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به بهانه اکران »هزارپا« در سینماهای اصفهان؛

4
 کمی شوخی جلف

 با اندکی »رضا عطاران«!

روز تغییر دکوراسیون
امروز،  میز کار یا چیدمان خونه یا اتاقت رو تغییر 

بده و بذار این تغییر شاد پر انرژیت کنه

تئاتر »نگاه مان می کنند«   
کارگردان:معین الدین عشاقی   

 نویسنده: نغمه ثمینی 
تاالر فرشچیان

28 تیر الی 19 مرداد / ساعت:20:30

گالری گذار/ مدیا: مجسمه
آکوالد/  آثار صادق ادهم

 22 تیر الی 19 مرداد / ساعت: 1۷ تا 21

در این جشــنواره آثار انتخاب شده توسط هیئت 
انتخاب، در قالب برنامه ای تلویزیونی در طول فصل 
نمایش داده شده و برگزیدگان در پایان توسط مردم 

و کارشناسان مشخص می شوند.

جشنواره تلویزیونی مستند
 شنبه  تا چهارشنبه ساعت: 21

 وقتی تدبیری برای سرمایه پذیری
 نیست، اشتغال بحرانی می شود؛
 سرمایه گذاران اصفهان 

در راه کرمان
استاندار، فرماندار، نمایندگان مجلس و تقریبا تمام 
مدیران استانی معتقدند که ساز و کارهای اداری در 

استان موجب سرمایه گریزی می شود و...
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دلهره خشـونت

آمار کودک آزاری در اصفهان رو به افزایش است؛

گالیه شورای شهری ها از عملکرد شهرداری؛

مصوبه هایی که باد هوا می شود!
یک فعال رسانه ای در توئیتر نوشته بود: »چطور 
آن موقع که جوان 16 ســاله مقابل توپ و تانک 
دشمن می جنگید، جوان نبود و حاال که جوان ها 
قرار است مدیریت کنند، می گویید بی تجربه و 

خام هستند؟! « 
طرح »منع به کارگیری بازنشستگان«، این هفته 
در مجلس بررسی می شود؛ خبری مسرت بخش 
و امیدوارکننده برای پوســت انــدازی مدیران 
فرتوت و ســالخورده از بدنه مدیریتی کشــور؛ 
اما در این میان خبری آمد کــه جای »امید« را 
به »شــگفتی« داد؛ »اســتثناها« در فکر تداوم 
حیات مدیریتی خود هستند)!( سالخوردگان و 
موسپیدها و کهنه کارها نمی خواهند کنار بروند و 
دست بردار مدیریت نیستند و نمی خواهند فضای 
مدیریتی کشور کمی نفس بکشد و نیرو بگیرد و 
شاید با تزریق نیروی جوانی، بتوانیم از این بحران 
هم عبور کنیم درست مثل سال های جنگ که 
مدیریت جنگ را به دســت جوان ها سپردند و 
هشت ســال زیر آوار توپ و تانک دشمن تا بن 
دندان مسلح، جانانه مقاومت کردند و ذره ای از 

خاک کشورمان را به دست دشمن ندادند. 
حاال اما مدیرانی که 3 یا 4 دهه مداوم در کشور 
مدیر بوده اند، حاضر به واگذار کردن مناصب خود 
به جوان تر ها نیستند. مدیرانی بی انگیزه که تمام 

توان شان، حفظ صندلی هایشان است!
طبق اخبار منتشره، در صورت اجرای...

به بهانه بررسی طرح »منع به 
کارگیری بازنشستگان« در مجلس؛

امیدی نیست

امیرعلی مرآتی 

ادامه در صفحه 2

آگهی مزایده عمومی»  نوبت اول «
مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد اموال منقول و اثاثه اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

1-نام و نشانی مزایده گزار
 اصفهان - خیابان مطهری جنب آتش نشانی - مدیریت بانک کشاورزی استان

2-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده
ارائه رسید وجه نقدی به  مبلغ 100000000 ریال  )یکصد میلیون ریال ( به حساب 630706019 بنام کمیسیون معامالت بانک کشاورزی قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک کشاورزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده غیر از بانک کشاورزی با اعتبار 3 ماهه از تاریخ 97/5/10
3-محل ، زمان و مهلت بازدید

از ساعت 8 الی 12 از تاریخ 97/5/8 لغایت 97/5/10 به آدرس زرین شهر- بلوار معلم کوچه کمیته امداد - جنب بانک کشاورزی - تلفن 09133260663
4-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده

از ساعت 8 تا 12 از تاریخ 97/5/6 لغایت 97/5/8
به آدرس اصفهان- خیابان مطهری جنب آتش نشانی- مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان-  طبقه دوم - واحد پشتیبانی

5-محل ، زمان و مهلت ارائه پیشنهاد ها 
از ساعت 8 تا12 از تاریخ 97/5/8 لغایت 97/5/17

به آدرس اصفهان خیابان مطهری - جنب آتش نشانی - مدیریت بانک کشاورزی- واحد حراست استان
6-تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 97/5/20 در سالن کنفرانس مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان
7-مدارک الزم جهت دریافت اسناد و بازدید

ارائه اصل و کپی کارت ملی 

مدیریت شعب بانک در استان اصفهان 
م الف: 208850
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حســن روحانــی، رییس جمهور روز 
گذشته در جمع رؤسای نمایندگی های 
ایران در خارج از کشــور حضور یافته و سخنرانی کرد.  
روحانی گفت: هیچگاه مثل اکنون نمی شد گفت که کاخ 
سفید ضد حقوق بین الملل و ضد جهان اسالم و ملت 
فلسطین است. به گفته روحانی، آقایی که در آمریکا روی 

کار است، هم تهدید  و هم فرصت است.
در ادامه گزیده ای از ســخنان رییــس جمهور در این 

مراسم را می خوانید:
  سیاست خارجی مظهر حاکمیت ملی است.

  دولت فعلی آمریکا همزمان در حال ســتیز با دنیا و 
منافع ملی خودش است.

  هیچگاه مثل اکنون نمی شد گفت که کاخ سفید ضد 
حقوق بین الملل و ضد جهان اســالم و ملت فلسطین 

است.
  آقایی که در آمریکا روی کار اســت، هم تهدید و هم 

فرصت است.
  امروز بیشتر پیداست که مبنای رژیم صهیونیستی 

تجاوز و اشغال است.
  وقاحت را به جایی رسانده اند که می گویند فلسطین 
کشور اسالمی نیســت، حرف ما با همسایگان و جهان 

عرب درباره ماهیت اسرائیل اثبات شد.
  ضد حقوق بشرتر از رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

  تا به حال می گفتند اســرائیل نمونه دموکراسی در 
منطقه است؛ امروز ثابت شده که کانون آپارتاید است.

  فرصت برای ارتباط ســفرا با افکار عمومی و جوانان 
جهان در فضای حقیقی و مجازی گسترده است.

  وظایف دیپلمات های توانمند و عزیز سنگین تر از هر 
زمان دیگری است.

  ملت ایران برای آزادی و اســتقالل، جلوی دیکتاتور 
دست نشانده ایستاد. مداخله گرتر از آمریکا علیه انقالب 
و ملت ایران وجود ندارد.ســرنگونی، تجزیه، تحریم و 
تضعیف؛ سیاســت های اصلی آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی است.
  در دفاع مقدس جز چند کشــور، همه جهان را علیه 
ملت ایران بسیج کردند و نتیجه نگرفتند. جنگ، ارتش 
را مضاعف کرد و جوانان انقالبی ســپاه، قدرت نظامی 

جدید شدند.
  دشمن در توطئه شکســت و تجزیه ایران شکست 
خورد؛ توطئه ســوم، تحریم به بهانه فعالیت هسته ای 
بود. هرگاه اروپا به توافق با ما نزدیک شــد، کاخ سفید 

نگذاشت.

  برجام، شکست توطئه 12 ساله علیه فناوری هسته ای 
ایران بود.کار آمریکا، توطئه علیــه ایران و ملت بزرگ 

ایران است.
  عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره، در غرب تا 
مدیترانه، در جنوب تا دریای سرخ و در شمال تا    قفقاز 
اســت. ذات و فرهنگ ایرانی صلح طلبــی و کمک به 

همسایگان در برابر آدم کش هاست.
  داعش را ریشــه کن کردیم و مردم منطقه را نجات 
دادیم؛ به خود افتخار می کنیم به آدم کش های داعش 
سالح و پول دادید و ادعای حقوق بشر دارید؟ نفوذ ایران 
در این منطقه، تاریخی و تمدنی است. تعهد ما به منطقه 
ناشی از هویت اســالمی و ایرانی است. به قیمت خون 

جوانان مان تروریست ها را شکست دادیم.

  برجام، تصمیم یکپارچه تمام ارکان نظام بود. توطئه 
آخر آمریکا، تالش برای خسته کردن ملت ایران است. 
بدانید؛ ملت ایران آقاســت و هرگز نوکر کسی نخواهد 
شد.آمریکایی ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر 

صلح ها و جنگ با ایران مادر جنگ هاست.
  تهدید نمی پذیریم و توان ما بازدارنده اســت. امروز 
اتحاد داخلی ما بیشتر از قبل است. تهدید، ما را منسجم تر 
می کند؛ حتما آمریکا را شکست می دهیم، هزینه هایی 
خواهیم داد؛ اما منافع بیشتری به دست می آوریم.هدف 
اول آمریکا، نقض برجام توســط خود ما بود. آژانس را 

تحریک کردند و باز هم موفق نشدند.
  گام ناموفق سوم آمریکا، متقاعد کردن اروپا با اصالح 
برجام بود. ترامپ زور زیادی زد اما مجبور شــد تنهایی 
از برجام خارج شــود. ایران در برابــر نپختگی ترامپ، 
هوشــمندانه عمل کرد. آمریکا با همه دنیا علیه برجام 

تقابل می کند،آمریکای منزوی نباید جان بگیرد.
  روابط ما با روسیه بر مبنای همسایگی و منافع متقابل 
است ،کشورهای منطقه یا از آمریکا می ترسند یا اعتماد 

ندارند.
  کسی که اندکی سیاســت بفهمد، نمی گوید جلوی 
صادرات نفت ایران را می گیریم.تنگه های زیادی داریم؛ 

تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست.
  آقای ترامپ! ما مرد شــرف و ضامــن امنیت آب راه 
منطقه در طول تاریخ هســتیم؛ با دم شیر بازی نکن، 

پشیمان می شوی.
  قادر نیستید ملت ایران را علیه امنیت و منافع ایران 
تحریک کنید. به ملت ایران اعالم جنگ می کنید و دم از 
حمایت می زنید؟ در همه منطقه پهن شده اید؛ معنای 

حرف هایتان را بفهمید.

شایعه ای برای تخریب تولیت 
آستان قدس رضوی

برخی کانال های معاند و رسانه های ضدانقالب در 
حالی مدعی شدند نوه حجت االسالم رییسی به 
نام »فاطمه« در یکی از شرکت های زیرمجموعه 
شستا ، مدیر است که بزرگ ترین نوه وی، پسری 

به نام حسین است که کمتر از ۵ سال دارد.
این کانال معاند چند روز پیش لیستی را منتشر 
کرد و مدعی شد لیست آقازاده ها و ژن های خوب 
شســتا، بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی سازمان 
تامین اجتماعی و وابسته به وزارت کار است. در 
همین رابطه یکی از اعضای خانواده حجت االسالم 
رییســی درباره این شــایعه گفت: این موضوع 
صحت نــدارد و بزرگ ترین نوه حجت االســالم 
رییسی، حســین نام دارد که هنوز ۵ سالش هم 
نشده است. در میان اسامی منتشر شده توسط 
این کانال، نام فاطمه ساده حسین آباد به عنوان 
نوه حجت االسالم رییسی، تولیت آستان مقدس 

رضوی عنوان شده است.

داعش، احیا می شود

در ســایه عرصه پیچیــده سیاســی و نظامی و 
همچنین تضارب منافع منطقه ای و بین المللی در 
سوریه، به نظر می رسد شبکه تروریستی داعش در 
حال احیا و سازمان دهی دوباره خود است و تالش 
می کند دوباره به شهرهایی که از آنها رانده شده 

بود، بازگردد.
دالیل بازگشت داعش روشن است، حمالت زیادی 
است که این روزها داعش مسئولیت آن را بر عهده 
می گیرد. گزارش ها حاکی از آن اســت که این 
شبکه تروریستی، صدها نیروی جدید را آموزش 
داده و تالش می کند مناطقی که در گذشــته از 
دست داده بود را دوباره به دست آورد. همچنین 
در سایه آشفتگی امنیتی گسترده ای که در شهر 
رقه، شــهری که روزگاری داعش آن را پایتخت 
خود اعالم کرده بود، به وجود آمده، داعش تالش 
می کند نیروی خود را احیا کند و دوباره این شهر را 
به تصرف خود درآورد. این شبکه برای عرض اندام 
دوباره، اقدام به دستگیری و اعدام عناصر نیروهای 

مسلح رقیب خود کرده است.
در طول ماه گذشــته داعش به شهر المیادین در 
دیر الزور که منابع گسترده ای از نفت و گاز را در 
خود جای داده و در جنوب سوریه واقع شده است 
حمله کرد که در پی آن چهار سرباز روس را کشت 
و ۵ تن دیگر از آنها را زخمی کرد. همچنین عناصر 
داعش به درگیری با نیروهای مسلح ُکرد سوری 
پرداختند که در پی آن 20 سرباز ُکرد از نیروهای 
»سوریه دموکراتیک« طی چهار حمله جداگانه به 

شهر رقه کشته شدند.  
داعش همچنین 6 تــن از عناصر »هیئت تحریر 
الشام«، جریان رقیب خود را اعدام کرده و حمالتی 
را توسط بمب های زیر جاده ای به شهر سلقین در 
استان ادلب در شمال غرب سوریه انجام داده است.  
حمالت داعش در بادیه الشام در غرب رود فرات 
در ســوریه نیز افزایش یافته ؛ همچنین نیروهای 
این شبکه تروریســتی تالش می کنند تجمعات 
خود را در »یرموک« و »دیرالزور« تقویت کنند.
رقم دقیقی از عناصر داعش در دست نیست؛ اما 
اکثر برآوردها نشــان می دهد که دست کم 10 
 هزار نیروی داعش در شهر الرقه، اطراف حمص، 

دیر الزور و اطراف حماه پراکنده اند.
چند روز پیش اعالم شد که حذیفه البغدادی، پسر 
ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در یکی از حمالت 
هوایی پیمان بیــن المللی مبارزه بــا داعش، در 
حمص کشته شده اســت، این نشان می دهد که 
حمص و اطراف آن همچنان یکی از مناطقی است 
که این شــبکه تندرو در آن نفوذ دارد. مسئوالن 
غربی نیز نگرانــی خود را از بازگشــت داعش به 

مناطقی که از دست داده بود، پنهان نمی کنند. 

با دم شیر بازی نکن؛ پشیمان  می شوی

نظر رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره 
سیاست های اقتصادی دولت قبل؛
تقصیر احمدی نژاد بود!

رییس کل اســبق بانک مرکزی اظهار کرد: هر 
وقت نقدینگی از میزان رشد تولید ناخالص باالتر 

برود، تورم بالقوه ای ایجاد می کند.
طهماسب مظاهری گفت: نقدینگی در ابتدای 
دولت روحانی، حدود 600 هزار میلیارد تومان 
بود و در انتهای دولت یازدهــم به 1۵00 هزار 
میلیارد تومان رســیده؛ یعنی حــدود 2 و نیم 
برابر یا 1۵0 درصد رشد داشته است.مظاهری 
با بیان اینکه هر وقت نقدینگی از میزان رشــد 
تولید ناخالص باالتر برود تــورم بالقوه ای را در 
اقتصاد ایجاد می کند، افزود: رشد اقتصادی ما 
در چند ســال اخیر حدود 3 تا 4 درصد بود در 
حالی که رشد نقدینگی حدود 1۵0 درصد بود، 
در این حالت تورم ایجاد می شود.وی اضافه کرد: 
سیاست غلط دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال 
هم رشد نقدینگی را موجب شد و نقدینگی از 68 
هزار میلیارد به 600 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت.رییس کل اســبق بانــک مرکزی گفت: 
کاهش یکباره ۵ درصدی ســود بانکی موجب 
شد بخشی از سپرده گذاران پول های خود را به 
سمت خرید کاال و خدمات حرکت دهند و تبدیل 
این قدرت خرید به تقاضای کاال و خدمات، آغاز 
التهابات اخیر بوده است که در دی سال گذشته 

و امسال شاهد بودیم.

پاسخ وزارت خارجه به برخی 
شائبه ها درباره سفر والیتی

روابط عمومی وزارت امور خارجه، با رد برخی 
ادعاها به نقل از غالمحســین دهقانی، معاون 
امور بین الملل وزارت امور خارجه در سفر علی 
اکبر والیتی به مسکو اعالم کرد: اساسا ایشان 
و هیچ معاون دیگری از وزارت امور خارجه در 
جریان سفر آقای والیتی به مسکو همراه آقای 
والیتی نبوده اند و نقل قول های منتشره توسط 
برخی منابع ناشــناس و زرد در فصای مجازی 

کامال کذب و خبرسازی است.

»روحانی« فردا با مردم 
صحبت می کند

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانی، 
رییس جمهور فردا در گفت وگویی مســتقیم 
با مردم صحبــت خواهد کرد. ایــن گفت وگو 
در خصوص مهم ترین مســائل و دغدغه های 
جامعه، به ویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی 

خواهد بود.

اعتراض به بازدید بازرسان 
آژانس اتمی از دانشگاه ها

در جلسه علنی دیروز مجلس، علیرضا سلیمی 
نماینده مردم محالت در تذکری گفت: آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، بازدیدهای سرزده ای را 
از دانشگاه ها بدون اطالع وزیر علوم داشته  است؛ 
باید روشن شود این بازدیدها بر چه اساس بوده 
است. وی از الریجانی خواست تا به کمیسیون 
آموزش ماموریت دهد که به این موضوع ورود 

و رسیدگی کند. 

 مسیح مهاجری
 مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی: 

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران در مسیر پیشرفت تکنولوژی هسته ای 
از همه روش ها برای رفع سوء تفاهم ها و حل مسائل 
به نحوی که فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود، بهره 

جست و این مسیر را ادامه می دهد.
الریجانی ادامــه داد: از جهت بیــن المللی با همه 
خصومتی که آمریکا علیه ملت ایران روا داشت؛ اما 
در موضوع هسته ای وقتی ایاالت متحده پیشنهاد 
مذاکره را از طریق یکی از کشورهای منطقه ارائه کرد 
بعد از طی مراحلی برای ساماندهی پایه های گفت 
وگو که یکی از آنها پذیرش غنی سازی در ایران بود، 
ایران پذیرفت مذاکرات در قالب 1+۵ انجام پذیرد تا 
در این گفت وگوها تحریم ها برداشته شود. وی ادامه 
داد:به نظر می رسد وارد مرحله جدیدی شده ایم که 
جوهره آن این است که طرف مقابل تصور می کند با 
فشــار اقتصادی می تواند خواسته نامعقول و سلطه 
طلبانه خود را بر ملت تحمیل کند و اینجاست که باید 
به آنها فهماند ملت ایــران ملتی صبور و اهل تعامل 

هستند؛ اما عزت خود را حراج نمی کند .

ملت ایران عزت خود را 
حراج نمی کند

الریجانی: 

کافه سیاست

سرمقاله

 به بهانه بررسی طرح »منع به کارگیری 
بازنشستگان« در مجلس؛

امیدی نیست
... ادامه از صفحه اول

قانون »منع به کارگیری بازنشستگان« بیش از 
1200 مدیر دولتی، ۷۵ ســفیر و 100 شهردار 
برکنار می شوند و این فقط، مربوط به دولت است 

و آمار سایر قوا ، ارگان ها و نهاد ها شفاف نیست.
این مدیران، حاال کــه از طرح منع به کارگیری 
بازنشستگان مطلع شــده اند، مدیران پارلمانی 
خود را به مجلس فرســتاده اند؛ آن هم با کیفی 
مملو از امتیازات و تــام االختیار در مصرف آن! 
آنها یک هدف دارند؛ تصویب طرح ، اما با اضافه 
کردن رؤسا به عنوان استثنا! برخی وزارتخانه ها و 
بسیاری از سازمان ها و ... اینک در تالش هستند 
تا مدیران شان، جزو »استثناها« باشند! که اگر 
چنین شود، فاتحه طرح مذکور را باید خواند؛ چرا 
که  مثل سال های قبل، مدیران فرتوت کشور این 
بار با توجیه »استثنایی« خود، در بدنه مدیریتی 

کشور باقی می مانند!
یعنی خیلــی که شــانس بیاوریــم و مجلس 
دوباره درگیــر زد و بندها و البی های پشــت 
پرده نشــود، در بهترین حالــت ممکن طرح 
مذکور با اســتثنا های خاص تایید می شــود. 
یعنی با استثناسازی وزارتخانه ها، سازمان ها، 
شــهرداری ها و ... که چیزی شــبیه به شوخی 

می ماند و متاسفانه احتمال آن هم زیاد است!

تکذیب ادعای »منوچهر متکی« در کیهان

پیشنهاد سردبیر:

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسالمی  گفت: 
شرایط کشور به گونه ای است که قطعا نیازمند 
یک خانه تکانی جدی اســت. این واقعیت را 
کسانی که به انقالب اسالمی وفادارند، با تمام 
وجود لمس می کنند و بــر آن تاکید دارند.

مهاجری افزود: وزرایی که کارآمد نیســتند، 
علت اصلی ناکارآمدی آنها توقعات و تهدیدات 
عده ای از نمایندگان مجلس است که از وزرا 
خواسته های شخصی و غیرقانونی دارند و هر 
جا با عدم تمکین مواجه شوند آنها را به سوال 
و استیضاح تهدید می کنند. متاسفانه بعضی 
از وزرا نیز بســیار ضعیف هستند و در مقابل 
این تهدیدها تسلیم می شوند. از طرف دیگر، 
هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار 
می گیرد، به نمایندگان متوســل می شود و 
تالش می کند استیضاح را با پس گرفته شدن 

امضا ها منتفی کند .

خانه تکانی باید از مجلس 
شروع شود

 سردار سرلشکر محمد باقری 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

حجت االسالم سیدحسن خمینی، یادگار امام)ره( 
با اشاره به اینکه نظم دنیای قدیم، دیگر معنا ندارد 
و اگر قرار باشــد رخ بدهد همه دنیــا در مقابلش 
می ایســتند، گفت: مثال عراق به کویت حمله کرد 
تا کویت را ضمیمه خود کنــد ولی کارش به جایی 
نرســید. از طرف دیگر نظام دو قطبی دیگر وجود 
ندارد و کسی نباید عظمت بلوک شرق را فراموش 
کند. کســی تصور فروپاشی شــوروی را نمی کرد، 
در همــان زمان پیدایــش چین را شــاهد بودیم. 
وقتی »گورباچف« بر ســرکار آمــد، یک مجموعه 
سیاست های جدید را اعمال کرد ولی تصور نمی کرد 
این سیاســت ها موجب فروپاشی شود. بسیار قابل 
مطالعه است، شــوروی از کجا فرو می پاشد و کدام 
طیف را فراموش می کند که از درون مانند یخ آب 

می شود.
ســید حســن خمینی تاکید کــرد: در درون هر 
سیاستمدار، یک هیتلر بالفعل وجود دارد نه بالقوه 
البته فشــار افکارعمومی موجب می شود تا آنها به 

سمت صلح حرکت کنند.

 درون هر سیاستمداری
 یک هیتلر بالفعل وجود دارد

سید حسن خمینی: 

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: 
اطالعات متقن داریم که در یک سال و نیم 
اخیر تالش داشتند ارتش آمریکا را وادار به 
تهاجم نظامی کنند؛ امــا فرماندهان ارتش 
جلوی آن را گرفته اند.سردار سرلشکر محمد 
باقری، رییس ستادکل نیروهای مسلح طی 
سخنانی در جلسه شورای هماهنگی اجرای 
سند راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان، با 
بیان اینکه انقالب اسالمی یک پدیده »مردم 
محور« بود، اظهار داشت: امروز نیز مردم به 
عنوان رکن رکین انقالب ایستاده اند و این 
روند علی رغم مشکالت ادامه خواهد داشت.

سرلشکر باقری افزود: حل مشکالت انقالب 
بدون حضور مردم امکان پذیر نبوده اســت 
و این را در مقاطعــی مانند دفاع مقدس که 
دشمن سرمایه گذاری زیادی روی آن کرده 

بود، می توان دید. 

تالش ترامپ برای تهاجم 
نظامی به ایران

پیشخوان

شایعه روز

خبرگزاری »رویترز« از فعال شدن طرحی در دولت آمریکا خبر 
داد که هدف آن انتشــار هدفمند اطالعات تحریف شــده درباره 

جمهوری اسالمی با هدف ایجاد ناآرامی در ایران است.
ایــن خبرگزاری نوشــته اســت: »مقام های مطلــع آمریکایی 
می گویند دولت »دونالد ترامپ« موجی تهاجمی از سخنرانی ها 
و پیام هــای آنالین را آغاز کــرده که هدف آن ایجــاد ناآرامی و 
کمک به فشــار به ایران برای پایان دادن به برنامه هســته ای و 

توقف حمایت از گروه های شــبه نظامی است. بنا بر این گزارش، 
این کارزار که با حمایت »مایک پامپئــو« وزیر خارجه و »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا شکل گرفته، همزمان با تالش 
 واشنگتن برای احیای تحریم ها و تشدید فشار اقتصادی به ایران

 پیش می رود.
 به نوشــته خبرگزاری رویترز، ایــن کارزار، قرار اســت با ارائه 
اطالعاتی که »بعضا اغراق شده  هستند یا با آنچه پیش تر به صورت 

رسمی اعالم شده تناقض دارند«، از مسئوالن جمهوری اسالمی 
تصویری تیره و سیاه ترسیم کند.

در حالی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره 
این گزارش خودداری کرده اند، یک مقام ارشد ایرانی که خواسته 
نامش منتشر نشود، به رویترز گفته آمریکا از زمان وقوع انقالب 
اسالمی در ایران همین هدف را دنبال می کرده و »تالش های آنها 

این بار هم شکست می خورد.«

»رویترز« پشت پرده اظهارات ضدایرانی مقامات آمریکا را لو داد

روحانی خطاب به ترامپ: 

معطل »بسته اروپا« نمانید

چهره ها

مدعیان شکست فیلترینگ تلگرام، اشتباه محض می کنند
معاون دادستان کل کشور از فعالیت 2۹ میلیون نفر در پیام رسان های داخلی بعد از فیلتر تلگرام خبر داد.
عبدالصمد خرم آبادی، معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: 
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی تا 1۹ تیر ماه 13۹۷ حدود 2۹ میلیون 
کاربر در ۷ پیام رسان اجتماعی داخلی )سروش، بیسفون ، ویسپی، گپ، ایتا ، بله و آی گپ( ثبت نام کرده 

و فعالیت دارند و پیام رسان سروش به تنهایی حدود دوازده و نیم میلیون نفر عضو دارد. 
مهاجرت کاربران ایرانی به پیام رســان های داخلی عالوه بر اینکه امنیت و آسایش را برای خانواده ها به 
همراه داشته و جرایم را کاهش داده، موجب صرفه جویی قابل توجه ارزی برای کشور و کاهش هزینه های 
اینترنتی مردم شده است. کسانی که اعالم می کنند فیلتر تلگرام در ایران شکست خورده است در اشتباه 

محض هستند. 

تکذیب ادعای »منوچهر متکی« در کیهان
سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در تماس با روزنامه کیهان، انتساب منبع خبر روزنامه اصالح طلب 
به بانک مرکزی را تکذیب کرد. روابط عمومی بانک مرکزی نیز با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: به دنبال انتشار 
گزارشی در رسانه ها درباره تخلفات تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج و مطرح شدن اسامی برخی از  اشخاص، به 
آگاهی می رساند بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختالل آفرینی های احتمالی ناشی از اطالع رسانی های 
پراکنده در روند رســیدگی به پرونده  تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضائــی، از ورود به این حوزه 
خودداری کرده است و ضمن احترام به استقالل و آزادی عمل جامعه رسانه ای کشور در انتشار اخبار، به این 

وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می کند.
 منوچهرمتکی، به نقل از مدیرمســئول روزنامه شــرق ادعا کرده بود بانک مرکزی اســناد تخلف موسســه

 ثامن الحجج را در اختیار این روزنامه گذاشته است.

