.
ابراهیمی سراجی ۲7 تیر تا 30 شهریور را اوج اصلی پرتاب این سنگ ریزه ها دانست 
و گفت: توده اصلی این سنگ ریزه ها در ۲۲ مرداد اوج می گیرد که در بهترین حالت 

۱00 شهاب سنگ به زمین پرتاب می شود.
وی ادامه داد: این اتفاق یک بازه ۱۲ ساعته است که از ساعت 30 و ۱۲ شب ۲۱ آغاز و  
تا ۱۲ صبح ۲۲ مردادماه  ادامه دارد و تقریبا ۲ الی 4 صبح، بیشترین بارش را خواهد 
داشت. ابراهیمی سراجی در پایان یادآور شد: اگر تمایل دارید این بارش را ببینید به 

خارج از شهرهای بزرگ و پرجمعیت بروید.

ناساروزگذشتهکاوشگرخورشیدی»پارکر« را
بــهســمتتــاجخورشــیدفرســتاد.
کاوشگرخورشیدی»پارکر«درساعت۱۲:۰۳ظهردیروزبهفضا
پرتابشد.اینفضاپیمابهنزدیکترینفاصلهبشربهخورشید

خواهدرسید.
این کاوشگر که به اندازه یک ماشین کوچک اســت، از ایستگاه پرتاب 
نیروی هوایی »کیپ کاناورال« در »فلوریدا«، ســوار بر یک موشــک 
سنگین »دلتا IV « اتحادیه پرتاب های آمریکا به سمت خورشید پرتاب 
خواهد شد. پارکر مستقیما به ســمت خورشید خواهد رفت و به فاصله 
6 میلیون کیلومتری از ســطح خورشید خواهد رســید. برای رسیدن 
به خورشید، پارکر نیاز دارد به ســرعت از زمین جدا شود. از این رو، از 
موشک قدرتمند »دلتا« که پس از موشــک »فالکون هوی« شرکت 

اسپیس ایکس، دومین موشک قدرتمند دنیاست، استفاده می شود.
این ماموریت ۲4 بار مدار را طی می کند که طی هفت سال انجام می شود 
و به تدریج فضاپیما به خورشید نزدیک و نزدیک تر می شود. مقامات ناسا 
می گویند: نهایتا در نزدیک ترین نقطه ممکن در سال ۲0۲۵، کاوشگر 
خورشیدی پارکر به 6 میلیون کیلومتری سطح خورشید خواهد رسید؛ 
این فاصله به حدی نزدیک اســت که در واقع در اتمسفر فوق العاده داغ 

خورشید به نام تاج خورشیدی»کرونا« پرواز خواهد کرد.
این فضاپیما به لطف تالش چندین ساله مهندسان برای طراحی یک سپر 
حرارتی قدرتمند، طی سال های ماموریت خود در گرمای فوق العاده زیاد 
اتمسفر خورشید زنده می ماند. این سپر نه تنها وزن زیادی به فضاپیما 
اضافه نمی کند، بلکه ابزار تعبیه شده روی فضاپیما را در محدوده دمای 

30 درجه سانتی گراد نگه می دارد. 
سفینهپارکربرایحل۳رازعلمیاصلیدربارهخورشیدبه

کارگرفتهمیشود
 چرا جو خورشید داغ تر از سطح خورشید می شود؟

 شراره های خورشیدی حاوی ذرات باردار که در فضا منتشر می شوند، 
چگونه متولد می شوند؟

 چه چیزی موجب انفجارهای غول پیکری می شود که دانشمندان آن 
را »خروج جرم از تاج خورشیدی« می نامند؟

راز اصلی که ســفینه  پارکر به دنبال کشــف آن اســت، در مورد تاج 
خورشیدی است. دمای تاج خورشیدی، بسیار بیشتر از سطح آن است 
که در تضاد قوانین طبیعی اســت. اگر خورشید را آتشی فرض کنیم، با 
دور شدن از آن به جای کاهش دما، دما افزایش پیدا می کند. با اینکه 60 
سال از اندازه گیری این دما می گذرد، اما هنوز نتوانسته ایم پاسخی برای 
این معما پیدا کنیم. »لیکا گوهاتاکورتا« دانشمند ناسا که در این پروژه 

حضور داشت، در ســال ۲00۸ طی یک بیانیه ای اعالم کرد: پاسخ این 
معماها در تاج خورشید است. کاوشگر پارکر باید وارد آن شوند.

این کاوشگر تا مهرماه به سطح خورشید خواهد رسید و تا هفت سال آن  
را از فاصله  6 میلیون کیلومتری، مطالعه خواهد کرد.

 فضاپیمای پارکر ۲7 بار به دور خورشید خواهد چرخید و در این مدت 
هفت بار از نیروی گرانشی »سیاره  زهره« کمک خواهد گرفت.

این کاوشــگر با اندازه گیری ها و تصویربرداری ها، دانش ما را نسبت به 
الیه   ی باالیی هلیوسفر خورشید و تکامل بادهای خورشیدی، افزایش 

خواهد داد.
توضیحاتیدرموردناسا

اداره کل ملی هوانوردی و فضا، یک ســازمان مستقل در شاخه اجرایی 
حکومت فدرال ایاالت متحده آمریکاست که مسئولیت برنامه ریزی در 
حوزه های برنامه فضایی کشوری و تحقیقات مکانیک پرواز و هوافضا را 

برعهده دارد.
در زمان جنگ ســرد و پس از پرتاب ماهواره » اسپوتنیک-۱« توسط 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به فضا، آمریکا به فکر ایجاد سازمان 
فضایی ملی خود افتاد و ناسا در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۸ با امضای رییس جمهور 
وقت »دوایت آیزنهاور« جای کمیته رایزنی ملــی هوانوردی آمریکا را 

گرفت و بنیادگذاری شد.
»توماس کیت گلنان« به عنوان نخستین مدیر ناسا و 
»هیو التیمر درایدن« به عنوان معاون او برگزیده شد 
و فعالیت رسمی ناســا از یک اکتبر ۱۹۵۸ آغاز شد. 
نخستین ماهواره فضایی ناسا نیز »اکسپلورر ۱« بود.

ناســا کار خود را با »نورث امریکن ایکس-۱۵ « آغاز 
کرد و هشت خلبان در این پروژه توانستند خود را به 

زیر مدار زمین برسانند.
در ۱۲ آوریل ۱۹6۲، »یوری گاگارین« اهل شوروی 
با فضاپیمای »وستوک-۱« به فضا پرتاب  و تبدیل به 

نخستین انسان فضانورد جهان شد. 
حدود یــک ماه بعــد در پنجم مه، »آلن شــپارد« با 
»مرکوری رادســتون 3«، به فضا پرتــاب و تبدیل به 

نخستین فضانورد آمریکایی شد.
در ۲0 فوریــه ۱۹6۲، »جان گلن« بــا »مرکوری-اطلــس 6 « به فضا 
پرتاب شد و در کمتر از پنج ساعت، ســه بار پیرامون کره زمین چرخیدو 
تبدیل به نخســتین آمریکایی شــد که پیرامون زمین می گردد. پروژه 
»جمینا« نیز دســتاوردهایی مانند نخســتین مانور مــداری، اتصال و 
پهلوگیری فضاپیما و نخستین راهپیمایی فضایی آمریکا به همراه داشت.

سریع ترین شیء ساخته دست بشر به سمت خورشید پرتاب شد
عملیاتاعجابانگیزناسا؛ اخبار 

ورود رسمی سامسونگ به دنیای اسپیکرهای هوشمند
سامســونگ از محصول جدیدی با عنوان Galaxy Home رونمایی کرد که به صورت 
رسمی ورود این کمپانی به بازار اسپیکرهای هوشــمند را کلید می زند. طبق اطالعات 
منتشر شده از سوی سامســونگ، Galaxy Home یک اســپیکر هوشمند رده باال و 
قدرتمند است که با هدف رقابت با محصوالتی نظیر HomePod از کمپانی اپل، Echo از 
کمپانی آمازون و Home از کمپانی گوگل، طراحی و آماده سازی شده است و می تواند در 
قیاس با آن ها صدای خروجی با کیفیت بهتری را فراهم آورد. این اسپیکر، ترکیبی از یک 

طراحی زیبا و صدای خروجی شگفت انگیز را ارائه خواهد 
کرد. اســپیکر Galaxy Home ظاهری عجیب 

دارد که به نظر می رســد بیش از هرچیز، شکل 
ناموزون بدنه، یک پنل تخت در باال، همچنین 
ســه پایه  نگهدارنده در زیر، موجب به وجود 
آمدن آن شده است. صفحه باالیی این اسپیکر 
که در هنگام اســتفاده، روبــه روی کاربران 
قرار می گیــرد، دارای دکمه هــای کنترلی 
اســت که به منظور تنظیم صدا و جابه جایی 

میان فایل های موسیقی مختلف به کار گرفته 
خواهند شد.

موتورسیکلتی به سبک خودرو های فرمول یک!
»تارسو مارکز« راننده سابق مسابقه های فرمول یک برزیل، موفق به ساخت نوعی 
موتورسیکلت منحصربه فرد به نام )TMC Dumont( شده که دارای چرخ هایی 

بدون دنده به قطر ۹۱ سانتی متر است.
از جمله ویژگی های استثنایی این موتورسیکلت، وجود موتور هواپیما روی آن است 

که قدرت حرکتی شگفت انگیزی به آن داده است.
این موتورســیکلت دارای موتور هواپیما از نوع »رولزرویس« متعلق به دهه ۱۹60 
است که توان 300 اسب بخار را به آن داده است. نوع چرخ های موتورسیکلت در زمان 
حرکت، حالتی شناور به آن داده است. سازنده این موتورسیکلت اعالم کرد که پانزده 

سال ساخت این هواپیما زمان برده است.

سامسونگ ازکارت حافظه 512 گیگابایتی رونمایی می کند 
ظرفیت حافظه برای یک موبایل مهم اســت. »سامسونگ« قرار است حداکثر ظرفیت 
ممکن را برای کاربرهای خود فراهم کند.  این شرکت کره ای در طراحی محصوالت خود 
به ویژه جدیدترین و پرفروش ترین این محصوالت، باز هم از این دو پورت استفاده کرده 
است. سامسونگ برای رضایت کاربرهایی که عملکرد گوشی بیشتر از ظاهر آن، برایشان 
اهمیت دارد، حتی در طراحی جدیدترین محصولش یعنی »گلکسی نوت۹« هم تغییری 
در این سیاســت کاری خود ایجاد نکرده و از هر دوی این پورت ها استفاده کرده است. 
درحالی که گوشی »گلکسی نوت۹« به عنوان جدیدترین محصول سامسونگ از حافظه  
داخلی دوبرابری نسبت به محصوالت قبل از خود برخوردار است، هنوز هم به کاربران 
اجازه  استفاده از کارت حافظه را می دهد. مادامی که کارت حافظه ای با این ظرفیت در 
بازار تولید و فروخته نشود، عمال امکان اســتفاده بیش از دو ترابایت برای هیچ کاربری 
وجود ندارد. سامسونگ هم قرار اســت به جمع شرکت های تولیدکننده  کارت حافظه 
microSD با ظریفت ۵۱۲ گیگابایت بپیوندد. در حال حاضر کارت حافظه های ۲۵6 
گیگابایتی، حداکثر ظرفیت قابل دسترس در بازار هستند. هرچند فناوری ساخت کارت 
حافظه ۵۱۲ گیگابایتی هم وجود دارد ولی قیمت تمام شــده ی آن ها در حدی نیست 
که بتوان در مقیاس تجاری تولیدشان کرد. قیمت هر کارت حافظه ۵۱۲ گیگابایتی این 
شرکت ها بیش از 300 دالر است که انتظار می رود قیمت تمام شده  کارت حافظه های 

۵۱۲ گیگابایتی سامسونگ هم در همین حدود باشد.

  عکس روز

فندکی الکتریکی که می توان آن را شارژ کرد
 فندک »Plazmatic X« در مجاورت باد خاموش نمی شود. در این فندک به جای شعله، 

جریان الکتریسیته از چهار دماغه کوچک خارج می شود. 

خبر

 گجتی که بوی بد کفش را 
در چند ساعت  از بین می برد

به تازگی شرکت »پاناسونیک« یک دستگاه بوزدای کفش به 
نام MS-DS۱۰۰  ساخته  است که با قرار گرفتن روی کفش، 

بوی زننده آن را پس از پنج ساعت از بین می برد.
 هنگامی که این دســتگاه روی کفش قرار می گیرد و روشن 
می شــود، ذرات یونی حاوی هیدروژل هــای رادیکال  تولید 
می کند که از  6خروجی در کالهکی قابل جدا شــدن، بیرون 
می آید و وارد کفش می شود. این دستگاه در ابعاد ۱70در ۹۲در 
۲46 میلی متر  ساخته شده است. دستگاه در پنج ساعت بوی 
زننده کفش را از بین می برد و در هفت ســاعت  در چرخه ای 

کامل تمام بوها از بین می روند.

دانشمندان سرعت مرگ را 
اندازه گرفتند!

محققان دانشگاه »استنفورد« سرعت مرگ را اندازه گرفته اند. 
آنها برای نخستین بار توانستند هنگام ایجاد فرآیند خودویرانی 
ســلول به نام »موج مهاجم«، سرعت مرگ درون یک سلول را 
اندازه گیری کنند.  طبق نتایج این تحقیق، مرگ با سرعت حدود 

30 میکرومتر بردقیقه حرکت می کند.
»جیمز فرل« استاد دانشــگاه استنفورد می گوید: موج مهاجم 
به عنوان یک پس زمینه تکرار شونده در تنظیمات سلولی مورد 
قبول است. در این تحقیق، پژوهشگران از سیتوپالسم استفاده 
کردند که از تخم قورباغه گرفته شده بود. در مرحله بعد این مایع 
درون لوله های تفلون با طول چند میلی متر قرار داده شــد.در 
این مرحله آپوپتوز یا فرآیند سیگنال مرگ، در یک سلول آغاز 
شد. محققان با استفاده از تکنیک فلورســنت همراه با فرآیند 
فعال سازی آپوپتوز توانستند شیوه خودویرانی سلول را مشاهده 
کنند. این فرآیند در طــول لوله حرکت می کرد. به طور ایده آل 
چنین آزمایش هایی بهتر است در سلول واقعی انجام شود، اما 
در این خصوص مشــکلی وجود دارد؛ بیشتر ســلول ها بسیار 

کوچک تر از آن هستند که بتوان موج مهاجم را متمایز کرد. 

رهایی از مزاحمت پشه ها؛
حشره کش شخصی از راه رسید

 به تازگی یک دســتگاه حشره کش ساخته شــده است که  با 
کمک یک کارتریج ایمن، بدون ایجاد شعله، پشه های مزاحم 

را از فرد دور می کند.
حشره کش شخصی دارای یک تکه نمد با ویژگی دفع کنندگی 
اســت که از آن آلترین )نوعی حشــره کش( منتشر می شود. 
 این دســتگاه تا فاصله پانزده فوتی کاربر، یــک محیط ایمن 
ایجاد می کند. این وسیله در محیط های جنگلی و مسافرت های 
خارج از شهر بســیار پر کاربرد است. افرادی که بدن حساسی 

دارند با خیال ر احت می توانند به سفردر طبیعت بروند.

تعداد بازدیدهای ماهانه فیس بوک نصف شد
طبق تحقیقــی جدید در دو ســال اخیر، تعــداد بازدیدهای ماهانه»فیــس بوک« از 
۸/۵ به 4/7 میلیارد رســیده اســت. این روند نشــان می دهد که تعــداد بازدیدها از 
وب ســایت فیس بوک در ایــن بازه زمانی نصف شــده اســت.این درحالی اســت که 
 کاربران جوان تر اینترنــت از رقیب فیس بوک یعنی یوتیوب بیشــتر بازدید می کنند.
 هرچند ترافیک اپلیکیشن موبایل  فیس بوک در این بازه زمانی به طور مداوم رشد کرده، 
اما این رشــد برای از بین بردن شکاف ایجاد شــده در آمار بازدیدها از شبکه اجتماعی 

کافی نیست.
شــرکت SimilarWeb در لندن این تحقیق را انجام داده و ترافیک وب سایت 

گوگل، فیس بوک، یوتیوب، یاهو و آمازون را بررسی کرده است.
این تحقیق نشان داده که گوگل هم چنان پربازدیدترین وب سایت 

است.
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مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبرداد:
فعالیت بیش از 7هزار 

بهره بردارکشاورزی در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا  شهرضا
با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ بهره بردار در بخش 
کشــاورزی و باغبانی شهرستان شــهرضا فعال 
هستند، گفت: تمام تالش خود را به کار گرفته ایم 
تا با نظارت کارشناســان جهاد کشاورزی و تهیه 
کودهای شــیمیایی اســتاندارد، محصوالت با 

کیفیت برداشت شود.
رضا باقــری در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: با 
هدف افزایش بهره وری از منابــع آب و راندمان 
آبیاری، طرح  آبیاری قطره ای در منطقه »مهیار« 
 در ســطح ۳۱.۸ هکتــار از مزارع ایــن منطقه

 اجرا شد.
وی با بیان اینکــه بیش از چهار هــزار هکتار از 
مزارع شهرستان مجهز به سیستم آبیاری تحت 
فشار اســت، تصریح کرد: این طرح با هزینه ای 
 بالغ بــر چهار هــزار و ۸۲۹ میلیــون ریال اجرا 

شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا همچنین از اجرای 
طرح دیگــری برای آبیاری قطــره ای در منطقه 
»وشاره« این شهرستان خبر داد و افزود:این طرح 
نیز در ســطحی معادل ۱.۵ هکتار و با اختصاص 

اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیون ریال اجرا شد.
باقــری با اشــاره به اجــرای طرح هایــی برای 
کاهــش اثــرات خشکســالی و جلوگیــری از 
خشــک شــدن باغــات در مناطق روســتایی 
این شهرســتان، خاطرنشــان کرد: چهار هزار 
و ۶۰۰ متــر لوله پلــی اتیلــن به باغــداران و 
کشــاورزان روســتاهای »هوک«،»پنجگان«، 
 »هونجــان«، »دهک« و »اســفرجان« تحویل

 داده شده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شــهرضا همچنین 
با بیان اینکه  متوســط تولیــد محصول طالبی 
در هر هکتار از مــزارع این شهرســتان ۴۰ تن 
است، اظهار کرد: امسال هشــت هزار تن از این 
محصول از مزارع شهرســتان برداشت می شود 
که عالوه بر شــهرهای اســتان اصفهان به سایر 
مناطق کشــور نظیر چهارمحــال و بختیاری، 
 کهگیلویــه وبویــر احمــد و تهران نیز ارســال 

می شود.

رییس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی 
شهرستان لنجان:

تعاونی های دانش بنیان نوآوری  
را به تکنولوژی تبدیل می کند

رییس اداره تعاون، کار و امور  لنجان
اجتماعی شهرســتان لنجان گفت:بــا توجه به 
توطئه هــای اقتصادی دشــمنان، تعاونی های 
 دانــش بنیان می توانند بســیار راهگشــا عمل
 کرده و با خلــق ایده های نو به ایجاد اشــتغال، 
 افزایــش علــم و ثــروت و توســعه اقتصادی

 کمک کنند.
مهدی کریمی اظهار کرد: تعاونی ها با استفاده از 
سرمایه های مردمی بهترین فرصت را برای تولید 
ایده در اختیار دارند و جوانان خالق و جســور با 
استفاده از این ظرفیت می توانند مجاری جدیدی 
از نیازهای روز جامعه را با بهترین شــکل ایجاد 

کرده و آن را توسعه دهند.
وی افــزود: با توجه بــه توطئه هــای اقتصادی 
دشــمنان و اجرای تحریم هــای ظالمانه علیه 
ایران، تعاونی های دانش بنیان می توانند بسیار 
راهگشا عمل کرده و با خلق ایده های نو به ایجاد 
اشــتغال، افزایش علم، ثروت و توسعه اقتصادی 

کمک کنند.
رییــس اداره تعــاون، کار و امــور اجتماعــی 
 شهرســتان لنجــان تصریــح کــرد: حرکــت
  تعاونــی هــای دانش بنیــان بر پایــه دانش و 
تحقــق اهداف علمــی و اقتصادی در راســتای 
 گســترش اختــراع و نــوآوری و در نهایــت 
 تجاری ســازی نتایج تحقیق شــامل طراحی و
  تولیــد کاال و خدمــات در حــوزه فناوری های
  برتر و با ارزش افزوده فراوان بــه ویژه در تولید
  نــرم افزارهاســت. بــر همیــن اســاس اداره
 تعاون، کار و امور اجتماعی شهرســتان لنجان 
از تشــکیل چنین تعاونی هایی در شهرســتان 

استقبال می کند.

