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بدون این فیلم ها خوبیم!
به بهانه اکران »دشمن زن« در پردیس سینمایی چهارباغ؛
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سبد معیشت کارگران نصف شد!
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان:
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 کشف بیش از یک میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

8
 مطبوعات در جهت اعتمادبخشی

 به افکار عمومی کوشش کنند

استاندار اصفهان در دیدار مدیران مسئول روزنامه های استان: 

   اصفهان در میان بدترین های جایگاه کسب و کار  

هر سال دریغ از پارسال!
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سرقت خودرو و منزل همچنان در صدر؛

9
97درصد خودروهای سرقتی 

در اصفهان کشف می شود

 مصرف »آب« 
در استان اصفهان کاهش یافت
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روز فرمان مشروطیت؛
در چنین روزی در سال 1285مظفرالدین شاه 
قاجار با امضای فرمان مشروطیت، با مشارکت 

مردم در امر حکومت موافقت کرد. امروز 
می تونیم  در موردش بیشتر بخونیم.

خانه مشروطیت اصفهان
نمایشگاه مطبوعات »بدر منیر«

14 مرداد الی 17مردادماه

دم سرخ ها
  کارگردان: آرش معیریان

سیتی سنتر اصفهان / پردیس 
سینمایی چهارباغ

»محرمانه خانوادگی« یك برنامه تركیبی با آیتم های 
متنوع اســت كه با موضوع ازدواج پخش می شــود. 
فصل اول این برنامه به موضوع رازهای انتخاب همسر 
می پردازد و شــامل موضوعاتی مانند ســن مناسب 
ازدواج، شیوه خواســتگاری، ازدواج فامیلی، ازدواج 

دانشجویی و... می شود.

محرمانه خانوادگی
  یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه 

 ساعت: 19:30
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غواص های جنگ کار سخت تری داشتند یا مسئوالن؟

شهدا شرمنده ایم

صفحه  2

غواص های جنگ کار سخت تری داشتند 
یا مسئوالن؟

شهدا شرمنده ایم



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2481 | یکشنبه 14 مرداد 1397 | 22 ذی القعده 1439

سمیه پارسادوست

»رضا رشیدپور« در برنامه حاال خورشید با مقایسه شرایط 
امروز با روزهای سخت جنگ گفت: »غواص هایی که مقابل 
گلوله تک تیراندازها ایستادند کار سخت تری داشتند یا 

مسئوالنی که امروز ادعای تحمل سختی دارند؟«
روز ی که خبر رسید غواص ها را آورده اند، حال عجیب و 
غریبی داشتیم . داستان زنده به گورشدن شان با دستان 
بسته را که شنیدیم، از خودمان و خیلی چیزها خجالت 
کشــیدیم. از این همه اختالف، گروکشی، پشت پرده و 
البی و کج رفتن و اختــالس و دزدی و فقر و محرومیت و 
همه آن چیزی که قرار بود بشود و نشد. از راهی که انگار 
در میانه کج شــد، در برخی زمینه ها به بیراهه رفت، به 
 ناکجاآبادی که هرچه بود، آن چیــزی نبود که حضرت 
روح ا... می خواست. این چیزی نیست که جانشین حضرت 
روح ا... می خواهد. شــلوغی خیابان ها، فریاد اعتراض و 
خشمی که خود را نشان می دهد، آالرم است برای انقالبی 
که قرار بود امید مستضعفان ایران که هیچ، »جهان« باشد. 
قرار بود پابرهنه ها و رنج کشیده ها و جنگ رفته ها را نه در 
کنج عزلت  و گوشه نشینی که »تاج سر« و »ولی نعمت« 
مسئوالن و کشور ببیند و بخواهد. حال مان حال خوبی 
نیست . از خودمان می پرسیم شهدا برای چه رفتند؟ برای 
اینکه »جان« بدهند تا حاال امروز جوانک فربه صاحب ژن 
خوب)!( سینه سپر کند و بادی به غبغب بیندازد و بگوید : 
»اگر شهدا جان دادند، عده ای هم پول دادند. جان متاعی 