آقای روحانی! صریح پشت 
پرده ها را افشا کنید

یارانه دالری سفر تفریحی 
قطع شد 

 معطل بســته اروپایی هم 
نمانید

ذبح مدیریت جوان

یادداشت

علی موسوی خلخالی
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احتکار کاال در گاوداری و مرغداری!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ضرورت
 ارتقای فرهنگ مالیاتی

پرداختــن به مقولــه مالیات مســتلزم ایجاد 
بســتر و فرهنگ سازی مناسب اســت و باید 
پذیرفــت تــا زمانی که افــراد یک کشــور از 
اهمیت مالیــات و کارکرد آن غافل باشــند، 
هرگز نمی تــوان انتظار داشــت کــه انگیزه 
کافی برای پرداخت داشــته باشند و چنانچه 
مالیات در چارچوب قانون وبــا رعایت عدالت 
اجتماعی گرفته شــود از بروز هرگونه اختالف 
بین مــؤدی و دولت جلوگیری خواهد شــد و 
 دولت می تواند آن را در زمان مناســب وصول 

کند. 

فرهنگ پرداخت مالیات، مؤلفه ای از فرهنگ 
عمومی اســت و پایبندی به اصــول و قوانین 
مربوط بدان می تواند شــاخص مناســبی به 
منظور سنجش میزان فرهنگ عمومی اشخاص 
درســطح فردی و اجتماعی محسوب شود.به 
سخن دیگر، فرهنگ پرداخت مالیات به عنوان 
رشته ای از فرهنگ عمومی، مبین ذهنیت افراد 
نســبت به ماهیت امر مالیات است و معیاری 
 جهــت ارزیابی و انــدازه گیری فهــم و درک

 انســان ها و شــناخت و آگاهی آنها در زمینه 
مقوله مالیات به شمار می رود.

 فرهنــگ مالیاتــی نیــز همچــون فرهنگ 
عمومــی یــک امــر تحقــق یافتــه اســت 
و بیانگــر نــگاه و واقعیتــی اســت کــه در 
 جامعــه نســبت بــه امــر مالیــات وجــود 

دارد.

بازار

لگو، پازل، ساختنی

رییس  کمیسیون کشاورزی:
اراضی کشاورزی ایران دارای 

محدودیت شوری است
رییس  کمیسیون کشــاورزی، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه 6/8 میلیون هکتار 
اراضی کشــاورزی ایران دارای محدودیت شوری 
است، گفت: با وجود خاک و آب شور باید به سمت 
پرورش گیاهانی رفت که عالوه بر اقتصادی بودن، 
تولید محصول با مزیت صادراتی و مورد اســتفاده 
در فضای سبز شهری باشــند.حمیدرضا قلمکاری 
شــوری خاک، آلودگی خاک و حاصلخیزی خاک 
را  سه شــاخص کیفیت خاک عنوان کرد و گفت: 
6/8 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور دارای 
خاک های مبتال به درجات مختلف شوری است. وی 
خاطرنشــان کرد: از 532 هزار هکتار اراضی مورد 
بهره برداری کشاورزی استان اصفهان 250 تا 300 

هزار هکتار اراضی شور است.

انتشار فراخوان شرکت در 
نخستین دوره مدرسه کارآفرینی

فراخوان شرکت در نخستین دوره مدرسه کارآفرینی 
دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شــد. بنابراعالم 
دبیرخانه این فراخوان، عالقه مندان تا چهار مرداد 
http://فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
eventcenter.ir/2313ltk44143 بــرای 
شــرکت دراین دوره آموزشــی نام نویسی کنند.

ارزش پیشــنهادی ومدل های درآمدی ، محصول 
کمیته وچرخش در کسب وکار، روش های تامین 
مالی،ارزش گذاری و... موضوع هــای کارگاه های 
این مدرسه کارآفرینی از 6 مرداد تا 21 شهریور در 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.

انتقال و فروش خاک به خارج از 
کشور ممنوع شد

نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی گزارش 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی درباره 
الیحه حفاظت از خاک با مــاده 21 این الیحه در 
صحن موافقت کردند.به موجب ماده 21 این الیحه 
هم انتقال و فروش خاک به خارج از کشــور ممنوع 
است و مرتکب، به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری 
درجه )5( محکوم می شود. تشخیص ماده معدنی 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای 
خروج خاک معدنی از کشــور، اخذ مجوز توســط 

وزارت مذکور الزامی است.

مدیر عامل شرکت توانیر:
خاموشی ها روند افزایشی 

نخواهد داشت
مدیرعامل شــرکت توانیر با اشاره به افزایش دمای 
هوا در هفته جاری و شکســته شــدن رکوردهای 
مصرف برق در امســال، اظهار داشت: سال گذشته 
پیک مصرف برق به 55 هزار مگاوات رسید و امسال 
نزدیک به دو هفته است که مصرف برق کشور باالی 
55 هزار بــوده و حدود 5۷ هزار مــگاوات گزارش 
می شود.وی با تاکید بر این موضوع که خاموشی ها 
روند افزایشی نخواهد داشت، ادامه داد: با مدیریت 
مصرفی که در حــال انجام اســت، امیدواریم که 
وضعیت خوبی در شــبکه به وجود آیــد و افزایش 

خاموشی نداشته باشیم.

Bat� مدل Juniorsلگو سر ی 
man Vs Mr Freeze 10737

 120,000
تومان

پازل سه بعد ی جینو و 
اپلیکیشن واقعیت افزوده راز 

A1301 باب اسفنجی مدل

 39,000
تومان

ساختنی 34 قطعه 
A034 مگ مدل

 35,000
تومان

استاندار اصفهان گفت: طرح تسلیم اظهارنامه های مالیاتی به صورت 
الکترونیکی باعث کاهش مراجعات مردمی به ادارات مربوطه شده و 
این امر نشان دهنده موفقیت طرح مذکوراست .محسن مهرعلیزاده 
در جریان بازدید سرزده خود از اداره کل امور مالیاتی این استان افزود: 
درچندماه گذشته سطح رضایت مؤدیان از اداره کل مالیاتی افزایش 

یافته، اما رسیدگی به حجم زیاد پرونده ها که میانگین آن برای هر 
ممیز220 فقره است باید با تمهیدات الزم به نصف کاهش یابد تا روند 
کار با کیفیت و سرعت بیشتری انجام گیرد.وی با اشاره به وجود 25 
هزار پرونده مالیاتی در استان اصفهان، اضافه کرد: نیمی ازاین پرونده 
ها مربوط به کسب و کارهای کوچک و قشر ضعیف جامعه است که 

رسیدگی به آنها باید با تعامل، همکاری و مالحظه صورت گیرد و با 
رضایت بیشتر مؤدیان کارها به انجام برسد.مهرعلیزاده در ادامه تاکید 
کرد: اساس ارتباط بین کارکنان و مدیران دولت با مردم، همسویی و 
همکاری است و در چند سال گذشته به دالیلی نامعلوم بین افرادی 

که خدمت می دهند و خدمت می گیرند اختالف ایجاد شده است.

استاندار اصفهان :
تسلیم الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی، طرحی موفق است

علیرضا کریمیان

اســتاندار، فرماندار، نمایندگان مجلس و تقریبا تمام 
مدیران استانی معتقدند که ســاز و کارهای اداری در 
استان موجب ســرمایه گریزی می شود و تقریبا در هر 
گفت وگو و نشست خبری هم این مسئله عنوان می شود؛ 
اگر چه قرار است سختی های عجیب و غریب بر سر راه 
ســرمایه گذاران در اصفهان تحت عنوان سامانه درگاه 
سرمایه گذاری سامان دهی شــود؛ اما معلوم نیست تا 
وقتی که این سامانه عمال وارد روندهای سرمایه پذیری 
شود سرمایه هایی که قرار اســت صرف اشتغال و رفاه 
اصفهانی ها شود سر از کدام شهر و استان دیگر درآورد.

سرمایه گذاران،اصفهان را برای سرمایه گذاری 
نمی پذیرند

در تازه ترین اظهــار نظر، نماینده مــردم گلپایگان و 
خوانســار در مجلس عنوان کرده اســت که به لحاظ 
بروکراسی حاکم در استان ســرمایه گذاران، اصفهان 
را برای ســرمایه گذاری نمی پذیرند و در استان های 
دیگر مانند کرمان سرمایه گذاری کرده اند.علی بختیار 
همچنین اظهار داشــت: بــا توجه به شــرایط بحران 
اقتصادی کشــور، مدیران باید جهادگونــه در تمامی 
ساعات شبانه روز دســت از تالش برای رفع مشکالت 
مــردم برندارند.نماینده شهرســتان هــای گلپایگان 
و خوانســار در مجلس تصریح کرد: بــه لحاظ برخی 
سختگیری ها و بروکراســی حاکم در استان سرمایه 
گذاران، استان اصفهان را برای ســرمایه گذاری نمی 
پذیرند و در اســتان های دیگر ماننــد کرمان به دلیل 
عدم بروکراسی سرمایه گذاران در وادی اشتغال ورود 
پیدا کرده اند. این در حالی است اخیرا استاندار اصفهان 

نیز اعالم کرده بود که نرخ بیکاری در اســتان اصفهان 
دو درصد باالتر از میانگین کشــوری است.مهرعلیزاده  
گفت: بیکاری در اصفهان ناشی از سرمایه گریزی است. 
استاندار، در آیین ثبت نام سرمایه گذاران به منظور ایجاد 
واحدهای اقتصادی و صدور مجوز فعالیت از طریق درگاه 
سرمایه گذاری استانداری اصفهان اظهار کرد: طوالنی 
شدن روند ســرمایه گذاری منجر به سرمایه گریزی از 
استان شده بود و ایجاد پرتال ســرمایه گذاری اقدامی 

جدید در جهت کوتاه کردن روند سرمایه گذاری است.
در سایه سرمایه گریزی، وضعیت اشتغال در 

اصفهان حاد می شود
در حالــی کــه نوســانات ارزی ، مشــکالت مالیاتی، 
محدودیت هــای تامین مواد اولیــه و بازارهای فروش 
دست و پای تولید کنندگان را بسته است، فقدان سرمایه 

نیز درد مضاعفی اســت که این روزها تولید کنندگان 
اصفهانی را در مضیقه گذاشته است. اینکه نه مسئوالن 
استانی و نه سرمایه گذاران بخش خصوصی عزم و میلی 
برای اجرای طرح های توســعه ای صنعتی و اشــتغال 
زایی در استان ندارند، روندی است که امروز بیکاری در 
اصفهان را در مرزهای هشدار قرار داده است. مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در جدیدترین 
اظهار نظر عنوان کرده است که مشکل اشتغال در استان 
اصفهان وضعیت حادی دارد. به گفته وی، نرخ بیکاری 
در فارغ التحصیالن خانم،  30 درصد و در فارغ التحصیالن 
آقا ،20 درصد افزایش داشته است.نیرومند با بیان اینکه 
پول، مشکل اشتغال را برطرف نمی کند و تنها به سمت 
اشــتغال ترغیب می کند، افزود:سیاست اشتغال زایی 
این  است که راهکار سرمایه گذاری را شناسایی کنیم.

محســن نیرومند گفت: طبق مصوبه جدید، کارگروه 
اشتغال باید داوطلبان دریافت تسهیالت تا سقف 250 
میلیون را به بانک ها و بیشتر از 250 میلیون تومان را به 
کارگروه اشتغال استان معرفی کند.نیرومند اظهار کرد: 
در استان اصفهان 3/6 دهم درصد به صورت اقساطی و 
 9 درصد به صورت کامل تسهیالت پرداخت شده است، 
3 درصد قرار داد منعقد شده، 9 درصد در بانک ها مصوب 
شده و 11 درصد در شعب بانک ها در دست بررسی و 64 

درصد معوق مانده است.
آینده طرح های سرمایه پذیری در اصفهان 

همچنان نامعلوم
افتتاح پر ســر و صدای پروژه راه انــدازی پرتال جامع 
ســرمایه گذاری در اصفهان در حالی انجام گرفت که 
یک سرکشی عادی به این ســایت نشان می دهد که تا 
چه حد پروژه های ثبت نامی در این سایت،کم و محدود 
اســت و البته اغلب این ســرمایه گذاری ها در زمینه 
های محدود خدماتی و بســته بندی خالصه می شود. 
عزیزیان، طراح این پرتال می گوید در یک برآورد غیر 
رسمی، 80 درصد طرح های مراجعه کننده به این پرتال 
روندهای موفقیت آمیزی در گرفتن سریع مجوزهای 
راه اندازی کسب و کار خود داشته اند؛ هر چند که این 
ادعا به دلیل نبودن تاریخ پذیرش طرح ها و ارائه مجوز 
چندان شفاف و درست ارائه نشــده و مشخص نیست 
که تا چه حد ادعای مســئوالن استانی در آسان سازی 
روندهای ســرمایه گذاری در اصفهان درست است؛ اما 
آنچه در میان اخبار و اطالعات اقتصادی بروز می کند 
این است که ایده های کارآفرینی اصفهان در راه تهران 
 و سرمایه های صنعتی آن به ســوی کرمان در حرکت 

است.

سرمایه گذاران اصفهان در راه کرمان
وقتی تدبیری برای سرمایه پذیری نیست، اشتغال بحرانی می شود

 کارشناس مسئول سبزی و صیفی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، وسعت مزارع سیب زمینی بهاره این 
استان را ســه هزار هکتار بیان کرد و گفت: از نیمه خرداد تاکنون حدود 130 هزار تن سیب زمینی بهاره با ارقام 
مارفونا، سانته وآریندا از مزارع این استان برداشت شــد. فردین ابراهیمی، شهرستان های فالورجان، اصفهان، 
خمینی شهر، نجف آباد، لنجان و مبارکه را از عمده شهرستان های تولید کننده این محصول زراعی در این استان 
برشمرد و افزود: استان اصفهان پس از اردبیل و همدان سومین تولید کننده این محصول زراعی در کشور است 
که حدود 140 هزارتن سیب زمینی بهاره سال گذشته از سه هزارو 500 هکتار مزارع استان اصفهان برداشت شد.

 اصفهان، سومین
  تولید کننده

سیب زمینی کشور

خبر

رییس خانه صنایع دســتی اصفهان گفت: اقتصاد هنر، کمک به تسهیل صادرات و آموزش چگونگی 
تولید صنایع دستی برای جامعه هدف از جمله فعالیت هایی است که خانه صنایع دستی اصفهان برای 
بهبود وضعیت این صنعت در دستور کار دارد.محمدرضا اخالقی ، در خصوص چگونگی فعالیت خانه 
صنایع دســتی، اظهار کرد: این خانه فعالیت های خود را در حوزه آمــوزش، تولید و تامین ملزومات 
 اجرایی خواهد کرد و برای فرصت های اشــتغال صنایع دســتی برنامه های زیادی در دســتور کار 

دارد.
اخالقی ادامه داد: خانه صنایع دستی، چهار محور آموزش، تولید، فروش ، اشتغال و کارآفرینی را در 
حوزه صنایع دســتی دنبال خواهد کرد.وی افزود: در حوزه آموزش، آموزش هنرهای سنتی از جمله 
فیروزکوبی، قلمکاری و ... را دنبال می کند؛ همچنین با دپارتمان هــای هنری، هنرهای کاربردی از 
جمله مد و لباس را با تلفیق هنرهای ســنتی ارائه خواهد کرد و استانداردهای جهانی را در آن جدی 
می گیرد.رییس خانه صنایع دســتی اصفهان ادامه داد: یکی از ضعف های که هنرمندان ایرانی از آن 
رنج می برند آشنا نبودن با موضوع اقتصاد هنر است؛ موضوعی که در دستور کار این خانه قرار دارد تا 
هنرمندان را با این مقوله مهم آشــنا و آموزش در این زمینه را آغاز کند. بازاریابی، فروش، برندینگ و 
تربیت بازاریابان صنایع دســتی با زبان تخصصی از جمله فعالیت ها در این زمینه است.وی با اشاره به 
اینکه اگر موفق نبوده ایم، دلیلش جزیره ای عمل کردن در حوزه صنایع دســتی و گردشگری است، 
گفت: در این زمینه هیئت ها و رایزن هایی را به کشــورهای مختلف فرستاده ایم که تاکنون فرانسه 
 و چین برای ارائه مکانی به ما موافقت کرده اند تا اعضای انجمن صادرکنندگان صنایع دســتی در آن 

مستقر باشند.

رییس خانه صنایع دستی اصفهان:

صنایع دستی موفق نبوده چون جزیره ای عمل کرده ایم

رییس اتحادیه دارندگان انبارهای کاالی تجارتی اعالم کرد:
احتکار کاال در گاوداری و مرغداری!

رییس اتحادیه دارندگان انبارهای کاالی تجارتی، سراها و سردخانه ها با بیان اینکه به دلیل کاهش عرضه میوه 
نسبت به تقاضا، احتکار میوه مقرون به صرفه نیست، گفت: محتکران کاال، گاوداری، مرغداری و انبارهای علوفه 
را برای احتکار انتخاب می کنند.سید مهدی کشاورزی گفت: حجم میوه قابل مصرف در حال حاضر کم و این 
موضوع با گرانی ، همراه بوده است.وی بیان کرد: در محصوالت خوراکی همچون میوه و مواد غذایی احتکار و اختفا 
به صرفه نیست، زیرا مشتری برای آن وجود دارد و هزینه نگهداری و خرابی آن نسبت به فروش لحظه ای مواد 
دارای صرفه اقتصادی نیست.وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ واردات و تولیدی دارای انبارهای اختصاصی 

هستند که این انبارها زیر نظر اتحادیه دارندگان انبارهای کاالی تجارتی، سراها و سردخانه ها نیست.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
ظرفیت تولید فوالد به بیش از 10 میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت:  ظرفیت تولید فوالد مبارکه به بیش از 10 میلیون تن رسیده و باالترین امتیاز 
را کسب کرده است. بهرام سبحانی افزود: در مقابل افزایش  300 درصدی تولید، 80 درصد مصرف آب شرکت فوالد 
مبارکه کاهش یافته و بخشی از محصوالت هم با پساب تولید می شــود.وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در 
بین کشورهای آسیایی رتبه 11 را در کنار هیوندا و سامسونگ کسب کرده، خاطرنشان کرد: بزرگ ترین کارخانه 
گندله سازی را نیز در شرق کشور افتتاح کردیم و توانستیم تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را کسب کنیم. 
سبحانی با بیان اینکه ســهم فوالد مبارکه در تولید فوالد خام کشور، 45 درصد اســت، اذعان داشت: از این لحاظ 

شرکت، رتبه اول کشور را دارد و پس از آن فوالد خوزستان، ذوب آهن و دیگر شرکت های فوالدی کشور قرار دارند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,121,000
تومان

1,521,000 نیم سکه
تومان

756,000ربع سکه
تومان

426,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

247,700
تومان

      قیمت سکه و طال

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1258/ش ب شورای محترم اسالمی شهر 
بهارستان نسبت به برگزاری مناقصه عمومی تخلیه جمع آوری و حمل نخاله ها و ضایعات ساختمانی 

از محل دپوگاه و محدوده شهر بهارستان به گردنه زینل طبق شرایط زیر اقدام نماید.
1. مبلغ شرکت در مناقصه 126/000/000 ریال می باشد .

2. متقاضیان می توانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی تا مورخ 97/05/08 جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شهرداری بهارستان مراجعه نمایند.

3. آخرین مهلت تحویل  اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز شنبه 97/05/13
4.  زمان بازگشایی پیشنهادات راس ساعت 13بعدازظهر روز یکشنبه 97/05/14 

5.  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است .
6. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

7.هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

یحیی عیدی - شهردار بهارستان
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کمی شوخی جلف با اندکی »رضا عطاران«!

پیشنهاد سردبیر:

فقدان سند مالکیت
5/5 شماره صادره: 1397/42/504011- 1397/4/12  نظر به اینکه سند مالکیت 19/2 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ به اســتثناء بهای ثمینه عرصه و اعیان  پالک ثبتی 
شــماره 2567 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 
139620302024029917 به نام علی واسعی هونجانی  تحت شماره چاپی 433075 الف 
96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی سند تعویض وثیقه 77370 مورخ 1390/10/28  
و ســند رهنی 77375 مورخ 1390/10/28 در رهن بانک تجارت می باشــد سپس خانم 
فاطمه حیدری فرزند محمد با وکالتنامه به شماره 12730 مورخ 1396/11/30 دفترخانه 
اسناد رسمی 244 اصفهان از طرف مالک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139721702024009157 مورخ 1397/03/29 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 9032 مورخ 1397/03/28 به گواهی دفترخانه 244 اصفهان 
رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 208603 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )282 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/6 شــماره صادره: 1397/42/503983- 1397/4/12  نظر به اینکه سند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 2567 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 139620302024029919 به نام خانم کوکب باقرپور 
تحت شماره چاپی 433076 الف 96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی سند تعویض 
وثیقه 77370 مورخ 1390/10/28  و سند رهنی 77375 مورخ 1390/10/28 در رهن بانک 
تجارت می باشد سپس خانم فاطمه حیدری فرزند محمد با وکالتنامه به شماره 12730 مورخ 
1396/11/30 دفترخانه اسناد رسمی 244 اصفهان از طرف مالک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024009157 مورخ 1397/03/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 9032 مورخ 1397/03/28 به گواهی 
دفترخانه 244 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 208604 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/7 شــماره صادره: 1397/42/504016- 1397/4/12  نظر به اینکه سند مالکیت 9/6 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ به استثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیان  پالک ثبتی 
شــماره 2567 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 
139620302024029920 بــه نام نازنین زهرا واســعی هونجانی تحت شــماره چاپی 
433077 الف 96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی سند تعویض وثیقه 77370 مورخ 
1390/10/28  و سند رهنی 77375 مورخ 1390/10/28 در رهن بانک تجارت می باشد 
سپس خانم فاطمه حیدری فرزند محمد با وکالتنامه به شماره 12730 مورخ 1396/11/30 
دفترخانه اسناد رسمی 244 اصفهان از طرف مالک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139721702024009157 مورخ 1397/03/29 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9032 مورخ 1397/03/28 به گواهی دفترخانه 244 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 208607 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )283 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/8 شماره صادره: 1397/42/504004- 1397/4/12  نظر به اینکه سند مالکیت 19/2 
حبه و دو دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ به استثناء بهای ثمنیه عرصه و اعیان  
پالک ثبتی شــماره 2567 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره دفتر 
الکترونیکی 139620302024029918 به نام حسین واسعی هونجانی  تحت شماره چاپی 
433078 الف 96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی ســند تعویض وثیقه 77370 
 مورخ 1390/10/28  و ســند رهنی 77375 مــورخ 1390/10/28 در رهن بانک تجارت 
می باشد سپس خانم فاطمه حیدری فرزند محمد با استناد  وکالتنامه به شماره 12730 مورخ 
1396/11/30 دفترخانه اسناد رسمی 244 اصفهان از طرف مالک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024009157 مورخ 1397/03/29 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 9032 مورخ 1397/03/28 به گواهی 
دفترخانه 244 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 208608 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )286 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/9 شــماره: 96/139721702027012549 - 97/4/16 چــون آقای اصغر حســینی 
فرزند حسن  نسبت به  ســهم االرثی خود از ششدانگ با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رســما طی 78628 مورخه 1396/12/16 گواهی شده و به تایید 
دفتر 21 اصفهان رســیده مدعی است که سند مالکیت  تمامت دو ســهم مشاع از دوازده 
سهم ششدانگ پالک 5931  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 120627 که 
در صفحه 403 دفتر 26 که )به صفحه 228 دفتر 35خروجی نقل گردیده(  به نام حســن 
حســینی خوراســگانی فرزند محمد ثبت و صادر و تســلیم گردیده که نامبرده به موجب 
گواهی حصر وراثت شــماره 5907 مورخه 1394/11/07 شورای حل اختالف شعبه دهم 
حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتی شــماره 47606-1395/07/12 دارائی اصفهان فوت 
گردیده و وارث حین الفوت وی عبارتند از وجیه السادات و صدیقه و عفت و بتول ) دختران( 
و سید اصغر و سید محمد و مهدی و حســین )پسران( شهرت همگی حسینی خوراسگانی 
و بانو محترم پزوه فرزند غالمعلی )زوجه( که ماترک متوفی به قانون ارث در ســهم آنان 
 قرار گرفته است و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه 
نمی باشد به علت )به شرح اخطاریه 97/2027002066 مورخه 1397/01/27 سند مالکیت 
مفقود گردیده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 202933 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )316 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/10 شــماره: 96/139721702027012549 - 97/4/16 چون آقای اصغر حســینی 
فرزند حسن  نسبت به  سهم االرثی خود از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما طی 78622 مورخه 1396/12/16 گواهی شده و به تایید دفتر 
21 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت  تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
9128  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 210243 که در صفحه 156 دفتر 
40 که )به صفحه 158 دفتر  40 خروجی منتقل گردیده(  به نام حسن حسینی خوراسگانی 
فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
5907 مورخه 1394/11/07 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 
مالیاتی شــماره 47606-1395/07/12 دارائی اصفهان فوت گردیده و وارث حین الفوت 

وی عبارتند از وجیه السادات و صدیقه و عفت و بتول ) دختران( و سید اصغر و سید محمد 
و مهدی و حسین )پسران( شهرت همگی حسینی خوراســگانی و بانو محترم پزوه فرزند 
غالمعلی )زوجه( که ماترک متوفی به قانون ارث در ســهم آنان قرار گرفته است و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشد به علت )به 
شرح اخطاریه 97/2027002066 مورخه 1397/01/27 سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 202932 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )324 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/15 نظر به اینکه خواهان عباس رعیت فینی  با وکالت  خانم فاطمه میرزایی کاشانی به 
طرفیت خسرو فوالدی نژاد به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی  به مجتمع شوراهای 
حل اختالف آران وبیدگل تقدیم نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالســه پرونده 150/97 ثبت و برای تاریخ 97/7/24 ساعت 17 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لــذا با تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده 
. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیــدگل مراجعه نماید . 
م الف : 19 مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف-شعبه دوم حقوقی، شهرستان 

آران و بیدگل)136 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/16 نظر به اینکه خواهان رضا شاکر اردکانی با وکالت فاطمه میرزایی کاشانی به طرفیت 
اسماعیل بهرامی به خواســته مطالبه وجه چک دادخواســتی  به مجتمع شوراهای حل 
اختالف آران وبیدگل تقدیم نموده اســت که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی آران و 
بیدگل به کالسه پرونده 40/97 ثبت و برای تاریخ 97/6/20 ساعت 18:45 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجاییکه خوانده فوق مجهول المکان بوده لــذا با تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرسی حاضر گردیده 
. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم آن به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیــدگل مراجعه نماید . 
م الف : 18 مهدی عموزاده رئیس شــورای حل اختالف-شعبه دوم حقوقی، شهرستان 

آران و بیدگل )134 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/17 نظر به اینکه خواهان مهدی بذرافشان باوکالت محمد آفتابی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت عاطفه رفیعی بانی    به مجتمع شوراهای حل اختالف آران وبیدگل 
واقع در خیابان نواب صفوی تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم به کالسه 3/1061/96 
ثبت و برای تاریخ یکشــنبه 97/6/4 ســاعت 18:30 وقت رســیدگی تعیین گردیده و  از 
آنجاییکه خوانده فوق مجهول المــکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی  
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب بــه نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید . انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف : 24 عباسعلی دهقانی رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم  آران و بیدگل 

)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

5/11 شماره نامه: 1397009000576103 شماره پرونده: 9709983634600271 شماره 
بایگانی پرونده: 970236 به آقای مهران احمدی که مجهول المکان اعالم شده است حسب 
شکایت آقایان اکبر و تقی هر دو رضائی فرزندان مصطفی و به موجب کیفرخواست صادره 
از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به ایراد 
ضرب و جرح عمدی که جلسه رسیدگی به اتهام شما ساعت 8 صبح مورخ 1397/06/10 
تعیین شده است. لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی 
در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را 
به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا 
عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. 