ویژه

اخبار

پاتک بسیجی ها به محتکران در شهرستان های استان

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

 انبارهای احتکار در اصفهان
 شناسایی شدند؛

پاتک بسیجی ها به محتکران 
در شهرستان های استان

نیروهای شناسایی بسیج در استان اصفهان یک 
انبار حاوی ۲۰۰ حلقه الستیک ماشین سنگین 
در شهر اصفهان را شناسایی کردند و بعد از طی 

مراحل قضائی این انبار پلمب شد.
طی روزهای گذشته ســردار غیب پرور، رییس 
سازمان بسیج مستضعفین اعالم کرد که برنامه ای 
در جهت شناســایی محتکران و کسانی که انبار 
می کنند، به تمام رده های مقاومت ابالغ شده است 
و رده های مقاومت در سراسر کشور در این زمینه 
مامور شده اند.در همین راستا، نیروهای شناسایی 
بسیج در استان اصفهان حدود ۱۸۵ کارتن سیگار 
ایرانی به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در 
یک انبار در نجف آباد شناسایی کرده و بعد از ورود 

مسئوالن تعزیرات حکومتی این انبار پلمب شد.
در ادامه این شناســایی ها، تعداد پنج هزار حلقه 
الستیک ماشین ســنگین به ارزش ۲۰ میلیارد 
تومان از ۵ انبار در لنجان نیز شناســایی شده و 
جهت صــدور احکام قضائــی در اختیار مقامات 

قضائی این شهرستان قرار گرفت.
یک انبار دیگر حاوی ۲۰۰ حلقه الستیک ماشین 
سنگین هم در شهر اصفهان شناسایی و بعداز طی 

مراحل قضائی این انبار پلمب شد.
احتکار الستیک ماشــین سنگین در حالی است 
که طی ماه های گذشته کمبود الستیک کامیون 
منجر به اعتراضاتی از ســوی کامیونــداران در 
استان اصفهان شده بود که این اعتراضات تا چند 
روز گذشــته هم به خوراک خبری اپوزیســیون 
تبدیل شــده بود.همچنین یک انبار شامل ۲/۵ 
تن برنج خارجی در شهرســتان فریدن اســتان 
اصفهان شناسایی شد که این احتکار در راستای 
ایجاد نوســان در بازار برنج صــورت گرفته بود و 
بعد از شناسایی این محموله ضبط و انبار حاوی 
برنج های خارجی پلمب شــد.طی یک عملیات 
شناسایی گسترده از سوی شبکه شناسایی بسیج 
در شهرســتان مبارکه نیز بیش از ۹ هزار بطری 
آب معدنی به همراه ۲۰۰ کارتــن روغن از یکی 
از انبارهای این شهرســتان شناسایی و کشف و 
 ضبط شد.احتکار آب معدنی در حالی است که در
 هفته های اخیــر قیمت آب معدنی به شــکل 
غیر قانونی تا دو برابــر افزایش یافته و اعتراضات 
زیادی در پی داشته است.در ادامه شناسایی انبار 
محتکران در اصفهان نیز، انباری حاوی میلگرد و 
آهن آالت متعلق به یکی از شرکت های معروف در 
این استان نیز کشف شده است که مقامات قضائی 

به این مسئله ورود پیدا کردند.

برگزاری اولین دوره مسابقات 
رباتیک دانش آموزی در نطنز

مدیر آموزش و پرورش نطنز   نطنز
گفت: اولین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی 
با حضور ۲۰ تیم در شهرستان نطنز برگزار شد.
رضا چــاوش اظهار کرد: اولین دوره مســابقات 
رباتیک دانش آموزی در شهرستان نطنز با حضور 
۲۰ تیم از مقاطع ابتدایی و متوسطه برگزار شد.

وی افزود: این مســابقات با همــکاری پژوهش 
ســرای دانش آموزی اندیشه، در ســالن جهاد 
کشاورزی نطنز برگزار شد که دانش آموزان در دو 
مقطع ابتدایی و متوسطه در گروه های یک تا سه 
نفره با یکدیگر به رقابت پرداختند.مدیر آموزش 
و پرورش نطنز گفت: مسابقات این دوره در سه 
بخش ربات فوتبالیست، ربات مسیریاب و ربات 
جنگجو برگزار شــد که در پایان هم جوایزی به 
نفرات برگزیده اهدا شد.چاوش پور تصریح کرد: 
برگزاری چنین مسابقاتی بین دانش آموزان باعث 
ایجاد حس انگیزه و رقابت و همچنین آشــنایی 
دانش آموزان با علم روز می شود و چه بسا از بین 
همین دانش آموزان، روزی شــاهد شــکوفایی 

استعدادهای بی نظیر و اختراعات مهمی باشیم.

دستگیری متخلف شکار پرنده 
حفاظت شده تیهو

متخلف شکار پرنده حفاظت   کاشان
شده تیهو در محدوده منطقه حفاظت شده قمصر 

وبرزک شهرستان کاشان دستگیر شد.
حســین خادمی، رییــس اداره حفاظت محیط 
زیست کاشان گفت: محیط بانان فردی متخلف را 
در این منطقه با الشه یک قطعه تیهو شکار شده 
دســتگیر کردند.وی افزود: از فرد متخلف شکار 
وصید همچنین سالح و برخی ادوات شکار کشف 
و پرونده تخلف به مرجع قضائی تحویل شد.رییس 
اداره حفاظت محیط زیســت کاشان گفت: سال 
گذشته، ۵۰ شکارچی متخلف در این شهرستان 
دستگیر شدند و تعداد زیادی ادوات شکار، هفت 
قبضه اسلحه غیر مجاز و ۱۰ قبضه اسلحه مجاز هم 

از آنها کشف وتوقیف شد.

سمیرم بخــش وردشــت ســمیرم ســال هاســت بــا
 خشکسالی های متوالی و در سال های اخیر دچار تنش آبی شده است 
 و خبــری از چشــمه هــای جوشــان و دشــت هــای حاصلخیز

 نیست.
بخش وردشت ســمیرم با جمعیت عشــایری آن، ۱۴ هزار جمعیت 
دارد و در ۲۳ کیلومتری شمال سمیرم واقع شده است. در گذشته ای 
نه چندان دور ایــن منطقه یکی از دشــت های حاصلخیــز و پر آب 
این شهرســتان به شــمار می آمد که همین امر موجب شــده بود تا 
کشــاورزی مهم ترین پیشه ســاکنان این خطه شــود، اما متاسفانه 
با توجه به خشکســالی های متوالی و پی درپی ســال های اخیر این 
منطقه دچار تنش آبی شــده و بســیاری از درختان سیب آن لطمه 
جبران ناپذیری را متحمل شــده اند و امروز  طبق اعــالم اداره آبفار 
 استان اصفهان این منطقه به عنوان خشک ترین دشت استان اصفهان

 مطرح است.
عدم مدیریت سبب بحران آب شده است

چندی پیش رییس اداره آبفار استان اصفهان عدم مدیریت در بخش 
آب کشاورزی شهرستان سمیرم را یکی از عوامل مهم و موثر در بحران 

این منطقه عنوان کرده و گفته بود»عدم مدیریت مصرف آب در بخش 
کشاورزی، رعایت نکردن سهمیه برداشت آب توسط برخی کشاورزان 
و استفاده از روش های سنتی آبیاری موجب شد تا بخش قابل توجهی 
از منابع آبی موجود در این منطقه خشــک شــود و سطح سفره های 

زیرزمینی به شدت پایین بیاید. «
»کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی و به دنبال آن وارد آمدن فشار 
الیه های ســطحی بر یکدیگر به  مرور زمان و گاهی به یک  باره موجب 

می شود تا زلزله ای خاموش یا همان پدیده فرونشست زمین رخ دهد.«
علیرضا فخری زاده، بخشدار بخش وردشــت با اشاره به گودال ایجاد 
شــده در این بخش اظهار کرد: ایــن پدیده در نزدیکی روســتاهای 
»پیراســفنه« و »هرمز آباد« روی داده که وســعت تقریبی آن رو به 

افزایش است.
وی افزود: محل این حادثه طبیعی آخرین نقطه مرز شهرستان سمیرم 
با اســتان چهارمحال و بختیاری اســت که تعدادی باغ سیب نیز در 
نزدیکی آن قرار دارد؛ اما خوشبختانه هنوز آسیبی به این باغ ها وارد 

نشده است.
بخشدار بخش وردشت با اشاره به وجود یک حلقه چاه آب در نزدیکی 
این منطقه تاکید کرد: احتماال علت اصلی این موضوع برداشت بی رویه 
آب در منطقه بوده، اما علت قطعی آن هنوز مشخص نیست و باید به 

صورت کارشناسی شده اعالم شود.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه این رویداد طبیعی خسارتی به اهالی 
منطقه وارد نکرده است، افزود: این نشست، گودالی با وسعت دو متر 
در سه متر ایجاد کرده البته تاکنون وسعت آن بیشتر شده و به حدود 
 چهار در پنج متر رســیده است که با شــرایط موجود و سست بودن 

زمین های اطراف نمی توان چاره ای اندیشید.

بی آبی سمیرم را هم آزار می دهد؛

فرونشست در شهر هزار چشمه

وز
ب ر

قا

ذره بین

سمانه زاغی نژاد

در سال های گذشته چندباری پیش آمده که خبری از 
سوء قصد به پزشکان شنیده باشیم؛ خبرهایی که وقتی 
پیگیرش می شوی ، درنهایت یا به خصومت شخصی و 
اختالفات خانوادگی می رسی و یا به خانواده بیماری 
که مریضش فوت کرده و درست یا نادرست، پزشک 
را مقصر می دانسته است. سال ۸۹ بود که خبر رسید 
ساعت ۱۹:۳۰ شب دکتر غالمرضا سرابي، متخصص 
داخلي قلب در مقابل مطب خــود در حوالي نارمک 
تهران، از ســوي مهاجمان موتورســوار با سالح گرم 
مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شده است . گلوله 
شلیک شــده از طرف مهاجمان به پهلوي چپ دکتر 
ســرابي اصابت کرده و باعث آسیب شدید به احشای 
 داخلي شــکم او شــده بود و البته این دومین حادثه 
سوء قصد به جان پزشکان در آن روز بود. چندساعت 
قبل تر هم »عبدالرضا ســودبخش« که عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استادیار بخش 
 عفونی بیمارســتان امــام خمینی)ره( بــود، مورد 
ســوء قصد قرار گرفته بود. دکتر سودبخش )مقتول( 
پس از خروج از مطب خود هنگام سوار شدن به خودرو 
از سوی سرنشینان دو دســتگاه موتورسیکلت مورد 
حمله قرار گرفته و مهاجمان دو گلوله به ســمت  او 
شلیک کردند که گلوله اول به خودروی پژو پرشیای 
وی اصابت کرده و گلولــه دوم به ناحیه کمر خورده و 
موجب مرگ این پزشک شد. باز چندساعت قبل ترش 
هم)!( یک ماما در منزل مسکونی خود در شهرک غرب 
تهران به قتل رسید و عامل این جنایت که جوان ۲۰ 

ساله ای بود، دو ساعت بعد دستگیر شد.گفته شد مردی 
در تماس تلفنی با محل سکونت خود وقتی متوجه شد 
کسی پاسخگوی تماس های او نیست، با منزل یکی از 
همسایه ها تماس گرفت؛ اما وقتی مرد همسایه مقابل 
آپارتمان تماس گیرنده رســید، مشاهده کرد جوانی 
سراسیمه در حال پوشیدن کفش و فرار از خانه است که 
با دیدن او، با باقی گذاشتن کفش خود از محل متواری 
شد.با فرار این جوان، مرد همســایه با ورود به خانه با 
جسد زن صاحبخانه و پیکر نیمه جان دختربچه ۵ ساله 
او روبه رو شد که با ضربات چاقو در یک قدمی مرگ قرار 
داشت. پس از تماس مرد همسایه با مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ و حضور ماموران در محل، جسد زن جوان 
که به شغل مامایی اشتغال داشت، به پزشکی قانونی 

منتقل شد و دختر خردسال نیز به بیمارستان انتقال 
یافت.مجموع این حوادث باعث شد تا وزیر بهداشت، 
درمان وآموزش پزشکي وقت طي نامه اي به احمدي 
مقدم، فرمانده وقت نیروي انتظامي، شناسایي عامالن 
سوء قصد به جان پزشکان و تامین امنیت جاني پرسنل 
بهداشتي و درماني را خواستار شود.نمایندگان مجلس 
هم ماجرا را به بهارستان کشاندند و قرار شد موضوع 
سوء قصد به جان این پزشکان در صحن علنی به بحث 
و بررسی گذاشته شــود. »پرویز سروری« عضو  وقت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه 
هنوز مشخص نیست که این سوء قصدها منشأ سیاسی 
داشته و یا یک تسویه حساب شخصی بوده است، گفت: 
دلیل سوء قصد به دو نفر از اساتید علوم پزشکی تهران 

از سوی مسئوالن مربوطه در حال پیگیری است.
پیگیری ها ادامه داشــت)!( تا مرداد ماه امسال که باز 
هم خبر از سوء قصد به جان یک پزشک در بیمارستان 

مدرس تهران شنیدیم. 
متهم ۳۰ ساله همانند دیگر بیماران نوبت می گیرد و 
به عنوان آخرین بیمار به اتاق پزشک مراجعه می کند، 
پس از ورود به اتاق پزشــک و پس از دقایقی به چشم 
وی اسپری می زند و سپس او را با چاقو از ناحیه گردن، 
پشت و زیر بغل مجروح می کند. پلیس اعالم کرد که 
تحقیقات اولیه نشــان می دهد انگیزه متهم برای این 
اقدام، اختالفات خانوادگی بــوده و در همان محل از 
وی مقادیری ماده مخدر گل کشف شده است.همزمان 
شنیده شد که یک پزشک متخصص هم در نجف آباد 
اصفهان مورد سوء قصد قرار گرفته است. جراح مغز و 
اعصاب شهرستان نجف آباد اصفهان توسط افراد نقاب 
دار مورد ســوءقصد و حمله قرار گرفتــه و البته هیچ 
توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده است. از انگیزه 
ضارب هم خبری نیست و کال در رسانه ها هم توضیح 
خاصی در این باره داده نشــده است. حاال قاضی زاده 
هاشمی، وزیر بهداشت به ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت دستور داده تا ضمن عیادت، به سرعت 
گزارشی از سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد 
تهیه و برای پیگیری قضائی و برخــورد با عوامل این 

حمالت به وی ارائه دهد. 
سوء قصد به پزشــکان هم به اپیدمی و مد جدید این 
روزهای دنیای حوادث در ایران تبدیل شده که البته 

امیدواریم دنباله دار نباشد!

»مد« جدید دنیای حوادث!

اهالی خطه کویری خور و بیابانک از نیمه   خور و بیابانک
تابستان هر سال طبق رسمی کهن ، آیین »آب به بذر شلغم « را 
برگزار می کنند.قبــل از طلوع آفتاب مــردم در محل مورد نظر 
حاضر می شوند و چند نفر از کشــاورزان و سادات با بذر افشانی، 
زمین را آماده آبیاری می کنند و همزمان با طلوع آفتاب، آب به 

سمت زمین هدایت می شود.
آنچه که مهم اســت در این روز کشــاورزی کــه از آب فراوانی 

برخوردار اســت اجــازه کاشــت شــلغم را دارد.مــردم خور 
و بیابانک اعتقــاد دارند که پــس از آیین شــلغم کاری، هوا رو 
 به ســردی مــی گرایــد و شــدت گرمــای تابســتان کاهش 

می یابد.
عبدالکریــم حکمت یغمایی، پژوهشــگر علــوم اجتماعی خور 
و بیابانــک اظهار کرد: آیین آب به بذر شــلغم؛ ریشــه درتاریخ 
این ســرزمین دارد و پس از پذیرفتن مردم به دین اســالم این 

آیین در کشاورزی به ســنتی مذهبی تبدیل شد.وی افزود: این 
مراســم از باروری زمین و اهمیت دادن به سرســبزی و کاشت 
محصوالت پس از گرمای تابســتان حکایــت دارد.مدیر جهاد 
کشاورزی خور و بیابانک نیز با اشــاره به سطح زیر کشت شلغم 
در این شهرســتان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین 
 کشــاورزی در خوروبیابانــک ۲۰ هکتــار به شــلغم اختصاص 

دارد. 

آیین سنتی »آب به بذر شلغم« در خور و بیابانک

به بهانه سوء قصد به پزشک نجف آبادی؛

فرمانده انتظامی نایین :
برخورد پراید با موتورسیکلت، مرگ ۲نوجوان را رقم زد

فرمانده انتظامی نایین گفت: برخورد پراید با موتورسیکلت در نایین، مرگ دو نوجوان   نایین
را رقم زد.بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ســواری پراید با موتورسیکلت در کمربندی امام رضا)ع( 
شهرستان نایین، راکب و سرنشین موتورسیکلت در دم فوت کردند. سرهنگ صادق کاظم زاد در این رابطه 
بیان کرد:  در پی وقوع یک فقره تصادف بین پراید و موتورسیکلت در کمربندی امام رضا)ع(ماموران گشت 
پلیس راهور این فرماندهی بالفاصله به محل اعزام شدند.این مسئول انتظامی گفت: دراین حادثه دلخراش 
راکب و سرنشین موتورسیکلت که دو نوجوان ۱۴ســاله بودند به علت شدت جراحات وارده در دم فوت 
کردند.سرهنگ کاظم زاد علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه را، عدم رعایت حق تقدم  از سوی راننده 

خودروی سواری پراید عنوان کرد. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد؛
آبرسانی سیار روزانه ۴ میلیون لیتر در نجف آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: روزانه به طور متوسط از سه حلقه چاه آبی  نجف آباد
که تا پیش از این به شــبکه آب شرب شــهری متصل بودند، بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر آب برای 
مصارف کشاورزی برداشت می شود. مجتبی مطهری از آغاز طرح آبرسانی سیار در اواخر خردادماه سال جاری 
خبر داد و اظهار کرد: سه هزار هکتار از باغات مرکز شهرستان و نقاطی مانند کهریزسنگ، گلدشت و قلعه سفید 
با استفاده از ظرفیت ۶۵ تانکر فعال در این عرصه آبیاری می شوند. وی میزان برداشت از این چاه ها را در حدود 
۵۰ لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: طبق مصوبات ابالغ شــده از اســتان و با توجه به عدم اختصاص حق آبه 
کشاورزان از ذخیره پشت سد زاینده رود، آبرسانی با تانکر در دستور کار قرار گرفته تا از نابودی درختان کهن 

سال و ارزشمند منطقه که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و تولید ریزگردها دارند، جلوگیری شود.

چشم غرب روشن!
آب زاینده رود برای حفظ باغات استان اصفهان 
رها سازی شــده و به مدت ده روز باز است که 
همین زمان اندک نیز شادی مردم و باغداران 

منطقه غرب اصفهان را در پی داشته است.

س: محمدرضا باقری
عکا
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نوازش های تند آفتاب بر سر جهادگران

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر جهاد کشاورزی بخش فالرد لردگان:
 باغات مثمر فالرد لردگان 

با تانکر آبیاری می شود
مدیر جهاد کشاورزی بخش فالرد لردگان گفت: 
اکنون در پی تشــدید خشکســالی و افت منابع 
آبــی در منطقه »گرداب اولیا«، »ابواســحاق« و 
»شــهریار« طرح آبیاری ســیار به باغات مثمر 
سیب و گردو در بیش 10 هکتار آغاز شده است. 
»سیدسام میرستاری« افزود: با توجه به خشک 
شدن چندین دهنه چشمه و تعدادی رشته قنوات 
دائمی، آب رسانی از طریق تانکر به یک هزار و 86 
هکتار از باغات شهرستان لردگان در این منطقه 
انجام می شــود. وی هزینه انتقــال هر تانکر آب 
12هزار لیتــری را 380 هزار ریال بــرآورد کرد 
و گفت:این هزینه توســط بهره بــردار پرداخت 
می شــود. مدیر جهاد کشــاورزی بخش فالرد 
لردگان تصریح کرد: طرح آب رسانی سیار تا پایان 
فصل تابســتان با توزیع آب از طریق 600 تانکر 
12هزار لیتری آب تامین شده از سرچشمه چشمه 
»سندگان«، اجرا خواهد شد. میرستاری، گفت: با 
توجه به افت کم سابقه منابع آب، در سال زراعی 

جاری تولید محصوالت باغی کاهش می یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال:
 »درنای طناز« 

در تاالب گندمان مشاهده شد
مدیرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال 
وبختیــاری، از مشــاهده دو گونــه کمیــاب 
»درنای طنــاز«، برای نخســتین بــار در تاالب 
بین المللی گندمان شهرســتان بروجن در این 
استان خبر داد. »شهرام احمدی« افزود: مشاهده 
این گونه حمایت شــده در فصل گرم تابســتان 
نشان از وضعیت مناسب و اهمیت این زیستگاه 
بین المللی است.به گفته وی، امسال النه گزینی 
پرندگان و تابستان گذرانی پرندگان در تاالب های 
استان، افزایش داشــته و هم اکنون بیش از 30 
هزار قطعه پرنــده از خانواده کشــیم ها، چنگر، 
حواصیل، لک لک، اگرت، مرغابی، اردک از انواع 
پرندگان آبــزی و کنارآبزی در تــاالب گندمان 
تابســتانی گذرانی می کنند. درنای طناز با 95 
سانتی متر طول و کاکل بلند و سفیدی که از پشت 
چشم شروع و در پس گردنش آویزان است، منقار 
کوچکی دارد و از سایر درناها قابل تشخیص است.