است که هر بی سر و پایی دارد؟!« و زبان قاصر باشد از اینکه 
بگوید بی سر و پا آنهایی هستند که از خون همین شهدا 
و از نام آنها برای خود »نان« ساختند و پروار شدند. همان 
ها که در مسیر »اَمالک«، »ِمالک« شان را گم کردند. آنها 
که به اسم شهدا، ما و خودشــان و همه را شرمنده شهدا 
کردند. این روزها همه شــرمنده ایم. شرمنده غواص ها ، 
شرمنده بچه های گردان کمیل، بچه های هور و خیبر، به 
خاک افتاده های سرافراز در فکه و شلمچه و سوسنگرد، 
سرافرازان مقاومت در خرمشــهر، شرمنده عباس بابایی 
که سالگرد شــهادتش نزدیک است، شرمنده »مصطفی 
ردانی پور« که 35 سال پیش درست در چنین روزهایی 
شهید شد)15 مرداد62( و هنوز که هنوز است پیکر پاکش 
برنگشته است. ولی چقدر شرمندگی کافی است برای اینکه 
بخشیده شویم؟ برای اینکه حالل مان کنند شیربچه هایی 
که بودن امروزمان را تا ابد مدیون شان هستیم؟   آیت ا... 
طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان می گوید: »با به خیابان 
آمدن مشــکلی حل نمی شــود. اگر مــردم می خواهند 
 صدای خود را به مسئوالن برسانند، مسئوالن خودشان
 می دانند«. از آن سو آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد 
می گوید: » دولت و مجلس تماشاچی شده اند، شما مردم 
باید به صحنه بیایید.« و وقتی مردم به صحنه می آیند و 
مسئوالن می بینند و دولت نقش تماشاچی را ایفا می کند، 
طبیعی است که اپوزیسیون و معاندان نظام و حتی منافقین 
و نتانیاهو و ترامپ روی موج اعتراضات سوار شده و نقش 

حامی و دلسوز را ایفا می کنند؛ این دلقک ها و شومن ها و 
تروریست هایی که بویی از حقوق بشر و انسانیت نبرده اند و 
برای ایران دایه دلسوزتر از مادر شده اند. مردم گالیه مندند 
و رییس جمهور حتی درخواست اطرافیان خود برای تغییر 
در تیم اقتصادی کابینه را هم به هیچ می انگارد. از آن ســو 
عده ای می گویند با تغییر افراد، مشکالت حل نمی شود. 
مجلس به دنبال استیضاح و سوال از رییس جمهور است و 
اصالح طلب و اصولگرا همچنان به منافع خود می اندیشد. 
برخی از اکنون به انتخابات 1400 فکــر می کنند و ما به 
اینکه حضور همزمان »ظریف« و »پمپئو« در ســنگاپور 
چقدر جالب است فکر می کنیم! به »لیدرهای برندپوش« 
و آنهایی که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند، کاری 
نداریم. حساب مردم دردکشیده ای که تنها اعتراض شان 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی است را از همه آنهایی که 
 می خواهند اعتراضات مردم را به سمت و سوی سیاست های 
غرض ورزانه خود سوق بدهند، جدا می کنیم. رک و راست تر 
بگوییم از ژست ایران دوستی و مردم دوستی و دلسوز بودن 
امثال »رضا پهلــوی« چندش مان می شــود، از حمایت 
آمریکایی ها و سعودی ها و فرانســوی ها از گروهکی که 
دستش به خون جمعی از بهترین مسئوالن انقالب و مردم 
بی گناه این سرزمین آلوده است، متنفریم، از موج سواری 
ترامپ و نتانیاهو خوشحال نیســتیم، آمریکا را »منجی« 
نمی دانیم اما ... یک نفر باید باشــد که صدای این مردم را 
بشنود.چه اشکالی دارد همه مسئوالن مثل فرمانده سپاه 
امام رضا)ع( که در جمع معترضان مشهدی حاضر شد ، به 
درد و دل های شــان گوش داد ، با آن ها حرف زد و پس از 