م الف: 1661 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر  )147 کلمه، 1 کادر(

مزایده
5/12 در پرونــده 970641 اجرا محکوم علیه امیر قلی آشــوری فرزند نادعلی محکوم به 
پرداخت 40 عدد ســکه طال و 40 مثقال طال و ... ریال در حق مریم کمندی فروشــانی و 
مبلغ 20/207/500 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت گردیده و حسب درخواست 
محکوم لهم یکســری اموال از محکوم علیه توقیف نموده که ایــن اجرا که پس از جری 
تشریفات قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد مشخصات مال مذکور که 
توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: یک دستگاه 
خودروی پژو جی ال ایکس به شــماره انتظامی 422 ن 75 ایران 43 به رنگ سربی مدل 
1388- یکسال در پارکینگ بوده- گلگیر جلو و درب عقب و رکاب دو درب آثار ضربه زدگی 
زه روی درب جدا شده باطری فاقد کارآیی موتور خاموش به میزان 150/000/000 ریال 
برآورد شده است نظریه طبق قانون ابالغ و جری تشریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا 
حسب دســتور قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: 
دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 97/05/24 ساعت 11 صبح، 
محل بازدید: پارکینگ حجتی خمینی شهر، کسانی که مایل به شرکت 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 ســپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می 
بایست مابقی وجه را به حســاب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده ضبط می گردد. م الف: 1658 اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر 

)293 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/14 شماره صادره: 1397/03/506881-1397/4/26 نظر به اینکه سند مالکیت 9 سهم 
مشاع از 1728 سهم  ششدانگ مزرعه آستانه  پالک ثبتی شماره 111 اصلی علیا اردستان 
واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 1958 در صفحه 277 دفتر 151 امالک به نام رمضان 
محمد صادر و تسلیم گردیده است، ســپس محمد محمدی احدی از ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شــماره وارده: 970320541712180-97/4/23 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19382-97/4/23 به گواهی دفتر خانه 
51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:207987 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان )226 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/4 شــماره صادره: 1397/42/504003- 1397/4/12  نظر به اینکه سند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2567 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 139620302024029921 به نام اسفندیار واسعی 
هونجانی تحت شماره چاپی 433074 الف 96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی سند 
تعویض وثیقه 77370 مورخ 1390/10/28  و سند رهنی 77375 مورخ 1390/10/28 در 
رهن بانک تجارت می باشد سپس خانم فاطمه حیدری فرزند محمد با وکالتنامه به شماره 
12730 مورخ 1396/11/30 دفترخانه اسناد رسمی 244 اصفهان از طرف مالک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139721702024009157 مورخ 1397/03/29 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9032 مورخ 1397/03/28 
به گواهی دفترخانه 244 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 208602 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(

موفقیت بانوی اصفهانی در 
کسب رتبه برتر جشنواره 

گوهرشاد
جشــنواره جایزه جهانــی گوهرشــاد ۲۷ تیر ماه 
امسال با حضور بیش از هزار نفر در مشهد برگزار و 
»لیاللندی اصفهانی« به عنوان رتبه برتر در موضوع 
کار آفرینی و شبکه سازی بانوان اصفهان انتخاب شد.

لیال لندی اصفهانی، درخصوص جشــنواره جایزه 
جهانی »گوهرشــاد« اظهار داشت: امسال سومین 
دوره ایــن جشــنواره هم زمان با دهــه کرامت در 
کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی برگزار شد. 
وی با بیان هدف برگزاری این جشنواره افزود: این 
جشــنواره به دنبال معرفی الگوی بانوی اسالمی از 
میان زنان نیکوکار و فرهیخته در سطح بین الملل و 

همچنین تعامل فرهنگی میان آن هاست.
وی با اشــاره به حضور خــود در این جشــنواره 
ادامــه داد:  »بنده به عنوان نماینــده ایران در این 
جشــنواره در محور زنان، پذیــرش نقش مادری 
و مادر معمار تربیــت از منظر امــام خمینی )ره( 
صحبت کرده و پیشــنهاداتی برای مستمر بودن و 
قطع نشدن شبکه سازی، همچنین استعدادیابی، 
استعدادپروری، کادرســازی و باالخره مرجعیت 

علمی و عملی پایدار ارائه دادم.«

خبر

عکس روز

تئاتر

کارگردان تئاتر اصفهانی: 
 چالش تئاتر اصفهان ناشی
 از محافظه کاری است

کارگــردان اصفهانی تئاتر گفــت: لوده بازی، 
هزل و مسخره را به اسم کمدی، به روی صحنه 
می برند و متاســفانه از آن حمایت دولتی هم 
می شــود.  او افزود: چرا دولتی هــا اجازه می 
دهند چنین تئاتری اجرا شود؟! چرا اسم دفتر 
تخصصی تئاتر را روی این کارها می گذارند؟! 
نمی گویم هزل وجود نداشــته باشد بلکه یک 
تناسبی داشته باشد. این کارها مجوز می گیرند 
و تماشــاگر اصفهــان دوباره 
عادت می کند 
به چرت دیدن 
و تعداد تماشــاگر 
آنها افزایش می یابد. 
چه بالیی به ســر این 
مردم می آید؟ معلوم است 
تئاتر درست و حسابی نمی فروشد، 
به همین دلیل باید در همه تئاترها لحظه فان 

وجود داشته باشد .
»احســان جانمی« با ابراز تاســف ادامه داد: 
در تئاتر این شــهر همین چند ده سال پیش 
رضاعمادها، میاندارها و .... پشت تئاتر بد ماندند 
و نشان داده نشدند. ۲0 سال دیگر هم با همین 
فرمان تاریخ تکرار خواهد شــد. زن پوشی را با 
زن شدن اشتباه گرفته ایم، زن شدن غیرقانونی 
است. این هنرمندان در تاالر هنر اجرا می روند. 
اجرا می کنند و از آنها حمایت می شود. اینها 

مشکل تئاتر اصفهان است.
وی با بیان اینکــه مهاجرت به تهــران عامل 
موفقیت نیست و بســیاری آنجا دچار چالش 
هســتند، افزود: تئاتری های خوبی از اصفهان 
رفته اند که در تهران افت می کنند، مهاجرت 
95 درصد افــراد بی هدف بوده اســت، هیچ 
چیزی برایشان نداشــته، هرچند 5 درصد هم 
مهاجرت درست داشته اند و پیشرفت هم کرده 
اند؛ امید تازه و تفکر جدید یــاد گرفته اند، اما 
مهاجرت 95 درصد این افراد به ناکجاآباد بوده 
اســت. تئاتر اصفهان را محافظه کاری شدید، 
نداشتن یک صنف و مشکالت خود هنرمندان، 
ارزش گــذاری اشــتباه و عــدم برنامه ریزی 
مطمئن برای آینده این گونه رقم زده اســت. 
اصفهان در تئاتر شبه جزیره ای ملوک الطوایفی 
 اســت کــه بــا مقــررات کشــور تفــاوت

 دارد!

شیال خداداد و پسرش 
به همراه نازنین بیاتی کمی شوخی جلف با اندکی »رضا عطاران«!

  به بهانه اکران »هزارپا« در سینماهای اصفهان؛  

سارا بهرامی

رضا )رضا عطاران ( مرد جوانی است که یک پای خود را از دست داده 
است و حاال به واســطه دزدی، گذران زندگی می کند؛ تا اینکه به طور 
اتفاقی متوجه می شود یک دختر ثروتمند )سارا بهرامی (، نذر کرده که 

با یک جانباز ازدواج کند و...
16 سال پس از »نان، عشق، موتور هزار« ابوالحسن داوودی باز هم با یک 
فیلم »کمدی« به سینمای ایران برگشت. فیلمی که تا امروز رکوردها 
را شکسته است. حضور »رضا عطاران« پیشاپیش ضامن فروش فیلم 
است. ستاره طنز سینمای کشورمان که مردم برای دیدن فیلم هایش 
روی پرده، سر و دست می شکنند و وقتی در فیلمی حضور داشته باشد، 
می توان به فروش باالی آن فیلم مطمئن بود؛ حتی اگر بازی چندان 
درخشانی نداشته باشــد یا »تکرار در تکرار« باشد. عطاران به عنوان 
شخصیت اصلی داســتان، همان ارژنگ صنوبر فیلم » نهنگ عنبر « 
است. انگار از آن فیلم به اینجا منتقل شده و سازندگان چندان زحمتی 
برای پرداخت شخصیت رضا در » هزارپا « به خرج نداده اند. جواد عزتی 
که وضعیتی به مراتب بغرنج تر از عطاران دارد، مستقیما و بدون کم و 
کاستی از فیلم » اکسیدان « به اینجا آمده به طوری که تکیه کالم ها و 

از او دیده بودیم، در نحوه گویش، رفتار و تمام آنچه که در اکسیدان  

اینجا نیز قابل رویت است. داســتان فیلم هم به تبعیت از فیلم موفق 
»نهنگ عنبر « در دهه 60 روایت می شود تا فروش اثر تضمین شود؛ 
زیرا این فرمول پیش از این در دو قســمت » نهنــگ عنبر « به خوبی 

جواب داده است.
فیلم نامه » هزارپا « هم تعریفی ندارد؛  ویرانه ای است که هیچ چیز در آن 
سر جای خودش نیست.  در فیلم نامه موقعیتی ساخته نمی شود و زمانی 
هم که ساخته می شود، ابتدا و انتهای آن مشخص نیست. در بخشی از 
داستان، زمانی که ترمز ماشین رضا از کار می افتد و او با سرعت زیاد در 
حال تردد است، سکانس بُرش خورده و به یک باره رضا را می بینیم که 
نشسته و در حال گفت وگوست، بی آنکه بدانیم چگونه ماشین متوقف 
شد؟ افرادی که به دنبال او بودند چه شدند؟! یا در سکانس تیراندازی، 
همه چیز به یک باره تمام می شــود، بی آنکه دلیلی برای پایان داشته 
باشد! بود و نبود داســتان های فرعی در فیلم هم تاثیری ندارد. مثل 
رابطه دایی رضا با مادر دوستش که هیچ نقشــی در پیشبرد داستان 
ندارد. وارد کردن گروه تروریستی مجاهدین به داستان و ارائه تصویری 
کاریکاتورگونه از آن ها، ظاهرا قرار بوده پیام های سیاسی داشته باشد 
که با پرداخت بد و اجرای عجیب و غریب، تبدیل به یکی از ضعف های 
فیلم شده است. این گروه نه ترسناک هستند و نه حماقت شان باعث 

خنده می شود. 
زن ها هم در این فیلم، موجوداتی کم هوش هستند اما در سالن سینما 
که بنشینید، می بینید که خانم ها می خندند و گاه قهقهه  می زنند. 
گویا برایشان خیلی مهم نیست که زن ایرانی در فیلم چطور نمایش داده 
می شود! اما نکته اصلی فیلم که ضامن فروش هم شده، همان چیزی 
است که متاسفانه سال هاست در سینمای ایران به عنوان یک پارامتر 
و الگو برای کسب گیشه مطرح شده است؛ یعنی فراوانی شوخی های 
جنسی که جای خلق موقعیت های کمیک در ژانر کمدی را گرفته اند.با 
تمام این تفاسیر، بازهم تنها کسی که توانسته فیلم را سرپا نگه دارد، رضا 
عطاران بوده است. در مقابل »جواد عزتی« فقط نقش های قبلی خود 
را تکرار کرده و »سارا بهرامی« هم یک انتخاب فاجعه برای این فیلم به 
حساب می آید؛ بازیگری که نمی تواند مثل »ویشکا آسایش« در »ورود 
آقایان ممنوع« به خوبی نقش کاراکتر مقابل عطاران را بازی کند و از 
نقش مقابل کم نیاورد.  »هزارپا« با وجود تمام ضعف هایش مخاطب 
ایرانی را می خنداند؛ مخاطبی که برخاسته  از جامعه ای است که این 
روزها غم و اندوه در آن فراوان اســت و سینمایش نیز غم زده است. در 
چنین شرایطی کمی شوخی های جنسی به عالوه یک »رضا عطاران« 

برای فروش و رکوردشکنی هر فیلمی کافی است!
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 مشاهده طوالنی ترین »ماه  گرفتگی« قرن 21 
در شامگاه 5مرداد

پیشنهاد سردبیر:

زبان الکتریکی؛ ابزار جدید برای شناسایی عسل تقلبی
محققان اســپانیایی به تازگی ابزار جدیدی برای تشــخیص »عسل تقلبی« ابداع 

کرده اند که مواد افزودنی موجود در عسل را با سرعت باال تشخیص می دهد.
 Polytechnic University( محققان دانشگاه پلی تکنیک ولنسیا در اســپانیا
of Valencia( به تازگی ابزار جدیدی موسوم به »زبان الکتریکی« ابداع کرده اند 
که می تواند مواد افزودنی موجود درعسل را با ســرعت باال تشخیص دهد.  اگرچه 
شیوه های مختلفی برای تشخیص عســل تقلبی وجود دارد، این آزمایش ها ممکن 

است چندین روز طول 
بکشد. 

زبــان الکتریکــی، 
تکنیکی است که در 
کمتر از یک ســاعت 
می تواند تقلبی بودن 
عســل را به روشــی 
آســان و بــا هزینه 
اندک تشخیص دهد.

 مشاهده طوالنی ترین »ماه  گرفتگی« قرن 21 در شامگاه 5مرداد 

فناوری

بزرگ ترین هواپیمای مسافربری جهان در آسمان ها
هواپیمایی امارات، بزرگ ترین هواپیمای مسافربری دنیا را وارد پروازهای خطوط 
هوایی خود می کنــد. هواپیمای غول پیکــر ایرباس A380 یکــی از بزرگ ترین 
هواپیماهای مسافربری دنیاست که توسط ایرباس راه اندازی شده است و به دلیل 
عظیم بودن و گسترده بودن خدمات و الکچری بودن سفر با این هواپیما، بسیاری 
آن را برای مقاصد گردشگری خود انتخاب می کنند.این هواپیما در واقع محصولی 
ترکیبی از چند صنعت اروپایی اســت؛ بدین معنی که موتور و بال ها در انگلستان، 
بدنه و دم آن در آلمان و اسپانیا تولید شده است و در نهایت قطعات این هواپیما برای 
مونتاژ نهایی به فرانسه ارسال شده است. این هواپیما ۲۴ متر ارتفاع، ۸۰ متر فاصله 
دو ســر بال ها و وزنی حدود ۵۹۰ تن دارد.در حال حاضر تنها ۲۰ فرودگاه در دنیا 
قابلیت ارائه خدمات برای هواپیماهای ایرباس A380 را دارا هستند. این امر به این 
معناست که باند فرودگاه آنها به میزان کافی عریض و طویل است تا میزان پروازهای 
این هواپیما باشد. همچنین در گیت سوار شــدن و پارک این هواپیما نیز در حال 
حاضر باید ۷۸ هزار فوت مربع فضا برای پارک، فراهم باشد. این هواپیما که دو طبقه 
کامل با بدنه ای عریض دارد، قادر اســت مسافران بیشتری را نسبت به هواپیماهای 
دیگر جا به جا کرده و مشــکل افزایش جمعیت را به خوبی حل می کند. در واقع با 
سفرهایی کمتر، می تواند ۶۰ درصد بیشتر مسافر را حمل کند و از ازدحام فرودگاه، 

برنامه های پروازی و رشد ترافیک نیز بکاهد.

 هوش مصنوعی گوگل با اسکن ژست ها،
تصویر مشابه شما را نشان می دهد

هوش مصنوعی جدید گوگل به نام Move Mirror، ژست ها و حرکت های بدنی 
شما را اسکن می کند و تصویری مشابه آن را جست وجو و نشان می دهد. گوگل در 
حال تست و بررسی پروژ ه  جدیدی در حوزه  هوش مصنوعی است که می تواند هم 

سرگرم کننده و هم هیجان انگیز باشد.
Move Mirror تمام حرکات و ژســت های شما را اســکن می کند و با توجه به 
ژستی که گرفته اید، تصویری مشابه آن را از مجموعه   ۸۰۰۰ عکس خود جست وجو 
و نشان می دهد. در نتیجه می توانید عکس هایی مشابه ژست خودتان را مشاهده 

کنید.
 Move Mirror می توانید به راحتی وارد وب سایت Move Mirror برای آزمایش 
شوید. ابتدا باید به وب ســایت اجازه دهید تا بتواند به وب کم سیستم دسترسی 

داشته باشد.
وقتی مقابل وب کم قــرار گرفتید، Move Mirror به راحتــی با کمک برنامه ی 
بینایی ماشــین به نام PoseNet، تمامی مفاصل ها و اندام های بدن را اســکن 
می کند و با توجه به ژســت و حالت بدنی که به خودتان گرفته اید، به جستجوی 
کتابخانه ی خود می پردازد تا از بین ۸۰۰۰ عکس، تصویری مشابه فیگور و ژست 

شما نشان دهد.

اچ تی سی بازار گوشی های هوشمند را ترک می کند
شرکت تایوانی اچ تی سی که در چند سال اخیر با بحران و فشارهای مالی بسیاری 
دست و پنجه نرم می کند، حاال به نظر می رســد می خواهد بازار کشور هند را برای 
همیشــه کنار بگذارد و فعالیت های خود را به طور قابل توجهی کاهش دهد. اوضاع 
برای شرکت اچ تی سی تایوانی که چند ســال پیش از غول های تکنولوژی موفق و 
بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده موبایل بود، اصال خوب پیش نمی رود. شرکت 
اچ تی سی به تازگی مجبور شده است ۱۵۰۰ کارگر مشغول در کارخانه اچ تی سی در 
تایوان را اخراج کند .اچ تی سی می گوید این تعدیل نیرو بخشی از اهداف بلندمدت 

این شرکت برای ادغام بخش 
موبایــل و تجــارت واقعیــت 

مجازی و افزوده آن است.
 ایــن تعدیــل نیــرو تــا ماه 
سپتامبر ســال جاری۲۰۱۸ 
میالدی ادامه خواهد داشــت 
تــا بــه هــدف نهایــی خود 
یعنــی بهینه ســازی نیروی 
 انســانی و افزایش سودآوری 

 جهانی برسد.

  عکس روز

چینی ها مسیری ویژه با سرعت برق و باد می سازند !
چینی ها قصد دارند مســیری ویژه را برای حرکت با ســرعت برق و بــاد طراحی کنند. 

سیستمی که قرار است با »هایپرلوپ ایالن ماسک« رقابت کند.

بازی

 بزرگ ترین »تفنگ آبی« دنیا
 ساخته شد

»روبر« مهندس سابق ناســا، بزرگ ترین تفنگ آبی جهان را 
ساخته که قابلیت نگهداری از دو گالن آب را دارد و می تواند 
آن را با سرعت ۴۳۷ کیلومتر بر ساعت پرتاب کند. به عبارت 
دیگر این تفنگ ۸ برابر قدرتمندتر از شلنگ آتش نشانی آب 
را پرتاب می کند. روبر ۷ سال با ناسا همکاری کرده و کاوشگر 
Cruiosity اختراع اوســت که هم اکنون در ماموریت مریخ 
به ســر می برد. به هر حال او برای ســاخت این تفنگ، ۶ ماه 
وقت صرف کرده اســت. تفنگ مذکور، دو متر طول  و قابلیت 
نگهداری دو گالن آب را دارد. همچنین نیتروژن به جای هوا، 

قدرت الزم برای پرتاب آب را فراهم می کند.

 نمایشگر ۱۰ متری 
جایگزین پرده سینما می شود

یک تولیدکننده دســتگاه های الکترونیک، از نمایشگری۱۰ 
متری برای سالن های سینما رونمایی کرده که نیاز به پروژکتور 
را از بین می برد و کیفیت تصاویر و درخشندگی رنگ های آن 
از نمونه معمولی بهتر است. شرکت سامسونگ یک گام جلوتر 
برداشــته و از روشــی کامال نوین و بی نیاز از پروژکتور برای 
نمایش فیلــم رونمایی کرده اســت. Onyx در حقیقت یک 
نمایشگر ۱۰ متری است که با استفاده از ال ای دی درجه های 
مختلفی از رنگ سیاه، درخشندگی زیاد و رنگ های درخشان 
را نشان می دهد تا تجربه ای خارق العاده برای تماشاچی خلق 
کند. میزان درخشــندگی رنگ ها در این نمایشگر ۱۴۶ فوت 
لمبرتاست. درخشندگی این نمایشگر ۱۰ برابر پروژکتورهای 
معمولی سینماست. این نمایشــگر هم مانند پروژکتورهای 
جدید دالبــی، کیفیت وضــوح ۴K دارد و از تصاویر ۲ بعدی، 
۳ بعدی و محتوای HDR پشــتیبانی می کند.منسوخ شدن 
پروژکتورها مزایای زیــادی دارد؛ در این حالت دیگر نیازی به 
اتاق پروژکتور یا هرگونه تجهیزاتی در آن نیست. به این ترتیب 

در فضا، زمان و پول صرفه جویی می شود.

 نمونه ۱/4 میلیارد ساله 
از اکسیژن کره زمین کشف شد

کشــف نمونه ای از اکســیژن موجود در کره زمین، طی ۱/۴ 
میلیارد سال قبل به دانشمندان امکان داده تا اطالعات بیشتری 
در مورد جو کره زمین در عصر باستان جمع آوری کنند. یافته 
های جدید ثابــت می کند که میزان اکســیژن موجود در جو 
زمین، طی سال های بسیار دور در مقایسه با شرایط فعلی ناچیز 
بوده است؛ ولی این وضعیت در گذر زمان تغییر کرده و ترکیبات 
تازه ای به آن افزوده شده است.پژوهش های صورت گرفته در 
این مورد در دانشگاه مک گیل کانادا منجر به شناسایی نمونه 
های بی نظیری از نمک های باستانی یا سولفات ها در صخره 

های رسوبی واقع در شمال این دریاچه نیز شده است. 

یکی از پرفروش ترین بازی های چند سال اخیر رایگان شد
 کمپانی مشهور Blizzard خبر بسیار خوبی را برای برترین بازی چند سال اخیر خود منتشر 
کرد. این کمپانی اعالم کرد: آخر این هفته طرفداران بازی Overwatch می توانند این بازی 
را به صورت رایگان دریافت کنند. البته استفاده از بازی یاد شده شامل دو بخش است. بازی 
Overwatch برای کنسول های بازی پلی استیشن چهار، ایکس باکس وان و مایکرسافت 
ویندوز، دو سال پیش روانه بازار فروش شد و به موفقیت های بسیاری نیز دست یافت. حال 
این خبر نشان می دهد افرادی که نمی توانند این بازی زیبا را بخرند، در آخر هفته می توانند 

آن را دریافت کنند.
کمپانی Blizzard قصد دارد بازی مشهور خود را از روز های آینده به مدت چهار روز، به 

صورت کامال رایگان ارائه دهد و کاربران این بازی زیبا می توانند از تاریخ 
۲۶ژوالی تا ۳۰ ژوالی این بازی را برای سیستم عامل های مایکروسافت 

ویندوز به صورت رایگان تجربه کنند.

در شامگاه 5 مردادماه جاری، طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن بیست و یکم   
رخ می دهد که این پدیده در کل کشور قابل مشاهده است.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با بیان اینکه ماه گرفتگی در روز 5 مرداد ســال 
جاری رخ خواهد داد، گفت: این گرفت از نوع »گرفت کامل« ماه و این گرفت متعلق 
به ساروس 129 و سی  و هشتیمن گرفت از هفتاد و یک گرفت این دوره )ساروس( 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه این پدیده در کل کشور قابل مشاهده است، یادآور شد: »خسوف« روز پنجم 
مردادماه، طوالنی ترین گرفِت کامِل ماه در قرن بیست و یکم است. مدیر انجمن نجوم آماتوری 
ایران اضافه کرد: جنوب آمریکا و همچنین قاره های اروپا، آفریقا، آســیا و استرالیا نیز شاهد 
این ماه گرفتگی کامل هستند.»مســعود عتیقی« اضافه کرد: برخالف خورشیدگرفتگی که 
با کوچک بودن سایه ماه بر روی زمین، منطقه کوچکی صرفا شاهد آن هستند، ماه گرفتگی 
در نیمی از کره زمین که در وضعیت شــب باشــند و ماه را در آسمان داشــته باشند، قابل 
مشاهده اســت. به این معنی که فراوانی جامعه ای که بتوانند ماه گرفتگی را ببینند، بیشتر از 

خورشیدگرفتگی است و جامعه زیادی شاهد این پدیده هستند.
این محقق حوزه نجــوم اضافه کرد: در شــبانگاه جمعه پنجم مرداد، مــاه در صورت فلکی 
»بزماهی« )َجــدی( بوده و مــاه در گره نزولــی خواهد بود. وی با اشــاره بــه رخدادهای 
ماه گرفتگی های طوالنی، اضافه کرد: از سال ۲۰۰۱ تاکنون، ۱۷ گرفت کامل ماه بر روی زمین 
مشاهده شده است و در کل قرن بیست و یکم ســاکنان زمین ۸۵ گرفت ماه را شاهد هستند.

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطرنشان کرد: ازآنجا که ماه تقریبا قطر سایه زمین را در 
هنگام گرفت کامل ماه در شامگاه جمعه پنجم مرداد می پیماید، این گرفت بیشترین زمان را 
به خود اختصاص داده  است که برابر با ۱۰۳ دقیقه )یک ساعت و ۴۳ دقیقه( خواهد بود. او ماه 
گرفتگی طوالنی بعدی در قرن حاضر را در اوایل تیرماه ۱۴۰۸ دانست و اظهار کرد: این پدیده 
۱۰۲ دقیقه )یک ساعت و ۴۲ دقیقه( به درازا می انجامد و البته آن ماه گرفتگی سال ۱۴۰۸ 
در تهران غیر قابل رؤیت است؛ چراکه ماه در این زمان غروب کرده است. عتیقی با بیان اینکه 
گرفت طوالنی بعدی در میانه تابستان ۱۴۱۵ خورشیدی خواهد بود، ادامه داد: این ماه گرفتگی 
در مدت زمان ۹۵ دقیقه )یک ساعت و ۳۵ دقیقه( صورت می گیرد که آن ماه گرفتگی نیز در 
تهران و در بیشتر مناطق کشور قابل مشاهده نیست. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره 

به طوالنی ترین خسوف قرن ۲۱ توضیح داد: طوالنی ترین گرفت به این معناست که تنها یک 
دقیقه نسبت به ماه گرفتگی دیگر این قرن تفاوت دارد و می توان به طور مثال از شب یلدا یاد 

کرد که با شب های قبل و بعد خود، تفاوت چندانی ندارد و در حد یک دقیقه است.
عتیقی، ماه گرفتگی را در انواع »جزئی«، »کامل« و ماه گرفتگی »نیم سایه« یا »خسوف غیر 
مرئی« دانست و یادآور شد: در این شرایط ماه از درون سایه زمین عبور نکرده و صرفا نیم سایه 
تشکیل شده در پشــت زمین را می پیماید. او ادامه داد: به علت آنکه خورشید منبع نقطه ای 
نور نیست و یک منبع پراکنده محسوب می شــود، با تابیدن آن به زمین، در پشت زمین دو 
مخروط که یکی مخروط »بسته« )جمع شونده( سایه و دیگری مخروط »باز نیم سایه« است 
و با توجه به شکست نورخورشــید در جو زمین و با عنایت به این خاصیت جو که طول موج 
قرمز را عبور می دهد،  درون مخروط سایه طول موج سایه حضور داشته و هنگام ماه گرفتگی، 
قرمزگرایی در تیرگی سطح ماه مشاهده می شــود. عتیقی اضافه کرد: بر اساس تقسیم بندی 
محقق فرانسوی »دانژن« رنگ ماه در هنگام خسوف از قرمز مایل به صورتی )بسیار روشن( 
تا قرمز جگری )قرمز بســیار تیره( متفاوت اســت. وی با بیان اینکه خورشیدگرفتگی از نظر 
علمی اهمیت بیشتری دارد، اظهار کرد: هر چند در هر سال بین دو تا پنج، خورشیدگرفتگی 
وجود دارد، ولی افراد محدودی در زمین شاهد این رویداد جذاب هستند. مدیر انجمن نجوم 
آماتوری ایران خاطر نشان کرد: در هنگاه ماه گرفتگی با وجود آنکه در هر ماه بین صفر تا ۳ ماه 
گرفتگی را می توانیم شاهد باشیم، ولی ساکنان بیشــتری از زمین شاهد این پدیده بوده؛ اما 
از نظر ارزش علمی با توجه به اینکه جرمی سد راه تابش ماه به سمت زمین نشده و بلکه سایه 
زمین بر روی ماه می افتد، ارزش به مراتب کمتری دارد. عتیقی با اشاره به زمان خسوف پنجم 
مرداد ماه توضیح داد: این پدیده در ساعت ۴۵ و ۲۱ دقیقه با ورود ماه به نیم سایه زمین شروع 
می شود که در این زمان مشاهده تغییر نورانیت ماه با توجه به حساسیت پایین چشم انسان، 
امکان پذیر نخواهد بود. به گفته او، ماه در ساعت ۵۳ و ۲۲ دقیقه وارد سایه زمین شده که ابتدا 
گرفت جزئی مرحله اول را شــاهد خواهیم بود و پس از آنکه به طور کامل در سایه زمین قرار 
گرفت، یک ساعت و ۴۳ دقیقه سایه زمین را می پیماید و ساکنان زمین از جمله ایران شاهد 

گرفت کامل در این مدت خواهند بود.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران افزود: پس از گرفت جزئی، در ساعت ۵۸ و ۳ دقیقه بامداد 

پنجم مرداد ۹۷ با خروج ماه از نیم سایه زمین، این گرفت زیبا به پایان خواهد رسید.
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فرمانده انتظامی  تيران و كرون خبر داد:
دستگیری 28 نفر از محکومان 

فراری و سارقان 
فرمانده انتظامی شهرستان  تیران و کرون
تیران و کرون از اجرای طرح مرصاد و دستگیری 
۲۸ نفر از محکومان فراری و تحت تعقیب مراجع 
قضائی و ســارقان خبر داد.سرهنگ علی صادقی 
اظهار داشــت: طرح عملیاتی مرصاد به مدت ۲۴ 
ساعت در شهرستان تیران و کرون با به کارگیری 
کلیه نیروی های انتظامی اجرا شــد.وی افزود: در 
نتیجه اجرای این طرح، ۲۸ نفر از محکومان فراری 
و متهمان تحت تعقیب مراجع قضائی و ســارقان 
دستگیر شدند.این مقام انتظامی بیان داشت: در 
این خصوص پرونده تشکیل و همه متهمان برای 
اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون خاطر 
نشان کرد: نیروی انتظامی با هر گونه بی نظمی و 
اخالل درجامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و 
اجازه جوالن و سرکشــی به اینگونه افراد نخواهد 

داد.