پروبال درنای طناز به طور کلی خاکستری مایل به 
آبی و صورت و جلوی گردن و سینه اش سیاه است.

 در دانشگاه آزاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

سرپرست جدید نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری معرفی شد

سرپرســت جدید نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری، معرفی شد.آیین تکریم و معارفه مسئول 
نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری در دانشــگاه 
آزاد اســالمی چهارمحــال و بختیــاری، با حضور 
حجت االســالم »علی تقوی« معاون منابع انسانی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و 
رییس، مدیران واحدها و جمعی از اساتید و کارکنان 
این دانشگاه، در شهرکرد برگزار شد. در این آیین، 
حجت االسالم »رضا قاسمی نژاد« به عنوان سرپرست 
جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
آزاد اسالمی استان معرفی و از خدمات حجت االسالم 

»اسماعیل رئیسی« مسئول سابق قدردانی شد.

اجرای طرح »الگوی کشت و 
 آبیاری نوین گندم « 

در چهارمحال و بختیاری
نخستین بار، طرح »الگوی کشــت و آبیاری نوین 
گندم« در چهارمحال اجرا شد.  معاون بهبودتولیدات 
گیاهی جهادکشــاورزی اســتان گفت: با توجه به 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی ها،طرح الگوی 
کشت و آبیاری نوین گندم به سه روش درچهارمحال 

و بختیاری اجرایی شده است.
»حمیدرضا دانش« افزود: این ســه روش شــامل 
آبیاری بارانی، نواری قطره زیرکشت و نواری قطره 
روی کشت است.هدف  از اجرای  طرح، افزایش  تولید 

محصوالت  کشاورزی است.

اردوی جهادی برای هــر فردی تعریفی خاص 
دارد؛ یکی آن را آمیزه ای از مهر، ایمان، عشق و 
برای خدمت رسانی به همنوع در مناطق محروم 
می بیند و دیگری آن را دانشگاهی برای اندوختن 

و یادگیری می داند.
در ایام تابستان که همه مردم برای تفریح، بهترین نقاط 
و خوش آب و هواترین اســتان های کشور را انتخاب 
می کنند، اما هنوز هم جوانانی هستند که به مناطق 
محروم سفر کرده و شیرین ترین خاطرات زندگی خود 
را در کنار مردم مناطق محروم می سازند.در اردوهای 
جهادی، دانشجویان می آیند تا خمس آموزه های خود 
را با آموختن بپردازند؛ اما شــاید در این روزها به این 
درک برسند که اینجا دانشگاهی دیگر برای اندوختن 
و یادگیری است. جوانانی که شــاید برای بسیاری از 
آن ها تحمل گرمای تند آفتاب کویری سخت باشد؛ اما 
آمده اند برای یک هدف که آن هم شرکت در یک اردوی 
جهادی است. این گزارش مروری کوتاه بر فعالیت های 
جهادی دانشجویان در یکی از روستاهای شهرستان 

»کوهرنگ« دارد.
ارائه خدمات دامپزشکی به 10 هزار راس دام

دکتر »محسن جعفریان« رییس دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه آزاد شــهرکرد و سرپرست گروه جهادی که 
خود در این اردو حضور داشت، در گفت وگو با تسنیم 
می گوید: چهار روز اســت که در منطقه هســتیم و 
تاکنون حدود 10 هزار دام را بــا داروهای ضدانگل، 
واکسیناسیون کرده ایم و برای هرکدام که نیاز بوده، 
درمان متفرقه انجام داده ایم. با توجه به حجم دارویی 
که برای پانزده هزار دام آورده ایم، تقریبا چند روز دیگر 
در منطقه »بازفت« مســتقر خواهیم بود و تاکنون به 
روستاهای »لِپت«، »اَرکه«، »حســین آباد« و چند 

منطقه عشایری خدمات رسانی کردیم.
»کنجکاوی« علت نخستین اعزام به اردوی 

جهادی
رییس دانشکده دامپزشکی دانشــگاه آزاد شهرکرد 
از اعزام خــود به اردوهای جهادی می گوید: امســال 
برای دومین بار است که در اردوهای جهادی شرکت 

کردم. اولین باری که اعزام 
شدم شــاید به خاطر حس 
کنجکاوی بود؛ اما دفعات 
بعدی به خاطر شرایطی بود 
که در مناطق دیدم و واقعا 
نیاز است برخی مواقع از نظر 
مالی و برخی مواقع از نظر 
اینکه مردم روستاها بدانند 
کسی به فکر آن هاست، در 

روستاهای محروم حضور پیدا کنیم. جعفریان گفت: 
اینجا عالوه بر ارائه خدمات، فرهنگ ســازی کنیم که 
داروها، واکسیناســیون ها و داروهای ضدانگل برای 
بهداشــت دام، مردم و جامعه نیاز اســت. همچنین 
توصیه های الزم را می کنیم که در فصل های مختلف 
خودشان اقدامات الزم را برای دام هایشان انجام دهند 

بنابراین کار ما هم جهاد و هم فرهنگ سازی است.
روحیه جهادی، تحمل مشــکالت را آسان 

می کند
دانشــجوی  حیدری سورشــجانی«  »مجیــد 
کارشناسی ارشــد معماری دانشــگاه آزاد شهرکرد و 
مســئول گروه های جهادی دانشگاه نیز در گفت وگو 
با تسنیم می گوید: از سال 88 که وارد دانشگاه شدم 

به بسیج دانشجویی رفتم 
و از طریق بسیج دانشجویی 
با اردوهای جهادی آشــنا 
شــدم و طی چند سال که 
در بسیج کار و تجربه کسب 
کــردم، درحال حاضــر به 
عنوان مسئول گروه انتخاب 
شدم. چند روزی است که با 
تیم تخصصی دامپزشکی، 
وارد منطقه »بازفت« شــدیم و فعالیت خود را شروع 
کردیم. حیدری گفت: مشــکالت گروه های جهادی 
زیاد است اما باید با مشکالت دست و پنجه نرم کنیم و 
کار را ساده بگیریم تا باری از دوش مردم مناطق محروم 
برداریم.  مسئول گروه اردوهای جهادی دانشگاه آزاد 
شهرکرد، به مشکالتشان اشــاره کرد و گفت: برخی 
مسئوالن همکاری نمی کنند، اما با توجه به مشکالت 
مردم در این مناطق محروم، مشکالت ما هیچ است؛ به 
همین خاطر چون سختی کار مردم را دیده ایم و طعم 
سختی را چشــیده ایم و با آن ها زندگی کرده ایم، پای 

کار ایستاده ایم.
گروه های جهادی دست به کار می شوند

مسئول گروه اردوهای جهادی دانشگاه آزاد شهرکرد 

در ادامه می گوید: براساس تجربه ای که داریم، تبلیغات 
و اطالع رســانی جهت اعزام به اردوهــای جهادی از 
اردیبهشــت ماه شروع می شــود تا تعداد افرادی  که 
ثبت نام می کنند مشخص و تیم های تخصصی مانند 
فرهنگی، عمرانی، دامپزشکی و... دسته بندی شوند.  
بعد از آن، مناطق محروم را شناسایی می کنیم که در 
این راستا جهاد سازندگی هم مناطقی را به ما پیشنهاد 
می کنند. بعد از بررسی در تابستان گروه های جهادی به 
این مناطق اعزام می شوند. حیدری گفت: در این دوره 
هم قرار اســت که چهار روز در »بازفت« باشیم و بعد 
از آن به دهستان »موگویی« و »کوهرنگ« می رویم 
و بعد از آن، گروه هــای تخصصی، فرهنگی به منطقه 
اعزام می شــوند. آنان حداقل 10 روز در مناطق مورد 
نظر فعالیت فرهنگی انجام می دهند و بعد از آن گروه 

تخصصی عمرانی اعزام می شوند.
اردویی به شیرینی ساخت سرپناه

وی افزود: با توجه بــه اینکه گروه عمرانی ســاخت 
مسکن برای روســتائیان را در نظر دارد، کار صفر تا 
100 را خودشان انجام می دهند؛ یعنی از خاک برداری 
تا تحویل کلید، توســط گروه جهادی انجام می شود.

وی بیان کرد: گروه تخصصی عمرانی ساخت مسکن 
افردی را در نظر دارد که در چــادر زندگی می کنند 
و هیچ ســرپناهی ندارند؛ یا خانــواده ای که خانه اش 
تخریب شده و بیرون خانه زندگی می کنند. ما ساخت 
مسکن این افراد را بر عهده گرفتیم و قرار است تا پایان 
شهریورماه این خانه ها در روســتای »دهناش« در 

شهرستان کوهرنگ تحویل داده شود.
خدمت به نظام موجب افتخار است

حیدری در ادامــه می گوید: ما جوانــان باید مدیون 
شهدا باشــیم و خودمان را درگیر حاشیه های امروز 
نکنیم. بچه هایی که در این اردوها شــرکت می کنند 
می توانستند تابستان خود را با سفر و در کنار خانواده 
بگذرانند یا به دنبال حواشی امروزی باشند؛ اما آمدند 

تا خدمتی به نظام و انقالب کنند.
 وی گفت: کاری که ما انجام می دهیم در برابر کار شهدا 
که در مقابل دشمن ایستادند هیچ است و همین که ما 
بتوانیم کوچک ترین کاری انجام دهیم و باری از دوش 

نظام برداریم، موجب افتخار است.

 نوازش های تند آفتاب بر سر جهادگران
 اردوی جهادی »آمیزه ای از عشق و ایمان«؛ 

کاری که ما انجام می دهیم در 
برابر کار شهدا هیچ است. همین 
که ما بتوانیم کوچک ترین کاری 
انجام دهیم و باری از دوش نظام 

برداریم، موجب افتخار است

مزایده اموال غیر منقول
5/377  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 964147 ج/3 له خانم فاطمه ابوالحسنی طرقی  و علیه آقای علیرضا 
طالکوب و خانم سمیه محمودی مبنی بر دستور فروش پالک ثبتی شماره 68/3020 بخش 
14 اصفهان در تاریخ 97/6/18 ســاعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام  دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی طرفین و اکنون خالی از سکنه می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری 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 تسلیم ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: محل مورد بازدید آپارتمانی است مسکونی به آدرس اصفهان ملک شهر 
خیابان بهارستان غربی کوچه مهتاب)39( مجتمع ستاره در طبقه همکف بلوک اچ مجتمع 
ستاره که در هر بلوک این مجتمع دارای هفت طبقه و در هر طبقه شش آپارتمان وجود دارد. 
 مساحت آپارتمان مذکور هفتاد و سه متر و چهل و ســه صدم متر مربع )73/43 متر مربع(
 می باشد و دارای پالک شماره 3 و کدپستی 8194933334 و شماره سریال سند 507273 
د 94 می باشد که دارای اسکلت و سقف بتنی، دیوارهای داخلی گچ و رنگ، دربهای داخلی 
چوبی، پنجره های خارجی آلومینیومی، کف سرامیک و آشپزخانه کاشی و سرامیک و کابینت 
فلزی و نمای خارجی بلوک آجر و سنگ دارای شوفاژ مرکزی گرمایش و کولرآبی سرمایش 
و آسانسور و اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت ساخت حدود 35 سال که نیاز به بازسازی و 
تعمیر تاسیسات بوده و با توجه به موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و قدمت 
آن و مشترکات و متعلقات و مشــاعات و امتیازات و کلیه مسائل دخیل در ارزش آن قیمت 
روز شش دانگ آپارتمان فوق الذکر نهصد میلیون ریال  معادل 90 میلیون تومان ارزیابی و 
برآورد می شود که ارزش دو دانگ مشاع آن متعلق به سرکار خانم فاطمه ابوالحسنی طرقی 
) خواهان( مبلغ 300/000/000 ریال معادل سی میلیون تومان برآورد و ارزش گذاری می 
گردد. مطابق استعالم انجام شده دو دانگ مشاع بنام آقای علیرضا طالکوب و دو دانگ دیگر 
بنام خانم سمیه محمودی و دو دانگ دیگر به نام خانم فاطمه ابوالحسنی می باشد و وفق 
ماده 10 آیین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصله از فروش پس ازکسر هزینه عملیات 
اجرایی به نسبت ســهم هر یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 210113  اجرای 

احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )469 کلمه، 5 کادر(
مزایده 

5/378  در پرونده 961836 اجرا محکوم علیه شــرکت خدماتی مسافرت هوایی پارامیس 
گشت پاسارگاد با مدیریت مهدی مهرابی محکوم به پرداخت 324/112/149  ریال در حق 
محکوم له مهدی حاج امینی نجف آبادی و مبلغ 16/205/607 ریال بابت نیم عشــر اجرا 
گردیده که یکسری اموال از محکوم علیه توقیف شده که این اجرا پس از جری تشریفات 
قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد مشــخصات مال مذکور که توسط 
کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشــخصات مال توقیفی: 1- میز ام دی اف 
قهوه ای رنگ با حفاظ سکوریتی 6 عدد با شیشه و 2 عدد بدون شیشه جمعًا 17/600/000 
ریال 2- صندلی مبلی دسته آهنی روکش دار 6 عدد جمعاً 9/000/000 ریال 3- گاو صندوق 
کوچک کاوه 2/000/000 ریال 4- بخاری گازی 1000 پالر 1/800/000 ریال 5- دوربین 
مدار بسته آنالوگ 8 کاناله با 5 عدد دوربین 7/500/000 ریال 6 مانیتورال جی از 17 الی 19 
اینچ 4 عدد جمعًا 8/000/000 ریال 7- کامپیوتر سامسونگ با متعلقات 6/000/000 ریال 
8- پرینتر سامسونگ اچ پی سامسونگ 3 دســتگاه جمعًا 12/000/000 ریال 9- صندلی 
ســاده چوبی و آهنی 4 عدد جمعًا 2/800/000 ریال 10- آبســرد کن دو شیره با آب سرد 
و گرم یک دســتگاه 3/000/000 ریال 11- دراور بزرگ 4 درب و دراور کوچک 4 درب 4 
کشویی هر یک 3/000/000 ریال 12- مانیتور قدیمی سامسونگ و متعلقات 4/000/000 
ریال 13- فاکس پاناسونیک 1/700/000 ریال 14- فایل فلزی 4 کشویی 1/500/000  
ریال 15- یخچال 14 فوت ارج قدیمی 4/000/000 ریال 16- کمد ســه درب ام دی اف 
2 عدد 6/000/000 ریال 17- آبگرمکــن برقی مدل 20 مارک داودی 1/500/000 ریال 
18- کابینــت دو درب گالوانیزه زیر اجاق گاز 2/000/000 ریال 19- اجاق گاز دو شــعله 
رومیزی 300/000 ریال 20- کتری الیکا و قوری چینی 2 عدد 800/000 ریال 21- میز 
کامپیوتر امی دی اف 2/250/000 ریال 22- تلویزیون 32 اینچ ال جی 8/000/000 ریال 
23-کولر آبی 5000 آبســال 2/000/000 ریال 24- قاب عکس کوچک و بزرگ 6 عدد 
1/800/000 ریال 25- ریسیور مربوط به کانال تلویزیون 700/000 ریال 26- جارو برقی 
استوانه ای سپاهان 1/500/000 ریال 27- فرش ماشــینی 12 متری 4/000/000 ریال 

28- چوب لباسی ایستاده 16 شاخه پایه ســنگی 2 عدد 300/000 ریال 29- تلفن ثابت و 
گوشی سیار 1/200/000 ریال که اموال مذکور در آدرس خمینی شهر بلوار توحید جنب بن 
بست شماره 3 شرکت خدماتی مســافرتی هواپیمایی پارمیس گشت پاسارگاد موجود می 
باشد. یک دستگاه خودروی پراید به شــماره انتظامی 23 ج 594 ایران 13 برنگ قهوه ای 
متالیک مدل 1384 تصادفی- دارای رنگ شدگی دورتادور- وضعیت رنگ از درجه 2- موتور 
و گیربکس ضعیف- تودوزی فرسوده- شیشه جلو شکسته- باطری فاقد کارایی- فاقد بیمه 
نامه- دارای دوندگی باال  الستیکها 40 دصد که ارزش آن 57/000/000 ریال برآورد شده 
اســت که خودرو در پارکینگ واقع در جاده کمربندی کهندژ وجود دارد نظریه طبق قانون 
ابالغ و جری تشریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا قصد فروش اموال مذکور به میزان 
محکوم به از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: دوشنبه 97/06/12 ساعت 10 صبح، محل بازدید:  
محل وقوع ملک- پارکینگ، کسانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند می بایست 
درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه 
 را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد.  
م الف: 223143 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )615 کلمه، 

6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/380 مرجع رسیدگی: شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 598/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/15 بعد از ظهر روز سه شنبه 
مورخه 1397/7/3، مشخصات خواهان: محمدرضا غالمی با وکالت خانم مریم مشتاقی، 
مشخصات خوانده: فیروزه شــیرانی و محمود شاهپوری،  خواســته و بهای آن:  الزام به 
پرداخت 85/000/000 ریال و کلیه خسارات دادرســی و تاخیر تادیه و حق الوکاله، دالیل 
خواهان: چک شــماره 360723-97/2/28 و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 223462 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/381 شــماره دادنامه: 858-97/5/10 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه 11 به 
نشانی خمینی شهر خ پاسداران، خواهان: مهدی اسحاقیان به نشانی خمینی شهر منظریه 
خ شهید مادنی ساختمان زیتون بلوک 27 واحد 16 ، خوانده: حمید عابدیان درچه به نشانی 
مجهول المکان، موضوع: شورا با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به انشا رای می 
نماید. رای شورا: در خصوص دادخواســت آقای مهدی اسحاقیان فرزند محمد به طرفیت 
آقای مجید عابدیان درچه فرزند باقر به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و الزام به تنظیم و انتقال سند یک دســتگاه خودرو سی ال او نوک مدادی به شماره 
انتظامی  ایران 43 - 519 ن 81 شورا با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات گواه تعرفه 
شده، کپی مصدق بیمه نامه که به نام خواهان می باشد، اســتعالم به عمل آمده از پلیس 
راهور که مالکیت خودرو را به نام خوانده می باشــد، عدم حضور خوانده جهت دفاع و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه خواســته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 
221 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم سند و انتقال آن به خوانده و پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر به مبلغ 280/000 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 222872 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )284 

کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/382 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 
80-96 ارجاعی له آقای رضا اصالح نیا علیه آقای محسن اسحاقیان به خواسته مطالبه در 

نظر دارد 1- یک دســتگاه تراش 2 متری با قطر صفحه گردان 320 میلی متری همراه با 
دو عدد لونت متحرک و 2- یک دستگاه جوش کاری شرکت صبا الکترونیک 650 آمپر را 
که کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب 1- 189/000/000 ریال و 2- 37/000/000 
ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11 صبح روز 
دوشــنبه در تاریخ 97/06/05 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر واقع در بلوار پاسداران ساختمان شوراهای حل اختالف - طبقه همکف- اجرای احکام 
شوراها برگزار می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی درچه، خ نواب 
صفوی، 500 متر بعد از پمپ بنزین درچه فالورجان، ســمت چپ، جنب تعویض روغنی 
جزینی، شــرکت پویا بخار مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. م الف: 223171 اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)223 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/383 کالسه پرونده 96/2808 شــماره دادنامه: 873-97/4/23  مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمد جواد نجاری فرزند احمد با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
ک 136 پالک 2 ط سوم،  خوانده:  سولماز ریحانی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای 
محمد جواد نجاری فرزند احمد با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی  به طرفیت سولماز 
ریحانی به خواسته مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 720749 
مورخ 95/6/30  به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در  جلســه مورخ 97/3/19  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت 
دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی و دو میلیون ریال  بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/450/000 ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل 
دین برمبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظــرف مهلت 20 روز پس 
 ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف:223188 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/384 کالسه پرونده 707/96 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف خمینی شهر، 
خواهان: محمد جواد نجاری به نشانی اصفهان محمودآباد خ انقالب کوچه شهید نصیری 
پالک 532 با وکالت سید محسن بنی هاشمی، خوانده: رجبعلی خوشخو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمد جواد 
نجاری با وکالت سید محسن بنی هاشــمی  به طرفیت آقای رجبعلی خوشخو  به خواسته 
تقاضای   مبلغ 70/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره چک به شماره 812/191128 
مورخ 94/6/5 به شماره جاری 13007779989 بانک مسکن عهده مسکن شعبه فردوسی 
شیراز  و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ سررسید و حق الوکاله وکیل، 
با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
حواله ها و گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت ایراد هر 
گونه دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی در 
جهت پرداخت   وجه حواله ارائه ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد به 
مواد 198 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 