مدتی تجمع پایان یافت، رفتار کنند؟ 
 ما به »خودی«های دلسوز نیاز داریم. به مسئوالنی مجاهد 
که خدمت به مردم را »وظیفه« بدانند و اهل کار و خدمت 
باشند نه کسانی که خودشان و ایل و تبارشان گرین کارت 
دارند و فرزندان شان به تفریحات الکچری در آن سوی دنیا 
مشغول اند و عروس هایشان فقط برند خارجی استفاده 
می کنند)!( و پسرهایشــان معتقدند شــهدا کار خاصی 
نکردند و ماشــین 400 میلیونی داشــتن نشانه زندگی 
الکچری نیست و خودشان هم معتقدند خیلی کار سختی 
دارند! ولی خب باید از آنها پرسید: »غواص هایی که مقابل 
گلوله تک تیراندازها ایستادند کار سخت تری داشتند یا 

مسئوالنی که امروز ادعای تحمل سختی دارند؟«

اردوغان خطاب به مردم: 
ارز و طالی خود را به »لیر« 

تبدیل کنید

رجب طیب اردوغــان، رییس جمهور ترکیه طی 
نشستی در مجتمع ریاســت جمهوری بش تپه 
آنکارا، برنامه صــد روزه ریاســت جمهوری در 
خصوص اهــداف مختلف اقتصــادی، فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی، توســعه دولت الکترونیک، 
تامین زیر ساخت های امنیتی و دفاعی و توسعه 

اقتصادی و صنعتی را اعالم کرد.
اردوغان در این رابطه اظهار داشــت: برنامه میان 
مــدت را تا پایان ماه آگوســت به اطــالع عموم 
خواهیم رساند. مطالعات برنامه راهبردی در دوره 
2019-2023 را آغاز کردیــم و برای انجام آن تا 

پایان ماه نوامبر برنامه ریزی شده است.
اردوغان با اشاره به اینکه در دوره ای که ترکیه با 
همه نوع تهدید و فشار روبه رو است، هر گونه تالش 
برای خودکفایی کشور مهم و ارزشمند محسوب 
می شــود، گفت: با یک جنگ اقتصــادی مواجه 
هســتیم؛ اما نگران نباشــید ما در این جنگ نیز 
پیروز خواهیم شد. برای عبور از مسائل اقتصادی 
که به دلیل گزارش های جانبدارانه سازمان های 
رتبه بنــدی اعتباری با آن روبه رو شــده ایم، در 
حوزه اســتقراض خارجی به ســمت بازار چین 

خواهیم رفت. 
در همین راستا اولین صادرات خود با یوان چین 
را انجام می دهیم. در دوره جدید بازار کشورهای 
چیــن، مکزیک، روســیه و هند بــرای صادرات 
محصوالت مان در اولویت هستند.  اردوغان سپس 
از شهروندان ترکیه خواست پس اندازهای شان به 
سایر ارزها و طالهای خود را به ارز ملی لیر ترکیه 

تبدیل کنند.

تصمیم چین برای اعزام نیروی 
نظامی به سوریه

»کی کیانجین« سفیر چین در سوریه پیشنهاد 
داده است که پکن می تواند در حمله آتی ارتش 
ســوریه به گروه های تروریستی در استان ادلب 
به اعزام نیرو پرداخته و در دیگر عملیات سوریه 
علیه گروه های تروریســتی در دیگر بخش های 
ســوریه نیز کمک کند. وی که با روزنامه الوطن 
سوریه مصاحبه می کرد،  افزود: چین تحوالت در 
سوریه را زیر نظر داشته و ارتش چین تمایل دارد 
تا به نحوی در کنار ارتش سوریه در مبارزه علیه 
تروریسم در ادلب یا هر بخش دیگر سوریه حضور 

داشته باشد.