دستگیری سارق اماكن 
خصوصی در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان  خمینی شهر
خمینی شــهر ازشناسایی و دســتگیری سارق 
حرفه ای اماکن خصوصی و کشف ۵۰ میلیون ریال 
اموال مسروقه خبر داد.سرهنگ علی جعفری نژاد 
گفت: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر سرقت 
از اماکن خصوصــی وکارگاه، رســیدگی به این 
موضــوع در دســتور کار مامــوران انتظامی این 
فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: سرانجام ماموران 
گشت کالنتری ۱۳ این فرماندهی حین گشت زنی 
متوجه شــدند فردی در حال باال رفتــن از دیوار 
کارگاهی است که وارد عمل شدند و او را دستگیر 
کردند.این مقام انتظامی بیان داشت:با انتقال متهم 
به کالنتری در تحقیقات انجام شده به ۵۰ میلیون 
ریال سرقت از اماکن خصوصی وکارگاه اعتراف کرد.
ســرهنگ جعفری نژاد با بیان اینکه متهم پس از 
تشکیل پرونده وشناسایی مالباختگان به مراجع 
قضائی تحویل داده شد، به همشهریان توصیه کرد: 
در صورتی که محوطه ساختمان و کارگاه ها فاقد 
روشنایی کافی است، روشنایی الزم را تامین و برای 
کلیه درب ها بــه ویــژه درب ورودی از قفل های 

مطمئن استفاده کنید.

كشف بیش از 9 كیلو تریاک 
درشهرضا

فرمانده انتظامی شهرســتان  شهرضا
شهرضا از کشف بیش از 9کیلو تریاک و دستگیری 
دو نفر در شهرضا خبر داد.سرهنگ محمد حسین 
باباکالنی با اشاره به کشف مقدار 9کیلو و۴۰۰گرم 
تریاک گفت:ماموران انتظامی ایســتگاه بازرسی 
شــهید امامی شهرستان شــهرضا حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو۴۰۵ که از 
جنوب کشــور به مقصد شــمال در حرکت بود 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی از این خــودرو ، مقدار 
9کیلوو۴۰۰گرم تریاک کشف و راننده آن دستگیر 
شــد.این مقام انتظامی بیان داشت: در این رابطه 
پرونده تشــکیل و متهم برای اقدامات قانونی به 
مراجع قضائی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهرضا خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی 
با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر برخورد 
قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها 

نخواهد داد.

كشف 338 فشنگ شکاری 
غیرمجاز در اردستان 

فرمانده انتظامی اردستان گفت:  اردستان
تعداد ۳۳۸ فشــنگ شــکاری، ۱۰ کیلو ساچمه 
تفنگ شــکاری، یک قبضه سالح شــکاری، سه 
دستگاه تجهیزات دریافت امواج از ماهواره از سارق 

حرفه ای در اردستان کشف شد.
ســرهنگ غالمرضا هاشــمی زاده اظهار کرد: در 
راســتای اجرای طرح اقدام و عمل و پاکســازی 
مناطق آلــوده مراتب از طریق مرکــز فرماندهی 
کنترل و با نظارت مســتقیم فرمانــده انتظامی 
شهرســتان بــه پلیس هــای تخصصــی ابالغ 
شد.فرمانده نیروی انتظامی اردستان با بیان اینکه 
ماموران پس از اخذ دستور قضائی وارد مخفیگاه 
وی شدند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه تعداد ۳۳۸ 
فشنگ شکاری، ۱۰ کیلو ساچمه تفنگ شکاری، 
یک قبضه سالح شــکاری، سه دستگاه تجهیزات 

دریافت امواج از ماهواره کشف شد.

بهداشت

مرمت 8 رشته قنات در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

ریيس مركز بهداشت استان:
روستاهای اصفهان تحت پوشش 

طرح پزشک خانواده هستند
رییس مرکز بهداشت استان  اصفهان
اصفهان گفت: تمامی روستاهای استان اصفهان 
تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند و از 

خدمات این طرح بهره مند می شوند.
کمال حیدری در مراسم تکریم و معارفه مدیر 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان با اشاره به 
پیشگیری به عنوان مؤلفه مهم در عرصه بهداشت 
و درمان و کاهش هزینه های اقتصادی جامعه 
اظهار کرد: طرح پزشک خانواده و تشکیل پرونده 
های الکترونیک سالمت در راستای پیشگیری 
و کاهش بیماری ها انجام می شود که این طرح 
در استان اصفهان فراگیر شده است.وی با بیان 
اینکه تمامی روســتاهای استان اصفهان تحت 
پوشش طرح پزشک خانواده قرار دارند، افزود: در 
شهرها نیز طرح پزشک خانواده در حال گسترش 
است که در این راستا پنج میلیون نفر در استان 
اصفهان تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار 

گرفته اند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان با بیان اینکه مــردم در تکمیل پرونده 
الکترونیک ســالمت همراهی خوبــی در این 
استان نداشــته اند، تصریح کرد: دو میلیون نفر 
در اســتان اصفهان پرونده ســالمت خود را در 
سامانه الکترونیکی تکمیل کرده اند که این آمار 
نشان دهنده این است که این طرح کمتر از ۵۰ 
درصد جمعیت استان را تحت پوشش قرار می 
دهد.وی ادامه داد: تشکیل پرونده الکترونیکی 
سالمت در امر پیشگیری و همچنین تسریع در 
خدمات رسانی درمانی موثر است و هر چقدر این 
اطالعات به روز و کامل تر باشد، ارائه خدمت در 
حوزه بهداشت و درمان با سرعت بیشتری برای 

مردم انجام خواهد شد.

معاون پيشگيری بهزیستی استان خبر داد:
اجرای طرح مشاوره پیش از 

ازدواج در ۱۱ شهرستان
معاون پیشــگیری اداره کل  اصفهان
بهزیستی اســتان اصفهان گفت: طرح مشاوره 
پیــش از ازدواج و غربالگــری ژنتیــک در ۱۱ 
شهرســتان اســتان اصفهان به اجرا گذاشته 
شد.محمد سعید محمدی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار داشــت: به خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی مشاوره رایگان ژنتیک 
ارائه می شــود که گاهی هزینه های مشاوره به 
بیش از ۵ میلیون تومان می رســد.وی با بیان 
اینکه ۲۵۰ هزار کودک در استان اصفهان در سال 
گذشــته در طرح غربالگری بینایی و شنوایی 
شــرکت کردنــد، ادامــه داد: پیشــگیری از 
معلولیت ها از مهم ترین اقدامات بهزیستی در این 
بخش است که سال گذشــته ۷۰ هزار کودک 
غربالگری شنوایی و  ۱۸۰ هزار کودک غربالگری 
بینایــی شــدند.معاون پیشــگیری اداره کل 
بهزیســتی اســتان اصفهان بیان داشــت: در 
غربالگری بینایی، ۱۲ هزار کودک مشکوک به 
کم بینایی بودند و در نهایت دو هزار و ۱۰۰ مورد 

از این کودکان نیاز به درمان داشتند.

معاون توانبخشی بهزیستی اصفهان:
۱۰درصد جمعیت برخوار 

سالمند هستند
معاون توانبخشــی اداره کل  برخوار
بهزیستی استان، خیرین شهرستان برخوار را به 
همکاری بیشتر با سازمان بهزیستی فرا خواند.

سید اصغر فیاض اعالم کرد: حدود سه میلیون 
نفر تحت پوشــش سازمان بهزیســتی کشور 
هستند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفــر معلــوالن هســتند.فیاض در ادامه 
خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد جمعیت شهرستان 
برخوار، سالمندان هستند؛ لذا الزم است خیران 
شهرستان برخوار به همکاری بیشتر با سازمان 

بهزیستی بشتابند.

 ریيس مركز پزشکی امام رضا)ع( 
اعالم كرد:

 ویزیت رایگان بیماران 
در مركز پزشکی امام رضا)ع(

رییس مرکز پزشکی امام رضا  دولت آباد
)ع( دولت آباد اظهــار کرد: ویزیت پزشــکان 
عمومی در روز میالد امام رضا علیه الســالم از 
ساعت هشت صبح تا ساعت ۲۰ به صورت رایگان 
است.عطاران در خصوص هدف از برگزاری جشن 
امام رضا )ع(، گفت: نام مرکز پزشکی ما مزین به 
نام هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت 
حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )ع( 
اســت؛ بنابراین هیئت مؤسس و مسئوالن این 
مرکز با هدف ادای احترام به آن حضرت، هر ساله 
در شب میالد مراسم جشــنی را با حضور اقشار 

مختلف برگزار می کنند.

ایســتگاه های پمپــاژ و نصب  دولت آباد
مخازن ذخیره آب به منظور آبیاری تحت فشــار و 
نجات فضای سبز پارک های بزرگ شهر با اعتباری 
بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برای هر ایستگاه توسط 
شهرداری دولت آباد احداث شد.کنترل بحران آب با 
مدیریت مصرف امکان پذیر است، این سخن مسعود 
شفیعی، معاون خدمات شهری شهرداری دولت آباد 
است.شــفیعی در ایــن خصــوص، اظهــار کرد: 
صرفه جویی در مصرف آب وظیفه همه است و باید 
تدبیرهایی هوشمندانه اتخاذ شود تا بتوانیم با وجود 
معضل کم آبی، فضای سبز سطح شهر را حفظ کنیم.

وی افزود: ما نیز در مجموعه مدیریت شهری دولت 
آباد به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز سطح 
شهر، تدابیر علمی و کارشناسانه ای در دستور کار 
خود قر ار داده ایم تا با بهره گیری از روش های نوین 
آبیاری، فضای سبز موجود حفظ و حراست شود.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری، تغییر 
سیستم آبیاری پارک های بزرگ شهر را از جمله 
مهم ترین پروژه های شهرداری در راستای کاهش و 

صرفه جویی در مصرف آب برشمرد و بیان کرد: با 
طراحی ایستگاه های پمپاژ و نصب مخازن متناسب 
به صورت زیر سطحی به منظور ذخیره آب و استفاده 
حداکثری از میزان آب تحــت اختیار و تلفیق این 
عملیات با اجرای سیستم های تحت فشار، سیستم 
آبیاری پارک های بزرگ شهر )پارک معلم و بوستان 
مادر( برای افزایش حداکثــری راندمان آبیاری در 

حال تغییر است.

توسط شهرداری دولت آباد صورت گرفت؛

نجات فضای سبز پارک ها با ایستگاه های پمپاژ 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرضا از  شهرضا
مرمت و بازسازی قنات هشت روستای این شهرستان 
با اســتفاده از اعتبارات ملی و اســتانی خبر داد.رضا 
باقری با اشاره به تشدید خشکسالی در شهرستان و 
اثرات آن در مناطق روستایی این شهرستان، تصریح 
کرد: با هدف کاهش اثرات خشکسالی و جلوگیری از 
خشک شــدن باغات در روســتاهای »اسفرجان«، 
»هونجان«، »هوک«، »پنجگان« و »دهک«، ۴۶۰ متر 
لوله پلی اتیلن به نمایندگان باغات این مناطق تحویل 
داده شد.وی از اجرای طرح آبیاری قطره ای در منطقه 
»مهیار« این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح با 
هدف افزایش بهره وری از منابع آب و راندمان آبیاری، 
در سطح ۳۱.۸ هکتار از اراضی زراعی این منطقه، با 
اختصاص هزینه ای بالغ بر چهار هزار و ۸۲۸ میلیون 

ریال اجرا شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا ادامه داد: طرح آبیاری 
قطره ای منطقه »وشــاره« نیز در سطح ۱.۵ هکتار و 
با اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۳۵میلیون ریال مورد 
تصویب قرار گرفت که پس از انجام مراحل اداری اجرا 

می شود.باقری با اشــاره به بازرسی های کارشناسی 
انجام شــده به منظــور کاهش اثرات خشکســالی 
روی باغات در معرض تنش آبی مناطق روســتایی 
این شهرســتان، تصریح کرد: چهار رشته از قنوات 
شهرستان مورد بازدید و بررسی قرارگرفت و متعاقب 
آن اعتباری به میزان ۶۰۰ میلیون ریال جهت مرمت و 
بازسازی این قنوات از سازمان جهادکشاورزی استان 

اصفهان درخواست شد. 

مدیر جهاد كشاورزی شهرضا خبر داد:
مرمت 8 رشته قنات در شهرضا

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: به منظور تامین و رفع کمبود برق در  دهاقان
شرکت صنعتی جمبزه، مقرر شــد تا با تالش اداره برق، هیئت امنای شهرک صنعتی و شرکت شهرک های 
صنعتی استان، فیدر تامین ۴ مگاوات برق مورد نیاز تهیه شود.محمدجواد بگی افزود: سرمایه گذارانی که در 
شهرک صنعتی دهاقان سرمایه گذاری کنند، زمین را به قیمت ۱۰ درصد نقد و تسهیالت با شش ماه تنفس 
و اقساط ۴۸ ماهه دریافت می کنند.وی گفت: اگر طرح سرمایه گذار در موعد مقرر افتتاح شود، ۳۰ تا ۵۰ درصد 

تخفیف زمین هم دریافت می کنند.

تسهیالت ویژه برای 
 سرمایه گذاری

 در دهاقان

مدیرعامل شركت شهرک های 
صنعتی استان مطرح كرد:

خبر

کشاورزیشهرداری

آســيب های اجتماعی یکی از اصلی ترین 
دغدغه های امروز اســت، این مســئله به 
خصوص در شهرستان ها و روستاها بيشتر 
نمود پيدا كرده و به دليــل كمبود امکانات 
فرهنگی و همچنين عدم آگاهی دهی گسترده 

رو به افزایش است.
 بر اساس آمارهای رســمی، اعتیاد به مواد مخدر 
و طالق از مهم ترین آســیب هــای اجتماعی در 
شهرســتان تیران و کرون است. پیشروی خاموش 
این موضوع البته موجب شده تا نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی در این شهرســتان دست به کار اجرای 
برنامه های متعددی برای کاهش تبعات آن شوند. 
اجرای طرح »پیک امید و زندگی« یکی از مواردی 
است که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
تحکیم بنیان خانواده صورت گرفته است. پیش از 
این رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
تیران و کرون با بیان اینکــه ایده طرح پیک امید و 
زندگی سال گذشته از سوی کانون فرهنگی و هنری 
امام حسن مجتبی)ع( این شهرستان اجرا شد، اعالم 
کرده بود که این طرح همانند سال گذشته همراه با 
برنامه های فرهنگی، نمایشی، ارائه مشاوره خانواده 
و دینی، بیان احکام و برپایی نمایشگاه کتاب خواهد 
بود. وی آگاهی بخشی به مردم را مهم ترین رویکرد 
در اجرای این طرح دانست و تصریح کرد: بی اطالعی 
از قوانین و عدم مهارت زندگی همواره منجر به بروز 
مشکالت و معضالت اجتماعی شــده که با اجرای 
این طرح مهارت آموزی و آگاهی بخشــی صورت 

می گیرد.
هــای  ناهنجــاری 
اجتماعی در روستاها 

رو به پيشروی است
ناهنجاری هایــی مانند 
ورود ماهــواره، تبلیغات 
غلــط، شــبهه افکنی و 
تغییر ماهیت آسیب های 

اجتماعی منجر به بروز آســیب هایی در روستاها 
شده که از جمله مهم ترین آن ها رواج اعتیاد به مواد 
مخدر و طالق است.در همین زمینه اجرای برنامه 
های فرهنگی در روستاها به افزایش کیفیت و توسعه 
برنامه های مراکز فرهنگی کمک می کند تا اینکه بر 
اساس نیاز روستاها برنامه های فرهنگی و اجتماعی 

اجرا شــود. کارشناســان 
اجتماعی معتقدند آگاهی 
بخشــی و افزایش دانش 
عمومی و سرمایه گذاری 
مداوم مسئوالن و نهادهای 
فرهنگــی در روســتاها و 
شهرستان ها  سبب کاهش 
این آسیب ها می شود. این 
اقدامات عالوه بر نهادهای مردمــی اگر با حمایت 
و همکاری درســت و کارشناسی شــده مسئوالن 
شهری نیز انجام بپذیرد نتایج عملی و ملموس تری 

خواهد یافت. 
تدوین بســته آموزشی پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی، نمونه ای از برنامه های پیش دستانه برای 

مقابله با این مسئله اســت. در همین زمینه رییس 
بهزیستی شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: بسته 
فرهنگی و آموزشی برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در شهرستان تیران وکرون تدوین شد.اکبر 
حاجی عرب اظهار کرد: یکی از ماموریت های مهم 
بهزیستی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی است 
که در این راستا دستگاه های اداری و خدماتی نیز 
همکاری الزم را تاکنون داشته اند.وی افزود: بسته 
فرهنگی و آموزشــی متناســب با گروه های سنی 
مختلف و با تنوع و برنامه های خاص برای پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در شهرستان تیران و کرون 
تدوین شده و برای گروه کودکان و نوجوانان همراه 
با بازی و سرگرمی است.رییس بهزیستی شهرستان 
تیران و کرون پیشــگیری از اعتیاد و تحکیم بنیان 
خانواده را دو ســرفصل مهم در حوزه پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعی این شهرســتان برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: دوره های آموزشی برای قبل 
و بعد از ازدواج پیش بینی شــده اســت.وی اضافه 
کرد: در پیشــگیری از اعتیاد برای آموزش خانواده 
ها و افزایــش مهارت زندگی کــودکان و نوجوانان 
برنامه ریزی شده که در قالب کالس های آموزشی 
و توزیع بسته های آموزشی این اقدامات صورت می 
گیرد.حاجی عرب با انتقــاد از اینکه مردم کمتر به 
فراگیری آموزش ها توجه مــی کنند، تصریح کرد: 
عدم شــرکت مردم در کالس های آموزشی جهت 
کســب آگاهی یکی از دغدغه های مسئوالن است، 
زیرا اگر همگان بر کســب آگاهــی، تالش و همت 
 داشته باشند بسیاری از مشکالت این حوزه کاهش

 می یابد.

مهار ناهنجاری ها ی اجتماعی در تیران   کرون

مدیر آموزش و پرورش اردستان گفت: اولیای  اردستان
دانش آموزان اگر مشــاهده می کنند که در مدارســی بر خالف 
قانون و از روی اجبار از آنها وجهی دریافت می شود، می توانند 

به اداره آموزش و پرورش مراجعه و گزارش کنند.
عیســی شــفیعی ، در خصوص دریافت وجــه از دانش آموزان 

هنگام ثبت نام در مدارس گفت: کمک مردم به مدارس اقدامی 
پسندیده است و منع قانونی ندارد و مردم نیز تاکنون به مدارس 
کمک کرده اند؛ اما هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه اجباری 
هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس را نــدارد؛ البته مبلغی 
تحت عنوان بیمــه، کتاب و مجــالت رشــد را خانواده ها باید 

پرداخت کنند.مدیر آمــوزش و رورش اردســتان تاکید کرد: 
 اولیــای دانش آموزان اگر مشــاهده می کنند که در مدارســی 
بر خالف قانون و از روی اجبار از آنها وجهی دریافت می شــود، 
 می توانند بــه اداره آمــوزش و پــرورش مراجعــه و گزارش 

کنند.

مدیر آموزش و پرورش اردستان:
مدارس حق دریافت وجه اجباری ندارند

   بسته آموزشی پيشگيری از آسيب های اجتماعی در تيران و  كرون تدوین شد؛  

ضرورت تاسیس مركز آسیب های اجتماعی
جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با حضور اصغر هدایت، دبیر  اصفهان
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و اعضای شــورا و به ریاست محمد حسن قمی، سرپرست 
فرمانداری در محل فرمانداری شهرستان برگزار شدمحمدحسن قمی در این جلسه خواستار ابالغ طرح 
ملی مبارزه با آسیب های اجتماعی که منطبق با سند ششم توسعه تهیه و تنظیم  شده به شهرستان ها 
شدند.رییس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان در ادامه بر پیگیری دستگاه ها برای تاسیس 
سمن در حوزه مواد مخدر تاکید کرد.محمدحسن قمی باتوجه به اهمیت اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
مخدر اعضا، نسبت به پیگیری تاسیس یک سمن در هر فصل در حوزه مواد مخدر پرداخت.وی در ادامه 
افزود: نظر به اهمیت پرداختن به آسیب های اجتماعی، مقدمات تاسیس مرکز آسیب های اجتماعی با 

حضور افراد متفکر به منظور پرداختن به جنبه های مختلف شیوع اعتیاد در شهرستان ضرورت دارد.

موافقت نامه اصولی شهرک حمل و نقل كاالی زرین شهر امضا شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان برحمایت همه جانبه این ســازمان براي   زرین شهر

راه اندازي شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر تاکید کرد. 
مهدی خضری در نشست مشترک با شهردار و اعضای شــورای اسالمی زرین شهر برای امضای موافقت نامه 
اصولی شهرک حمل و نقل کاالی این شهر اظهار کرد: پیگیری های بسیاری برای اختصاص شهرک حمل و 
نقل کاالی زرین شهر انجام گرفت تا کلنگ این طرح در زرین شهر به زمین خورد و چنانچه روند اجرای طرح 
شهرک حمل و نقل کاالی زرین شهر به مشکل برنمی خورد و این طرح در مدت زمان مشخص شده اجرایی 
می شد، یکی از طرح های موفق در سطح ملی به شمار می آمد. وی با اشاره به مشکالت عملیات اجرایي این 
شهرک در سال هاي اخیر افزود: با توجه به اهمیت بهره برداری از این طرح تاثیرگذار و نگاه شهرداری و شورای 

اسالمی دوره پنجم زرین شهر جلسات متعددی برای اجرایی شدن این طرح برگزار شد.

سمانه زاغی نژاد

 عدم شرکت مردم در کالس های 
آموزشی جهت کسب آگاهی یکی 

از دغدغه های مسئوالن است
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 آگهی  نوبتی سه ماهه اول سال 1397 
منطقه  ثبت  اسناد و امالک  شرق اصفهان 

5/20 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالک در سه ماهه اول ســال 1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب 

اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند.
1- 5056/2-  خانم صدیقه دانشمند خوراســگانی فرزند عباس و فاطمه بیگم 
شومالی خوراسگانی فرزند محمد بالســویه از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
69/74 متــر مربع که به موجــب آ رای شــماره 139660302027009931و 
139660302027009932 مورخ 96/9/11 هیات در سهم نامبردگان استقرار 

یافته است.
2- 5494/1 - آقای محمود یزدانی نظر فرزند حاج اسماعیل ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 141/32 متر مربع .
3- 6414/5 - آقای حســین جیحانی خوراســگانی فرزند محمد ششــدانگ 
یک قطعــه ملک بــه مســاحت 25/30 متر مربع کــه بموجب رای شــماره 
139660302027012353 مــورخ 96/11/17 هیات جهــت الحاق به پالک 

6414/4 در سهم نامبرده استقرار یافت .
4-7696/2 - آقای محمدرضا امیری فرزند مهدی ششدانگ یکباب کارگاه به 

مساحت 157/70 متر مربع .
5-9556/8 - آقای مهدی علیرضائی فرزند قدمعلی ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 149/31 متر مربع که بموجب رای شماره 139460302027030557 

مورخ 94/12/20 هیات در سهم نامبرده استقرار یافته است.
6- 9971/4 - آقای غالمرضا قابوسی فرزند جمشــید ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 213/17 متر مربع که بموجب رای شماره 139560302027013572 

مورخ 95/10/22در سهم نامبرده استقرار یافته است .
7- 12040/4 - آقای عطاء اله دانشــگر دهاقانی فرزند ولی اله ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 161/50 متر مربع . 
8- 12313/6 - آقای اسمعیل خاقانی شهرستانی فرزند حیدر علی و آقای علی 
آقابابا ئی شهرستانی فرزند غالمعلی بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 1136 متر مربع.
9- 15191/17521 - آقــای ســید رســول مهدویانــی فرزنــد آقــا 
 مرتضی ششــدانگ راهــرو به مســاحت 6/94 متــر مربع جهــت الحاق به 

پالک 15191/17206 .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
 در این آگهی واخواهی داشــته باشــد از اولین نوبت انتشــار آگهی نســبت به

 امالکــی کــه در ردیف الــف مــی باشــد 90 روز ونســبت بــه ردیف ب 
بمــدت 30 روز  دادخواســت واخواهــی خــود را کتبا بــه این اداره تســلیم 
نمایــد و طبق تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف پرونــده های 
معترضی ظــرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با 
تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت 
 را اخذ و به ایــن اداره تســلیم نماینــد و در صورتی کــه قبل از انتشــار این 
اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
 تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به فاصله 30 روز و 

نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/05/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/01/ 97     
م الف: 205447 مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 

اصفهان       

 آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1397 
ثبت اسناد و امالک فريدونشهر

5/18 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آیین نامه اصالحي 
مربوط به امالکي که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه که بموجب آراء هیئت نظارت ثبت 

باید آگهي هاي نوبتي آن تجدید شود به شرح ذیل آگهي مي شود:
بند )الف( خانه و مستغالت شهر فریدونشهر پالک 237 اصلي وفرعي هاي ذیل:

 258- آقاي حســینعلي اصالنــي فرزند درویش ششــدانگ یک بــاب خانه 
به مساحت 168/40 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســي نسبت به امالک مندرج در 
این آگهي واخواهي داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین آگهي نوبتي نسبت 
به آنهایي که تقاضاي ثبت شــده بشــرح ردیف الف و ب مدت 90 روز و نسبت 
به آنهائي که طبق آراء هیات نظارت ثبت تجدید آگهي شــده بشــرح ردیف ج 
در مدت 30 روز دادخواست واخواهي خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در 
صورتیکه قبل از انتشار آگهي دعوائي اقامه شده باشد طرف دعوی  باید گواهي 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا 
گواهي طرح دعوي که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامــه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقــع تعیین حدود در صورت 
مجلس قید و واخواهــي صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
 ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف

 پرونده هاي معترضي ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهي نسبت به ردیف اول در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت 

اول درج و منتشر مي شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01

م الف: 203575 محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر

 آگهی نوبتی سه ماهه اول  سال 1397 
اداره  ثبت اسناد و امالک  نطنز 

5/21 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی  آیین نامه 
مربوطه  امالکی که  تقاضای  ثبت آنها  در ســه ماهه  اول  سال 1397  پذیرفته  
شده و امالکی  که  در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی 

نطنز بشرح ذیل آگهی میگردد .
 اول ( شــماره هــای مربــوط  بــه بخــش  نــه  شــامل  شــهر نطنــز