2  قانون صدور چک  و مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را بــه پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/927/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سررســید  لغایت اجرای حکم که توسط دایره اجرای 
احکام  حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. و اعالم می دارد  رای  صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ  قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:223190  

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )335 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/385 شماره: 14/96 به موجب رای شــماره 3252 تاریخ 96/11/30 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالکریم حاج 
حیدری فرزند عزیزاله شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
68/000/000 ریال وجه به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 850/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه 1396/1/5 لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له ابوالفضل کوچکی فرزند رمضانعلی شغل آزاد به نشانی خمینی شهر خ شهید 
رجایی ک مالکی پالک 63 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت، ضمنا 
در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:223533 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/387 شماره:1397/04/512493-1397/5/16 نظر به اینکه سند مالکیت مجاری پنج 
سهم از دو هزار سهم ششدانگ قنات معروف سرچشمه  پالک ثبتی 6- اصلی)ردیف 99( 
واقع در فریزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتــی نطنز ذیل ثبت 1 صفحه 22 دفتر اول مجاری 
تحت شماره چاپی 299140 بنام صغری قاسمی فریز هندی صادر و تسلیم گردیده است 
سپس به موجب ســند قطعی 34489 مورخ 1351/10/16 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز 
به آقای اســداله محمد زاده فریز هندی فرزند مرحوم عباس انتقال گردیده اســت سپس 
آقای محمود محمد زاده فریز هندی احد از ورثه اســداله محمدزاده فریز هندی بهموجب 
حصر وراثت 1454/608/89 مورخ 1390/01/07 شعبه 608 شورای حل اختالف تهران 
وکالتنامه شــماره 80788 مورخ 1396/02/18 دفترخانه 79 تهران از ســایر ورثه اسداله 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 970407061661057 مورخ 1397/02/11 به 
انضمام  دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 64720 الی 64722 
مورخ 1396/12/28 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت 
آن به علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 223921 عباســعلی عمرانی رئیس ثبت اســناد و امــالک نطنز)297 کلمه، 

3 کادر(
احضار متهم

5/386 شماره درخواست: 9710463634900003 شماره پرونده: 9709983634900506 
شماره بایگانی شــعبه: 970513 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970513 د/ 4 آقای سید 
عجم موسوی فرزند عماندار به اتهام توهین و تهدید تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز ز تاریخ نشر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شــهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.  
م الف:223063 شــعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر )110 کلمه، 1 کادر(
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مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشی 
 معاونت غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان:
کیفیتموادکارخانهای

ازمحصوالتفلهایباالتراست
مدیر نظارت بر مواد غذایی و آرایشــی معاونت 
غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
گفت: مواد غذایی تولید شــده در کارخانه جات 
در حد استاندارد خوب و معقول است و به نسبت 
موادغذایی فله ای، از کیفیــت باالیی برخوردار 

است.
»مرجان هادیان« مدیر نظــارت بر مواد غذایی 
و آرایشــی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان اظهار داشت: اصفهان در صادرات 
مواد قندی مثل بیســکویت، گز و انواع نشاسته 
و محصــوالت لبنی حــرف برای گفتــن دارد و 

بیشترین این محصوالت به عراق صادر می شود.
وی با بیان اینکه ۸۲۳ کارخانه و کارگاه تولیدی 
داریم که از این تعداد ۴۴۵ کارخانه فعال است، 
افزود: همچنیــن ۲۳۳ کارگاه بهداشــتی فعال 

داریم.
مدیر نظارت بر  مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی 
و بهداشــتی معاونت غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکــه نظارت و 
بازرســی ها روی کارخانه جات مستمر و روتین 
است، ادامه داد: واحدهای مستقر در شهرستان ها 
توسط بازرسان بهداشــتی و کارشناسان کنترل 
مواد غذایی و بهداشــتی مســتقر در شبکه های 

بهداشت و درمان صورت می گیرد.
وی درخصــوص کیفیــت محصــوالت غذایی 
تولید داخــل گفت: مواد غذایی تولید شــده در 
کارخانه جات در حد اســتاندارد خوب و معقول 
است و به نســبت مواد غذایی فله ای از کیفیت 

باالیی برخوردار است.
هادیان با توصیه به مردم  کــه ترجیحا مصارف 
خود را از مواد غذایی بســته بندی شده انتخاب 
کنند و از خرید مواد غذایی فله ای که درج و نشان 
سالمت و استاندارد ندارد، خودداری کنند، اضافه 
کرد: به منظور ارتقای سالمت محصوالت، تالش 
کردیم که مسئوالن فنی مستقر در کارخانه جات 
از زیرنظر کارفرماهــا خارج و زیــر نظر وزارت 

بهداشت بیایند. 

عکس  روز 

تجمعات صنفی شهرک صنعتی امیرکبیر کشته 
نداشت

پیشنهاد سردبیر:

کشفیکنوزاد
درکیسهزباله!

نوزادی که درون کیسه زباله در شهر کرمانشاه 
رها شده بود، توسط ماموران پلیس کشف و به 

تیم سیار بهزیستی استان تحویل داده شد.

بامداد دیروز،
آخرینزائرانیاصفهانی
راهیحجتمتعشدند

بیســت و هفتمین و آخرین پــرواز حج تمتع 
با شماره 1۵0۸ شــرکت هواپیمایی ایران ایر 
ساعت یک و ۵0 دقیقه بامداد  دیروز از فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی اصفهان به مقصد 

مدینه انجام شد.
۲۵۵ مســافر از کاروان های شــماره 1۳0۲۲ 
به مدیریــت »ســلیمانی درچه« و 1۳۴6۴ به 
مدیریت »رهنما فالورجانــی« و 1۳0۲۸ به 
مدیریت »مشتاقیان« به سوی سرزمین وحی 

سفر کردند.
»غالمعلی زاهــدی« مدیرکل حــج و زیارت 
استان اصفهان، گفت: امسال پنج هزار و ۷۸۵ 
نفر در قالب ۴1 کاروان از استان اصفهان برای 
انجام حج تمتع به سرزمین وحی اعزام شده اند 
که از این میــزان ۲۲ کاروان مدینه قبل و 19 

کاروان مدینه بعد هستند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اصفهان خبر داد:

مشاغلخدماتیدرصدر
مشاغلایجادشدهکمیتهامداد

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد 
اصفهان گفــت: مشــاغل خدماتی بــا ۴0 و 
دامپروری با ۲۷ درصد بیشــترین سهم را در 
اشتغال ایجاد شده توسط کمیته امداد اصفهان 

در سه  ماهه نخست سال جاری دارند.
 »بهرام سوادکوهی« تمرکز این نهاد در زمینهٔ 
اشتغال مددجویان را در زمینه هایی دانست که 
با سرمایه کم به بهره وری اقتصادی می رسند و 
اظهار داشت: هزینه تولید یک شغل در سطح 
اقتصاد کشور، بیش از ۷0 میلیون تومان است 
که در کمیته امداد اصفهان هر شــغل پایدار با 
هزینه ای نزدیک به 19 میلیــون تومان ایجاد 

می شود.
وی با بیان اینکه هــدف کمیته امداد اصفهان 
خودکفایی جامعه تحــت حمایت و ایجاد یک 
بستر معیشــتی امن و پایدار برای آن هاست، 
گفت: طرح های اشــتغالی که مددجویان این 
نهاد اجــرا می کنند بــا این رویکــرد انتخاب 
می شود و بر همین اســاس، گسترش مشاغل 
بومی و سازگار با شرایط جامعه هدف در اولویت 

قرار دارد.

 رییس مرکز سنجش و پذیرش 
دانشگاه آزاد اسالمی:

آغازانتخابرشتهبرمبنای
سوابقتحصیلیدانشگاهآزاد

رییس مرکز ســنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اسالمی گفت: سامانه انتخاب رشته کارشناسی 
پیوســته پذیرش بر مبنای سوابق تحصیلی از 
جمعه شب فعال شده و انتخاب رشته با آزمون 
کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسالمی، احتماال 

از دوشنبه همین هفته آغاز می شود.
»امیررضــا شــاهانی« درباره آخریــن اخبار 
 انتخاب رشــته کارشناســی دانشــگاه آزاد، 
گفت: سامانه انتخاب رشته کارشناسی پیوسته، 
بر مبنای سوابق تحصیلی از دیشب فعال شده 
و در حال حاضر در ســایت مرکز ســنجش و 

پذیرش دانشگاه آزاد قرار دارد.
رییس مرکز ســنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اســالمی افزود: ســامانه انتخاب رشته شامل 
گزینه های خریــد دفترچه کــه از قبل وجود 
داشــت و دیگری خریــد کارت اعتبــاری به 
 مبلغ ۴00 هزار ریال که داوطلبان باید هزینه

 ثبت نــام را بپردازنــد و وارد ســایت انتخاب 
 رشــته شــده و رشــته ها را انتخــاب کنند، 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: امسال برخالف سال های 
گذشته، پذیرش بر مبنای ســوابق تحصیلی 
هم انجام می شــود که داوطلبان در ۲0 رشته 

می توانند انتخاب کنند.

اخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

تجمعاتصنفیشهرکصنعتیامیرکبیرکشتهنداشت

رییس مرکز  اورژانس اصفهان گفت: جمعه شب در اثر وقوع تصادف رانندگی زنجیره ای در »شهرضا« چهار نفر مصدوم شدند و یک نفر هم جان خود را از دست 
داد.

»غفور راستین« درباره حادثه رانندگی جمعه شــب و اعزام دو کد آمبوالنس اورژانس 11۵ برای امدادخواهی مصدومان اظهار کرد: این حادثه در  ساعت ۲۲ و 
۴۲ دقیقه در محور اصفهان - شهرضا اتفاق افتاد. وی تاکید کرد: در این حادثه رانندگی یک نفر فوت کرد و نیروهای امدادی در محل این تصادف با مصدومیت 
چهار  سرنشین دیگر روبه رو شدند که مصدومان بعد از دریافت اقدامات درمانی ســرپایی در صحنه تصادف به وسیله نیروهای امدادی اورژانس  به بیمارستان 

امیرامومنین )ع( شهرضا منتقل شدند.گفتنی است شهرستان شهرضا  در ۷0 کیلو متری جنوب غربی استان اصفهان قرار  دارد.

س
ژان

ور
   ا

ناجا

سمیه پارسادوست

 از وقتی بــه یاد داریــم ســازمان محیط زیســت در ایــران از 
»سیاســی کاری«، »سیاســی بازی« و مدیران سیاست زده خود 

ضربه خورده است.
»اســکندر فیروز«بنیانگذار ســازمان حفاظت محیط زیست  بود 
که تا سال 1۳۵6 ریاست این ســازمان را برعهده گرفت و پس از 
کناره گیری او، »منوچهــر فیلی« برای مــدت کوتاهی عهده دار 
ریاست ســازمان حفاظت محیط زیست شــد که آخرین رییس 

سازمان در دوران پهلوی به شمار می رود.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست 
با ریاست »عباس سمیعی« به کار خود ادامه داد. سمیعی، به مدت 

یک سال سکانداری این سازمان را برعهده داشت.  
بعد از عباس ســمیعی »تقی ابتکار« - سیاستمدار ایرانی- دومین 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت بعد از پیــروزی انقالب 
اسالمی محسوب می شــود که از آبان 1۳۵۸ به مدت یک سال و 
چهار ماه ریاست سازمان را بر عهده داشت. ابتکار دکتری مهندسی 
مکانیک ســیاالت از دانشــگاه »پنسیلوانیا« داشــت  و از اساتید 
دانشکده فنی دانشــگاه تهران بود. او از سوی مهندس بازرگان به 
عنوان معاون نخست وزیر و رییس سازمان محیط زیست انتخاب 
شــده بود و عنوان پیشــنهاد دهنده اصل ۵0 قانون اساســی که 
 حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی می داند، در کارنامه 

خود دارد. 
بعــد از دوره کوتــاه ریاســت تقی ابتــکار بر ســازمان حفاظت 
محیط زیست در سال 1۳۵9  »رضاحسین میرزاطاهری« به عنوان 
سومین رییس ســازمان حفاظت محیط زیست، از ابتدای انقالب 
برگزیده شــد. او لیسانس علوم ریاضی داشــت و به عنوان بازرس 
نخست وزیر در دولت شــهید رجائی، مدیر کل آموزش و پرورش 
استان سمنان و رییس آموزش و پرورش منطقه 1۵ تهران )۵ و ۲ 
فعلی( فعالیت کرده بود. »هادی منافی« پزشکی که سابقه وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی را بعد از انقالب اسالمی در 
کارنامه خود داشت، از سال 1۳6۳ به عنوان رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرد و تا شهریور  1۳۷6 در این 
سمت به فعالیت خود ادامه داد. منافی از 1۳6۳ تا شهریورماه 1۳۷6 
در سازمان محیط زیست مســتقر بود ولی با روی کار آمدن دولت 
اصالحات »معصومه ابتکار« تنها فرزند مرحوم تقی ابتکار، به عنوان 
نخستین زن بعد از پیروزی انقالب، ریاست سازمان حفاظت محیط 

زیست را برعهده گرفت.
معصومــه ابتــکار در ســال 1۳۷6 در ۳۷ ســالگی، عهــده دار 
ریاســت ایــن ســازمان شــد. حــذف پیــکان از خــط تولید 
صنعت کشــور، از قابل توجه تریــن اقداماتی بود کــه در نتیجه 
 تالش های ابتــکار در دوران ریاســتش بر این ســازمان شــکل

 گرفت. 
بعد از ورود اولین زن به کابینه دولت در دوران اصالحات، این مسیر 
در دولت نهم هم ادامه پیدا کرد و »فاطمه واعظ جوادی« به عنوان 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
برگزیده شد. او دکترای دیرینه شناسی و چینه شناسی داشت. بعد 
از واعظ جوادی، باز هم یک مدیر سیاسی وارد سازمان محیط زیست 
شد. »محمدجواد محمدی زاده« با داشتن سوابقی مثل استانداری 
خراسان رضوی و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، به عنوان 

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست منصوب شد.
پس از روی کارآمدن دولت روحانــی، فرصتی برای اصالح طلبان 
که مدعی به پاستور رســاندن رییس جمهور بودند، فراهم شد تا 
به کابینه برگردند. در همین راســتا، »معصومه ابتکار« بار دیگر به 
سازمان محیط زیست برگشت؛ هرچند در سال 1۳9۲ بنیاد جهانی 
انرژی  او را به عنوان بانوی محیط زیســت جهــان معرفی و جایزه 
معنوی یک عمر دســتاورد را به دلیل »تعهد و احساس مسئولیت 
در قبال حفظ کره زمین« به ابتکار اعطا کــرد، اما اینجا در ایران، 

منتقدان زیادی بودند که اعتقاد داشتند ابتکار سیاست را به سازمان 
محیط زیست برده و مشکالت زیست محیطی را فراموش کرده و به 
اظهارنظر درباره برجام و دلواپسان و مخالفان دولت مشغول است؛ 
آن هم در حالی که اصفهان آب ندارد، اهواز هوا ندارد، ارومیه دیگر 
دریاچه ندارد و در بسیاری از نقاط ایران اوضاع زیست محیطی خوب 
نیست و فاجعه های عظیمی در این حوزه در راه است. انتقادها آن 
قدر زیاد شد که در دولت یازدهم، روحانی قید حضور یک رییس زن 
در دولت را زد و ابتکار را به عنوان معاون امور زنان و خانواده رییس 
جمهوری انتصاب کرد و »عیسی کالنتری« رییس سازمان پرحرف 
و حدیث و پرحاشیه محیط زیست شد. کالنتری در دولت یازدهم، 
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و پیش از آن نیز وزارت کشاورزی 

را در سابقه کاری خود داشت. 
کالنتری از روزی که ســرکار آمده، اظهارنظرهای عجیبی داشته 
اســت. وقتی درباره آلودگی هوا از او سوال کردند، گفت:» باید دعا 
کنیم باد بیاید تا آلودگی ها را جابه جــا کند وگرنه می توانیم بدون 
خودرو و بدون سوخت زندگی کنیم؟« درباره دریاچه خشک شده 
ارومیه نیز گفت که حال این دریاچه وخیم نیســت! وقتی درباره 
خروج »کاوه مدنی« از کشــور از او ســوال کردند، پاسخ داد که از 
موضوع بی اطالع است! بعد وقتی مدنی نامه ای استعفاگونه نوشت 
و دالیل خروج خود را از ایــران توضیح داد، کالنتری تاکید کرد به 
ناچار استعفای او را پذیرفته است. یک بار هم گفت: »با محصوالت 

تراریخته مخالفتی ندارم!« 
                                                    

روز پنجشنبه، هشتمین اجالس عمومی شورای عالی استان ها در 
محل مجلس قدیم برگزار شد. در این جلسه عیسی کالنتری درباره 
برخی مشکالت و معضالت زیســت محیطی حرف زده؛ از جمله 

درباره خشکی زاینده رود و بی آبی اصفهان.
کالنتری گفته: »از نظر قوانین محیط زیستی عسلویه باید همین 
امروز تعطیل شود و اگر بخواهیم استانداردهای بین المللی در حوزه 
محیط زیست را رعایت کنیم، می بایست ۸0 درصد از صنایع کشور 
امروز تعطیل شوند. این صنایع شــامل نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و 
حتی صنایع تولید مواد غذایی اســت، باید تاکیــد کرد که همین 
امروز به عنوان مثال پاالیشــگاه تهران باید تعطیل شــود. حرف 
زدن آسان است اما عمل به قوانین، همه مسائل اقتصادی را تحت 
تاثیر قرار می دهد؛ زیرا در بســیاری از مسائل صنعتی و اقتصادی 
ارزیابی های محیط زیســتی انجام نشده اســت.«و بعد یک مثال 
آورده اســت: »به عنوان مثال اصفهان آبی برای خوردن و شــرب 
ندارد و در این زمینه مشــکل دارد اما صنایعی در اصفهان مشغول 
فعالیت هســتند که میزان مصرف آب آنها بسیار باالست.«رییس 
سازمان محیط زیســت تاکید کرده که باید واقعیت ها را به مردم 
بگوییم و نترسیم: »خودمان دچار کم آبی شــده ایم چه برسد به 
اینکه ذخایری از نظر آبی برای نســل های آینده باقی نماند. همه 
کشور درگیر کم آبی شده است. از مردم کمک بخواهیم و خودمان 
هم اقدام کنیم.«کالنتری درباره خیلی مسائل حرف زده و تا دلتان 
بخواهد گالیه و انتقاد کرده و مثل رییس دولت، ریشه مشکالت را به 
قبل ترها برده و طبق معمول، راهکار مشخصی برای حل مشکالت 
ارائه نشده است! اصفهان آب ندارد، در بســیاری از روزهای سال، 
هوای پاک هم ندارد، زاینده رودش خشــک شــده، فضای سبز با 
تانکرها آبیاری می شود، مردم شــب و روز خود را با هول و هراس 
از سهمیه بندی و جیره بندی آب و برق می گذرانند، شایعات تایید 
نشده ای درباره آبیاری درختان شهر با پساب فاضالب وجود دارد، 
عده ای حتی از تامین آب شرب مردم از محل تصفیه پساب ها حرف 
می زنند و ما نگران نسلی هســتیم که اگر اوضاع این طوری پیش 
برود، خاطرات صف بستن و نفت و بنزین کوپنی گرفتن را به چشم 
 ببیند و شــاید حتی آب را هم با کوپن به خانه ببرد)!(. نسل آینده 
که هیچ! و روسای سازمان محیط زیست همچنان حرف می زنند، 
 انتقاد می کنند، به قبلی هــا کنایه می زنند و هیــچ راهکاری هم

ارائه نمی دهند!

راه حل شما چیست آقای رییس؟
رییس سازمان محیط زیست می گوید اصفهان آب ندارد ولی تا دلتان بخواهد صنایع آب بر دارد؛

5کشتهوزخمی
درتصادفات

جمعهشباصفهان

رییس مرکز  اورژانس  خبر داد:

رییس پلیس راهور استان اصفهان:
شهروندانبهآموزشگاههایرانندگیموتورسیکلتمراجعهنمیکنند

رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر آموزشگاه های رانندگی موتورسیلکت در 
سطح استان اصفهان راه اندازی شده است، اظهار کرد: در نقاط مختلف شهر و استان،  این مراکز راه اندازی 

شده است.
سرهنگ »رضا رضایی« با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین رانندگی خودرو و موتورسیکلت وجود ندارد و 
همه باید قوانین را رعایت و آموزش های الزم را دریافت کنند، افزود: این در حالی است که در حال حاضر 

کمتر از ۵0 درصد ظرفیت اسمی این آموزشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: ضروری است که رسانه ها در حوزه اطالع رسانی در این 

زمینه همکاری داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعالم کرد:
جریمه۴5میلیاردییکشرکتمتخلفبهعدمایفایتعهداتارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، از محکومیت مدیرعامل یک شــرکت خصوصی در اصفهان به 
پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

»غالمرضا صالحی« گفت: پرونده ســه فقره تخلف اعتبار اســنادی ارزِی مدیر عامل یک شرکت خصوصی 
با شکایت مدیریت شــعب یکی از بانک های استان در شعبه ششــم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان، مورد 

رسیدگی قرار گرفت.
صالحی افزود: شعبه یاد شده، متهم پرونده را بابت عدم ایفای تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز موضوع اعتبار 
به مبلغ معادل ۴۵ میلیارد و ۳۲0 میلیون ریال بر اســاس نرخ روز ارز در حق بانک شاکی محکوم کرد. وی 

تصریح کرد: همچنین حکم به تعلیق کارت بازرگانی شرکت فوق نیز به مدت یک سال صادر شد.

علومپزشکی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در نشست خبری 
با خبرنــگاران، ضمــن تبریــک »روز خبرنگار« و 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدای خبرنگار، با بیان 
اینکه خبرنگاران با جانفشانی، همه لحظه ها را ثبت 
می کنند، اظهار کرد: نامگذاری روز شــهادت شهید 
»محمود صارمی« به نام روز خبرنگار بسیار با سلیقه 
بوده است. ما همواره سعی داشتیم قدردان فعالیت 

خبرنگاران باشیم.
سردار »مهدی معصوم بیگی« تجلیل از خبرنگاران 
را وظیفه سنگینی دانست و افزود: خبرنگاران نه تنها 
گوش شنوا و چشم بینای جامعه هستند، بلکه حلقه 

وصل مردم و مسئوالن بوده و با رویکرد وفاق و آرامش، 
افزایش امنیت را در جامعه دنبال می کنند.فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه هر سازمانی 
که پاسخگو باشد به بلوغ رسیده است، ادامه داد: در 
نیروی انتظامی استان اصفهان این رویکرد را به صورت 
اساسی دنبال می کنیم. وی درباره عملکرد چهار ماهه 
انتظامی اســتان اصفهان در حوزه قاچاق کاال گفت: 
در این زمینه پرونده های باالی ۵00 میلیون تومان 
بیش از 100 درصد و پرونده های باالی 100 میلیون 
تومان ۲۲ درصد رشد داشته که این امر بیانگر رویکرد 
انتظامی اســتان در حوزه کشف قاچاق عمده است.

سردار معصوم بیگی افزود: عمده ترین وسایل قاچاق 
در استان اصفهان دارو، لوازم بهداشتی، لوازم آرایشی 

و پوشاک بوده است.
کشف تخلف ارزی 8۹۴ میلیارد ریالی از یک 

شرکت تجاری
وی به دســتگیری ۵900 نفر در حوزه ســرقت در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در حوزه تخلفات 
ارزی ۸9۴ میلیارد ریال تخلفات ارزی در یک شرکت 

تجاری شناسایی شد و مجرمان و اخاللگران اقتصادی 
در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.  فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با بیان اینکه در چهارماهه امسال ۲۵۷ 
میلیارد ریال کشف زمین خواری گزارش شده است، 
اضافه کرد: در این پرونده ها که از اقدامات ویژه جرائم 
اقتصادی بود، افرادی قصد تصرف ۴6 هزار و ۷۷۸ متر 
اراضی ملی را داشتند که با هوشیاری نیروی انتظامی 
ناکام ماندند. وی افزود: در حوزه دستگیری باندهای 
سرقت اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و در این 
راستا بالغ بر ۵0 میلیارد ریال سکه و طال از باندهای 

سرقت کشف و تحویل مالکان شد.
افزایش ۱۳۰ درصدی جرائم فضای مجازی

وی به افزایش 1۳0 درصدی جرائم فضای مجازی در 
استان اصفهان طی چهار ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: برداشت های 

اینترنتی در رتبه اول جرائم این بخش است.
سردار معصوم بیگی در ادامه با بیان اینکه ۵0 درصد 
از سارقان استان اصفهان جدید و ۵0 درصد سابقه دار 
هستند، اضافه کرد: تکرار جرائم در این زمینه مشهود 

است. وی در خصوص تجمعات اخیر شهرک صنعتی 
امیر کبیر نیز گفت: بیشتر این تجمعات اعتراضات 
صنفی بود که به دنبال قطعی مکــرر برق و مالیات 
اتفاق افتاده بود؛ اما در این میان معاندان ورود کرده 
و جریان ســازی می کردند. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور اصناف 
خیابان امیر کبیر اظهار کرد: خواســته های درست 
این اصناف عملیاتی شد و هیچ کسی در این زمینه 
کشته نشد. مردم باید هوشیار باشــند که معاندان 
از شرایط موجود اســتفاده نبرند و مسئوالن در این 
زمینه گوش شــنوایی دارند. وی با بیان اینکه روی 
گروه »عرفان حلقه« اشــراف خوبی در استان وجود 
دارد، گفت: باید مراقب باشیم که فرزندان ما را عرفان 

دیگری غیر از »عرفان حلقه«  تحت تاثیر قرار دهد.
گزارشی در خصوص فعالیت شیادان مدعی 

مالقات با امام زمان نداشتیم
سردار معصوم بیگی در خصوص دستگیری شیادان 
مدعی مالقات با امام زمان )عج( نیز اظهار کرد: در این 

زمینه تاکنون در استان گزارشی نداشتیم.
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هواپیمای ربوده شده آمریکایی سقوط کرد
پیشنهاد سردبیر:

 سرقت های عجیب
  دختر تحصیل کرده 

در شمال شهر

طی هفته های گذشــته شــکایت های 
زیادی به معاونت عملیات کالنتری ۱۲۴ 
قلهک رسید مبنی بر اینکه به خودروهای 
پارک شده در خیابان های محدوده قلهک 
دستبرد زده شده اســت.در بررسی یکی 
از این پرونده ها ماموران متوجه شــدند 
سرقت ها از ســوی یک زن انجام شده که 
با خــودروی ریــو در خیابان ها می گردد 
و با مشــاهده خودروهای رها شده کنار 
خیابان پس از بازکردن در خودرو، وسایل 
آن را به  ســرقت می برد و بالفاصله نیز با 
خودرواش متواری می شود.پس از انجام 
اقدامات پلیسی، متهم در خانه اش، واقع 
 در خیابــان دیباجی جنوبی دســتگیر

شد.
 از خانه متهم ۷۰ عینک آفتابی اورجینال، 
۴۰ برگ مدارک خودرو شامل بیمه نامه 
و کارت خــودرو، ۲۵ عدد عابــر بانک و 
مقادیری طال به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون 
تومان و بدلیجــات و دســته کلید های 
بسیاری کشف شد.در تحقیقات تکمیلی 
از متهم در کالنتــری، وی خود را مجرد 
و دارای مدرک کارشناسی ارشد معرفی 
کرد و گفت که قبال در بیمارســتانی در 
شــمال تهران پرســتار بودم و خانه نیز 
متعلق به پدرم  اســت. وی مدعی شــد: 
به خاطر هیجان و تنــوع در زندگی از ۵ 
ماه قبل ســرقت ها را شــروع  کردم و با 
خودروی خــود در ســاعات ظهر هنگام 
پرســه زنــی در خیابــان از خودروهای 
پارک شده ســرقت می کردم.وی اظهار 
داشت: در یکی از سرقت ها، در خودروی 
ســمندی را باز کردم و وقتــی بیمه نامه 
خــودرو را دیــدم متوجه شــدم مالک، 
خودروی خود را جلــوی آپارتمان محل 
سکونتش پارک کرده و کلید خانه اش را 
نیز در خودرو جا گذاشته است. به همین 
خاطــر تصمیم به ســرقت از داخل خانه 
گرفتم. وی برای اطمینــان از نبود مالک 
درخانه اش، زنگ آپارتمــان را می زند و 
پس از آنکه کسی جوابگو نبود با بازکردن 
در ساختمان به طبقه ســوم می رود و با 
انداختــن کلید وارد خانه می شــود. وی 
یک کیــف مردانه که داخــل آن مدارک 
شــخصی، مقادیری دالر و یورو بود را از 
 جلوی آیینه ورودی خانه برمی دارد و فرار 

می کند.
متهم در بازجویی هــا همچنین اعتراف 
کرد که در بعضــی از ســرقت ها پس از 
دزدیدن مدارک ســاعاتی بعد با مالکان 
تماس می گرفتــه و می گفته مدارک تان 
را در خیابــان پیدا کــرده ام و می خواهم 
به شــما تحویل بدهم. مالباختگان نیز با 
توجه به وضعیت ظاهــری متهم و نحوه 
صحبت کردنش به او شــک نمی کردند 
و بنا به درخواســتش برای پیدا شــدن 
 مدارک به او مبلغی نیز به عنوان شیرینی

 می دادند.  

مسمومیت در استخر 
زنانه مشهد ۲۷ نفر را روانه 

بیمارستان کرد
رییــس اداره حــوادث و مدیریت بحران 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت: 
مسمومیت در یکی از اســتخرهای زنانه 

مشهد ۲۷ نفر را روانه بیمارستان کرد.
تعدادی از بانــوان مشــهدی دریکی از 
اســتخرهای این شــهر  واقــع در بلوار 
خیام دچار مســمومیت شــدند که پس 
از اعالم موضــوع به مرکــز فوریت های 
 پزشــکی عوامل اورژانس در محل حاضر 

شدند.
در همیــن رابطه رییــس اداره حوادث و 
مدیریت بحران مشــهد اظهار کرد: پس 
از  اعالم مسمومیت تعدادی خانم در یکی 
از استخرهای مشهد، تیم های امدادی به 

محل مورد نظر اعزام شدند. 

کالهبرداری اینترنتی یک 
خانم با استفاده از گوشی 
همسرش

رییس پلیس فتای اســتان مرکزی گفت: 
خانمی که با استفاده از گوشی همسر خود 
به حساب های بانکی ۱۹۴ کاربر دسترسی 

پیداکرده بود، دستگیر شد.
احسان آنقی اظهار داشت: در پی مراجعه 
شــهروندی به پلیس فتا در اراک مبنی بر 
کالهبرداری افراد ناشــناس و برداشت از 
حســاب بانکی وی، موضوع در دستور کار 
کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.رییس 
پلیس فتای اســتان مرکــزی  ادامه داد: 
در ادامه با بررســی های فنی و تخصصی 
مشخص شد شــاکی مدتی قبل، از طریق 
شــبکه اجتماعی تلگرام برای فعال سازی 
روباتی به نام »همدم یــاب«، مبلغی را به  
صورت اینترنتی پرداخت کرده است که با 
بررسی های فنی مشخص شد متهم فردی 
ساکن یکی از استان های هم جوار است که 

با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
آنقی خاطرنشان کرد: در حین تحقیقات از 
متهم، همسر وی نیز به این پلیس مراجعه 
و با حاالتی کامال مضطرب پیگیر وضعیت 
پرونده شوهر خود  بود که با ایراد ظن نسبت 
به آنها توسط افسر پرونده با کسب مجوز 
قضائی، نســبت به تحقیقات مقدماتی از 
وی نیز اقدام شــد و در نهایت با اقدامات 
فنی و تخصصی صورت گرفتــه نامبرده 
لب به سخن گشوده و بیان داشته که کلیه 
اقدامات مجرمانه را از طریق گوشی همسر 

خود انجام داده است.
ســرگرد آنقی افزود: متهمه در اظهارات 
خود بیان داشت در اواخر سال گذشته در 
یک گروه تلگرامی با فردی ناشناس آشنا 
شدم و به من پیشــنهاد داد که به  راحتی 
با ســاخت یک ربات به نام »همدم یاب« 
در شــبکه اجتماعی تلگرام و تبلیغ آن به  
راحتی می توانم بابت ایــن تبلیغات با به 
دست آوردن اطالعات حساب بانکی افراد، 
اقدام به خرید شــارژ تلفن همراه کرده و 
سپس این شــارژها را به مبلغ پایین تری 
فروخته و به  راحتی مال اندوزی کنم. رییس 
پلیس فتای استان مرکزی گفت: در جریان 
رســیدگی به پرونده مشخص شد متهمه 
از طریق ایجاد ایــن ربات جعلی اطالعات 
حدود ۱۹۴ فقره کارت  بانکی را به سرقت 
برده و از حساب های بانکی آنان برداشت 

کرده است.

هواپیمای ربوده شده 
آمریکایی سقوط کرد

 طبق گزارش برخی رسانه های آمریکایی، 
یک هواپیمای شــرکت »آالسکا ایرالینز« 
در فرودگاه شــهر »ســیاتل« این کشــور 
توســط یکی از کارکنان فــرودگاه ربوده 
شــد. برخی کاربران توئیتر که در فرودگاه 
حضور داشــتند، ادعا کردند به آنها اطالع 
داده شده که یک مرد این هواپیما را ربوده 
است. شرکت هواپیمایی »آالسکا ایرالینز« 
هم اعالم کرد: »ما درباره بلند شــدن بدون 
مجوز )یک هواپیما( آگاهی داریم. معتقدیم 
که هیچ مســافری در آن وجود نداشت. به 
محض دریافت اطالعات بیشتر، اطالع رسانی 
خواهیم کرد«.برخــی منابع آمریکایی هم 
با انتشــار تصاویر و فیلم هایی اعالم کردند 
که هواپیمای مذکور ســقوط کرده است.

ســخنگوی فرودگاه »ســی تک« که عمل 
ربایش هواپیمای آالســکا در آن انجام شد، 
اعالم کرد کــه »یکی از کارمنــدان« این 
فرودگاه، بــدون مجوز هواپیمــا را به پرواز 
درآورد.یک منبع در اداره هوانوردی فدرال 
آمریکا، ربایش و ســقوط هواپیما را تایید 
کرد. گفته می شــود که هواپیما در جزیره 
کوچک »کتــرون« واقــع در جنوب غرب 
»تاکوما« در ایالت واشــنگتن سقوط کرده 
اســت.پلیس آمریکا همچنین خبر داد که 
هیچ مســافری در هواپیما حضور نداشت و 
این  اقدام »تروریستی« نبود.به گفته پلیس، 
جوان ۲۹ ساله و ساکن شهرستان »پیرس« 
این کشور با هدف خودکشی دست به ربایش 

هواپیما زده است.

یک زن ۴۷ ســاله در کره جنوبی در طول اجرای مراســم خاصی برای رهایی از طالع بد و 
نحسی، جان خود را از دست داد. این زن درون تابوت دراز کشــیده بود تا بنا بر یک آداب و رسوم محلی و 

ماورائی از بدشانسی که گریبانش را گرفته بود، خالصی پیدا کند. او در تابوت دراز کشید و پس از دو ساعت دچار تنگی 
نفس شد. این زن قصد داشت از تابوت بیرون بیاید؛ اما دوستانش او را راضی کردند تا دوباره به تابوت بازگردد و مراسم را به پایان برساند.

صبح روز بعد زمانی که در تابوت را باز کردند، زن مرده بود، این در حالی است که در تابوت قفل نشده بود؛ البته پلیس می گوید به احتمال زیاد زن بر اثر 
 گرمای داخل تابوت جان خود را از دست داده و به خواب عمیقی فرو رفته و دیگر بلند نشده است. ممکن است آشنایان او به دلیل اهمال در این ماجرا مقصر شناخته

 شوند.

 مرگ؛ نتیجه خوابیدن زن 4۷ ساله
 در تابوت برای رهایی از نحسی

مرد کر و الل،  به جرم آدم ربایی دستگیر شد
ساعت ۳ بامداد بیستم اسفند ماه سال ۹۵ ماموران گشت پلیس در یکی از خیابان های شرق تهران با یک دستگاه 
پراید روبه رو شدند که استعالم شماره پالک آن نشان می داد، سرقتی است .ماموران به راننده ایست دادند؛ اما 
راننده بدون توجه به هشدار پلیس به راهش ادامه داد تا اینکه  با شلیک چند تیرهوایی خودروی مورد نظر 

را متوقف کردند.
ماموران در بررسی خودرو متوجه شدند احسان ۵۰ ســاله که راننده پراید بود ناشنواست و به همین 
خاطر هشــدار پلیس را نشنیده است .در آن میان مســافر جوان که کنار راننده نشسته بود ادعای 
عجیبی مطرح کرد و گفت از ســوی مرد کرد و الل ربوده شــده اســت. با این شکایت، احسان 
بازداشت شد و خودش را بی گناه  معرفی کرد. او در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
به اتهام سرقت  پراید ،آدم ربایی و تهدید با چاقو پای میز محاکمه ایستاد. این در حالی بود 
 که شاکی پرونده پس از شــکایت اولیه دیگر پیگیر ماجرا نشده و در دادگاه نیز حضور 

نداشت.
احسان در دادگاه گفت: من دو فرزند دارم اما چند سال پیش همسرم از من جدا 
شد. ساکن شهرستان سنندج هســتم و گاهی اوقات برای دیدن دوستانم به 

تهران می آیم.هیچ کار خالفی مرتکب نشده و بی دلیل بازداشت شده ام.
وی ادامه داد: من اصال از ســرقتی بودن پراید مطلــع نبودم. همان روز 
ساعت ۱۰ صبح پراید را از یکی از دوســتانم که صاحب مغازه اغذیه 
فروشی است به مبلغ ۸ میلیون تومان خریدم و قولنامه آن را نیز 
در دست دادم. مبلغ سه میلیون تومان را نقد به فروشنده دادم و 
قرار شد باقی را برایش کارت به کارت کنم. ماشین را تحویل 
گرفتم و در حال گشت زنی بودم که یک مرد جوان را به 
عنوان مسافر ســوار کردم. به من پیشنهاد داد تا از او 
مواد بخرم اما قبول نکردم. از ماشــین پیاده شد و 
رفت اما چند ســاعت بعد دوباره او را در خیابان 
دیدم .برایم دســت تکان داد و سوار ماشین 
شد. ما تا نیمه شــب با هم در خیابان ها 
گشــت می زدیم و او برای فروش مواد 
مخدر  به من اصرار می کرد. مشغول 
صحبت بودیم که ماموران به ما 
مشــکوک شــدند در همین 
حین مرد مسافر موادی را 
که در جیب داشــت از 
 پنجره بیــرون پرت

 کرد.

 درخواست حکم اعدام 
برای عامل آزار و اذیت 14 زن و دختر

پسر شرور که ۱۴ زن و دختر را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود از سوی بازپرس پرونده، محارب شناخته شد.رسیدگی 
به این پرونده از دی سال گذشته و با شکایت دختر جوانی آغاز شــد. دختر جوان  گفت: کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که 

راننده پژو ۴۰۵ مقابلم نگه  داشت. تصور می کردم مسافرکش باشــد به همین خاطر سوار شدم اما ۱۰۰ متری که رفتیم به بهانه 
شلوغی خیابان تغییر مسیر داد. او در یکی از خیابان های خلوت قیطریه نگه  داشت و بعد از آزار و اذیت با تهدید، پول هایم را سرقت 

کرد و مرا از خودرو بیرون انداخت.
تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی ادامه داشت که شکایت های مشابه دیگری نیز اعالم شد. در تمام شکایت ها 
راننده ۳۰ ساله ای زنان و دختران جوان را با عنوان مسافربر سوار خودرواش کرده و به بهانه شلوغی پس از تغییر مسیر در خیابانی خلوت 

آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت تا اینکه ماموران کالنتری ۱۲۴ قلهک متهم را سوار بر 
یک خودروی پراید، شناسایی کردند. متهم برای تحقیقات به دادسرا منتقل شد و به جرم خود اعتراف کرد. او گفت: ۱۰ سال قبل 

به شیشه اعتیاد پیدا کردم و برای اجرای نقشه شیطانی ام خودروها را از کنار خیابان سرقت و با آنها مسافرکشی می کردم. 
بعد از چند روز هم ماشین ها را در کنار خیابان رها کرده و خودروی دیگری را سرقت می کردم.

با اعتراف متهم به آزار و اذیت های ســریالی تحقیقات در این رابطه ادامه یافت و تصویر وی در روزنامه ها منتشر شد 
تا اگر کسی از وی شــکایت دارد به اداره پلیس برود که در ادامه چند زن و دختر دیگر از جمله یک خانم معلم نیز از او 
شکایت کردند.درنهایت با تکمیل تحقیقات مشخص شد ۱۴ زن و دختر از ســوی وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و 
حدود ۱۵ خودرو نیز سرقت شده است. از آنجایی که ســناریوی آزار و اذیت پسر جوان رعب و وحشت زیادی به وجود 
آورده بود، کیفرخواست او با عنوان محاربه صادر شــد. پرونده به زودی برای بررسی به دادگاه عمومی و 

انقالب ارجاع خواهد شد.