 و قرا تابعه 
 شماره  فرعی از 9- اصلی واقع در کوی علیاء

894- آقای قادر علی رحیمی  فرزند رضا  تمامی یک و نیم سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ  قطعه  زمین مزروعی 

شماره فرعی از 120 -اصلی  واقع در روستای خفر 
191- خانم حشمت اسالمی خفری فرزند حسن   ششدانگ  قطعه زمین مزروعی 

با بنای   احداثی  بمساحت 385/45 متر مربع
 دوم( شــماره هــای مربــوط بــه بخــش 10  چیمــه رود و بــرز رود 

و قرا تابعه
شماره فرعی از 15 -اصلی واقع در روستای بید هند 

2851- اقــای شــکراله  قربانی بیدهنــدی  فرزند عباس  تمامــی یک دانگ 
 مشــاع از ششــدانگ یکباب  آســیاب خانه موتــوری به مســاحت 115/66 

متر مربع 
شماره فرعی از 128 - اصلی واقع در روستای هنجن 

396- آقای سید عباس  موسوی  هنجنی فرزند  آقا امیر  ششدانگ قطعه زمین 
محصور معروف  سر کمر  بمساحت 110/75 متر مربع

531- اقای سید عباس  موسوی هنجنی  فرزند آقا امیر   ششدانگ قطعه زمین 
مشجر معروف واجره  بمساحت 175/25 متر مربع 

1931- اقای علی اکبر عســکری خالد آبادی  فرزند نور محمد  ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی معروف برخان  بمســاحت 341 متر مربع  کــه مقدار 257 متر 
 مربع ان در حریــم رود خانه و به  عنوان  حقوق ارتفاقی  وزارت نیرو  محســوب 

میگردد
شماره فرعی از 134- اصلی واقع در روستای یارند 

800- خانم حشمت  میر علی اکبر  فرزند ماشــا اله   ششدانگ  یکباب خانه  به 
مساحت 58 متر مربع 

1012و1013-خانم  ناهید درمان  فرزند اصغر  ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 
112/90 متر مربع 

 شماره  فرعی از 146 -اصلی  واقع در روستای وش 
599- دولــت جمهوری اســالمی  ایران  بــه نمایندگــی ازوزارت آموزش و 
پرورش- اداره  کل  آمــوزش و پرورش  اســتان اصفهــان-  اداره  آموزش و 
 پرورش  شهرســتان نطنز  ششــدانگ  یکباب مدرسه  به مســاحت 171/15 

متر مربع  
شماره فرعی از 150 -اصلی  واقع در روستای برز 

115- اقای حمید رضا  ابراهیمی  برزی  فرزند نوروز علی  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت  216/43 متر مربع 

1509- اقای مصطفی شرف برزی  فرزند  محمد ششدانگ قطعه زمین  محصور 
و دو باب  بوم کند  داخل آن  بمساحت 1037 متر مربع  که مقدار 185 متر مربع 

آن در حریم مسیل قرار دارد 
سوم(  شماره  های مربوط به  بخش 11  طرقرود  و قرا تابعه

شماره فرعی از 1 - اصلی رو ستای طار 
2790-آقای سید حسین هاشمی طاری فرزند سید احمد   ششدانگ قطعه زمین 

محصور  بمساحت 224 متر مربع
شماره فرعی از 147 -اصلی واقع در روستای مزده 

243و244- خانم اقدس سعیدی  مزده فرزند هاجی   ششدانگ یکدر ب باغ  به 
مساحت 249 متر مربع

شماره فرعی از 193- اصلی واقع درطرق
4773- آقای عباســعلی زینالی فرزند علی ششــدانگ یکدرب باغ  به مساحت 

818/50 متر مربع 
4874- آقای امرالــه  نوروزی ورزانی فرزند غالمرضا  ششــدانگ یکباب خانه 

معروف سر کپه بمساحت 848/95 متر مربع 
 لذا بموجــب ماده 16 قانــون ثبت  اســناد و امــالک  چنان چه  شــخص  یا 
اشــخاصی  نســبت به امالک مندرج در این آگهی  اعتراض )واخواهی(  داشته 
باشند  بایستی از تاریخ اولین نوبت انتشار  آگهی  ظرف مدت 90 رو.ز  داد خواست  
اعتراض  خود را کتبا  به این اداره تســلیم نموده  و رسید اخذ نمایند و برابر قانون 
معترض  بایستی  ا زتاریخ تسلیم اعتراض ظرف  مدت  یکماه  مبادرت  به تقدیم  
داد خواست به مرجع قضایی  نموده و گواهی طرح دعوی  اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند و درصورتی که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشلر آگهی  دعوایی اقامه  شده 
و در جریان باشد وفق ماده 17 باید تصدیق  محکمه  را مشعر بر جریان دعوی  به 
اداره ثبت محل تسلیم  و اال حق او ساقط خواهد شد و اعتراضات  یا گواهی طرح 
دعوی  که بعد از انقضاء مدت مرقوم  واصل شــود  بال اثــر خواهد بود  و مطابق 
قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره  ذیل ماده 17 قانون ثبت  رفتار خواهد شد  ضمنا 
طبق ماده 56 آیین  نامه  قانو ن ثبت  حقوق ارتفاقــی  در موقع تحدید  حدود و 
در صورت مجلس  تحدید حدود  قید و واخواهی نسبت به آن مطابق  با ماده 20 
قانون ثبت خواهد بود  این آگهی در دو نوبت و به فاصله سی روز  در روزنامه  کثیر 

االنتشار  درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01/ 05/ 1397

تاریخ انتشار نوبت دوم: 01/ 1397/06         
م الف: 185 عباسعلی عمرانی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 
بخش 17 ثبت اصفهان

5/22 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه امالکی که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضای آنها پذیرفته شده و نیز 
آنچه طبق آرا هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 

را به شرح ذیل آگهی می نماید:
الف- شــماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهار نامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند.
شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر

280- آقای احمد علی و خانمهــا بتول، صدیقه و بهجت همگی عســکرزاده 
اردستانی فرزندان عباس، ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 759/60 صدم متر 

مربع بالسویه هر یک یکدانگ و نیم

 ب- امالکی کــه آگهی نوبتی آنهــا در وقت مقرر منتشــر و الکن بواســطه
 اشــتباه موثری که در انتشــار آنها رخ داده و بــه موجب آرا هیــات نظارت یا 
دســتور اداری مســتند به اختیارات تفویضی هیات نظــارت موضوع بندهای 
 385 و 386 و 387 مجموعه بخشــنامه های ثبتی تا اول مهرمــاه 65 منج به 

تجدید آگهی شده اند
شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی های زیر

2051- آقا عطا ا... جدلی متولی موقوفات مدرسه نیم آورد ششدانگ یک قطعه 
 ملک مزروعی که در آگهی قبلی آقا عطاا... جدلی یک قطعه ملک ســاده اظهار 

و آگهی شده
2052- آقا عطاا... جدلی متولی موقوفات مدرسه نیم آورد ششدانگ یک قطعه 
 ملک مزروعی که در آگهی نوبتی قبلی ششــدانگ یک قطعه ملک ساده اظهار

 و آگهی شده
2053- آقا عطــاا... جدلی متولی موقوفات مدرســه نیم آورد ششــدانگ یک 
 قطعه ملک مزروعــی که در آگهی نوبتی قبلی ششــدانگ قطعه ملک ســاده

 اظهار و آگهی شده
2133- آقا عطاا... جدلی متولی موقوفات مدرسه نیم آورد ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعی که در آگهی نوبتی قبلی آقا عطاا... بدون قید ســایر مشــخصات 

اظهار و آگهی شده
دهستان سفلی قریه کچو مثقال به شماره 75 اصلی و فرعی زیر 424 آقایان سید 
رضا میرعابدینی فرزند رحمت اله و ارش صالحی فرد فرزند جمشــید و خانمها 
 فاطمه صفا بخش قمی فرزند داود و مژگان صالحی فرد فرزند جمشید ششدانگ
 عرصه و اعیان یک باب خانه بالسویه هر کدام 1/5 دانگ انتقالی مع الواسطه از 
طرف سید حســین میر کاظمی که در آگهی نوبتی قبلی مجهول المالک آگهی 
شده است به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت 
به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح الف 90 روز و نسبت به آنهایی که طبق 
آرا هیات نظارت ثبت تجدید آگهی شده به شرح ب در مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل ازانتشار این آگهی دعوائی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم 
 واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار

 خواهد شد.
ضمناطبق ماده 56 آئین نامه قانون ثتب حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب 
فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 

و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01 
م الف: 208649 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 
مربوط به قسمتی از امالک بخش 12 ثبت اصفهان- شهرستان 

تیران و کرون
5/19 آگهی نوبتی مربوطه که به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوطه به امالکی که در سه ماهه اول سال 1397 تقاضای ثبت آنها 

پذیرفته شده و یا در آگهی های سابق از قلم افتاده است منتشر می گردد.
ردیف الف= امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به 

آنها از تاریخ اولین انتشار آگهی نود روز می باشد.
1- امالک واقع در تیران یک اصلی و فروعات ذیل:

2476- آقای علیرضا سلطانی تیرانی فرزند حسین تمامت ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعی بمساحت 622/53 مترمربع.

995- آقای حســن مهدی زاده تهرانی فرزند حســین تمامت ســیزده سهم 
 مشاع از شــانزده سهم ششــدانگ یکدرب باغ مشجربه  مســاحت 1757/89 

مترمربع.
2- امالک واقع در اسفیدواجان )رضوانشهر( دو اصلی

4110- علی امینی فرزند حاجی مصطفی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
52/48 مترمربع

4111- علی امینی فرزند حاجی مصطفی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
41/09 متر مربع

4112- علی امینی فرزند حاجی مصطفی ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
40/12 مترمربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد وامالک چنانچه کســی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار این آگهی به مدت 
 90 روز و نســبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یــا اختیارات تفویضی
 تجدید آگهی می گردد. بشرح ردیف ب در مدت 30 روز درخواست اعتراض خود 
را به اداره تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه نماید سپس گواهی 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در صورتی که قبل 
از انتشار این آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان 
دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضا مدت مذکور واصل شود باالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 17 قانون 
 ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی
 و حدود این امــالک را هنگام تحدیــد  حدود در صورتمجلــس تحدید حدود 
 قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حــدود و حقوق ارتفاقی
 این امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت و تبصره دو مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضه ثبت پذیرفته خواهد شــد و این آگهی در دو نوبت 
 به فاصله 30 روز در تاریــخ های ذیــل در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشــر

 خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/01 
م الف: 203895 سید محمد  حســن مصطفوی فروشانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک تیران 

مزايده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
5 شــماره آگهــی: 139703902004000149 شــماره پرونــده:  /1
139404002004000507  آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9401232  تمامی ششدانگ خانه پالک شماره یک هزار و سیصد و پانزده فرعی 
از پالک چهار هزار و هشتصد و پنجاه و هشت اصلی واقع در سمت غرب مجزی 
شده از پالک دویست و هشتاد و دو فرعی از چهار هزار و هشتصد و پنجاه و هشت 
اصلی که آنهم مجزی شــده از پالک پنج فرعی از چهار هزار و هشتصد و پنجاه 
و هشت اصلی می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) توضیحًا در سند مالکیت 
المثنی پالک مذکور پالک فوق اشتباهاً و سهوا در سمت جنوب تحریر شده است( 
به آدرس: اصفهان، خیابان میر، خیابان آب 250 )مصلی(، کوچه شــهید مرادی 
)شماره 13(- کدپســتی 68-8164773965 که اسناد مالکیت آن در صفحات 
398 و 401 دفتر 218 امالک ذیل ثبت 28420 و با شماره های چاپی 804721 
و 804722 ثبت و صادر شده اســت با حدود: شمااًل: بطول 5/20 متر دیواریست 
بدیوار پالک 4858/5 باقیمانده شرقًا: بطول 17/55 متر به دیوار مشترک با خانه 
4858/282 جنوبًا: بطول 5/58 متر درب و دیواریســت بــه کوچه غربًا: بطول 
17/60 متر دیواریســت بدیوار خانه 4858/284 که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق با مساحت عرصه باقیمانده پس از تعریض در گذر 88/24 متر مربع ) 
طبق پروانه ساخت( و اعیانی 181/78 متر مربع) 166/27 متر مربع مسکونی و 
15/51 متر مربع تجاری( )طبق پروانه پایان ساخت به شماره 16/18804 مورخ 
1377/12/17 با کدنوســازی 1537-3-20( می باشد. مستحدثات ملک مورد 
بازدید شامل یک باب تجاری و یک باب منزل مسکونی شامل زیرزمین، طبقه 
60- و مکمل آن می باشد که تجاری آن کف سرامیک، بدنه کاشیکاری شده و 
در و پنجره فلزی، زیرزمین بصورت انباری و طبقه 60- بدنه و کف سالن سرامیک 
کاری شــده دارای یک اتاق با سرویس بهداشتی کاشــیکاری شده که از داخل 
سالن توسط پله به طبقه مکمل ارتباط دارد )در حاصل حاضر طبقه 60- بصورت 
آرایشگاه زنانه در حال بهره برداری می باشــد( در طبقه مکمل کف سرامیک، 
بدنه گچ و رنگ آمیزی شده با آشپزخانه اپن و کابینت فلزی با سیستم گرمایش 
 بخاری گازی و آبگرمکن دیواری و سیســتم ســرمایش کولر آبی بصورت یک 
خوابه می باشد. اسکلت ســاختمان بصورت فلزی، نمای کلی ساختمان از آجر 
سه ســانتی و کلیه پنجره های خارجی از پروفیل فلزی با شیشه تک جداره کار 
 شده است. ملک مذکور دارای دو انشــعاب برق، یک انشعاب گاز و یک انشعاب
 آب می باشــد. ملکی آقایان کوروش ودادی و محمدرضا مصری نژاد)بالسویه( 
که طبق سند رهنی شــماره 19251 مورخ 1391/10/24 تنظیمی در دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 146 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک تا تاریخ 1397/12/29 دارای بیمه می باشــد و از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 97/05/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت 
چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه چهار میلیارد 
و دویســت و پنجاه میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شــود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامــه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
97/05/01 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی 
چک تضمین شــده بانک ملی ایران در وجه اداره  اجرای اسناد رسمی اصفهان 
بابت پرونده کالســه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده بایــد کل مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری 
همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده 
 نماید.  م الف:207978  اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان)687 کلمه، 

7 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/2 شــماره: 139721702027013334-97/4/23 چــون تحدیــد حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  11518/187 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام بتول سلمانی خوراســگانی فرزند عباس در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027012392- 96/11/18 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت 
مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 97/5/27 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
م الف:204171 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)193 

کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/3 شــماره: 139721702027013329-97/4/23 چــون تحدیــد حدود 
ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  5428/24 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محمد علی خوراســگانی فرزنــد بمانعلی و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شماره  139660302027013294 و 139660302027013296- 96/12/15 
مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به 
دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 97/5/27 ســاعت 9 در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و 
مجاوریــن اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند 
اعتراضیات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:205420 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)197 

کلمه، 2 کادر(
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 تجهیز دو   دانشگاه اصفهان
  به فناوری های پیشرفته 

با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
و در راستای ترویج دانش علوم شناختی در استان 
اصفهان، آزمایشــگاه علوم شناختی دانشگاه علوم 
پزشکی و دانشــگاه اصفهان  به چندین دستگاه و 
فناوری های پیشرفته در حوزه های علوم شناختی 
مجهز شد.محمد حسین مقامی، کارشناس ارشد 
ستاد توســعه علوم و فناوری های شناختی اعالم 
کرد: چهار دستگاه  شامل »سیستم ۶۴ کاناله نوار 
ثبت سیگنال های مغز« ،  »تحریک مغز با جریان 
مستقیم« ، »سیســتم رهگیر چشمی و دستگاه « 
و »طیف نگاری فرو ســرخ از مغز« در آزمایشگاه 
مشترک دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان 

نصب و راه اندازی شد.

دانشگاه اصفهان رتبه دوم  
نشریات برتر کشور را کسب کرد

رییس اداره چاپ وانتشارات دانشگاه اصفهان گفت: 
این دانشگاه در میان دانشگاه های دولتی با تعداد 
نشریات پرتعداد ازنظر درصد، تعداد نشریات رتبه 
A و A+ به کل نشریات ارزیابی شده دانشگاه، رتبه 
دوم بعد از دانشگاه شیراز را کسب کرده است.رضا 
همتی با اشاره به کسب جایگاه ویژه نشریات دانشگاه 
اصفهان در ارزیابی اخیــر وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، افزود: این دانشگاه ،ناشر 3۴ نشریه علمی 
و پژوهشــی اســت.وی افزود: در آخرین ارزیابی 
کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری از میان این نشریات، 1۶ عنوان نشریه موفق 
به کسب رتبه A و A+ شده ،17 نشریه در رتبهB و 

تنها یک نشریه در رتبه D قرار گرفته است.

معرفی دو استاد دانشگاه صنعتی 
به عنوان شیمیدان برجسته ایران

بنابراعالم پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان، 
بهزاد رضایی و حســن حداد زاده از استادان گروه 
شیمی تجزیه و شــیمی معدنی دانشکده شیمی 
این دانشگاه به عنوان شیمیدان برجسته کشور  در 
امسال معرفی وتجلیل شدند.در دوره های مختلف 
معرفی شــیمیدانان برجســته ایران در سال های 
گذشــته، 9 عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، عنوان ارزشمند شیمیدان برجسته کشور 

را به خود اختصاص داده اند.

هشدار وزارت علوم درباره 
بررسی اعتبار دانشگاه های 

خارج از کشور
اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان 
اعالم کرد: بــا توجه به اینکه ایــن اداره کل جهت 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج 
از کشور، اعتبار دانشگاه را در زمان شروع به تحصیل 
در نظر می گیرد؛ لذا الزم اســت تمــام متقاضیان 
تحصیل قبل از اقدام به پذیرش، اعتبار دانشگاه را در 
وب سایت این اداره کل بررسی و از تایید اعتبار آن 
در مقطع مورد نظر اطمینان حاصل کنند.هرگونه 
درخواست بررسی اعتبار دانشگاه، در حین تحصیل 
و یا پس از اتمام تحصیل طبق ضوابط این اداره کل به 

هیچ عنوان امکان  پذیر نیست.

  زمان انتخاب رشته استعدادهای 
درخشان دانشگاه آزاد 

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: 
زمان انتخاب رشته برای دوره های کارشناسی ارشد 
استعدادهای درخشان این دانشگاه در هفته جاری 
اعالم می شــود.امیررضا شاهانی گفت: متقاضیان 
این دانشگاه که مشــمول آیین نامه استعدادهای 
درخشان قرار گرفته اند باید برای کسب اطالعات 
 بیشتر به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی

 www.azmoon.org مراجعه کنند.
وی افزود: زمان انتخاب رشــته این متقاضیان در 

هفته جاری از سوی این مرکز اعالم خواهد شد.
رییــس مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه آزاد 
تاکید کــرد: در این دوره افرادی که شــامل آیین 
 نامه اســتعدادهای درخشــان هســتند پذیرفته 

می شوند.

عکس  روز 

بیکاری ۳۵ درصد از فارغ التحصیالن استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اجرای حکم قصاص نفس دو 
قاتل کودک آزار در مشهد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد:

 کشف حیات وحش بی جان
 در نقاط مختلف استان

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت 
اصفهان اظهار داشت: در بســیاری از مواقع با 
گشــت زنی های مداوم یگان حفاظت محیط 
زیست در مناطق حفاظت شده، اطالع از امکان 
حضور شکارچیان در این مناطق توسط مردم 
و یا کشف موضوع توســط خود یگان موجب 
می شود تا بسیاری از شکارچیان پیش از آغاز 
به شکار دستگیر و یا متواری شوند و از امکان 

شکار آنها جلوگیری می شود.
مرتضی جمشــیدیان بــا بیان اینکــه یگان 
حفاظت، متخلفان فــراری را نیز تحت تعقیب 
قرار می دهد، ابراز داشــت: گاه در بازرســی از 
منزل متخلفان شــکار ســابقه دار، اجساد بی 
جان حیوانات بی گناه طبیعت خداوندی یافت 
می شــود و موجبات دریغ و افســوس از میان 
رفتن حیات وحش را به دل ما می اندازد؛ چراکه 
تلف شدن هر یک از آنها خسارتی برای محیط 
زیست به شــمار می رود و در زندگی انسان ها 

نیز موثر است.

فعال محیط زیست:
مسئوالن عزم جدی برای 
احیای گاوخونی ندارند

 یک فعال محیط زیست  در ارتباط با وضعیت 
فعلــی تــاالب گاوخونــی اظهار داشــت: در 
اردیبهشــت ماه، بارندگی های بسیار خوبی را 
در محدوده تاالب گاوخونی شــاهد بودیم که 
نسبت به ســال های گذشــته در همین زمان 
مناســب ارزیابی می شــود؛ چراکه با بارندگی 
در بخش دریاچه نمک مقــداری آب نیز وارد 
تاالب می شود.احمد شهبازی ورزنه افزود: این 
بارندگی ها اندکی سطح رطوبت تاالب را افزایش 
داد؛ اما اکنون وارد فصل گرم ســال شده ایم و 
رطوبت در ســطح خاک گاوخونی به حداقل 
ممکن رسیده است.وی با توجه به اثبات انباشت 
فلزات ســنگین مانند ســرب، روی و کادمیم 
توسط دانشگاه آزاد اســالمی و محیط زیست 
در این تاالب و خطرات ناشی از پراکندگی آن 
با وزش باد، تصریح کرد: این امر محرز است که 
تامین حقابه تاالب برای سالمتی مردم کشور 
ضرورت دارد؛ اما رفع این مشــکالت نیازمند 
عزم ملی و برنامه ریزی جدی از ســوی دولت 
و مردم اســت.نماینده میراث فرهنگی و فعال 
محیط زیست ساکن ورزنه با اشاره به ضرورت 
برنامه ریزی های بلندمدت در این ارتباط گفت: 
البته عزمی در این ارتباط در مسئوالن ندیده ایم 
و با وجود اینکه بارها آژیر خطــر در ارتباط با 
پراکنش ریزگردهای ســمی از سوی تاالب به 
سمت شهرهای کشــور به صدا درآمده است و 
هر بار تنها به لطف الهی از آن دور شده ایم؛ اما 
مســئوالن حرکت خاصی انجام نداده اند که از 
آن سیاســت و عزم جدی دولت برای رفع این 

مشکالت برداشت شود

دستگیری دو متخلف شکار 
وصید در کاشان

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشان  
اظهار کرد: متخلفان شکار در منطقه حفاظت 
شــده قمصر و برزک کاشــان از ســوی یگان 
حفاظت محیط زیســت دســتگیر شدند.وی 
افزود: از این شــکارچیان، دو قبضه اســلحه و 
برخی لوازم صید و شکار کشف و توقیف شده 
است.حسین خادمی بیان کرد: دو متخلف پس 
از تشــکیل پرونده برای رســیدگی در اختیار 
دســتگاه قضائي قرار گرفتند.به گفته وی، ۵۰ 
نفر از شــکارچیان متخلف ســال گذشته در 
شهرستان کاشان شناســایی و دستگیر شدند 
و شمار زیادی ادوات شکار و صید، هفت قبضه 
اسلحه غیرمجاز و 1۰ قبضه اسلحه مجاز از آنها 

توقیف شد.

محیط زیست

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگستری اســتان اصفهان با بیان اینکه شورای 
مشــورتی در واحد مشاوره هر اســتان به منظور 
اجرای سیاست های این شورا و به منظورهمکاری 
های بیشتر تشکیل شده اســت، اظهار کرد: افراد 
متقاضی مجوز تاسیس، پس از انجام مراسم تحلیف 
مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به 
معرفی مکان مناسب در نزدیک ترین محل به دادگاه 
خانواده حوزه قضائی مربوط به واحد مشاوره اقدام 
کنند. واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی 
متقاضی تاسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده 
و در صورت تایید محل مذکور مراتــب را به امور 

مشاوران اعالم کند.
محمدرضا قنبــری ادامه داد: هر مرکز مشــاوره 
خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده 
باشد که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته باشند 
و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل 
واجد شرایط باشند. هر مرکز مشاوره می تواند بیش 
از یک مشاور روانشناختی داشته باشد و در صورتی 

که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد حداقل یک 
نفر آن باید از بانوان مذکور باشند.

قنبری تصریح کرد: رییس مرکز مشــاوره موظف 
است حداکثر ظرف ســه ماه از زمان اعطای مجوز 
تاسیس مرکز مشاوره نسبت به تعیین حداقل سه 
عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره 
اعالم و واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران 
اعالم کند. دارندگان مجوز تاســیس فقط مجاز به 
تشکیل یک مرکز مشــاور خانواده هستند. ایجاد 
شعب و موسسات فرعی همچنین انتقال مجوز به 
غیر ممنوع است و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

وی به وضعیت گردش مالی در این مراکز اشاره کرد 
و افزود: رییس واحد مشاوره، موظف است گزارش 
عملکرد مالی خود را به صورت ساالنه به مرکز امور 
مشاوران و رییس کل دادگستری استان اعالم کند. 
هزینه الزم بــرای پرداخت حق الزحمه مشــاوره 
زوجینی که فاقد توانایی مالی هستند هر سال در 

بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواهد شد.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم 

دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: افراد تحت 
پوشش کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و افرادی 
که به تشــخیص مقام قضائی دارای بضاعت مالی 
نیســتند با دریافت معرفی نامه از واحد مشاوره یا 
دادگاه ها با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت هزینه 

مشاوره معاف هستند.
قنبری اظهار کرد: موســس مرکز مشاوره و مشاور 
خانواده باید به ازای هر سال به ترتیب مبلغ چهار 
و ســه میلیون ریال را به عنوان حــق عضویت به 
مرکز امور مشــاوران پرداخت کنــد و مرکز فوق 
موظف اســت ۵۰ درصد از مبلــغ دریافتی از هر 
استان را به حسابی واریز کند که توسط دادگستری 
استان به نام رییس کل دادگستری و رییس واحد 
مشاوره افتتاح می شود تا با تشخیص رییس واحد 
مشــاوره در آن واحد هزینه شــود.وی به وظایف 
مشــاوران در این مرکز اشــاره و افزود: مشاوران 
خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظف 
اند طبق راهنمایی فنی و اجرایی که توسط معاونت 
اجتماعی تهیه می شود نسبت به تشکیل جلسه یا 

جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و 
هریک نظریه و صورت جلســه اقدامات خود را به 
موسس مرکز مشاوره اعالم کنند. همچنین ضمن 
جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه حداکثر 
ظرف مدت یک هفته، پرونده را در کمیته فنی که 
اعضای آن مرکب اســت از موسس مرکز مشاوره و 
مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط مطرح 
و نتیجه خدمات مشــاوره ای را با رعایت ماده ۵3 
آیین نامه به صورت محرمانه به دادگاه ارسال کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان: 

مراکز مشاوره باید گزارش عملکرد مالی خود را به دادگستری اعالم کند

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت : در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه فردی با عنوان اعطای وام فوری با سود ۴ درصد از او کالهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: معموال افرادی که با این شگرد از شــهروندان کالهبرداری می کنند، ابتدا با ارائه فرم ها و قراردادهای مختلف اقدام خود را قانونی جلوه داده و اعتماد 
شاکی را جلب می کنند، به طوری که شاکی فریب این افراد را خورده و به تکمیل فرم ها و ارسال مدارک خود و واریز مبلغ 1۰ میلیون ریال به حساب متهم اقدام 
کرده است.سرهنگ مرتضوی بیان کرد : با بررسی های تخصصی و اقداماتی خاص در نهایت متهم شناسایی و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.