»وحشــت از نقص فنی، مسافران 
را هراسان کرده اســت؛ کادر پرواز 

اعالم کرده که به دلیل نقص فنی ناچار 
به فرود در فرودگاه مبدأ اســت؛ اما پس 

از یک ســاعت، هنوز اجازه فرود به هواپیما 
داده نشده؛ مسافران نگران امنیت پرواز هستند 

اما همچنان درخواســت های خلبان برای نشستن 
پذیرفته نشده است. پس از طی ساعاتی دلهره آور هواپیما 

به ســالمت فرود می آید؛ اما به هیچ یک از مسافران اجازه 
خروج داده نمی شود. کالفه بودن و استرس مسافران را خسته 
کرده است و همین عاملی می شود که پس از یک ساعتی وقفه به 
دلیل تعمیرات هواپیما، بسیاری از مسافران حاضر به پرواز دوباره 

با آن نیستند«. 
این سطور شــرح حال مسافرانی اســت که به دلیل نقص فنی 
پرواز اصفهان-تفلیس و حاشــیه های ایجاد شده در این سفر 
نتوانستند به مقصد برسند. ساعات دلهره آوری که به گفته کادر 
 پرواز به دلیل ایجاد نقص فنی در یکــی از درهای هواپیما ایجاد 

شده است.
اصفهان-تفلیس با یک توقف سه ساعته

پرواز هواپیمایی شــرکت »تابان« از اصفهان به مقصد تفلیس 
پایتخت گرجستان در حالی به دلیل نقص فنی به فرودگاه اصفهان 
بازگشت که به گفته مســئوالن فرودگاه اصفهان، بازگشت این 
هواپیما و فرود دوباره آن به فرودگاه مبدأ نه تنها اظطرای نبوده 
بلکه یک فرود عادی بوده است؛ اگر چه این پرواز پس از نزدیک 
به گذشت سه ساعت توقف، در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
مجدد از سر گرفته شــد؛ اما عباس فالحتی، مدیر روابط عمومی 
فرودگاه اصفهان در گفت وگویی نشســت این پــرواز را فرود 
اضطراری ندانســت و عنوان کرد که فرود این هواپیما »نرمال« 
بوده و فرود اضطراری شایعه بوده است. وی دلیل فرود هواپیما را 
»چشمک زدن نمایشگر قفل درب یکی از انبارها« مبنی بر درست 
بسته نشــدن یکی از درها،  عنوان کرد و دلیل تاخیر سه ساعته 
 رفع این عیب را بیشتر به خاطر برداشتن تعدادی از بار مسافران

 دانست. 
فالحتی با اشاره به لزوم تامین امنیت پروازها گفت: »در جریان 

اتفاق امروز شایعات زیادی مطرح شد؛ اما تا زمانی که 
امنیت پرواز تامین نباشــد هیچ هواپیمایی اجازه پرواز نخواهد 
داشت.« اگر چه مســئوالن پرواز، علت این فرود را ایجاد نقص 
فنی در بال و قســمت تهویه عنوان کرده بودند؛ اما مســئوالن 
فرودگاه اصفهان این احتماالت را رد کردند. در این پرواز تعدادی 
از مســافران به دلیل ترس از پرواز از ادامه سفر منصرف شدند 
و شــرکت »تابان«  هم اعالم کرد که به دلیل این تاخیر ۳۰ 
درصد هزینه بلیت را بابت خسارت باز می گرداند. یکی 
از مســافران این پرواز مدعی شد که طبق قوانین، 
شــرکت باید کل هزینه را بپردازد. فرودگاه 
اصفهان به دلیل قرار گیری در مرکز ایران و 

بر 
ســر 

خطوط  راه 
پر رفــت و آمد 

هوایی تــا کنون 
شاهد فرود 
ی  ر ا ضطر ا

هــا  پیما ا هو
بوده اســت. وجود نقص فنی به علت 

فرسوده بدن ناوگان هواپیمایی کشور از 
جمله دالیل باال بودن میزان فرودهای اضطراری 

در میان پرواز های ایر الین هــای ایرانی ذکر می 
شود؛ البته فرســوده بودن قطعات و هواپیما تنها دلیل 

فرودهای اضطرای نیســت. در اسفند ماه سال گذشته، 
پرواز ۳۳79 ایران ایر که شــیراز را به 

مقصد اصفهان ترک کرده بود، 
به علت رعــد و برق به 
شــیراز تغییر مسیر 

داد و پروازهای اهواز-
اصفهان و شیراز-اصفهان 

به همین علت به فرودگاه های مبدأ بازگشتند.روز سوم اسفند ماه 
هم هواپیمای کیش ایر به دلیل ترک خوردن شیشه مجبور به فرود 

اضطراری در فرودگاه اصفهان شد.
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»کی روش« یکی از گزینه های 
مربیگری کلمبیا

فدراسیون فوتبال کلمبیا، ســرمربی پرتغالی 
تیم ملی ایران را یکی از 
گزینه های مربیگری 
تیم ملی این کشور 
قرار داده اســت.

آینــده »خوســه 
نســتور پکرمــن« 
نیســت.  مشــخص 
فدراســیون فوتبــال کلمبیا در 
تالش است تا سرمربی آرژانتینی را راضی کند تا 
قرارداد جدیدی با این تیم امضا کند. با این حال 
فدراسیون این کشور گزینه های دیگری را مدنظر 
قرار داده اســت تا در صورت جدایی »پکرمن« 
یکی از آنها ســرمربی تیم   ملی شود.»خراردو 
مارتینو«ی آرژانتینی جدیدترین گزینه برای 
مربیگری در کلمبیا مطرح شــده است؛ او که 
سابقه هدایت تیم   ملی آرژانتین را داشته است، 
می تواند جایگزین مناسبی برای پکرمن باشد. با 
این حال »مارتینو« تنها گزینه نیست و در این 
میان نام »خوآن کارلوس اوسوریو«  و »کارلوس 
کی روش« دیده می شود.فدراســیون فوتبال 
کلمبیا تا چند روز آینده به صورت رســمی نام 

سرمربی تیم   ملی را اعالم خواهد کرد.

 »لوکا مودریچ«
 در رئال مادرید ماندنی شد

در روزهای اخیر اخبار فراوانی در مورد احتمال 
جدایــی »لــوکا مودریچ« 
و انتقالــش بــه اینتر 
شنیده شده بود؛ اما 
نشریه آ.اس مدعی 
شــد او تصمیــم 
جدیــدی گرفته و 
در رئال مادرید خواهد 
ماند.طبق ادعای این 
نشــریه، با وجود پیشــنهاد فوق العاده اینتر و 
افزایش حقوق او به میزان فراوان، ستاره کروات 
بعد از مشورت با خانواده تصمیم گرفت به این 
پیشنهاد پاسخ منفی داده و در تیم فعلی خود 
باقی بماند.به نظر می رســد در واقع از ابتدا نیز 
تصمیم مودریچ بر ماندن بوده و او قصد داشته 
بدین طریق اختالف فراوان دســتمزد خود با 
ستاره هایی چون کریم بنزما، گرت بیل و تونی 
کروس را کاهش داده و کاری کند تا »فلورنتینو 
پرز«  دستمزد 6/5 میلیون یورویی وی را افزایش 

دهد.

کلوپ: 
ترجیح می دهم ببازم تا اینکه 

مثل »راموس« برنده باشم
بعد از فینال لیگ قهرمانــان اروپا و مصدومیت 
»محمد صالح« از طرف 
ســرخیو رامــوس، 
انتقادات زیادی به 
سبک بازی مدافع 
رئال مادرید بیان  
شــد. در ایــن بین 
»یورگن کلوپ« بیش 
از همه راموس را مورد انتقاد قرار 
داد، در حالی که ماه هــا از آن دیدار می گذرد، 
باز هم ســرمربی لیورپول درباره این مسئله به 
صحبت پرداخت و گفت :» من مربی هستم که به 
هیچ وجه نمی خواهم هر طور که شده تیمم برنده 
میدان باشد؛ البته که دوســت داشتم قهرمان 
اروپا شوم. هیچ کس از قهرمانی و پیروزی بدش 
نمی آید  ولی ترجیح می دهم که بازنده مسابقه 
باشــم تا اینکه مثل راموس برنده و پیروز شوم. 
این نباید پیامی باشد که ما به کودکان می دهیم. 

نباید همه چیز به برنده شدن خالصه شود«. 

 مهاجم میالن 
رسما به »سویا« پیوست

مهاجم پرتغالی میالن بــا قراردادی قرضی و به 
مدت یک فصل راهی سویا خواهد شد.

آندره سیلوا، مهاجم پرتغالی 
میالن در فصل نخست 
حضــورش در این 
تیــم ایتالیایــی 
نتوانست انتظارات 
را بر آورده کند. بعد 
از پیوستن »ایگواین« 
به میالن طبیعی بود 
که فرصت بازی زیاد به ســیلوا نخواهد رسید و 
همین باعث شد تا او »روسونری« را ترک کند.

باشــگاه میالن اعالم کرد که سیلوا را به صورت 
قرضی و با قراردادی یک ساله به سویا خواهد داد.

سیلوا ،22 سال ســن دارد؛ او محصول آکادمی 
باشگاه پورتو است و با 38 میلیون یورو به میالن 

پیوست.

شروع رویایی برای مهاجم سابق ذوب آهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هافبک ایرانی ترابزون اســپور، ریکاوری خود را آغاز کرد و بعد از 
3 هفته به میادین برمی گردد.سایت »سی ان ان« ترکیه خبر داد 
که وحید امیری، مدافع ایرانی ترابزون اسپور پس از مصدومیتی 
که در دیدار تدارکاتی با کالیاری داشت، تمرینات ریکاروی خود 
 را آغاز کرد.بنا به گــزارش ها، امیری بعــد از 3 هفته به میادین

 بر می گردد. 

هافبک ایرانی بعد از 3 هفته برمی گردد

کریس هیتن، سرمربی برایتون، تایید کرد که این باشگاه از مدت ها 11
پیش به دنبال به خدمت گرفتن علیرضا جهانبخش بود و خرید این 
ستاره ایرانی را نشانه پیشرفت برایتون می داند. این تیم سه سال 
قبل و زمانی که در رقابت های چمپیونشیب ) دسته دوم انگلیس( 
حضور داشت، به دنبال به خدمت گرفتن جهانبخش بود تا این که در 

تابستان، آنها ستاره تیم ملی ایران را به خدمت گرفتند.

خرید جهانبخش، نشانه پیشرفت برایتون است
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پیشخوان

صدای استقالل به گوش لیگ 
رسید، فریاد یک مدعی

  عکس روز

میهمان های ناخوانده ورزشگاه  نساجی
هواداران همسایه ورزشگاه وطنی قائمشهر این هفته  نیز بر دیوار جنجالی نشستند و بازی 
نساجی را تماشا کردند.آنها با حضور در تراس منزل خودشان که چسبیده به دیوار ورزشگاه 
وطنی است به خوردن هندوانه و خربزه مشغول شدند و جالب اینکه یک بنر هم به ورزشگاه 
آوردند و بابت حمایت برنامه نود و عادل فردوسی پور تشکر کردند. این بار ناظر مسابقه نیز 

ایرادی به هواداران همسایه ورزشگاه وطنی نگرفت و بدون مشکل بازی را تماشا کردند.

فحاشی و سنگ پرانی در بازی 
پرسپولیس و استقالل خوزستان 

تمامی نداشت، سنگ دل ها

 از دریبــل هــای متکبرانه 
شجاعی تا بازی بی برنامه تراکتور، 

استقالل مثل روزهای باشکوه

 اســتقالل تراکتور را به توپ 
بست

 قدرت نمایی آبی ها در لیگ 
برتر، استقالل تبریزی برد!

شروع رویایی برای مهاجم سابق ذوب آهن 
»مرتضی تبریزی« خرید جدید آبی های تهرانی در اولین دیدار، خیلی زود موفق به گلزنی شد تا دوران جدید 
فوتبال خود در استقالل را با گلزنی آغاز کند.تبریزی که اولین موقعیت خود را قبل از دقیقه یک از دست داده 
بود، موفق شد قبل از اینکه بازی به دقیقه 30 برسد با پاس زیبای اسماعیلی و یک ضربه بغل پای دقیق دروازه 
فروزان را باز کند تا اولین بازیکن استقالل در لیگ هجدهم باشد که با پیراهن این تیم در آزادی گلزنی می 
کند. حضور این بازیکن در سمت چپ خط حمله باعث شد تا استقاللی ها در حمله عملکرد بهتری داشته 
باشند و بارها با حرکات انفرادی تبریزی و فرارهایش موفق به خلق موقعیت شوند.تبریزی به خوبی می داند 
که در فصل جاری یکی از مهره های کلیدی استقالل خواهد بود و شفر و هواداران روی او حساب ویژه ای باز 

کرده اند تا با گلزنی و درخشش این بازیکن، مدعی جدی قهرمانی باشند. 

تراکتورسازی، استیل آذین نشود
تراکتورسازی در اولین بازی اش با حضور اشکان دژاگه و مسعود شجاعی، شکست سنگینی از استقالل خورد تا 
تیم نسبتا پرستاره تبریزی بعد از گذشت سه هفته از لیگ هنوز نتوانسته باشد بردی کسب کند. این موضوع باعث 
شده تا خیلی ها نگران تکرار سرنوشت استیل آذین برای تیم پرطرفدار تبریزی باشند. اگر خاطرتان باشد حسین 
هدایتی، بازیکنانی مثل مهدوی کیا و کریمی و کعبی و زندی و شاپوزاده و کلی بازیکن سرشناس دیگر را به تیمش 
آورد؛ اما استیل آذین به خاطر نداشتن مدافعان خوب، به عنوان بدترین خط دفاعی لیگ به دسته پایین تر سقوط 
کرد. تراکتورسازی هم اگر چه مهره های هجومی بسیار خوبی دارد؛ اما خط دفاعی این تیم به قدرت هافبک ها و 
مهاجمانش نیست و قطعا »توشاک« متوجه این قضیه شده و بهتر است هر چه زودتر فکری به حال تقویت خط 

دفاعی تیمش کند چون در غیر این صورت احتمال تکرار ماجرای استیل آذین برای تراکتورسازی وجود دارد. 

دو بازی حساس تیم های پرسپولیس و اســتقالل در این هفته، با جنجال های بسیاری همراه بود و 
»سنگ پرانی« نقش ویژه ای در این تنش ها داشت.

در ورزشگاه آزادی، تماشاگران از پایه های بتنی سکوها که دارای خوردگی است استفاده می کنند یا 
این که از کنار صندلی ها که محل نصب شان است، سنگ مورد نیاز را به دست می آورند؛ اما تصاویر از 
دیگر ورزشگاه ها نشان می دهد بخش عمده ای از سنگ ها، مربوط به سازه ورزشگاه نیست و از محلی 
دیگر به ورزشگاه می آید.دقت در عکس های ورزشگاه غدیر اهواز این موضوع را به روشنی نشان می دهد 

و مشخص نیست هواداران چطور می توانند این میزان سنگ را به داخل ورزشگاه ببرند!
در ورزشــگاهی مثل یادگار امام)ره( تبریز هم همچون اســتادیوم آزادی می شــود سنگ را از خود 
ورزشگاه تامین کرد؛ اما با این حال راه های مختلف دیگری هم هست که می شود از آن طریق سنگ به 
داخل ورزشگاه برد. برخی از طرفداران تیم ها که برای کارهای این چنینی به ورزشگاه می روند، ابتدا 
خودشان از گیت رد می شوند و سپس از محلی مخفی از دوستان شان که بیرون مانده اند، سنگ ها را 

تحویل می گیرند!
با این حال نمی توان نقش شرکت تجهیز و نگهداری را در این جریان نادیده گرفت؛ چرا که آنها عالوه 
بر دقت در موضوعات مختلف باید در این باره هم فکری می کردند تا تماشــاگران نتوانند به سادگی 
ابزار مورد نیاز برای درگیری را داشته باشــند. به عبارتی وظیفه آنها ساخت، بازسازی یا نگهداری از 
ورزشگاه هاست و بایستی به شکلی این کار را انجام دهند که سازه ورزشگاه، به آسانی تخریب نشود و به 
شکلی آسیب نبیند که هواداران بتوانند از سنگ های ایجاد شده استفاده کنند. همچنین وضعیت گیت 
بندی بعضی از ورزشگاه ها نیز به شکلی است که می توان پس از ورود به ورزشگاه و با هماهنگی های 

ساده، نه تنها سنگ بلکه هر نیاز دیگری را تامین کرد.

سوال مهم از شرکت تجهیز و نیروی انتظامی؛

این همه سنگ از کجا به ورزشگاه می آید؟

 شاهین خالدان 
تنیسور اصفهانی

27 مردادماه ســال جاری،  سوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی در شهر»جاکارتا«ی اندونزی 
به صدا درمی آید. در این بازی ها که به مدت دو هفته 
پیگیری می شــود، ورزشــکاران اصفهانی حضور 
پررنگی دارند. به طوری که گفته می شــود در این 
بازی ها مدال های بیشتری نســبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد شد. در فاصله 
باقی  مانده به شروع بازی های آسیایی جاکارتا هر 
روز به معرفی یک ورزشکار از استان می پردازیم که 

در این دوره از بازی ها شرکت می کند.
یکی دیگر از ورزشکاران اصفهانی شرکت کننده در 
این دوره از بازی های آسیایی، »شاهین خالدان« 
است که به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در 
 رشــته تنیس در این بازی ها بــه مصاف حریفان
 می رود.تیم ملی تنیس ایران پیش از این توانسته 
بود در 6 دوره از رقابت های آسیایی حضور یابد ولی 
از آخرین باری که این تیم در این بازی ها شرکت 
کرد، بیش از 20 ســال می گذرد از این رو اهمیت 
حضور این رشــته در این بازی ها و انتظار نمایش 
خوب از ورزشــکاران این رشته بیشــتر مورد نظر 
کاروان ورزشی ایران اســت تا کسب مدال. در بین 
6 ورزشکار ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها، 
ورزشکار اصفهانی جایگاه بهتری دارد؛ چرا که  بدون  
شک شاهین خالدان یکی از برترین تنیس بازهای 
حال حاضر کشورمان به شمار می رود. خالدان که در 
سال 1370 در اصفهان به دنیا آمد و فعالیت در این 
رشته را  از سن چهار سالگی به واسطه این که پدر و  
برادرهایش تنیس بازی می کردند، آغاز کرد و بعد به 
صورت حرفه ای   از 6 سالگی زیر نظر »زیدی« ادامه 
داد.ملی پوش اصفهانی در 11 سالگی توانست در 
مسابقات کشوری زیر 11سال مقام به دست آورد و 
این مقام آوری ادامه داشت تا اینکه در 18 سالگی در 
مسابقات دیویس کاپ با پیراهن تیم ملی به میدان 
رفت.  خالدان در تمام این سال ها توانسته روند رو 
به رشدی را طی کند و جایگاه ثابتی را در تیم ملی 
کشــور به خود اختصای دهد. او که سابقه چندین 
قهرمانی در مســابقات داخلی را دارد طی دو سال 
اخیر در رقابت های بین المللی هم توانسته به خوبی 
بدرخشــد به طوری که در پی برگزاری مسابقات 
بین المللی فیوچرز در گرجســتان، این ورزشکار 
اصفهانی توانست عنوان نایب قهرمانی را به عنوان 

تاریخ این رشته نخستین ایرانی در 
بزرگساالن و در رده سنی 

کسب کند. با کسب این عناوین 
و با اعالم فدراسیون جهانی تنیس، 

شاهین خالدان در رده سنی بزرگساالن 
با 287 پله صعود به جایگاه 888 دنیا رسید و 

در بین هزار تنیسور مطرح جهان قرارگرفت.

 
 

سمیه مصور

رضایت تیم های اصفهانی به تساوی در هفته سوم
  جدال تیم های سپاهان و ذوب آهن با رقبای شان برنده ای نداشت؛  

 هفته سوم رقابت های لیگ برتر، جام خلیج فارس در شــرایطی جمعه شب با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید 
که جدال تیم های اصفهانی با حریفان شان برنده ای نداشت و این تیم ها به کسب یک امتیاز 

 هفته سوم رضایت دادند تا تیم های ســپاهان و ذوب آهن با 5  امتیاز
 آماده دربی هفته آینده شوند.