جا
نا

دادگستری

مرضیه محب رسول

»آمار کودک آزاری در اصفهان رشد داشته است.« این 
آمار را مرضیه فرشاد، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
اعالم کرده اســت. به گفته وی، در سه ماهه نخست 
امســال ۵۵8 مورد کودک آزاری در اصفهان گزارش 
شده در حالی که این آمار در شش ماهه نخست سال 
گذشته ۴8۶ مورد بوده است. رشد این معضل اجتماعی 
در حالی صورت می گیرد که برنامه ریزی ها در جهت 
کاهش آسیب های کودکان به خصوص در زمینه آزار 
و اذیت های جنسی در جامعه رو به افزایش بوده است 
و اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان 
دخیل در این مسئله فعالیت های مستمر و مداومی را با 
صرف هزینه های هنگفت انجام داده است؛ اما همچنان 
این آمار هولناک رو به افزایش است، موضوعی که نه 

تنها نگران کننده بلکه به شدت دلهره آور است.
افشای آمار کودک آزاری، یک به بیست است

پژوهشی که سال های  گذشــته درباره کودک آزاری 
انجام شــده بود، نشــان می دهد ۶۶ درصد کودک 
آزاری ها از ســوی مردان اعمال می شــود و دختران 
بیش از پسران در معرض کودک آزاری قرار می گیرند. 
همچنین 2۵ درصد کودک آزاری ها در خانواده های 
طالق اتفاق مــی افتد. این در حالی اســت که آمارها 
نشان می دهد ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه 
برای کودک الزم است و ۴۰ درصد والدین نیز به تنبیه 
بدنی گرایش دارند.بررسی ها در خصوص روابط میان 
خانواده و فرزندان نشان می دهد، در مقابل یک مورد 
کودک آزاری که فاش می شود، حداقل 2۰ مورد دیگر 
پنهان می ماند. علی نجفی توانا، جرم شــناس درباره 

دالیل کودک آزاری در ایران می گوید: بــرای بررسی 
ریشـــــه هـــای کودک آزاری باید زندگی گذشته 
کودک آزاران بررسی شــود. تجربه های گذشته ثابت 
کرده اســت، اغلب کودک آزاران در کودکی خودشان 
قربانی خشونت بوده اند. این افراد برای عقده های دوران 
کودکی در سن های باال دست به خشونت می زنند. در 
کنار این، مواردی چون فقر، اعتیــاد و طالق، توانایی 
والدین را در تربیت فرزندان به حداقل می رســاند. بر 
همین اساس در بسیاری کشورهای پیشرفته در چنین 
مواردی که سالمت کودک از لحاظ روانی و جسمی به 
خطر می افتد، حق والیت و حضانت از والدین سلب و به 
مراکز عمومی و خصوصی تحت نظر دولت داده می شود. 
هنوز در برخی خانواده ها تنبیه بدنی، بهترین شــیوه 

تربیتی اســت که در این زمینه باید از سوی نهادهای 
مسئول و رســانه ها در جامعه فرهنگ سازی شود. در 
ایران با قوانیــن کامال به روز و کارآمــدی در مبارزه با 
این جرایم روبه رو نیســتیم؛ اما به شرط ارتقای سطح 
فرهنگی خانواده ها با اجرای کامل و صحیح این قوانین 

هم می توان از کودک آزاری جلوگیری کرد.
رشد آمار کودک آزاری و باید ها و نبایدها

کودک آزاری، محصول فرآیندی طوالنی مدت در جامعه 
است؛ اگر چه در حال حاضر حساسیت جامعه نسبت به 
اخبار کودک آزاری بیشتر شده؛ اما همچنان زیر ساخت 
های حقوقی و اجتماعی به منظور کاهش این آسیب 
در ایران فراهم نشد است. این مســئله عالوه بر عدم 
فرهنگ سازی در میان خانواده ها مربوط به چارچوب 

های قانون گذاری و حمایتی در جامعه نیز می شــود. 
در همین زمینه ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون اجتماعی 
چند عامل را در استمرار کودک آزاری های موثر می داند. 
وی  با بیــان اینکه  عامل اول اســتمرار این معضل به 
ضعف قوانین در مورد این پدیده برمی گردد، می گوید: 
متاسفانه پس از 7سال  تنها 9 ماده از الیحه  ۴1 ماده ای  
حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیســیون  قضائی 
و حقوقی مجلس شورای اســالمی به تصویب رسیده 
اســت و روند بررســی و تصویب این الیحه به کندی  
پیش می رود و این به خاطر برخی ابهامات این  الیحه 
و البته برخی نظرات نهادهای تصمیم ساز چون مرکز 
پژوهش های مجلس است که در همان گزارش اولیه 
خود  در ســال 91 آورده بود »می توان با تصویب یک 
ماده  واحده، مجــازات مرتکبین جرائــم علیه اطفال 
و نوجوانــان را به نحو جامع  و مانعی تشــدید کرد.«و 

پیشنهاد کرده بود کلیات این الیحه تصویب نشود.
آموزش ،حلقه مفقوده کودک آزاری ها

در حالی که آمار کودک آزاری هر روز در جامعه رو به 
افزایش است، آموزش در زمینه این بحران رو به رشد به 
شدت در سطح پایینی در جامعه قرار دارد. والدین هنوز 
به دلیل فرهنگ بسته و قدیمی در این زمینه حاضر به 
بیان واضح و درست روش های کودک آزاری نیستند و 
کودکان در سایه این غفلت هر روزه بیشتر مورد آسیب 
قرار می گیرند. حتی در بررســی پرونده های کودک 
آزاری بسیار مشاهده می شود که حتی افراد بزرگسال 
نیز آگاهی چندانی در زمینه چگونگــی مقابله با این 
پدیده نداشته و در بســیاری از موارد به جای تماس با 

شماره 123  با 11۰ تماس می گیرند. 

دلهره خشونت

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به زمان اعزام زائران 
حج تمتع در سال جاری اظهار داشت: از هشتم تا نوزدهم مرداد از 
اصفهان اعزام ها انجام می گیرد.غالمعلی زاهدی افزود: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، زمان برگشــت زائران از هشتم تا 

بیست و یکم شهریور خواهد بود.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیــان اینکه با فرودگاه 
هماهنگی به عمل آمده و آمادگی کامل برای اعزام زائران وجود 
دارد، گفت: شرکت »ایران ایر« مسئولیت اعزام زائران را به عهده 
گرفته است.وی خاطرنشــان کرد: غیر از استان اصفهان، استان 
چهار محال بختیاری و یک کاروان هم از یزد از ایستگاه اصفهان 

اعزام خواهند شد.زاهدی با اشاره به سهمیه زائران استان اصفهان 
اظهار داشــت: ۵ هزار و 791 زائر و 21۴ نفر عوامل به خانه خدا 
مشرف می شوند.وی تصریح کرد: این تعداد زائر اصفهانی در قالب 
۴1 کاروان کــه 12 مورد مربوط به مدینه قبــل و 29 کاروان به 

مدینه بعد اختصاص دارد، به حج مشرف می شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان:
 اعزام زائران اصفهانی به سرزمین وحی از ۸ مرداد آغاز می شود

آمار کودک آزاری در اصفهان رو به افزایش است؛

کالهبرداری  با عنوان 
اعطای وام فوری

رییس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی استان خبر داد:

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:
وقوع بیش از  ۱۱ هزار نزاع در سه ماهه امسال

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه مراجعات نزاع ، 22 درصد از کل پرونده های ورودی 
به پزشکی قانونی استان اصفهان را شامل می شــود، اظهار کرد: بر این اساس در سه ماهه نخست امسال 
11هزار  و ۴۶3 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان  مراجعه کردند.

علی سلیمانی پور با بیان اینکه میزان مراجعات نزاع در سه ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشته است، افزود: از کل مراجعه کنندگان نزاع استان اصفهان سه هزار و 
81۶ نفر زن و هفت هزار و ۶۴7 نفر مرد بوده اند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تعداد مراجعات 
نزاع سه ماه نخست سال 9۶ را 1۰ هزار و 9۶۶ نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد سه هزار و 138 نفر زن 

و هفت هزار و 828 نفر مرد بوده اند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مطرح کرد:
بیکاری ۳۵ درصد از فارغ التحصیالن استان اصفهان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: امــروز بخش زیادی از 
دغدغه های جامعه، بیکاری جوانان، اشتغال و مهارت آموزی آنهاست، در حالی که بنگاه های اقتصادی خود را 
مسئول ایجاد اشتغال نمی دانند.ابوطالب جاللی با تاکید بر ارائه خدمات آموزش مهارتی در راستای کاهش 
مشکالت و آســیب ها، تصریح کرد: امروز در کشور با فقر مهارتی روبه رو هســتیم، از این رو باید فرصت های 
متنوعی در بحث اشتغال فراهم شــده و کارجویان مهارت های الزم را برای اشتغال در یافت کنند.مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان به بیکاری 3۵ درصد از فارغ التحصیالن استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالت کنونی هم راستا نبودن فعالیت های دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی است ضمن اینکه 

بنگاه های اقتصادی خود را مسئول ایجاد اشتغال نمی دانند.

۱00 کلمه ای
قاتل دختر خردسال مشهدی با نام ندا 7 ساله 
و قاتل محمدحسین، پسر 1۰ ساله مشهدی 

بامداد دیروز به دار مجازات آویخته شدند.
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بهترین روش ها برای ترک سیگار
پیشنهاد سردبیر:

منزل

کافه 

مواد الزم:
بستنی وانیلی: چهار اسکوپ

 کره بادام زمینی: یک قاشق چایخوری
پنیر خامه ای: یک عدد )کوچک( 

شیوه تهیه:
1.  تمــام مــواد را درون مخلــوط کن ریختــه و تا یک 
دســت شــدن مواد، آن هــا را خــوب مخلــوط کنید 
)حــدود یــک دقیقه(. مقــداری کــره بــادام زمینی 

را بــرای تزئین بــه دور لیوان زده و میلک شــیک به 
دســت آمــده را درون لیــوان بریزیــد. در صورت 

 تمایــل می توانیــد از خامــه نیــز  اســتفاده 
کنید.

میلک شیک پینات چیز 

ترفندهای 
روان شناختی که در 
زندگی کاربرد دارند

ترفندهای »روان شــناختی« به ما 
کمک می کند اعتماد دیگران را جلب و موافقت آن ها را 

کسب کنیم؛ وقتی مضطرب هستیم خود را آرام کنیم و به رازهای جالبی در 
مورد افراد پی ببریم. یکی از رایج ترین این ترفندها این است که  وقتی چندین نفر مشغول خندیدن 
هستند، هر کسی به شخصی نگاه می کند که بیشتر از بقیه از او خوشش می آید. بعد از یک جوک بامزه 
یا در میانه  یک گفت وگوی جالب، هر کسی به طور ناخودآگاه به شخصی نگاه می کند که بیشتر از بقیه  
افراد جمع، او را دوســت دارد. پس اگر می خواهید همه چیز را درباره  گروهی از دوستانتان بدانید، از 

قبل خود را به چند جوک بامزه مجهز کنید.
ترفند دیگر مربوط به رفع نگرانی و اســترس می شود .کافی اســت وقتی نگران هستید یک چیزی 
بجوید. قبل از یک مالقات مهم، سخنرانی یا هر کار دیگری که شما را نگران و مضطرب می کند، یک 
آدامس بجوید یا حتی چیزی بخورید. نکته این است که هیچ کسی در زمان خطر چیزی نمی خورد، 
اما زمانی که چیزی می جوید، مغز شــما تصور می کند که خطری شما را تهدید نمی کند و می تواند 
 آرام بگیرد. در این شرایط، مغز سیگنالی می فرستد که فشار را کم کرده و به ما کمک می کند تا آرام

 شویم.

... ادامه دارد

یادداشت های یک مشاور

شاید عجیب به نظر برسد، اما افسردگی در میان کودکان به خصوص در خانواده هایی 
که در شــهرهای بزرگ زندگی می کنند، پدیده ای رو به افزایش است. افسردگی 
کودکان با نوسانات احساسی و دلخوری های معموِل مسیر بلوغ و رشد، متفاوت است 
و البته ناراحتی کودکان نیز یک دلیل قطعی برای افسرده خواندن آنها نیست. اگر 
این ناراحتی دائمی باشد، موجب ایجاد اختالل در رفتارهای عادی کودک که مرتبط 
با فعالیت های اجتماعی، عالیق، مدرسه یا زندگی خانوادگی است، می شود. تغییرات 
ُخلقی در کودکان و نوجوانان ممکن است مانند افراد بالغ نباشد؛ در بزرگساالن، فرد 
افسرده، افسردگی و غمگینی خودش را نشان می دهد اما نشانه های افسردگی در 
کودکان افسرده ممکن است به صورت عصبانیت، تحریک پذیری و گاه پرخاشگری 
باشد؛ به همین دلیل، برخی مواقع افسردگی در آنها شناسایی نمی شود یا با عالئم 

دوره بلوغ اشتباه گرفته می شود.
کودک افسرده چه نشانه ای دارد؟

حدود 2/5 درصد از کودکان آمریکایی از افســردگی رنــج می برند و این بیماری 
در پسران زیر 1۰ سال شــایع تر است؛ اما در رده  ســنی باالی 1۶ سال افسردگی 
در دختران بیشــتر دیده می شــود. نشــانه های افســردگی در کودکان متفاوت 
اســت. مطالعات اخیر روان شناســی به موضوعــی باعنوان »افســردگی مخفی 
یا پنهان« می پــردازد. در این نــوع از بیمــاری ناراحتی و افســردگی کودکان، 
با بروز بدخلقی یا خشــم نمود پیــدا می کند. کودکان افســرده به بیــدار بودن 
رغبتی نشــان نمی دهند و تا نیمه های روز در خواب هســتند؛ همچنین عالئمی 
چــون تندمزاجی یــا عصبانیــت، ناراحتی های مداوم و احســاس غــم و اندوه، 
کناره گیری از جمع، افزایش حساســیت نســبت به عدم پذیرش، تغییر در اشتها 
)پرخوری یا کم خوری(، تغییر در خواب، صداهای ناهنجــار یا گریه های مداوم، 
 اشــکال در تمرکز و احساس خســتگی مزمن دارند که از نشــانه های افسردگی

 است.
علت افسردگی در کودکان چیست؟

»محمدرضا امینی«  روان درمانگر درخصوص علت بروز افسردگی در کودکان می 
گوید: افسردگی یک بیماری اســت که علت  آن می تواند ژنتیکی، روان شناختی، 
زیســتی یا محیطی باشــد؛ عوامل خانوادگی و زیســتی، بیش  از عوامل دیگر در 
بروز افسردگی نقش دارند. افســردگی کودکی، پیامدهای منفی زیادی  از جمله: 
افسردگی  در ادوار آینده، عدم ســازگاری های اجتماعی، مشکالت تحصیلی و در 
برخی مواقع حتی اقدام به خودکشی را به همراه دارد. امینی تشریح کرد: اگر علت 

افسردگی ژنتیکی باشد باید به اختالف سطح هورمون ها و مواد بیوشیمیایی بدن 
توجه کرد و در عوامل روان شناختی به رابطه والدین و کودک، همین طور به حاالت 
روحی و روانی پدر و مادر توجه کرد. افسردگی در اصل به معنای فقدان یا از دست 
دادن است، کودکان افسرده، فرد، محیط یا چیزی دوست داشتنی را از دست داده اند 

یا آن را هرگز به دست نیاورده اند.
چگونه افسردگی کودکان را درمان کنیم؟

درمان افسردگی در کودکان شــبیه به درمان این بیماری در بزرگساالن است و از   
اجزای »مشاوره«، »روان درمانی« و »دارودرمانی« تشکیل شده است. نقش خانواده 
و محیطی که کودک در آن زندگی می کنــد و ارتباطات کودک در درمان بیماری، 
بسیار بیشتر از دوره بزرگسالی است. برخالف افسردگی بزرگساالن، پزشک ممکن 
است از   همان ابتدا، دارودرمانی را شــروع نکند و ابتدا با روان درمانی و مشاوره های 
متعدد زمینه خانوادگی و محیط اجتماعی زندگــی کودک را برای درمان بیماری 
مناسب کند و ذهن کودک را هم برای درمان آماده سازد. داروهای ضدافسردگی، 
تنها زمانی که پیشرفت قابل توجهی بعد از این جلسات روان درمانی حاصل نشد، 

به کودک داده می شود.
درمان پزشکی اهمیت زیادی دارد؛ ولی والدین نیز نقش مهمی را ایفا می کنند. در 
خانه، رعایت موارد ساده ولی مهم  می تواند به کودک در مقابله با افسردگی کمک 

کند:
    مطمئن شوید کودک شما غذاهای مغذی مصرف کرده، به مقدار کافی خوابیده 
و به صورت روزانه فعالیت های فیزیکی انجام می دهد. ایــن موارد اثر مثبتی روی 

خلق وخوی او خواهد داشت.
    از گذراندن زمان با هم لذت ببرید. زمانــی را به کودک خود اختصاص داده و 
کارهایی انجام دهید که هم شــما و هم کودک از آن لذت ببرید. پیاده روی کنید، 
بازی کنید، آشپزی کنید، کاردستی درست کنید یا یک فیلم خنده دار تماشا کنید. 
تحریک آرام خلق و خو و هیجانات مثبت )مانند لذت، آرامش و شــادی( می تواند 
در گذر زمان به مقابله با خلق و خوی افسرده که بخشی از بیماری افسردگی است، 

کمک کند.
   صبور و مهربان باشید. زمانی که افسردگی باعث کج خلقی و بدمزاجی کودک 
می شود، ممکن است والدین به راحتی ناراحت و عصبانی شوند. به یاد داشته باشید 
که این حالت کودک، بخشی از بیماری افسردگی بوده و او قصد بی احترامی به شما 
را ندارد. از بحث کردن و تند حرف زدن با او بپرهیزید و ســعی کنید صبور بوده و 
او را بیشــتر درک کنید. رابطه  قدرتمند با والدین می تواند بــه کودک در مقابله با 

افسردگی کمک کند.

پریسا سعادتافسردگی در کودکان را جدی بگیرید

بهترین روش ها برای ترک سیگار
همه افراد از کوچک تا بزرگ، درمورد سیگار و ضررهای آن کم و 
بیش آگاهی دارند؛ هرچند در این میان بعضی از افراد سیگاری بر 
این نظر هستند که سیگار دارای فوایدی است و از افراد غیرسیگاری 
سالم تر هستند!  غافل از اینکه ســیگار نه به صورت فوری بلکه 

به مرور زمان، بدون آنکه حتی خود فرد بداند چه بالیی بر سرش 
می آورد و او را از پا انداخته و در تله وحشتناک خود گرفتار خواهد 
کرد. یک فرد غیرسیگاری با استشــمام بوی سیگار دچار حالت 
سرگیجه و تهوع  می شود؛ یعنی فرد سیگاری نه تنها به بدن خود 

بلکه به افراد اطرافش نیز زیان می رساند. اگر جزو افراد سیگاری 
هستید و می خواهید هرچه سریع تر از شر آن خالص شوید با ما 
همراه باشید. اگر به طور جدی قصد ترک سیگار را دارید، در زیر  به 

چند نمونه از بهترین روش های ترک اشاره می کنیم :

مراجعه کردن به یک متخصص یا مشاور
این روش جزو بهترین روش های ترک سیگار است. متخصص کمک 
خواهد کرد تا عوامل و محرک هایی که در ایجاد وسوســه و جذب شما به سمت 
سیگار موثر هستند را شناسایی و از آن ها دوری کنید. این روش »رفتار درمانی« 
نام دارد. رفتار درمانی تغییراتی را در رفتار و اندیشه شما نسبت به سیگار ایجاد 

خواهد کرد.

مصرف داروی بوپروپیون
مصرف داروی »بوپروپیون« که حتما باید طبق دســتور و تجویز 
پزشک استفاده شــود؛ زیرا مثل بقیه داروها دارای عوارض جانبی 
مثل سردرد، سوء هاضمه، خشکی دهان، خســتگی، بیقراری و بی خوابی  
است. مصرف این دارو قبل از آغاز ترک سیگار شروع می شود )1 الی 2 هفته 
قبل(. بوپروپیون دارای نیکوتین نیست و سبب کاهش عالئم ناشی از عدم 
مصرف نیکوتین می شود. تجویز این قرص به میزان یک یا دو عدد قرص 15۰ 
میلی گرمی در روز است، مصرف این دارو از سوی FDA )اداره غذا و داروی 

آمریکا ( برای ترک سیگار تایید شده است.

مصرف داروی چنتیکس
 یکی دیگر از بهترین روش های ترک سیگار، استفاده از داروی »چنتیکس« است که این دارو نیز 
توسط FDA  مورد تایید واقع شده است. این دارو، سبب مهار گیرنده های دریافت نیکوتین در مغز و به این 
ترتیب باعث کاهش لذت نسبت به سیگار می شود؛ حتی ســبب کاهش عالئم ناشی از عدم مصرف نیکوتین 
خواهد شد. مقدار مصرفی دارو به این صورت است که ۰/5 میلی گرم برای روز اول تا سوم، برای روزهای چهارم 
تا هفتم به دو بار در روز و ســپس برای هر روز، یک میلی گرم قرص توسط پزشک تجویز خواهد شد. مصرف 
این دارو به همراه وعده های غذایی است و دارای عوارضی مثل: نفخ، بیخوابی، تهوع و تغییر چشایی می شود.

NRT استفاده از جایگزین های نیکوتین یا
 جایگزین های نیکوتین یا NRT که به نحوی نیکوتین بدن را تامین 
می کنند. پچ پوستی یا برچســب های نیکوتینی، قرص، آدامس های نیکوتینی، 
اســپری بینی و استنشــاقی، پنج نوع از جایگزین های نیکوتینی تایید شده از 
سوی FDA هستند که میل به سیگار ، همچنین عالئم و بیقراری ناشی از مصرف 
ســیگار را نیز کاهش می دهند. این روش تا 60 % سبب افزایش احتمال ترک 
سیگار می شود. از عوارض جانبی در این روش می توان: سرفه، سکسکه، کابوس 
های شبانه، سوزش پوست و... را نام برد که در صورت بروز هر یک، باید با پزشک 

مشورت کرد. نوع اسپری بینی و استنشاقی نیاز به نسخه پزشک دارند.

عرق ریختن
در ادامــه معرفــی بهتریــن روش های ترک ســیگار، 
عرق ریختن از روش های طبیعی برای این منظور اســت. زیاد شدن 
وزن از عالئم ترک سیگار است و انجام فعالیت و حرکات های ورزشی 
به مدت نیم ساعت، با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت مغز، نه تنها موجب 
کاهش میل به نیکوتین می شود، بلکه راه حل مناسبی برای کاهش 

وزن اضافی نیز خواهد بود.

مشغول کردن دهان
در مواقعی که بیقرار هســتید و اســترس دارید، برای فرار از 
سیگارکشیدن، با ذرت بو داده و بدون کره، سبزیجاتی مفید 
مانند هویج و کرفس و آدامس های بدون شکر، خود را مشغول کنید که 
یکی دیگر از روش های طبیعی ترک ســیگار است. فلفل قرمز به عنوان 
یک داروی طبیعی، یکی از بهترین روش های ترک ســیگار اســت که 
میل به سیگار را کاهش داده و سبب کاهش حساسیت دستگاه تنفسی 
در برابر عوامل اعتیادزا مثل نیکوتین و تنباکو می شــود. همچنین آب 
نوشیدن عالوه بر کمک به دفع سم از بدن، سبب کاهش عالئم ناشی از 
عدم مصرف سیگار می شود و میل به سیگار را کم می کند. عالوه بر این، 
مصرف مخلوط آب تربچه با عسل 2  بار در روز یکی از مطمئن ترین روش 
ها برای ترک سیگار است. جینسینگ، میل به سیگار را کم می کند و مانع 
از انتشــار دوپامین ) جزو اصلی نیکوتین( می شود. بهترین راه افزودن 
پودر جینسینگ به اندازه یک قاشــق چایخوری به وعده صبحانه است. 
سیگار کشیدن در کمبود بعضی از مواد مغذی و ویتامین های بدن موثر 
اســت. مصرف مکمل های ویتامین، ویتامین های از دست رفته بدن را 
تامین کرده و نشانه های ناشی از ترک سیگار را کاهش می دهد. ناگفته 
نماند که ویتامین E ســبب ترمیم بافت های آسیب دیده در اثر مصرف 

سیگار، می شود.

روش درمان ترکیبی
 استفاده از ترکیب چند روش مانند: رفتار درمانی همراه 
با جایگزین های نیکوتین و غیره، شــانس ترک سیگار را افزایش 
می دهد که یک نمونه دیگر از بهترین روش های ترک سیگاراست.
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لروی سانه:
  از دعوت نشدن برای 
جام جهانی قانع شدم

دعوت نشــدن »لروی ســانه« بــه تیم ملی 
آلمان برای جــام جهانی 
از  یکــی  روســیه 
تعجب  تفاقــات  ا
برانگیز فهرســت 
 » و خیم لــو ا یو «
بــرای ایــن دوره 
از رقابت هــا بــود؛ 
زیرا ســانه در تیم باشگاهی 
منچسترســیتی عملکرد خوبی ارائــه داد. او 
در تیم باشــگاهی خود ۱۰ گل و ۱۵ پاس گل 
ثبت کرد و از دالیل قهرمانی منچسترســیتی 
بود. سانه درباره حضور نداشتن در جام جهانی 
گفت: با یواخیم لوو درباره این موضوع صحبت 
کردم و این اتفاق را قبول کردم. او دالیل خوبی 
برای دعوت نکــردن من به تیم ملــی بر زبان 
آورد و به همین خاطر همه چیز خوب اســت 
و من دعوت نشــدن برای جام جهانی روسیه 

را قبول کردم. 

 کواچ، یک شانس دیگر 
به سانچس خواهد داد

»رناتو ســانچس« پدیــده پرتغالــی  در جام  
جهانی روســیه، در دو 
سال حضور در بایرن 
مونیــخ چنــدان 
خوبی  عملکــرد 
نداشــت و همین 
باعث شــد تا برای 
جام جهانی روسیه نیز 
در فهرســت بازیکنان پرتغال 
قرار نگیرد. با این حال، این بازیکن در نخستین 
حضورش زیر نظر »نیکوکواچ« سرمربی جدید 
باواریایی ها، توانست گلزنی کرده و به تیمش 
کمک کند تا با نتیجه ســه بر یک پاری ســن 

ژرمن را شکست دهد. 
نیکو کواچ، سرمربی جدید بایرن مونیخ درباره 
وضعیت این بازیکن گفت: ما از انگیزه و عالقه 
سانچس برای درخشش در بایرن آگاهی داریم 
و می دانیم او بازیکن با استعداد و خوبی است؛ 
به همین خاطــر باید یک شــانس دیگر به او 

بدهیم تا بتواند خود را امتحان کند. 

چراغ سبز »توخل« برای 
جدایی رابیو

»آدریان رابیــو« یکی از غایبــان بزرگ جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه بود. 
این بازیکــن جوان 
بازی هــای خوبی 
را در میانه میدان 
پاری ســن ژرمن 
به نمایش گذاشت 
اما در نهایت توســط 
»دیدیه دشــان« به تیم   ملی 
فوتبال فرانســه دعوت نشــد و در تصمیمی 
احساســی، از بازی های ملی خداحافظی کرد.

قرارداد این بازیکن جوان با پاری  ســن  ژرمن 
تابستان ســال بعد به پایان خواهد رسید و او 

حاضر به تمدید قرارداد نشده است.
به نظر می رســد ســرمربی پاری سن ژرمن 
مشکلی با جدایی رابیو و حضور او در بارسلونا 
ندارد. توماس توخــل گفت: همه می دانیم که 
رابیو توانایی باالیی دارد. او این اختیار را دارد 
که در پاری ســن ژرمن بماند و به پیشــرفت 
 خود ادامه دهــد یا اینکه راهــی تیم دیگری 

شود. 

 یوونتوس رقم فروش پیانیچ 
را اعالم کرد

»میرالم پیانیچ« بعد از درخشــش در رم بود 
کــه پیراهــن یوونتــوس 
را برتــن کــرد. این 
بازیکن بوسنیایی 
بــا   ۲۰۱۶ در 
قــراردادی پنــج 
ســاله بــه ارزش 
۳۲ میلیون یورو، به 
یوونتوس پیوســت و 
توانســت عملکرد خوبی با پیراهن این تیم از 

خود نشان دهد.
خبرهای زیادی درباره جدایی پیانیچ از یووه به 
گوش می رســد و از بارسلونا و منچسترسیتی 
به عنوان مشتریان جدید این بازیکن سخن به 

میان می آید. 
روزنامــه کوریره دلــو اســپورت تاکید کرد: 
یوونتوس برای موافقت خود با جدایی پیانیچ 
۱۰۰ میلیون دالر می خواهد و این رقم بسیار 

باالیی برای این بازیکن بوسنیایی است.

مشکل فصل گذشته گریبان »سپاهان« را گرفت!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سامان قدوس« درباره احتمال جدایی خود از استرشوندس گفت: 
نظری درباره این موضوع ندارم؛ از کیندبرگ )رییس باشــگاه( و 
مدیر برنامه هایم بپرســید. من فقط اتومبیل را می رانم و اکنون 
فقط از لحظاتم لذت می برم؛ به همین خاطر این لحظات را عالی 
می دانم. بدون شک قصدم پیشرفت و آرزویم رفتن به لیگ های 

معتبر است.

واکنش سامان قدوس به پیشنهادهای اخیرش

وکیل »آرش افشــین« درباره وضعیت مطالبات او از اســتقالل 13
خوزستان عنوان کرد: قسمت عمده مبلغ قرارداد موکلم بابت فصل 
قبل، توسط باشگاه استقالل خوزستان پرداخت نشده است که اگر 
باشگاه در مهلت مقرر در قانون تعیین وضعیت بازیکنان، اقدامی 
در جهت پرداخت یا جلــب رضایت موکل نکند بــا اتمام مهلت 

اعطایی، نسبت به طرح شکایت علیه باشگاه اقدام خواهیم کرد. 

شکایت آرش افشین از استقالل خوزستان
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 رویای 
6 میلیون و 200 هزار دالری!

روزنامه خراســان ورزشــی درباره شــرط های 
»کارلوس کــی روش« برای تمدیــد قراردادش 
با تیم ملی تا پایان جام ملت هــا به نکته جالبی 
اشاره کرد و نوشــت:» درخواست کی روش فقط 
در پیشــنهاد ۸۰۰ هــزار دالری و پاداش ۵۰۰ 
هزار دالری خالصه نمی شود؛ این مربی پرتغالی 
برای موفقیت در آسیا برنامه ۶ ماهه ویژه ای هم 
دارد که باید شرایط آن توسط فدراسیون فوتبال 

مهیا شود. 
برخی رســانه ها از برنامه ۵ میلیون دالری مربی 
پرتغالی برای آماده ســازی تیم ملی ایران برای 
حضور موفق در جــام ملت های آســیا نیز خبر 
دادند؛ بودجه ای سنگین در شرایط ارزی کشور 
برای برنامه ای که شــامل ۵ اردوی آماده سازی 
و 7 بازی دوســتانه با تیم های بزرگ آســیایی 
اســت. اگر تمام این اعداد و ارقام درســت باشد 
رسیدن به رویای فینال جام ملت های آسیا برای 
فدراســیون فوتبال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر 
 آب می خورد؛ یعنی چیزی حــدود ۵۰ میلیارد 

تومان.« 

 فغانی میزان دستمزدش 
را از جام جهانی اعالم کرد

در طول رقابت های جام جهانی یکی از مواردی 
که بارها درباره »علیرضا فغانی« مطرح شد، میزان 
دستمزدی است که او از فیفا بابت قضاوت در این 
مسابقه دریافت می کند. فغانی در خالل برگزاری 
جام جهانی، یک بار به حواشی ایجاد شده در این 
خصوص اعتراض کرد اما فایده ای نداشت تا اینکه 
حاال بعد از ســربلندی در این رقابــت ها، میزان 

دستمزدش را اعالم کرد.
فغانی با حضور در برنامــه تلویزیونی »ورزش از 
نگاه دو«  در این خصــوص گفت: »ما دوره قبلی 
جام جهانی ۵۰ هزار دالر گرفتیــم. این دوره با 
توجه به تعداد بازی هایی که ســوت زدیم از ۲۰ 
هزار دالر تــا ۶۰ هزار دالر پول مــی گرفتیم که 
من سقف این مبلغ یعنی حدود ۶۰ هزار دالر را 

دریافت خواهم کرد.«
وی افزود: »البته شما باید با دالر 4۲۰۰ تومانی 
این مبلغ را حســاب کنید. چون فدراسیون دالر 
را می گیرد و به تومان و با دالر دولتی محاســبه 
می کند و به مــا می دهد. ضمــن اینکه با توجه 
تحریم ها خیلی زمان می بــرد تا مبلغ مذکور به 

حساب فدراسیون فوتبال بیاید.«

در حاشیه

ناکامی پرچمدار ایران در بازی های 
آسیایی؛ 

حذف زودهنگام کیمیاعلیزاده

تورنمنــت بین المللــی کره جنوبــی از صبــح 
روز چهارشــنبه ۲7 تیرمــاه با حضــور ۱۱۳4 
»تکواندوکار« در دو بخش پومســه و کیوروگی 
)رده ســنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن( در 
 ســالن »هاال« ججو، آغاز شــد و امروز به پایان 

می رسد.
»کیمیا علیزاده« نماینده وزن ۶7- کیلوگرم به 
عنوان ششمین نماینده ایران، روی شیاپ چانگ 
رفت و در نخســتین دیدار توانست »وای ئینگ 

تسانگ« از هنگ کنگ را ۸ بر ۲ شکست دهد.
کیمیا در مرحله یک  چهارم برابر »سو یونگ سئو« 
از کره جنوبی نتیجه را ۲۲ بر ۱7 واگذار کرد و از 

دور رقابت ها کنار رفت.

منهای فوتبال

پیشخوان

حدادی فر: از مســلمان 
حاشیه ای ندیدیم

ســرمربی تیــم ذوب آهــن اعــالم کرد: اســتقاللی شــدن 
»مرتضی تبریزی« کامال منتفی است.

در روزهای گذشته اخباری درباره عالقه »وینفرد شفر« سرمربی 
اســتقالل به جذب مرتضی تبریزی شنیده شــده است. در این 
خصوص گفته می شود که اگر استقاللی ها نتوانند »مامه تیام« را 
راضی به ماندن کنند به سراغ تبریزی خواهند رفت تا رضایت نامه 

او را از ذوب آهن بگیرند.
در این شرایط که مدیران و مربیان ذوب آهن کامال مخالف جدایی 
مرتضی تبریزی هستند، امید نمازی سرمربی ذوب آهن هم امروز 
به صورت صریح اعالم کرده که اجــازه جدایی به مهاجم تیمش 

نمی دهد.
نمازی در این خصوص گفت: »تبریزی بازیکن من اســت و با او 

صحبت کردم. او در تمرینات پیش فصــل با انگیزه و آماده ظاهر 
شده و روی او حساب کردیم. تا زمانی که باشگاه چیزی نگوید، او 

بازیکن تیم ماست.
تبریزی بازیکن باهوشی است که می تواند در خط حمله با آمادگی 
باالیی ظاهر شود. تعجب نمی کنم، اگر پیشنهادهای خوبی برای 

او به دستمان برسد.«

حرف آخر امید نمازی؛ 
تبریزی را به استقالل نمی دهیم

 درحالی کــه تا آغــاز لیگ جدیــد برتر 
فوتبــال چند روز بیشــتر باقــی نمانده 
است، »ســعید آذری« با انتشار پستی در 
صفحه اجتماعی  خــود، به مدیران کارخانه 
ذوب آهــن هشــدار داد که اگر نســبت 
به تعییــن تکلیف بدهی های این باشــگاه 
 اقدامی صــورت ندهند، از ایــن تیم جدا 

می شود.
 مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن، عصر شــنبه در 
صفحه اینســتاگرامش نوشــت: »روزهای سخت 
تمام  شده اند، ذوب آهن به جایگاه بین المللی خود 
بازگشــت، تعهدات خارجی کامال پرداخت شده 
اســت، همه برای آمدن به این مجموعه خوش نام 
اشتیاق نشان می دهند، از مربی، ورزشکار، پزشک، 
کادر اجرایــی و غیره، ولی ظاهــرا دیگر نیازی به 

وجود بنده کمترین نیست.
باید با عزت و شــرافت رفت. حاال ذوب آهن همه 
چیز دارد؛ زمین، قهرمان، مقــام و جایگاه. دیگر 
بس است زجرکشــیدن برای نردبان ترقی شدن، 
انــگار قطار من بــه ایســتگاه آخر رســید، باید 
 پیاده شــد؛ این آخرین ســکو برای بیرون پریدن

 است.«
با انتشار این مطلب، رسانه ها خبر از خداحافظی 
ســعید آذری از تیم ذوب آهن در فاصله چند روز 
مانده به شــروع فصل جدید لیگ برتــر را دادند؛ 
خبری کــه البته خیلی زود از جانــب مدیر عامل 

باشگاه ذوب آهن تکذیب شد.
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن در گفت وگو با رادیو 
تهران، انتشار این پست را تنها یک هشدار دانست 
و گفت: من اســتعفای رســمی نــدادم؛ این یک 
هشــدار برای آن هایی بود که حق و حقوق باشگاه 
را نمی دهند.  آذری  مدعی شــد زمانی سکان این 
باشگاه به دست او رسیده است که ذوب آهن بدهی 
۲7 میلیاردی داشته و بودجه این باشگاه نسبت به 

دو سال گذشته ۲۶ میلیارد کم شده است. 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که از مسائل به وجود 
آمده در باشگاه بسیار گله مند بود، با بیان اینکه اگر 
به یک قهرمان قول می دهیم، باید به آن قول عمل 
کنیم، اظهار کرد: قهرمانی کــه در طول فصل در 
مسابقه های لیگ، جام حذفی، لیگ قهرمانان آسیا 
به طور مداوم بازی می کند، باید قبل از شروع فصل 
با او تسویه حساب شــود. فوتبالیست جانش را در 
دست می گیرد و به زمین می رود. ممکن است در 
هر بازی، یک بازیکن با مصدومیت شدید گریبانگیر 
شده یا قطع نخاع شود. باید مزد زحمات بازیکنان 

به آن ها پرداخت شود.
آذری ادامه داد: تا آخر ماه آگوســت فرصت داریم 
بدهی ها را پرداخت کنیم تا AFC مشــکلی برای 
ما به وجود نیاورد. مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن 
افزود: این مشــکالت فقط مخصوص ورزشکاران 
این باشگاه در رشــته فوتبال نیست؛ ورزشکارانی 
مانندکیانــوش رســتمی، ســهراب مــرادی، 
بهدادسلیمی و علی هاشمی نیز هنوز از ذوب آهن 

طلب دارند.
آذری بـا بیان اینکـه برای نایـب قهرمانی 
ذوب آهـن در فصـل گذشـته خون جگـر 
خـورده اسـت، مدعـی شـد در سیسـتم 

مدیریتـی ذوب آهـن عالقـه الزم 
بـرای رونـد حرکتـی این باشـگاه 

دیده نمی شـود؛ کسـی ارزشی 
برای کار او قائل نیسـت، برای 
همیـن  ترجیـح مـی دهـد 
 بـا ایـن شـرایط در ایـن تیم 
نمانـد. زمزمه هـای جدایی 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن  

هرچند بـا تکذیبیـه ای از طرف 
او و حمایت هیئت مدیره این باشـگاه 

از آذری روبـه رو شـده اسـت، امـا حکایـت 
از شـرایط نامسـاعد سبزپوشـان اصفهانـی 
پیـش از شـروع فصـل دارد؛ شـرایطی کـه 
سـبب می شـود تیم ذوب آهن که امسـال 
قـرار اسـت بـا یـک سـرمربی ناآشـنا پا 

بـه رقابت هـای لیـگ برتـر بگـذارد، 
بـا حاشـیه هایی روبـه رو شـود کـه 

دودش بیشـتر از همـه بـه چشـم 
اصفهـان  فوتبـال  هـواداران 
بـرود کـه انتظـار قهرمانـی 
از دو نماینـده خـودرا  در 
برتـر  لیـگ  جدیـد   فصـل 

دارند.

                                                           جایی برای ماندن نمانده است
گالیه آذری از بی توجهی مدیران کارخانه ذوب آهن به پرداخت بدهی ها؛

پازل تیم قلعه نویی  هنوز کامل نشده است؛

مشکل فصل گذشته گریبان »سپاهان« را گرفت!

برانکو: نقــش امیری در 
هردو قهرمانی پر رنگ بود

فغانی: مطمئنم فینال جام 
ملت ها را به من نمی دهند

ورزشگاه وطنی، بدون سکوهای جدید میزبان نساجی- ذوب
دیدار تیم های نســاجی و ذوب آهن در هفته اول لیگ برتر در ورزشگاه شــهید وطنی قائمشهر برگزار 
می شود. این ورزشگاه که میزبان دیدارهای خانگی تیم نساجی در لیگ دسته اول بود، پس از صعود این 
تیم به لیگ برتر مورد بازسازی قرار گرفت و آماده شدن این ورزشگاه برای دیدار هفته نخست در هاله ای از 
ابهام قرار داشت؛ اما حاال خبر می رسد که این استادیوم به طور قطع برای دیدار روز پنجشنبه آماده خواهد 
شد. در حال حاضر کارهای مربوط به ورزشگاه و اسکوربورد در حال انجام است ویکشنبه این مشکالت 
برطرف خواهد شد تا ورزشگاه شهید وطنی آماده میزبانی در هفته اول لیگ برتر شود. این در حالی است 
که با توجه به بتن ریزی جدید سکوهای پشت دروازه،  قرار نیســت در دیدار هفته نخست از این سکوها 

استفاده شود و تماشاگران اجازه نشستن روی آنها را نخواهند داشت.

وریا در راه پرسپولیس؟
در قرارداد »وریا غفوری« یک بند گنجانده شده که بر اساس آن اگر تا ۲۳تیر، طلب فصل گذشته و دو فصل 
پیش را دریافت نکند، حق دارد قراردادش را یک طرفه فسخ کند. یک هفته از زمان تعیین شده هم گذشته 
اســت و وریا غفوری به دلیل آنچه که مصدومیت عنوان شد، اردوی اســتقالل در ترکیه را ترک و به تهران 
بازگشته است. او هفته قبل با فتحی سرپرســت جدید استقالل صحبت کرده و قرار است طی روزهای آینده 
وضعیت پیش پرداختش نهایی شود؛ در غیر این صورت بر اساس شنیده ها، قراردادش را فسخ خواهد کرد. اما 
مقصد او در صورت جدایی از استقالل کجا خواهد بود؟ گفته می شود وریا یک پیشنهاد خارجی دارد؛ ولی خبر 
نگران کننده برای استقاللی ها، احتمال حضور این بازیکن در پرسپولیس است. یکی از نزدیکان وریا با تایید 
این احتمال می گوید: قبل از حضور در استقالل، وریا از پرسپولیس هم پیشنهاد داشت. ما می دانیم آقای برانکو 

به سبک بازی وریا عالقه دارد. وقتی او بازیکن آزاد باشد، هر احتمالی وجود دارد.

سمیه مصور

باشگاه سپاهان در فاصله کمتر از ۶ روز مانده به آغاز رقابت های لیگ 
برتر همچنان در جذب بازیکنان مورد نظر قلعه نویی ناکام مانده و 
این موضوع با ناراحتی سرمربی سپاهان همراه شده، چرا که دیگر او 
زمانی برای ایجاد هماهنگی ندارد. فصل گذشته در شرایطی سپاهان 
به رقابت های لیگ هفدهم قدم گذاشت که سه بازیکن خارجی به 
اردوی این تیم برای تقویت طالیی پوشان اضافه شدند، اما دیر اضافه  
شدن این سه بازیکن سبب شد تا کرانچار نتواند هارمونی مناسبی 
در ســاختار تیمی خود ایجاد کند و در پایان هفته ۲۱ ام هم از این 
تیم کنار رفت.امسال با حضور امیرقلعه نویی تمرینات سپاهان خیلی 
زود شروع شد ولی باز هم مشکل سال گذشته گریبان تیم سپاهان 
را گرفته است. پس از اینکه مدیران سپاهان برای به خدمت گرفتن 
محسن مسلمان و سروش رفیعی با این دو بازیکن به نتیجه نرسیدند، 
طبق برنامه قرار بود یک یا دو بازیکــن خارجی برای تقویت بخش 
میانی تیم در اردوی کردان و پیش از ســفر به ترکیه به سایر نفرات 
اضافه شوند ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده و از همین رو امیرقلعه 
نویی سرمربی طالیی پوشــان از روند موجود گالیه دارد.قلعه نویی 

در مورد عدم جذب بازیکنان مورد نظر خود گفته: ما درحال حاضر 
نیاز به دو بازیکن بازی ساز داریم. شما نمی توانید یک ماشین بدون 
الستیک داشته باشــید. ما خوب یارگیری کردیم و تمرین هایمان 
را خوب شــروع کردیم. بازیکنان قبلی ما هم بــا انگیزه باالیی کار 
می کنند. طرفداران مان نیز طرفداران بســیار خوبی هستند. ما از 
مجموع ۸۰ فیلم از بازیکنان مختلف به 4 فیلم رسیدیم و از آن 4 تا 
هم دو بازیکن را انتخاب کردیم و از باشگاه خواستیم که آن ها را جذب 
کند. یکی از این بازیکنان برزیلی اســت.و ادامه داد: سپاهان تیمی 
است که سال گذشته شرایط خوبی نداشت و حتی نزدیک بود سقوط 
کند. پس بــرای مدعی بودن در فصل جدید ایــن تیم باید تکمیل 
شــود. من قلعه نویی باید دو کار را انجام بدهم. یکی اینکه در نقل و 
انتقاالت ۱۲ امتیاز بگیرم. چگونه؟ به این صورت که بازیکنان خوبی 
بگیرم و بدنسازی خوبی انجام بدهم و کار دوم اینکه انتهای لیگ را 
ببینم. به عنوان مثال در دو بازی فصل قبل ذوب آهن با استقالل در 
انتهای فصل، ما دو مدافع خود را در اختیار نداشــتیم. سپاهان تیم 
پرافتخاری اســت و ما برای اینکه جوابگوی محبت هواداران باشیم 

باید تیم را تکمیل کنیم. ما به دو بازی ساز نیاز داریم و قرار است در 
این هفته جلسه ای برگزار شود تا علت جذب نشدن آن ها مشخص 
شود. حاال که مســلمان نیامده باید دو بازیکن دیگر بگیریم. طبق 
آخرین درخواســت مان گفتیم باید حداقل یکی از آن ها در ابتدای 
فصل جذب شود.سرمربی سپاهان که با رادیو جوان صحبت می کرد 
با بیان اینکه حافظه برخی ها ضعیف است گفت: من دو سال است 
که یاد گرفته ام همه کارهایم را کتبی انجام دهم چون در سال های 
قبل با ما صحبتی انجام می شد اما بعد از مدتی حرف ها ۱۸۰ درجه 
تغییر می کرد. من دو سال است که برای انجام درخواست هایم نامه 
می زنم.با تمام توضیحاتی که ارائه شد، سپاهان هنوز در به خدمت 
گرفتن بازیکن یا دو بازیکن مورد نظــر خود خوب عمل نکرده و در 
خوش بینانه ترین حالت، اضافه شــدن بازیکن یا بازیکنان جدید 
پیش از شــروع رقابت ها به ترکیب سایر نفرات که تمرینات خود را 
۳۵ روز قبل )۲۶ خردادماه( آغاز کرده اند، کار آسانی نخواهد بود و 
همان مشکلی برای سپاهان ایجاد می شود که فصل گذشته زالتکو 

کرانچار نیز تجربه کرد.
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مصوبههاییکهبادهوامیشود!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدگاه :

اعزام ۵۰۰ مددجوی اصفهانی 
به قم و مشهد مقدس 

معاون فرهنگی اداره کل کمیته امداد اســتان 
اصفهان، با اشــاره به اعــزام 500 مددجوی 
اصفهانی به سفر زیارتی قم و مشهد بیان کرد: 
این تعداد مددجو، زیرپوشــش این نهاد برای 
زیارت حرم های مطهر امام مهربانی ها و بانوی 
کریمه اهل بیــت)ع( به مشــهد مقدس و قم 

اعزام شدند.
»کریم زارع« سفر زیارتی به شهرهای مقدس 
مشــهد و قــم را در »دهه کرامــت«، یکی از 
سنت های حسنه فرهنگی رایج در میان مردم 
اصفهان دانست و افزود: تقویت باورهای دینی، 
ایجاد روحیه نشاط و شــادابی معنوی و دینی 
در بین خانــواده های مددجــو، از اهداف این 

سفرهای زیارتی است. 
معاون فرهنگی اداره کل کمیته امداد اســتان 
اصفهــان، برنامه های فرهنگــی کمیته امداد 
را بــرای جامعه تحــت حمایت خود، بســیار 

گســترده توصیف کرد و گفت: امســال بیش 
از 30هزار مددجوی اصفهانــی به ویژه دانش 
آموزان حمایت شــده این نهاد، از برنامه های 
تابستانه از جمله ســفرهای زیارتی، تفریحی، 
آموزش هــای مذهبی، فرهنگــی و اجتماعی 

بهره مند می شوند.

دانشگاه اصفهان؛ میزبان 
یازدهمین جشنواره ملی

سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی 
و اجتماعی دانشگاه اصفهان گفت: در میزبانی 
یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت، براساس 
تفاهم نامه ای میان معاونت فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم و ریاست دانشگاه اصفهان به این 

دانشگاه واگذار شد.
»ابراهیم رضایی« با اشاره به اینکه این جشنواره 
آذر امسال برگزار می شــود، افزود: این برای 
نخســتین بار اســت که دانشــگاه اصفهان از 
جشــنواره ملی حرکت، میزبانی می کند. وی 
مهم ترین اهــداف برگزاری این جشــنواره را 
افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های 
علمــی و حمایت و تشــویق آنها، شناســایی 
انجمن ها و دانشــجویان دارای دستاوردهای 
علمــی ممتــاز، انعــکاس و انتقــال تجربه 
فعالیت های علمی موفق میان دانشــجویان و 
تشویق دانشجویان به فعالیت های متناسب با 

اولویت ها و نیازهای کشور عنوان کرد.
رضایــی افــزود : دهمیــن »جشــنواره ملی 
حرکت«، دی ماه پارســال در دانشــگاه رازی 

کرمانشاه برگزار شد.

یک کارشناس طراحی شهری:
 طرح های زیباسازی را 
به بافت قدیمی شهر ببریم

یک کارشــناس طراحی شــهری اظهار کرد: 
اصفهان دارای مناظر ویژه و منحصر به فردی 
اســت که می تــوان از این ظرفیت هــا برای 
زیباسازی شــهر اســتفاده کرد. خوشبختانه 
اقداماتی در جهت زیباســازی شــهر اصفهان 
صورت گرفته که از مهم ترین آن ها می توان به 
اجرای هنرهای عمومی شامل نقاشی دیواری و 

نصب مجسمه ها در شهر اشاره کرد.
»مریم فرخی« افــزود: به نظر می رســد اگر 
هنرهای عمومی در تمام خیابان های شــهر 
اجرا شود، شاهد زیبایی هرچه بیشتر اصفهان 
خواهیم بود، زیرا در حــال حاضر این رویکرد 
تنها در خیابان های اصلی شــهر ایجاد شده و 
کمتر در بافت های قدیمی شــاهد آن هستیم. 
این کارشــناس طراحی شــهری با اشــاره به 
ضرورت زیباســازی ورودی های شــهر گفت: 
متاسفانه طرح شاخصی منطبق با هویت شهر 
تاریخــی اصفهان در ورودی های شــهر دیده 
نمی شــود. در مباحث شهرســازی، ورودی، 
فضایی است که مناظر غیرشهری را به مناظر 
شهری متصل می کند؛ بنابراین باید عناصری 
هویت بخش در این فضاها بــه کار بگیریم که 
همخوان با شــهر اصفهان باشد. فرخی با بیان 
اینکه باید در ورودی،  نمایی از شهر را مشاهده 
کرد، گفــت: به طور مثــال در ورودی جنوبی 
با ورود به محله هزار جریب شــاهد کلیتی از 
اصفهان هستیم که این مسئله یک امتیاز برای 

ورودی شهر به حساب می آید.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان خبرداد:

آموزش  امدادونجات به مردم 
توسط پایگاه های مساجد

 مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان در دیدار با رییس و 
جمعی از کارکنان جمعیت هالل احمر شهرستان 
اصفهان که به مناسبت آغاز دهه کرامت برگزار شد، 
با اشــاره به اینکه هالل احمر شهرستان اصفهان، 
تابلو جمعیت هالل احمر استان است و بیشترین 
مراجعات مردمی به آن شــعبه صورت می گیرد، 
اظهار داشــت: تقویت ایمان افراد مراجعه کننده 
و اعضای جمعیت هالل احمر باید از اهداف شما 
باشد.آیت ا... »سید ابوالحســن مهدوی« با بیان 
اینکه جوانان بخش عمده ای از مخاطبان جمعیت 
هالل احمر را در بر می گیرند، تصریح کرد: راه جذب 
جوانان و گسترش مشارکت آنها در فعالیت های عام 
المنفعه، بشردوستانه و امدادی، احترام گذاشتن و 

شخصیت دادن به آنهاست.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 

احمر استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن تاکید بر ضــرورت ارائه آموزش های 
امدادی به مردم به منظور کاهش تلفات و خسارات 
ناشی از حوادث و بالیا افزود: مساجد به عنوان یک 
نهاد مردمی و دینی، از جمله پایگاه هایی است که 
می توان از طریق آن آموزش های امداد و نجات را 
به مردم و تمام آحاد جامعــه ارائه کرد و این مهم 
باید مورد توجه تصمیم گیران و مدیران قرار گیرد.

مهدوی با تقدیر از تالش هــای صورت گرفته در 
حوادث اخیر به ویژه زلزله کرمانشــاه خاطرنشان 
کرد: این تالش ها و فعالیت ها باید همچنان ادامه 
یابد تا مردم آسیب دیده به شرایط زندگی عادی 
برگشته و باید توجه داشت که کار خیر در جامعه 

نباید هیچ گاه معطل بماند. 

 مسئول بسیج جامعه زنان 
سپاه صاحب الزمان)عج(:

نمی خواهیم نگاه زنانه را در 
جامعه ترویج دهیم

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت امید در جامعه، 
افزود: ایجاد یاس در جامعه، کار دشــمن است و 
خبرگزاری ها سعی کنند به این بحث دامن نزنند. 
باید حرف های امیدوار کننده بزنید، نباید عینک 

بدبینی به چشم زد. 
وقتی رهبر معظم انقالب آن قدر امیدوارانه در مورد 
مســائل اجتماعی صحبت می کنند، چرا ما باید 
ناامید باشیم؟ قبول دارم که باید کارها را با شیب 

تندتری پیگیری کنیم. 
»فاطمه باباساالری« در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه چند درصد برنامه های اجرایی شده با نگاه 
زنانه بوده اســت، گفت: نگاه زنانه را نمی خواهیم 
در جامعه ترویج دهیم، نگاه ما باید انسانی باشد. 
نباید در جامعه زن و مردی را بیان کرد. باید مبانی 
درست را مطرح کرد و هر نفر ببیند چقدر وظایفش 

را درست انجام می دهد. 
باالترین ستم به زنان این است که آنها  را با مردان 
برابر دانســت؛ زیرا به لحاظ روحی و جسمی برابر 
نیستند. اینکه می گویید باید با نگاه زنانه یا مردانه 

برخورد شود را اصال قبول ندارم. 
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه صاحب الزمان با 
بیان اینکه باید در جامعه بستری ایجاد شود تا هر 
خانمی بتواند استعدادهایش را شکوفا کند، ادامه 
داد: در اینکه چقدر دختر ما توانســته ارزش های 
درونی خودش را بشناسد، قطعا ضعف هایی وجود 
دارد؛ زیرا در حال حاضر به ظاهر زنان می پردازیم. 
اصال اجــازه نمی دهیم که دختر اســتعدادهای 
خودش را بشناســد. زنان نباید مرعوب شــوند. 
وقتی زن تمام فکرش این اســت کــه وقتی در 
جامعه قرار می گیرد باید زیبا باشد، دیگر نمی تواند 
 زیبایی های درونی خــودش را در جامعه پرورش 

دهد. 
باباســاالری افزود: در بحث زن نبایــد در جامعه 
دچار افراط و تفریط شد. مالک ما نباید این باشد 
که ببینیم چنــد وزیر خانم یــا نماینده مجلس 
خانم داریم؛ باید به این فکر باشیم که چند خانم 
اندیشمند و خانم متخصص داریم؛ نباید زنان را به 
سمتی برد که بگوییم حتما فالن درصد از مدیران 
باید خانم باشــند. چنین فکری مــا را به بیراهه 

می کشاند.