 نرگس طلوعی 

 رضایت ذوبی ها به تساوی
 در هفته سوم

 ذوب آهن در اولین روز هفته ســوم رقابت های لیگ برتر در حالی در 
تهران به مصاف شــاگردان علی دایی رفت که این تیــم طی دو هفته 
گذشته این رقابت ها به یک پیروزی و یک تســاوی دست یافته بود و 
برای قرارگیری در صف مدعیان نیاز مبرمی به کسب 3 امتیاز این دیدار 
داشت ولی رقابت این دو تیم در پایان 90 دقیقه  هیچ گلی در بر نداشت 

تا سبزپوشان اصفهانی به یک امتیاز قناعت کند. 
رشــید مظاهری، دروازه بان ذوب آهن بهترین بازیکن این تیم در این 
دیدار بود که در لحظات پایانی با یک ســیو فوق العاده روند شکســت 
ناپذیری  ذوب آهــن در لیگ را حفظ کــرد . او در دو  بازی گذشــته  
ذوبی ها مقابل نساجی و اســتقالل هم با وجود دریافت گل، سیوهای 
خوبی داشــت به طوری که از ارکان مهم 5 امتیازی شدن سبزپوشان  

به حساب می آید.
 سبزپوشــان اصفهانــی در دیــدار اول در رقابــت های لیــگ بازی 
منضبطی را بــه نمایش گذاشــتند و هیــچ کارتی به ذوبــی ها داده 
نشــد؛ اما در دو دیدار بعدی این تیم بیشــترین کارت هــای رنگی را 
 از داوران دریافــت کرد تا خشــن ترین تیم در پایان هفته ســوم لقب 

بگیرد.

امتیازبازی هاتیمردیف
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جدول لیگ برتر جام خلیج فارس

 فرصت سوزی سپاهانی ها
 در ورزشگاه نقش جهان

طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم پیکان 
بودند که با توجه به کسب پیروزی پرگل این تیم برابر سیپدرود، هواداران این تیم 
)که فرصت همراهی سپاهان در این بازی را به دست آورده بودند( امیدار بودند تا 
دومین پیروزی در رقابت های لیگ هجدهم جلوی چشمان آنها رقم بخورد؛ اما 
90 دقیقه تالش بازیکنان سپاهان هیچ نتیجه ای نداشت تا این دیدار بدون گل 

به پایان برسد.
تساوی ســپاهان مقابل تیم پیکان در حالی رقم خورد که این تیم در دیدار اول 
فصل هم نتوانسته بود گلی را وارد دروازه حریف کند  تا طالیی پوشان در دومین 
بازی شان در فصل جدید رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان هم با تساوی 
بدون گل زمین مسابقه را ترک کنند؛ نتیجه ای که بدون شک درحال حاضر مورد 
نظر نه امیرقلعه نویی، نه بازیکنان و نه هواداران این تیم است چرا که از دست دادن 
امتیاز های این دیدارهای خانگی ممکن است در آخر فصل به ضرر سپاهان تمام 

شود و زردپوشان حسرت این امتیاز های از دست رفته را داشته باشند.
شاگردان قلعه نویی در حالی به تک امتیاز این دیدار در پایان بازی بسنده کردند که 
با توجه به تساوی تیم پرسپولیس در اولین روز بازی های این هفته آنها این فرصت 
را داشتند تا با پیروزی مقابل شاگردان  جاللی، به صدر جدول رده بندی دست یابند؛ 
اما سپاهانی ها این فرصت خوب را از دست دادند تا برای رسیدن به صدر جدول 
چشم انتظار هفته های آینده ولغزش مجدد تیم های پرسپولیس و استقالل باشند . 
در این هفته آبی پوشان تهرانی بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و با زدن سه 

گل به تیم پرستاره 
تراکتورسازی برای 
سایر مدعیان خط 
و نشان کشیدند تا 
کار برای تیم های 
اصفهانی سخت تر 
شــود به خصوص 
اینکه آنهــا باید در 

دربی اصفهان مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
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ترددتکسرنشیناندرشهرممنوعمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرداری

معرفی برترین های هشتمین 
جشنواره مالک اشتر در اصفهان

برترین های هشــتمین جشــنواره مالک اشتر 
سطح 5 در مرکز آموزش توپخانه اصفهان معرفی 
شدند. ارشــدآجا در منطقه اصفهان با اشاره به 
اینکه  یکی از اصول آمادگی  یگان های ستادی 
و عملیاتــی ارتش،ارزیابی های دوره ای اســت 
گفت:در هشتمین جشنواره مالک اشتر اصفهان ، 
از 15 نفر از فرماندهان و مدیران ارشد نزاجا تجلیل 
شد.امیر سرتیپ دوم ســتاد محسن آذر افروز با 
بیان اینکه  6 نفر از افــراد برتر این دوره در یگان 
های فرهنگی نزاجا و بقیه در مرکز آموزش توپخانه 
اصفهان شاغل هستند، گفت: این ارزیابی ها در 8 

مرحله تخصصی صورت گرفته است.

 انتشار کتاب »رود زاینده«  
در اصفهان

 کتاب علمــی »رود زاینده« در شــهر نصف 
جهان  منتشــر و روانه بازار کتاب شــد. مدیر 
واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری اســتان 

اصفهان گفت: این کتاب علمی نوشــته سید 
علی رضا ابطحی، دانش آموخته دکترای تاریخ 
و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشــگاه آزاد 
نجف آباد، دارای نثــر روان و خوب با محوریت 
دوران انقالب و مبــارزان زن اصفهان تدوین و 
روانه بازار کتاب شــده است.محمداسماعیل 
حاجی علیان افزود: در کتاب رود زاینده احزاب، 
اشــخاص، اتفاقات و گروه های مختلف که در 
شــهر اصفهان در زمینه وقوع انقالب اسالمی 
نقش داشته اند معرفی شده اند و کتاب به دوره 
پهلوی دوم و مبارزات مردم اصفهان تا ســال 
1356 می پردازد.وی گفت: کتاب رود زاینده 
در 327 صفحه باشمارگان هزار نسخه  نسخه 

چاپ ومنتشر شده است. 

محله عمودی در مجتمع های 
مسکونی شهر

رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
از برگزاری ویــژه برنامه »محلــه عمودی در 
مجتمع های مســکونی بزرگ شهر« خبرداد و 
گفت: نخســتین ویژه برنامه محله عمودی با 
موضوع »حفظ فضای ســبز با مدیریت بهینه 
مصرف آب« مورد اســتقبال شــهروندان قرار 
گرفت.احمد رضایی اظهارکرد: اداره توســعه 
فرهنگ شهروندی در چشم انداز سیاست های 
جدید خود بر توسعه مخاطب تاکید دارد، معنا 
و مفهوم توســعه مخاطب این است که هرکجا 
تجمع شــهروندان را پیدا کــرده و بتوانیم در 
آن مکان آموزه های شــهروندی را در اختیار 
شــهروندان قرار دهیم، برنامه های ویژه ای را 

اجرا خواهیم کرد.
وی افزود: بررسی ها نشان می داد به طور معمول 
شهروندان در برنامه هایی که برای حضور در آنها 
باید مســافتی را با توجه به ترافیک موجود در 
شــهر طی می کردند، حضور کمرنگی داشتند 
از ایــن رو با یــک تغییر رویکرد، شــهرداری 
اصفهان بر آن شد تا برنامه های فرهنگی را در 
مجتمع های مسکونی دارای حداقل 8۰ واحد با 

عنوان »محله های عمودی« اجرا کند.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ویــژه برنامه های محله عمــودی هر بار 
در قالب یک موضــوع مهم برگزار می شــود، 
اظهارکرد: نخستین ویژه برنامه محله عمودی 
با موضوع »حفظ فضای سبز با مدیریت بهینه 
مصرف آب« در مجتمع مسکونی فدک با بیش 
از 2۰۰ واحد به عنوان یک محله عمودی برگزار 
شد. وی ادامه داد: برای اجرای دور نخست ویژه 
برنامه های محله عمــودی حدود 1۰ مجتمع 
مســکونی بزرگ مورد هدف قرار گرفته است 
که قالب برنامه ها به صورت جشــن شــهری 
دارای موضوع، محتوا و هدف بوده و در راستای 
آموزه های شهروندی است. رضایی خاطرنشان 
کرد: توسعه مخاطب و فراهم کردن بسترهای 
الزم برای اســتفاده شــهروندان از برنامه های 
فرهنگــی و اجتماعــی از مهمتریــن اهداف 
 سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان

 است.      

شهردار اصفهان:
تردد تک سرنشینان در شهر 

ممنوع می شود
شــهردار اصفهان  در برنامه رادیویی  »ســالم 
اصفهان« اظهار کرد: برای اجرای طرح ممنوعیت 
تردد خودروهای تک سرنشین نیاز به مشارکت 
همگانی مــردم داریم.قدرت ا... نــوروزی ادامه 
داد: در ابتدا نظرات کارشناســان را در خصوص 
این طــرح دریافت و مصوبــات الزم را از مراجع 
ذی صالح اخذ می کنیم و ســپس این طرح را با 
مشــارکت مردم اجرا خواهیم کرد، به طور حتم 
اجرای این طرح در کاهش آلودگی هوا و ترافیک 

شهر تاثیر بسزایی دارد.
وی به برگزاری اجالس شــهرداران کالن شهرها 
به میزبانی مشــهد مقدس اشاره کرد و گفت: در 
این اجالس که روز پنجشــنبه هفته گذشته در 
شهر مشهد برگزار شد، شهرداری ها برای افزایش 
درآمدهای پایدار ، پیشنهاداتی به دولت و مجلس 
ارائه کردند، امیدواریم با حمایت دولت و مجلس 
و اصالح قوانین همچنین وضــع مقررات جدید 
برای شــهرداری ها بتوانیم به سمت درآمدهای 

پایدار حرکت کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر شرایط 
مالی شــهرداری ها مناســب نیســت و رکود بر 
درآمدهای این نهاد تاثیر گذاشته است از این رو 
باید با تدبیر شایسته و وضع مصوبات مناسب به 
سمت درآمدهای پایدار برای شهرداری ها حرکت 
کرد تا کیفیت و کمیت ارائه خدمات به شهروندان 

افزایش یابد.
نوروزی با اشاره به شــرایط کم آبی اظهار کرد: با 
توجه به کمبود منابع آبی از شــهروندان انتظار 
مــی رود در مصرف آب به صــورت جدی صرفه 

جویی کرده و مراقب هدر رفت آب باشند.
وی ادامه داد: شهرداری درصدد است با شیوه های 
مختلف صرفه جویی و جلوگیــری از هدر رفت 
آب، تابستان سخت امســال را پشت سر بگذارد 
کــه امیدواریم مردم بــا کارکنان فضای ســبز 
شهرداری همکاری کنند تا فضای سبز و درختان 
 که بخشی از هویت شهر هســتند، سرزنده باقی

 بمانند.

چند روزی اســت کــه خبر ناپدیدشــدن 
کاشی های یکی از اماکن تاریخی اصفهان در 
فضای مجازی دست به دست می شود، خبری 
که البته با تکذیب از ســوی مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان روبه رو شده اســت؛ اما نمی توان از 

انتشار این تصاویر به راحتی عبور کرد.
سرقت و ناپدید شدن کاشی های مکان های تاریخی 
شهر، حرف امروز و دیروز نیست، هرازگاهی تصاویری 
در این باره به سوژه خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی 
در رســانه ها تبدیل می شــود؛تصاویری از به تاراج 
رفتن هویت تاریخی و هنــری اصفهان که در غفلت 
نهاد مربوطه صــورت می گیــرد و ناراحتی های را 
برای مردمان دیار زاینده رود که بخشــی از فرهنگ 
و آداب و رسوم شان را در همین کاشی ها می بینند 
به وجود می آورد.سه ســال پیش بود که در برخی از 
رسانه ها  خبر سرقت کاشــی های مسجد سید که 
یکی از زیباترین و بهترین کاشی های عهدقاجار بود، 
منتشر شد. کاشی کاری هایی که توسط نواده ســید 
محمدباقر شفتی، حاج ســید محمدباقر انجام شده 
بود، هنری که بخشی از هویت نه تنها اصفهان بلکه 
هنر ایران را به نمایــــش می گــذشت؛ اما در میان 
کشــمکش های میراث فرهنگی و اوقــاف مبنی بر 
اینکــــه هرکدام نگهداری بنا را محتاطانه بر عهده 
یکدیگر  گذاشته اند از دسترس سارقان در امان نمانده 

بود و هــر روز از تعداد آنها 
کاسته می شد؛ اما در همان 
زمان هم انتشــار سرقت 
کاشی های مسجد سید با 
واکنش مســئوالن میراث 
فرهنگی استان روبه رو شد  
به طوری که معاون حفظ 
و احیــا اداره کل میــراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ضمن رد 
این شایعه، ناپدید شدن کاشی ها را مربوط به ریزش 
کاشی ها در اثر فرسایش محیطی و مصالح نگهدارنده 

دانست.
 به گفته این مقام مسئول، 
کاشی های مسجد دارای 
ارزش مــادی نبــوده که 
بخواهــد دچار ســرقت 
شــود و تنها فرو ریختگی 
این کاشی ها دلیل ناپدید 
شدن، معرفی شــده بود. 
نداشــتن ارزش مادی این بار نیز دلیل تکذیب خبر 
به سرقت رفتن کاشی های مسجد امام)ره( از سوی 
مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 

استان بیان شده اســت. فریدون الهیاری در واکنش 
با خبر ناپدید شــدن این کاشــی ها  در گفت وگو با 
رســانه ها ضمن تکذیب چنین اخباری مطرح کرد 
که کاشی های مسجد امام مورد بازسازی قرار گرفته 
اســت. مدیر کل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه 
اصال این کاشی ها جدید هستند، گفت: اصوال پایه این 

خبر کذب است و باید به منبع خبر توجه کرد.
در همین خصوص کارشناس ارشــد دفتر فنی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان نیز گفــت: تصاویر منتشرشــده از 
بناهای مربوط بــه میدان امام)ره( مبنــی بر ناپدید 
شدن یا ســرقت کاشــی ها مربوط به 8 سال پیش 
اســت که هرچند وقت یک بار توســط رســانه های 
مختلف به  عنوان خبر جدید منتشــر می شــود. به 
گفته این مقام مســئول، این در حالی اســت که در  
همان سال خبر سرقت کاشــی ها توسط رسانه های 
معتبر منتشــر شــد و همچنین یگان های حفاظتی 
و ســازمان های مربوطه هم در جریــان این موضوع 
هستند؛ اگرچه سخنان مســئوالن میراث فرهنگی 
نشان می دهد که عالقه مندان این حوزه نباید دیگر 
نسبت به سرقت و ناپدید شــدن کاشی های اماکن 
تاریخی مثل مســجد امام)ره( حســاس باشند؛ چرا 
که این کاشــی ها جدید هســتند و دیگر هیچ گونه 
ارزشــی ندارند؛ اما این ســوال باقی می ماند که آیا 
کاشــی هایی که نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی 
 اصفهان بود دیگر جایی در شــهر ندارند و باید با آنها 

خداحافظی کرد؟

کاشیهاارزشمادیندارندکهقابلدزدیدنباشند!

استاندار اصفهان در جلسه شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
گفت: اصفهان در جذب تسهیالت طرح اشتغال پایدار روستایی 
تا پایان سال 96 رتبه 29 را در بین استان ها داشت؛ اما با تمرکز 
روی این طرح در ماه های اخیر، از نظر فعال کردن طرح ها، معرفی 
به بانک ها و پرداخت ها در زمان حاضر، رتبه ســوم را در اختیار 
دارد.محسن مهرعلیزاده ادامه داد: تاکنون 1۰8 میلیارد تومان از 

مجموع 127 میلیارد تومان سهمیه استان در طرح اشتغال پایدار 
روستایی جذب شده است و امکان جذب بیش از این سهمیه نیز 

وجود دارد.
وی با اشاره به اسناد توسعه اقتصادی و اشــتغال زایی روستایی 
استان اصفهان گفت: ظرفیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی 

روستاها در این طرح بررسی شده است. 

مهرعلیزاده افزود: ارائه تسهیالت برای طرح های روستایی باید 
بر اســاس اولویت های این طرح صورت گیرد و دســتگاه های 
اجرایی اقدامــات خــود را از جملــه در جذب ســرمایه گذار 
متناظر با ایــن مطالعات پیش ببرند.وی خاطرنشــان کرد: الزم 
 اســت مطالعات 6۰۰ روستای اســتان تا پایان امســال انجام

 شود.

استاندار اصفهان: 
اصفهان رتبه سوم کشور در جذب تسهیالت اشتغال روستایی را دارد

مدیر کل میراث فرهنگی  خبر سرقت کاشی های مسجد امام)ره( را تکذیب کرد:

یک کارشناس معماری:
قوانین احیای بافت های فرسوده اصالح شود

یک کارشناس معماری اظهارکرد: دفاتر تسهیل گری نقش بسیار مهمی در جهت احیای بافت های فرسوده 
شهر اصفهان دارند، در این میان نیز مشارکت مردمی در کنار فعالیت این دفاتر سبب بهبود و تسریع در 
احیای بافت های فرسوده شهر خواهد شد.بهمن محلوجی افزود: از آنجایی که به طور معمول در بافت های 
فرسوده اقشار ضعیف جامعه سکونت دارند باید به نوعی این اطمینان برای آنها فراهم شود که در راستای 
احیای بافت های فرسوده، دارایی آنها دچار نقصان نمی شود.این کارشناس معماری ادامه داد: مهم ترین 
مسئله در به کارگیری مشارکت شهروندان ساکن در بافت فرســوده این است که مدیران شهری زمینه 
اعتماد مردم به دفاتر تسهیل گری و پروژه های احیای بافت های فرســوده را فراهم کنند.وی با اشاره به 
موانعی که بر سر راه احیای بافت های فرسوده وجود دارد، گفت: در این راستا الزم است قوانین مربوط به 

احیای بافت های فرسوده اصالح شود.

 مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان از تدوین 
یک بسته تشویقی جدید خبر داد و گفت: در این 
بسته جدید مطالبات شــهروندان بابت عوارض 
ارزش افزوده تجــاری، اداری، صنعتی، تراکم 
مسکونی و ... به صورت قسطی همراه با تخفیف 
دریافت خواهد شــد.نادر آخوندی اظهارکرد: 
در بســته جدید تشویقی ســاخت و ساز که به 
تصویب شورای شهر رسید، مقرر شد مطالبات 
شهرداری بابت اجاره بها، فروش اموال و برخی 
از عوارض شهرداری در چارچوب دستورالعمل 
جدیدی که مطابــق با آن تســهیالت ویژه ای 
 برای بدهــکاران در نظر گرفته شــده، وصول 

شود.
وی افزود: مطابق با دســتور العمــل جدید، در 
صورتی که شــهروند معادل 3۰ درصد از بدهی 
خود را بابت عوارض ارزش افزوده تجاری، اداری، 
صنعتی، تراکم مســکونی و تفکیک اراضی به 
صورت نقدی پرداخت کند، عالوه بر تقســیط 
مابقی بدهی، مشــمول 2۰ درصد تخفیف نیز 
خواهد شد.مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه صدور سند تسویه حساب بدهی، 
همچنین اجازه انجام معامله، صدور گواهی پایان 
کار ساختمان، پاسخ استعالم به مراجع قانونی و 
نظایر آن منوط به پرداخت کامل اقساط بدهی 
و تسویه حســاب قطعی دیون متقاضی خواهد 
بود، ادامه داد: اعطای هدایای یاد شده، مستلزم 
تعهد پرداخت اقســاط ماهانــه در موعد مقرر 

توسط متقاضی است و در صورت عدم پرداخت 
یا تاخیر در پرداخت، مبالغ اهدایی، باز ستانده 
خواهد شد.آخوندی اضافه کرد: طبق این مصوبه 
در صــورت پرداخت 5۰ درصــد از بدهی بابت 
ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های عمرانی 
شهرداری، عوارض زیربنا، پذیره و جرایم مربوط 
به آرای کمیســیون های مــاده 1۰۰ قانون به 
صورت نقدی، زمینه تقســیط ســه ماهه برای 

مابقی بدهی فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: عوارض ساالنه فعاالن اقتصادی 
)کسب و پیشه( و همچنین صدور پروانه کسب 
که باید ساالنه از سوی صاحبان شغل پرداخت 
شود، در صورت پرداخت حداقل 5۰ درصد مبلغ 
به صورت نقدی، مابقی مبلغ تا شش ماهه اول 

سال آتی مهلت پرداخت خواهد داشت.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در بســته جدید شــرایط متنوعی برای 
تقسیط بدهی شهروندان در نظر گرفته شده که 
شهروندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
از تخفیف های ارائه شــده بــه مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان مراجعه کنند. الیحه شرایط 
جدید تقســیط مطالبات شهرداری اصفهان در 
شورای اســالمی شــهر اصفهان مورد بررسی 
قرار گرفت و ســرانجام به موجب مفاد ماده 73 
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت و 
اصالح مــاده 32 آیین نامه مالی شــهرداری ها 

تصویب شد.   