 چهل ویکمین جلســه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در 
شرایطی صبح دیروز برگزار شد که حاشیه های 
این جلسه، پر رنگ تر از متن بود؛ حاشیه هایی 
که پرده از یک ســری اختالفات میان شورا و 
شهرداری برداشــت؛ اختالفاتی که حاکی از 
بی توجهی شهرداری به مصوبات شورای شهر 
بود و موجب شد دو تن از اعضای این شورا از 
ایراد نطق میان دستور خود در جلسه دیروز 

انصراف دهند.
»پور محمد شریعتی نیا« در این رابطه گفت: »نطق 
مفصلی داشتم اما ایراد نمی کنم؛ چرا که هیچ فایده ای 
ندارد. ما هرچه ببافیم و بدوزیم و قانون تدوین کنیم، 

شهرداری کار خودش را می کند.« 
او ادامه داد: یــادم آمد آن روایتی کــه گفته بودند: 
»فالنی حرف های خوبی می زند. گفتند کسی عمل 
هم می کند؟ پاسخ دادند نه! گفتند پس حرف هایش 

باد هواست.«  
شــریعتی نیا با بیان اینکه، شهرداری با این عملکرد 
در برخی زمینه ها تنشی بزرگ را بر شورا و شهرداری 
تحمیل می کند، گفت: این آخرین تذکر من است و 
بعد از این طبق قانون عمل خواهم کرد و بعد از این 
همه تذکر کتبی و شفاهی، هیچ مقامی حق اعتراض 

نخواهد داشت.
»مهدی مقدری« یکی دیگر از اعضای شورای شهر 
اصفهان بود که در جلسه دیروز شورا صحبتی نکرد. 
او درباره انصرافش گفت: دعوت به سکوت شده ام تا 

به کسی بر نخورد!
پساب خریداری شــده، به طورکامل به 

شهرداری تحویل نمی شود 
رییس شورای شهر اصفهان در این جلسه، اظهارات 
برخی مبنی بر اینکه چرا اصفهان باید فضای ســبز 
داشته باشد را تعجب برانگیز می خواند و می افزاید: 
در گذشته با توجه به حقابه هایی که بوده است، سه 
برابر فضای سبز فعلی، فضای سبز داشته است و این 
حقابه ها به شهرداری واگذار شده است؛ اما شهرداری 

هیچ گاه از این حقابه استفاده نکرده است.
»فتح ا... معین« اشاره ای نیز به قراردادهای شهرداری 
اصفهان در دوره های گذشــته می کند و می گوید: 
شهرداری اصفهان در گذشته، اقدام به خرید پساب 
تصفیه خانه های شــهر اصفهان کرده و وجوه آن هم 
پرداخت شده است؛ اما به دالیلی، این پساب تحویل 
شــهرداری اصفهان نمی شــود و این ضرری برای 

اصفهان و مردم آن خواهد 
بود؛ انتظار اســت استاندار 

در این خصوص اقدام کند.
رییس شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان در بخشی 
خاطرنشــان  دیگــر 
می کند: برای مدت ســه 
ماه، بخشــودگی هایی در 

خصوص عوارض ساختمانی انجام شده بود تا تسهیلی 
برای امر نوسازی باشد و شهرداری همه امکانات خود 
را برای صدور پروانه ساختمانی، بسیج کند تا مردم هم 

از این فرصت طالیی استفاده کنند.
وی همچنیــن از طرحــی جدید گفت کــه طی آن 
بخشودگی جرایم مربوط به عوارض نوسازی ساختمان 
نیز به تایید فرمانداری رســیده است و همه صاحبان 
امالک و اراضی می توانند بهترین اســتفاده را از این 

شرایط،  برای آبادانی اصفهان داشته باشند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گرمای 
فوق العاده هوا در هفته گذشــته با اســتناد به اخبار 
هواشناســی، تصریح می کند: در هفته های آینده با 
گرمای بیشــتری هم مواجه خواهیم شد و این باعث 

آسیب جدی به فضای سبز شهری می شود.

وی که فضای سبز اصفهان 
و درختــان آن را دارای 
قدمت قدیمــی و میراث 
گذشــتگان  فرهنگــی 
می داند، معتقد است: قبل 
از سال 1350 در محدوده 
شــهر اصفهان، ســه برابر 
فضای فعلی، فضای ســبز 
داشتیم و اصفهان یک باغ- شهر بزرگ بوده است اما 

امروز به این وضعیت درآمده است.
میزان درآمدهای شهرداری نگران کننده 

است
در ادامــه، » نصیر ملــت« رییس کمیســیون امور 
اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسالمی شهر 
اصفهان به شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی کشور 
اشــاره کرد و گفت: کشور در رکود ســنگینی به سر 
می برد و درآمد شهرداری ها نیز از این شرایط تاثیرپذیر 
است. او با تاکید بر اینکه با گذشت چهار ماه از سال تنها 
300 میلیارد تومان از بودجه سه هزارمیلیارد تومانی 
شهرداری اصفهان محقق شده است، اضافه کرد: این در 
حالی است که باید حداقل یک هزارمیلیارد تومان از این 
بودجه محقق می شد.رییس کمیسیون امور اقتصادی، 

گردشگری و حقوقی شورای اسالمی شهر اصفهان، با 
بیان اینکه 5۴ درصد از درآمدهای شهرداری وابسته 
به ساخت و ساز است، تصریح کرد: این در حالی است 
که انبوه سازان در شرایط فعلی جرات ورود به فضای 
ساخت و ساز را ندارند و این امر برای شهرداری مشکل 

ساز شده است.
شــهرداری در کاهش مصرف آب با مردم 

همدردی کند
»کــوروش خســروی« رییس مرکــز پژوهش های 
شورای شــهر نیز در ادامه این جلســه علنی به لزوم 
همدردی و همراهی شهرداری اصفهان با شهروندان در 
خصوص صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و گفت: 
گزارش های رســمی وجود دارد که در برخی مناطق 
صرفه جویی الزم در مصرف آب مشــاهده نمی شود و 
باید در این زمینه معاونت خدمات شهری توجه الزم را 
داشته باشد. او  ادامه داد: بهتر است در ساعاتی از روز 
آب نماهای شهرداری در مناطق خاموش و گونه های 

کم مصرف آب جایگزین گونه های پرمصرف شود.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان، اضافه کرد: شهرداری در حوزه کاهش مصرف 
آب به ویژه در ساختمان های اداری اقدامات خوبی را 

انجام داده اما برای شهروندان ملموس نبوده است.

مصوبههاییکهبادهوامیشود!
گالیه شورای شهری ها از عملکرد شهرداری؛

در هفته های آینده با گرمای 
بیشتری هم مواجه خواهیم 
شد و این باعث آسیب جدی به 
فضای سبز شهری می شود

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری خبر داد: 
راه اندازی دومین مرکز معاینه فنی سیار کشور در اصفهان

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان، از راه اندازی دومین مرکز معاینه فنی سیار 
کشور در اصفهان خبر داد و گفت: با دریافت مجوزهای الزم از دفتر فنی استانداری، پس از تهران مرکز 

معاینه فنی سیار شهر اصفهان تا چهار ماه آینده در شهر اصفهان راه اندازی می شود.
»مجید طهماسبی« اظهارکرد: این مرکز به صورت کانکس دارای تمام تجهیزات معاینه فنی بوده و قابل 
حمل و جابه جایی اســت. او افزود: با توجه به قیمت باالی نرخ زمین در کالن شهرها با اجرای این طرح 
امکان ارائه خدمات معاینه فنی بدون نیاز به سرمایه گذاری در خصوص تامین و خرید زمین فراهم شده 
است. طهماســبی امکان ارائه خدمات معاینه فنی در اماکن عمومی نظیر ادارات و سازمان های دولتی و 
شرکت های خصوصی، بیمارستان ها، مراکز نظامی و ... را از دیگر مزایای راه اندازی مرکز معاینه فنی سیار 

در شهر اصفهان عنوان کرد .

سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان:
 ۹ هزار دستگاه تجهیزات سخت افزاری در شهرداری فعال است

 سرپرســت ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان گفــت: یکــی از وظایــف مهم ایــن ســازمان تامین 
 و نگهــداری تجهیزات ســخت افــزاری حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اصفهان با 
 باالترین اســتاندارد و کیفیت است که ســازمان فاوا به طور مســتمر و بی وقفه، نســبت به این امر همت 

می گمارد.
»بهروز ارباب شیرانی« با اشاره به اقالم مختلف این تجهیزات در شهرداری گفت: مهم ترین این تجهیزات شامل 
دستگاه های رایانه، تجهیزات مدیریت ناوبری)AVL(، دوربین های نظارت تصویری، چاپگرها و اسکنرهای 

حرفه ای، دستگاه های حضور و غیاب و... است. 
وی اضافه کرد: در این راستا، بیش از ۹ هزار دســتگاه تجهیزات مختلف شامل 3300 رایانه، 1500 دستگاه 
AVL، 1۶50 دوربین، 1۴00 چاپگر و اســکنر و هزار دســتگاه انواع تجهیزات فعال در مرکز داده توســط 

کارشناسان و شرکت های پیمانکار سازمان فاوا به صورت مستمر پشتیبانی می شود.

روز گذشــته در همین صفحه مطلبی نوشــتیم با عنوان 
»از پیام تســلیت رییس جمهور خبری نشد« که اشاره به 
درگذشت مادر شــهیدان »ردانی پور« و عدم صدور پیام 

تسلیت از سوی رییس جمهور محترم داشت. 
»احمدی« مدیر روابط عمومی بنیاد شــهید در تماس با 
روزنامه »زاینده رود« ضمــن قدردانی از دغدغه های این 
روزنامه در زمینه پاسداشــت یاد و نام شهدا و خانواده های 
معزز و مکرم شــهدای اصفهان، اشــاره کــرد که حجت 
االسالم شهیدی، نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور 
و رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با صــدور پیامی، 
درگذشت مرحومه »حاجیه خانم عصمت عباس مجیدی« 
مادر شــهیدان ســرافراز »حجت االســالم و المسلمین 
 ســردار حاج مصطفی و رســول ردانی پور« را تســلیت 

گفته است. 
احمدی به این موضوع نیز اشــاره کرد که رییس جمهور 
معموال برای درگذشــت مادر و پدران عزیز خانواده هایی 
که سه شهید و بیشتر داشــته اند، پیام تسلیت می فرستد 
و البته مــا نیز اشــاره کردیم کــه در زمینه درگذشــت 
مادر شــهیدان ردانی پــور، تاکید روی »به نــام بودن« و 
»مطرح بودن« فرمانده شهید نام آور اصفهانی یعنی شهید 

به بهانه مطلب منتشرشده در »زاینده رود« ؛

حق داریم انتظار داشته باشیم

سمیه پارسادوست

»مصطفی ردانی پور« بوده است؛ فرمانده سپاه سوم صاحب 
الزمان)عج(  و فرمانده قرارگاه فتح ســپاه کــه البته بعد از 
عملیات رمضان، از مسئولیت خود کنار کشید و درخواست 

کرد به جای فرمانده ، تک تیرانداز باشد.
کسی که سردار »غالمعلی رشــید« در وصفش می گوید: 
» درســت اســت او یکــی از فرماندهان لشــکر 1۴ امام 

حســین)علیه الســالم( بود؛ اما ایشــان عــالوه بر نقش 
نظامی اش در لشکر امام حســین )علیه السالم( در نقش 
رهبری مجموعه یــگان خود نیز عمل می کــرد. نصایح و 
راهنمایی های او برای یکایک فرماندهان از پایین ترین تا 
باالترین رده، موثر و کارساز بود. او واقعا شخصیتی نظامی، 
 عقیدتی و سیاسی داشت و در هر سه بُعد در حد اعلی رشد

 کرده بود. او به آنچه می گفت، عمل می کرد. این شهید عزیز 
یکی از ستون های اصلی لشکر بود که در انسجام وحدت و 

یکپارچگی آن نقش مهمی داشت.« 
به هرحال شــهدا برای همه ما عزیز هســتند و قصد رتبه 

بندی نداریم. 
در زمینه پیام تسلیت فرستادن از سوی مسئوالن کشورمان 
به ویژه رییس جمهور نیز استاندارد خاصی وجود ندارد؛ اما 
انتظار داشتیم رییس جمهور محترم میان تمام دغدغه ها و 
دل مشغولی ها، همان قدر که پروتکل های عرفی در سیاست 
خارجی را رعایت می کند و ایــن آداب دیپلماتیک آن قدر 
مهم اســت که حتی برای کشته شــدن دختر سرمایه دار 
معروف ترک، به رییس جمهور ترکیه تســلیت می گوید، 
حداقل برای درگذشت مادر شهیدی که 35 سال در فراق 
برگشــتن پسرش ســوخت و عاقبت یوســفش به کنعان 
بازنگشت و خودش پیش پسرش رفت، هم پیامی بفرستد 

از سر تسلیت، تالم و تاثر! 
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یادداشت

نمکــدان را برمی دارم و به ســیب زمینی های ســرخ کرده 
نمک می پاشم. طعم »زندگی« در دهانم می پیچد. با خودم 
می اندیشــم چه قدر واژه  »نمک« در فرهنگ و زبان فارسی 
جاری و ساری است. چندین اصطالح و ضرب المثل با کلمه 
»نمک« داریم و این کلمه نه تنهــا در زندگی مادی بلکه در 

حیات معنوی ما ایرانی ها نیز نقشی مهم داشته و دارد. 
دوستی می گفت: انسان ها به سه شیوه حرمت نمک را نگاه 
می دارند و نیکی می کنند؛ گروهی که نیکی و محبت خود را 
در دجله می اندازند که شاید ایزد در بیابان بازشان دهد. )که 
البته نسلشان رو به انقراض اســت(؛ دوم گروهی که بازاری 
و تاجرانه نیکی می کنند؛ یعنی  پیمانه آن را می ســنجند و 
گروه سوم نیز افرادی هستند که در محبت و نیکی کردن به 
دیگران راه افراط را می پیمایند که البته دســته سوم بیشتر 

نمکشان خورده و نمکدانشان شکسته می شود.
با همه اینها، بیشتر ایرانی ها قدردان لطفی هستند که به آنها 
می شود؛ به عبارتی نمک نشناس نیستند و حرمت و تقدس 
»نمک«، این عنصر و واژه مهم را همــواره حفظ کرده اند و 
در طول زمان فهمیده اند این عنصر در زندگی دوســتانه و 

اجتماعی آنها جایگاهی بس مهم دارد. 
اساســا وقتی کلمه ای در ضرب المثل های یــک قوم تکرار 

می شود، باید به نقش آن اهمیت داد. 
نمک برزخم کســی پاشــیدن؛ نمک خــوردن و نمکدان 
شکستن؛ نمک گیر کردن یا شدن؛ نمک به حرام بودن، نمک 
چشم کسی را گرفتن، نمکی بودن، بی نمکی در آوردن، نان و 
نمک کسی را خوردن و... اینها مواردی است که درباره عنصر 

نمک، به ذهن متبادر می شود. 
»نمک« نه تنها به عنوان یک عنصر مهم)در صورت استفاده 
صحیــح(، در تنظیم مایعات بدن، فشــارخون، اســتحکام 
اســتخوان ها و تحریک اعصاب اهمیــت دارد، بلکه هر بار 
میهمان سفره ای می شویم و نمکی می خوریم، باید فکر کنیم 
این چند گرم، حتما در بخشی از زندگی ما ذخیره می شود؛ 
حتی به اندازه مولکولی و آن وقت است که مدیون و مرهون 

صاحب نمک خواهیم شد؛ حتی به قدر سلولی.
و تو خواننده ایــن مطلب! همیــن االن که این نوشــته را 
می خوانــی به این فکــر کن که تــا به حال چنــد نمکدان 
شکســته ای؟ به چند زخم نمک ریخته ای؟ چقدر نمک به 

بازی در آورده ای؟حرامی کرده ای؟ چه قدر بی نمک 
و باور کن اگــر حتی یک 

بار یکــی از این موارد 
اتفاق افتاده باشد، 

کائنــات جایــی 
ینکــه  ا بــدون 
متوجه باشــی، 

را  چشــم هایت 
»دریاچــه ارومیه« 

خواهــد کرد و بــه قلبت 
کوهــی نمــک خواهــد ریخت و 

نخواهد گذاشت آن یک مولکول نمکی 
که به ناحق خورده ای و پاس نداشــته ای، 

آرامت بگــذارد. مثل نیاکانمان بــه نان و نمک 
احترام بگذاریم و نمکدان ها را نشکنیم. 

 سیب زمینی های سرخ کرده، ســرد شده اند و دهانم طعم 
»مرگ« گرفته است؛ چون فکر حق ناشناسی های احتمالی 

که شاید مرتکب شده  باشم، رهایم نمی کند.

نمکدان ها  را نشکنیم!

سارا احراری

در پی شهادت ۱۱ 
مرزبان کشورمان 
به دست عوامل 

تروریستی در مریوان 
کردستان، حسن 
روح االمین دست 

به قلم برده و تابلوی 
جدیدی خلق کرده 

است. این نقاش 
عاشورایی اثر خود را 
به »مدافعان وطن« 
تقدیم کرده است.

مدافعان وطن

عکس روز

دوخط کتاب
دوردســت، چــپ و راســِت 
خــودم دیوارهایــی دیــدم، 
امــا ایــن دیوارهــای بلنــد با 
چنان ســرعتی به هم نزدیک 
می شــوند کــه به آخــر خط 
می رســم و تلــه ای کــه باید 
تــوی آن بیفتــم، گوشــه ای 

منتظرمن است .
گربــه گفــت: فقــط بایــد 
مســیرت را عــوض کنــی  و 

موش را خورد .

دیوار چین/فرانتس کافکا

دنیا روزبه روز تنگ تر 
می شود

مــوش گفت: افســوس 
روز  بــه  روز  دنیــا 
تنگ تــر می شــود. اول 
آنقــدر بــزرگ بــود کــه 
دویــدم   . می ترســیدم 
و خوشــحال  دویــدم  و 
بــودم کــه ســرانجام در 

ویدئویی که به تازگی منتشر شده است، نجات یک »مار پیتون« غول پیکر 
را توسط عده ای از روســتائیان اندونزیایی به تصویر می کشد. این مار 10 
متری که توســط یک خودرو زیر گرفته شده بود، توسط روستائیان از زیر 
چرخ های جلوی خودرو بیرون کشیده شد و نجات یافت. در ویدئویی که 
منتشر شده، روســتائیان را در حال تالش برای بیرون کشیدن مار از زیر 
خودرو نشــان می دهد.بنا بر گفته شــاهدان عینی راننده خودرو به دلیل 
سرعت زیاد نتوانســت خودرو را کنترل کند و مار پیتون را زیر گرفت. این 

حادثه موجب ترافیک شدید در این جاده شد.

گیرکردن مار پیتون ۱۰متری زیر چرخ های خودرو

خیلی از هنرمندان نامی و حتی گمنام، این روزها با روی آوردن به اجســام 
بازیافتی و تبدیل آن ها به نمادها ، مجسمه ها و... توانسته اند سبکی جدید در 
هنر مجسمه سازی خلق کنند. در این میان »سوزان بئاتریس« یک هنرمند 
خالق و فعالی است که این روزها در کنار کارهای روزانه خود و با استفاده از 
قطعات فلزی، به خصوص چرخ دنده های ساعت های قدیمی، مجسمه های 
فلزی از ، عقرب، خرگوش، شــیر، موش، آالت موسیقی، پروانه زنبور عسل، 
عقاب و ... را به گونه ای خلق می کند که هر بیننــده ای، او و هنرش را مورد 

تحسین قرار می دهد.

ساخت مجسمه  با چرخ دنده  ساعت های قدیمی 

لذت دیدار با فرزانه نیشابور
»ابراهیم خدایار« استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و رایزن سابق فرهنگی ایران در تاجیکستان که در یکی از روزهای هفته 
جاری به دیدار دکتر »محمدرضا شفیعی کدکنی« رفته، در مطلبی، »اندکی از لذِت دیدار با فرزانه نیشابور« را روایت کرده که  از نظر مخاطبان 
می گذرد: »شامگاه روز چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷ با دوست دیرینه ام علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب، به منزل استاد رفتم. بهانه مان 
دعوت از وی برای حضور در نشست »عصری با گل رخسار«، بانوی نخست شعر تاجیکستان بود. مثل همیشه شاگردنوازی ها کرد و با روی باز 
در آغوشمان کشید. آنهایی که این لحظات فراموش ناشدنی را تجربه کرده اند، حس عجیب مرا درک می کنند. استاد در ۷۹ سالگی هم دنیایی 
است پر از شور و حال جوانی. تو را سرشار از انرژی می کند دیدارش. وقتی سخن از شعر تاجیکستان و گل رخسار به میان آمد، خاطره دیدارش 
در آلمان در فروردین 1۳۶۹ با گل رخسار زنده شد.» اخوان ثالث«، »بزرگ علوی«، »هوشنگ گلشیری« و »محمود دولت آبادی« و »شب های 
شعر فارسی« در »خانه فرهنگ جهان«. گویا نخستین آشنایی گل رخسار با شاعران و ادیبان معاصر ایران در همین سفر اتفاق افتاده بود. در آن 
دیدارها، اخوان ثالث، یک بیت شعر به گل رخسار تقدیم کرده بود. مصراع نخست را استاد از خاطر خویش نقل کرد »به شاِم ما غریبان چون شفق 

گل کرد گل رخسار« و من مصراع دوم را ادامه دادم: سـما را پر شمیِم سِر سنبل کرد گل رخسار.«
بعدتر استاد در کتاب »حاالت و مقامات م. امید« به شرح این این دیدار پرداخته و از احساسات ایران دوستانه این شاعر، روایتی دلنشین ساخته 
و پرداخته بود. من بالفاصله یادداشت  استاد را با صدای بلند از روی نوشته ای که در اختیار داشتم، مرور کردم: »در یکی از روزها رفتیم به برلن 
شرقی به دیدار بزرگ علوی، یعنی آقابزرگ که خود در شب های شعر و قصه، در همه شب ها حضور داشت. از ما دعوت کرد به منزلش برویم و 
رفتیم. با خانم گل رخسار، شاعر تاجیکستانی، روز بسیار خوبی بود ]...[ احساسات ایرانی خانم گل رخسار ورای معیارهایی بود که ما در میاِن 

خودمان داشته ایم و داریم«.
برق نگاهش را می دیدی که چقدر اخوان ثالث را دوست داشت و دارد. این را عالوه بر نوشته های استاد در کتاب »حاالت و مقامات م. امید«، در 

تصویر بزرگی که از اخوان در منزل استاد به دیوار نشسته است و هر روز با هم عشق بازی می کنند، می توانی حس کنی.

روایت روز

یک کودک هفت ساله که ویدئوهای تبلیغاتی اش در یوتیوب بازدیدکنندگان 
میلیونی دارد، اکنون تبدیل به یک مولتی میلیاردر شــده اســت. رایان به 
همراه خانواده اش سه ســال پیش کانال یوتیوبی با نام »رایان تویز رویو« را 
راه انداخت که ویدئوهای تبلیغاتی در آن آپلود می شد. او در این ویدئوها به 
شکلی ساده به تبلیغ اسباب بازی های جدید، شیرینی و شکالت می پردازد.

رایان که حدود 10 میلیــون فالوور در یوتیوب دارد، درآمد ســالیانه یازده 
میلیون دالری ) 8/4 میلیون یورو( را نصیب خانواده اش کرده است. 

کودکی که ۸۰ میلیاردتومان در سال درآمد دارد!

اینستاگردی

»حامد همایون« با اتفاقات جدید در راه دبی

جایی که زائران حرم حضرت معصومه )س( از آن بی خبرند

حامد همایون با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت: سه تفنگدار در راه دبی با کلی برنامه و 
هدف؛ آماده هرگونه اتفاقی باشید. به زودی تمام برنامه هامون رو رسما اعالم خواهیم کرد.

  نویسنده و ناشر با انتشار عکسی  در یادداشتی در شبکه های اجتماعی نوشت: کاش تولیت 
حرم حضرت فاطمه معصومه )س( از نظرات رهبر فرزانه انقالب، پیرامون »پروین اعتصامی« 
خبر داشت و گرد غربت را از مقبره این بانوی ادیب می گرفت. می توان با بهره برداری مطلوب 
از این مقبره برای دختران قمی بلکه دختران سراسر کشور، یک جریان عظیم فرهنگی راه 

انداخت.

من یک الک پشتم
»من یک الک پشتم« اثر علی علی بیگی رمانی است از زبان نوجوانی 
روایت می شود که واشــنگتون نامی الک پشــت می خواندش. و 
این آغاز قصه و همه قصه اســت. درگیری های درونی این نوجوان 
که در بستر بعد از جنگ روایت می شــود، فضایی را مهیا می کند 
تا با چشــمی دیگر به جنگ نگاه کنیم.الک پشــت تنهاست، زیر 
پنجه های واشنگتون. هر روز باید از او کتک بخورد و له شود و هر روز 
الک پشت تر شود. تنها تکیه گاهش پدر است؛ پدر یقه به یقه می شود 
با واشنگتون.  واشنگتون عقب می کشد. چند روزی الک پشت نفس 
راحتی می کشد؛ اما یک روز صبح پدر می رود و این یعنی پرپر شدن 
تمام آرزوهای یک الک پشت. واشنگتون متوجه نبود پدر می شود و 
لبخند می زند و پنجه هایش را برای له کردن الک پشت تیز می کند. 
الک پشت مجبور اســت فرار کند. نبودن پدر کالفه اش می کند. 
واشنگتون خوشحال است از فراری دادن الک پشت. در یک صبح 
بهاری پدر برمی گردد. الک پشت از خوشحالی به آسمان می پرد. 
رویاهای الک پشت دوباره زنده می شوند. الک پشت پدر را در آغوش 
می گیرد. اولین فکری که به ذهن الک پشت می رسد این است که به 
همراه پدر، برای تسویه حساب سراغ واشنگتون برود! پدر برگشته 
است. اما چه برگشتنی! عجیب و غریب شده است؛ عصبانی است. 

شب ها نمی خوابد و بد و بیراه می گوید....«

 من ناالیق زیارت تو، 
با چه رویی به خانه برگردم؟

عصر شعر آیینی شنبه شب با 
حضور شــاعران نامدار آیینی 
در خانه مهررضا برگزار شــد. 
»ســعید بیابانکی« ابتدا یک 
رباعی برای شــهدا ارائه داد و 
سپس شعر دیگری خواند: قفل 

است لبم، کلید می خواهم و نیســت/ حال غزلی جدید می خواهم 
و نیست تا پشــت کنم به راه و رسم شــهدا/ یک کوچه بی شهید 

می خواهم و نیست...
بیابانکی در ادامه برنامه با بیان اینکه: »ماجرای رفتن من از اصفهان 
به مشهد در شعری که خواهم خواند آمده؛ چراکه پرواز به مشهدم 

کنسل شد و من این شعر را گفتم«:
چمدان های خسته سنگینند/سالن انتظار سنگین تر/مثل دیشب 
نگاه ها ابری است/پشت شیشه پرنده ها پرپر/چشمه ای اشک و شور 
در چشمم/کاسه ای آب و دانه در دستم/با چه شوقی برای دیدن تو 
/بار و بندیل خویش را بستم/چه کنم با نیاز این همه نذر/من محروم 
مانده از کویت/گیرم امشب برای اهل محل/ ابرها را بهانه آوردم/من 

ناالیق زیارت تو/ با چه رویی به خانه برگردم؟!

 وفاداری؛ سخت ترین کار 
در زندگی نامه نویسی

»نصرت محمودزاده« نویسنده  کتاب »محمد، مسیح کردستان« 
از جمله نویسندگانی است که به خاطر پرداخت وفادارانه، ساده، 
ملموس و پرهیز از هرگونه اغراق گویی، آثار بی بدیلی را از خود به 

یادگار گذاشته است. 
او درباره زندگی نامه نویســی می گوید: »در زندگی نامه،  از اول 
متعهد می شوید به بیان واقعیت ها ولی با قلم نویسنده؛ خواننده 
وقتی زندگی نامه داستانی می  خواند، واقعا باید با همان شخصیتی 
روبه رو باشد که وجود داشته و این کار سختی است؛ مخصوصا اگر 
بخواهید درونگرایی، برونگرایی یا ایدئولوگ بودن و عملیاتی بودن 
فرد را نشان دهید که نیاز به شخصیت ســازی دارد.  وفاداری به 
واقعیت، سخت ترین و مهم ترین کار در زندگی نامه نویسی است؛ 

اما در داستان کوتاه چنین نیست.
در داســتان کوتاه، یک ســوژه وجود دارد و در پردازش، دست 
نویسنده باز است. پرداخت داستان کوتاه با زندگی نامه فرق دارد 
و اینگونه نیست که مربوط به شخص خاصی باشد؛ اگرچه با توجه 
به ارتباط با شخصیت های بیرونی، در پرداخت بهتر می شود.  در 
مجموع داستان کوتاه و رمان نیز نباید فاصله چندانی با واقعیت 

جامعه بیرونی داشته باشد.«

دیدگاهمعرفی کتابدریچه
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