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان مطرح کرد:
جزئیات بسته تشویقی شهرداری اصفهان

تصاویر منتشرشده از بناهای 
مربوط به میدان امام)ره( مبنی بر 
ناپدید شدن یا سرقت کاشی ها 

مربوط به 8 سال پیش است

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای برخی از واحدهای تابعه خود را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید.
موضوع مناقصه : واگذاری امور طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه بدون مواد اولیه و خرید غذا

الف( واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شامل : 1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار 2- شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین 
3- بیمارستان سیدالشهدا )ع( سمیرم 4- بیمارستان امام حسین )ع(گلپایگان 5- بیمارستان شهدای لنجان 6- بیمارستان امام خمینی )ره(فالورجان 
7- بیمارستان امیرالمومنین )ع( و صاحب الزمان )عج( شهرضا 8- مرکز آموزشی درمانی کاشانی 9- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان 1۰- 
مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت سیدالشهدا )ع( 11- بیمارستان شفا کلیشاد و سودرجان 12- بیمارستان 9 دی منظریه 13- بیمارستان 
شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر 14- شبکه بهداشت و درمان شهرســتان تیران و کرون 15- بیمارستان شهید مدرس 16- بیمارستان گلدیس 
شاهین شهر 17- بیمارستان شهید رجایی داران 18- شبکه بهداشت درمان شهرستان فریدونشهر 19- بیمارستان خاتم النبیا نطنز 2۰- بیمارستان 

محمد رسول ا... )ص( مبارکه
ب( واگذاری طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه شامل : 1- مرکز آموزشی درمانی امین 2- مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت  امام حسین )ع( 

3- شبکه بهداشت و درمان چادگان 4- مرکز آموزشی درمانی فارابی 5-  مرکز آموزشی درمانی شهید چمران
ج ( واگذاری طبخ و توزیع غذا به صورت خرید غذا شامل : 1- شبکه بهداشت و درمان شهرســتان خور و بیابانک )شادن یغمایی( 2-  شبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان خور و بیابانک )جندق( 3- شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار 4- شــبکه بهداشت و درمان نطنز ) بیمارستان 

فاطمیه بادرود ( 5- بیمارستان حضرت زهرا )س( زینبیه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : میزان مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است .

نوع تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی
مدت تضمین شرکت در مناقصه : جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه

محل توزیع اسناد مناقصه :
 1- واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) اولویت اول توزیع شرایط مناقصه واحد مناقصه گزار  می باشد (

2- اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی- ساختمان شماره سه- طبقه اول - اتاق 2۰3 - واحد 
کمیسیون مناقصات 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 1397/۰5/21 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1397/۰5/25 
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز : تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مــورخ 1397/6/6 به آدرس اصفهان- میدان 
آزادی - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اســتان اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره دو - دبیرخانه 

مرکزی - کدپستی 81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز دوشنبه مورخ 1397/۰6/12 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

*به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقرر ) مورخ 97/۰6/۰6 ( ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نماید ، لذا به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فیش 

بانکی مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
*سایراطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

یادآوری : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد .

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

مالف:223839
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

همین طور که لباس  می پوشیدم برای مادرم توضیح می دادم: 
»از فالن مســجد تماس گرفته اند. دعوت شده ام برای مبحث 
»مهدویت«. با اینکه تدریسی هستم تا تبلیغی، پیشنهادشان 
را قبول کردم. این موضوع برایــم یک توفیق اجباری بود برای 
مطالعه بیشــتر و بازخوانی اطالعات فراموش شده که انگیزه 
زیادی به من می دهد. شاید هم تخصص من در تبلیغ، مهدویت 

شد. خیلی به این مباحث عالقه دارم.«
در نهایت به مزاح گفتم: »بعد از ده الی دوازده ســال تحصیل، 
باالخره فرجی شد. مامان کارم گرفته.« مادرم که مثل همیشه 
ســراپا گوش بود، لبخندی زد و گفت: »مادر جان کار مجانی 
زود می گیره.« خندیــدم و خداحافظی کردم. تمام بیســت 
دقیقه پیاده روی مسیر رسیدن به مسجد را به حرف مادرم فکر 
می کردم. بیشــتر از آفتاب، این سوال بی جواب اذیتم می کرد: 
»اگر شرع اجازه می داد و درخواست وسیله رفت و آمد داشتم 
یا طلب پاکت می کردم، باز هم دعوتم می کردند؟« گاهی خودم 
را دلداری می دادم: »این چه حرفی است. شاید کیفیت کارت 
هم مناسب بوده؛ اصال مگر فالن استاد نگفت که مجالس امام 
زمان )عج( الکی نیست و به سخنران از طرف خود موال نظر شده 
است.« بعد هم خودم جواب می دادم: »حاال خیلی هم خودت 
را تحویل نگیر. معاویه هم کم منبر نرفت.« خالصه همه راه در 
کشــف حکمت های حرف مادرم گذشت. کالس تمام شد؛ اما 
مگر کابوسش دست از سرم برمی داشــت! رمق از جانم رفته 
بود. پاهایم حس نداشت. چشــمانم جایی را نمی دید. سرم به 
شدت درد می کرد. آفتاب پوست صورتم را می سوزاند. حاال به 
تنها چیزی که فکر نمی کردم، حرف مادرم بود. وقتی رسیدم، 
چیزی نگفتم. این بار مادر ســر صحبت را باز کرد. به پر و پایم 
پیچید، حرفی برای گفتن نداشــتم. مادر گفت: »مادر جان تو 
که گفتی کارت گرفته، این حال و روزی که من می بینم مثل 
این است که انبارت گرفته نه کارت! کشتی هایت غرق شده یا 
انبارت آتش گرفته؟« گفتم: همــه چیز خوب پیش می رفت. 
رضایت را از نگاهشــان می خواندم. برای نزدیک شدن دل ها 
از همان اول دایره وار روی زمین نشســتم. آخرهای جلسه بود 
که کار به پرسش و پاسخ رســید. اعتمادشان جلب شده بود. 
یکی از ما شکایت می کرد که درد مردم را نمی فهمیم زیرا بین 
مردم نیستیم. یکی می گفت: پس کاری بکنید با این قیمت های 
ارز و طال، چند ماه دیگر عروسی دخترم است. بعد از یک سال 
تازه وامم با هزار اما و اگر جور شــده، من چطور با این قیمت ها 
جهیزیه بخرم؟ دیگری گفت: پسرم سه سال است عقد کرده، 
با این وام های 30درصد و 40درصدی مگر می تواند خانه اجاره 
کند؟ ربا شــاخ و دم دارد؟ پس فردا باید بروم مالقاتش زندان. 
آن یکی گفت: می گویید ازدواج آســان است و حرف از برکت 
می زنید! پس کو؟ می فهمید بیکاری نان آور خانه یعنی چه؟ آن 
یکی گفت: خدا از شما نگذرد که می گویید کار تولیدی کنید و به 
فکراستقالل کشور باشید؛ حاال با وام این جوجه های سالم که از 
بی آبی و قطع و وصل شدن برق،  نصفشان تلف شدند چه کنیم؟ 
هر کدامشــان حرفی زدند. حرفشــان حق بود. تعدادشان در 
کالس من خیلی نبود. کسی چه می داند، شاید این کم ها، خیلی 
هم کم نباشند. مادر! من چکاره این مرز و بوم هستم؟ حقی را 
نادیده گرفته ام؟ من  که زیر این آسمان آبی نه ملکی دارم و نه 
آبی، نه استخدامم و نه حقوقی دارم، خانه و زندگی ندارم و نه 
آقازاده ام و نه حســاب بانکی دارم. آینده ام مبهم تر از گذشته 
است. چه کاری از دست من برمی آید؟  قسم می خورم کم مانده 
بود به جای کارم، آهشــان مرا بگیرد. مادر دعا کن کسانی که 

دستشان به جایی می رسد این آه ها را دستکم نگیرند.«

کارم گرفته بود!

زهرهجمالیزواره

کشف هواپیمای 
»جنگ جهانی 

دوم«
یک هواپیمای »ایلوشن« 
متعلق به روسیه که در 
هدف   1943 اوت   22
از  بود،  گرفته  قرار 
یک دریاچه در روسیه 
بیرون کشیده شد. این 
هواپیما در جنگ جهانی 
کاپیتان توسط   دوم 
 Alexander Kalichev 
در  و  می شد  هدایت 
یک  به  حمله  جریان 
پایگاه هوایی هدف قرار 

گرفت.

عکس روز

دوخط کتاب

خضر، بــه انــدازه یه پشــه 
کــه از روی کثافتــی بــه 
بنشــینه، نجاســتی   روی 

 نمی تونــه ارزش داشــته 
باشه... 

شکر تلخ
نویسنده: »جعفر شهری«

زندگی کم و زیادش 
فرقی ندارد

زندگــی به نظــر مــن کم و 
زیادش فرقی نداره.

اصل حســاب اونه کــه آدم 
چه جوری زندگی بکنه. 

یه وقتایی یه ساعت زندگی 
بــرای آدم حکــم زندگــی 
 نــوح رو داره و یــه وقتایــی

و  نــوح  عمــر  یــه  هــم   

باستان شناسی مثل شکار گنجی است که اطالعاتی از گذشته را در خود دارد.
باستان شناسان ژاپنی به تازگی کوزه ای پر از سکه متعلق به یک سامورایی  قرون 
وسطی را کشف کردند. این کوزه سرامیکی در شمال »توکیو« پیدا شده و یکی 
از بزرگ ترین محموله های سکه های قرون وسطایی کشف شده در این کشور 
اســت. این کوزه که قدمت آن به نیمه اول قرن پانزدهم می رسد، حاوی بیش 
از صد هزار  سکه برنز است و ۶0 ســانتی متر قطر دارد. یک لوح چوبی در کنار 
آن کشف شد که روی آن با جوهر نوشته شــده بود: »۲۶0«. باستان شناسان 
معتقدند معنای آن ۲۶0 کان است که واحد ۱000 بوده، یعنی ۲۶0 هزار سکه 

در کوزه بوده است.

کشف بیش از 2۰۰هزار سکه متعلق به یک سامورایی

به ندرت پیش می آید که یک غرفه غذاهای خیابانــی مثل »ران جای فای«، 
برنده جایزه معتبر »میشلین استار« شود. اگر کمی صبور باشید از غذا خوردن 
در این رستوران ضرر نمی کنید. »جانسوتا« مشتریان زیادی دارد، اما از وقتی 
جایزه ستاره میشــلین را دریافت کرده و در رسانه های اجتماعی مطرح شده 
است، مشتریان بیشــتری برای لذت بردن از غذا های او می آیند. آن ها مقابل 
دکه صف می کشند که این موضوع موجب شکایت همسایه ها می شود. عالوه 
بر این، جانسوتا مجبور است سخت تر کار کند. درحال حاضر او با ۷3 سال سن 

مجبور است از ساعت ۲ بعد از ظهر تا یک نیمه شب در خدمت مشتریان باشد.

کسب  و کار جالب زن ۷۰ ساله تایلندی

جوان عاشق و عیوب معشوق
در کتاب »فیه مافیه« نوشته »موالنا«، داستان تامل برانگیزی به صورت شعر درباره جوان عاشقی ذکر شده است که به عشق دیدن معشوقه ا ش 
هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریا می رفت و سحرگاهان بازمی گشت. حتی تالطم  و امواج خروشان دریا هم او را از این کار منع نمی کرد. 
دوستان و آشنایان همیشه او را به خاطر این کار سرزنش می کردند؛ اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آن ها نمی داد و دیدار معشوق آن قدر 
برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و نامالیمات را به جان می خرید. یک شب، جوان عاشق مثل تمام شب ها از دریا گذشت و به معشوقه 
خود رسید. همین که او را دید، با کمال تعجب پرسید: »چرا چنین خالی در چهره خود داری؟!« معشوقه او گفت: »این خال از روز اول در چهره 
من بوده. در عجبم که تو چگونه متوجه نشده ای!« جوان عاشق گفت: »خیر! من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن را ندیده بودم!« لحظه ای 
دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسید: »چه شده که در گوشه صورت تو جای خراش و جراحت است؟« معشوقه او گفت: »این جراحت از روز اول 
آشنایی من با تو در چهره ام وجود داشته و مربوط به دوران کودکی است. در تعجبم که تو چطور متوجه نشدی!« جوان عاشق در پاسخ گفت: »خیر! 
من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن جراحت را ندیده بودم!« آن جوان ایرادهای دیگری از چهره معشوقه اش دید و بازگو کرد و معشوقه نیز 
همان جواب ها را داد. به هر حال هر دوی آنها شب را با هم به سحر رساندند و مثل تمام سحرهای پیشین، آن جوان عاشق از معشوقه خداحافظی 
کرد تا از مسیر دریا بازگردد. معشوقه اش گفت: »این بار شب باز نگرد، دریا بسیار پر تالطم و طوفانی است!« جوان عاشق با لبخندی گفت : »دریا 
از این خروشان تر بوده و من آمده ام، این تالطم ها نمی تواند مانع من شود.« معشوقه اش گفت: »آن زمان که دریا طوفانی بود و می آمدی، عاشق 
بودی و این عشق نمی گذاشت هیچ اتفاقی برای تو بیفتد؛ اما دیشب به خاطر هوس آمدی، به همین خاطر تمام بدی ها و ایرادهای من را دیدی. 
از تو درخواست می کنم برنگردی زیرا در دریا غرق می شوی.« جوان عاشق قبول نکرد و بازگشت و در دریا غرق شد. »موالنا« پس از این داستان 
می گوید: تمام زندگی انسان مانند این داستان است. زندگی را نوع نگاهتان به پیرامون، شکل می دهد. اگر نگاهتان ، مانند نگاه یک عاشق باشد، 
همه چیز را عاشقانه می بینید و اگر نگاهتان منفی باشد همه چیز را منفی می بینید و دیگر آدم های خوب و مثبت را در زندگی پیدا نخواهید کرد و 
نخواهید دید. دیگر اتفاقات خوب و مثبت در زندگی شما رخ نخواهد داد و نگاه منفی تان اجازه نخواهد داد چیزهای خوب را متوجه شوید. اگر نگاه 

عاشقانه از ذهنتان دور شود، تمام بدی ها را خواهید دید و خوبی ها را متوجه نخواهید شد.

 داستانک

یک زن که رهبر یک فرقه ساختگی در »کره جنوبی« بود، به دلیل گروگان گرفتن 
حدود 400 نفر از اعضای فرقه اش در یکی از جزایر این کشور و مجبور کردن آن ها 
به تحمل شکنجه های وحشــیانه برای دور ماندن از تنبیه خدا، دستگیر شد! او 
مردمی را که عضو فرقه اش شــده بودند، در جزیره گروگان می گرفت و آن ها را 
تهدید می کرد که اگر تن به شکنجه های وحشیانه ندهند، توسط خداوند عقوبت 
خواهند شد. درنهایت این رهبر جعلی و همه ســران این فرقه دستگیر و مردم 

گروگان گرفته شده آزاد شده اند.

دستگیری رهبر یک فرقه عجیب در کره 

اینستاگردی

گفت وگوی »یوسف تیموری« با مرِد سنگی

نخستین عکس از فرزند تازه متولد شده زوج مجری

یوسف تیموری با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: هر چی میگم گوشش بِدهکار نیست 
این مردک! مرِد سنگی در غاِر سنگ شکنان »جهرم«.

»نیما کرمی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: تمام زندگی من در این تصویر خالصه 
شهید همت را با عاشقانه هایش باید نوشتمیشه؛ دخترم و پسرم، نیل و... . راستی تا فردا نام پسرم را برایتان خواهم گفت.

»سیدحسین موسوی نیا« نویسنده کتاب خط مرزی می گوید: »ارزش 
رزمنده ها را در داستان هایم حفظ می کنم، شــهید و شهادت را در 
جایگاه خودش حفظ می کنم ؛ البته جایگاهی که بشود به آن رسید. 
باور من این است که شما وقتی برای این مصاحبه آمده اید تا کاری 
کرده باشید، اگر اتفاقی روی دهد و خدای ناکرده از دنیا بروید، شهید 
هستید! من شهید را دست یافتنی دوست دارم و این گونه تصویرش 
می کنم. به نظرم یکی از آســیب هایی که در ادبیات جنگ ما وجود 
دارد این است که آدم ها مطلق تصویر شده اند. اصال به خاطر همین 
است که ادبیات جنگ و ضدجنگ داریم. چند تایی از داستان های 
این کتاب را دوستان خوانده اند و گفته اند که »ضد جنگ« است؛ در 
صورتی که فیلترهای ذهنی من حساس است که به این سمت نروم 
و به ارزش ها خدشه ای وارد نشــود.  منتهی من اگر رمانی از شهید 
همت بنویسم قطعا عاشقانه های او را هم می نویسم. حواسم هست 
که شــهید همت چه جایگاهی دارد ولی اگر رفتارهای عاشقانه هم 
داشته آن را هم به جوان امروز نشان می دهم تا اتفاقا اهمیت و جایگاه 
این شهید را ارتقا و ابعاد دیگر زیستش را هم نشان دهم. اتفاقا اهمیت 
کار رمان نویس این اســت که تصویر واقعی را  نشــان دهد. من اگر 
بدانم چنین فرمانده ای که حماسه هایی خلق کرده مثل من زندگی 

می کرده، آموزنده است و او را دور و دست نیافتنی نمی بینم.«

در باره عکست با اختالس گر توضیح بده!
چند روزی است که در شــبکه های اجتماعی خبری به نقل از صفحه 
اینســتاگرام »حمید فرخ نژاد« بازیگر سینما دست به دست می شود. 
فرخ نژاد با انتشــار خبر و تصویری چنین القا کرده اســت که ســتاد 
بازسازی عتبات به جای رســیدگی به وضعیت خطه ای از کشورمان، 
در عراق هزینه می کند! در این باره باید گفت: عجیب است که  آقای 
بازیگر همه چیز دان، هنوز نمی داند ستاد بازسازی عتبات، بودجه دولتی 
ندارد و هزینه پروژه های این ستاد از محل کمک های هزاران زائر شیعه 
از کشورهای مختلف تامین می شود. این یعنی وقتی انسان از چیزی 
اطالع ندارد درباره آن حرف نمی زند و  بیانیه صادر نمی کند. عالوه بر 
این، آقای فرخ نژاد قبال با حمایت از سرکرده فرقه دراویش داعشی که 
دستش به خون سه جوان پلیس آلوده است و نیز حمایت از جاسوس 
آمریکا، میزان سواد، بصیرت و ایران دوستی خود را به نمایش گذاشته  
است! بنابراین دروغ سازی و شایعه پراکنی از چنین فردی که خودش 
هم تکلیف خودش را می داند و این از پســت هایش در فضای مجازی 
کامال واضح است، بعید به نظر نمی رسد. ضمنا آقای فرخ نژاد! تالش 
نکنید از خودتان چهره ای مهربان و مردم دوست ارائه کنید، همکارانتان 
خاطرات جذابی از شما دارند، به خصوص از تخصص شما در شکستن 
دست و بازو. عالوه بر این ها آقای فرخ نژاد! درباره عکس دوستانه  خود با 

یکی از اختالسگرها چه توضیحی دارید؟

حواســــم بهتون هست؛ زمســــتون باز بگین دلم واسه 
تابســتون تنگ شده با شیلنگ کبودتون می کنم! 

ایــن رســتوران های باکالسی  که تو بشــقابشــون اندازه 
دو تا قاشــــق برنج می ریزن، هدفشــون چیــه دقیقا؟ چــرا 

آدم رو مجبور می کنن بــا خودش نون ببره تو رستوران؟! 
دیــروز یک خرید آنالین کردم؛ تا  االن چهار بــار موقعیت 
مکانی اون جا رو چک کردم ببینم کجاســت!  االن پیام داد که 

عزیــزم داریم می ریم تو تونل آنتن نداریم؛ نگران نشو!
وضعیــــت اون قدر بغرنجه که وزیر کار، بیکار شــده! بعد 
انتظــار دارند ما با مدرک کاردانی از دانشگاه پشت کوه تپه چشم 

بازار رو کور کنیم!
اون قــدر که گوشــی من  تالش می کنه بگه باتری نــداره، 

اگه انرژیش رو نگه می داشت، کار من راه میفتاد! 
مــی خوام یک کتاب بنویســــم با عنوان »چرا شــب ها 
نمی خوابیــــم؟« و توی تمام صفحاتش با »بــی نازنین ۱4« 
بنویســم چون مرض داریــم. چون مرض داریم. چون مرض...!
ولی این واقعا نامردیه... صبح تا شــب ســیصد سال طول 

می کشه ولی شب تا صبح هفت ساعت!
شما هم اتاقتون تو تابستون گرم ترین نقطه خونه ست و تو   

زمستون سردترین نقطه خونه؟!

خندوانهدیدگاهکیوسک
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