سیاستمدار مشهور ناپدید شد!
رســانه ها در مورد غیبــت یک هفتــه ای یک 
سیاستمدار مشــهور، گمانه زنی های مختلفی 
می کنند.آنگال مرکل، صدراعظــم آلمان هفته 
گذشته در جشنواره بایرویت در شرکت همسرش 
»یوآخیم زاور« حضور داشــت و زاور پس از این 
مراسم برای اســتراحت به اقامتگاهی در ایتالیا 
رفت. معموال زوج ها تعطیالت خود را با یکدیگر 
می گذرانند، امــا زاور تنهایی به این ســفر رفته 
است. عالوه بر این، تقویم کاری ماه آگوست صدر 
اعظم آلمان خالی است و او حتی چند روز پیش 
در نشست کابینه دولت حضور نداشت و معاون 
ارشد او و »اوالف شولتز«، معاون وزیر دارایی به 

نمایندگی از او در جلسه حضور داشتند.
عدم حضور مرکل، موجب گمانه زنی های فراوانی 
در رسانه ها شده است، اما Bild اطمینان داد که 
مرکل همچنــان به کار خود ادامــه می دهد و با 
دولت در تماس اســت. بعضی از رسانه ها بر این 
 باورند که مــرکل در تعطیالت به ســر می برد.

شهدا شرمنده ایم

آلمان مانع انتقال ۴۰۰ 
میلیون دالر پول به ایران شد

 بانــک مرکــزی آلمــان بــرای ممانعت از 
بزرگ ترین انتقال وجه نقــد تاریخ آلمان در 

قوانین خود بازنگری می کند.
بانک مرکزی آلمان اعالم کرد در قوانین خود 
بازنگری خواهد کرد تا جلــوی انتقال 400 
میلیــون دالر وجه نقد از موجــودی یکی از 

حساب های ایران در آلمان را بگیرد.
این انتقال می تواند نشان دهنده بی اعتمادی 
تهــران بــه اروپایی ها در خصــوص اجرای 
تعهدات مالی این کشورها در قبال ایران در 
زمان نزدیک شدن به تحریم های واشنگتن 
باشد. ســخنگوی وزارت دارایی آلمان گفته 
اســت که این انتقال در صورت تحقق، یکی 
از بزرگ ترین انتقــاالت مالی نقد تاریخ این 

کشور خواهد بود.
ماه گذشــته ایران مقدمات اولیه این انتقال 
را انجام داده بود. این وجوه در حساب بانک 
ایران-اروپا که در هامبورگ مســتقر است 

سپرده گذاری شده است.
بانک مرکزی آلمان اعالم کرده که در قوانین 
خود بازنگری خواهــد کرد و تــا زمانی که 
ایران از مقاصــد خود برای اســتفاده از این 
وجوه شفاف سازی نکند اجازه این انتقال را 
نخواهد داد. حتی اگر اثبات شــود این وجوه 
در تامین مالی تروریســم استفاده نخواهند 
 شــد بانک مرکزی آلمان می تواند به بهانه

 تحریم های آمریکا جلوی انتقال این وجوه 
را بگیرد.

کنایه تند »نعمتی« به طراحان 
سوال از رییس جمهور

»بهروز نعمتی«، عضو هیئت رییسه مجلس، 
در توئیتر خود نوشت:»آقای دلیگانی فرمودند 
هیچ کدام از نمایندگان تهران سوال از رییس 
جمهور را امضا نکردنــد، باید عرض کنم اگر 
شــما کم هســتید ما هم بیاییم مثل شما 
شــبانه روز چوب الی چرخ دولت بگذاریم، 
شماها که با قلم و قدم و عمل از سرباز و ژنرال 
و نماینده و صندوق های کذایی و و و هرروز 

بحران جدید خلق می فرمایید«.

تنگه بی تدبیری را ببندید
امیر خجسته، رییس کمیســیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی مجلس در صفحه شخصی 
خــود در توئیتر درباره مســئولین فاســد 
اختالسگران نوشت: »مرزهای عبور را ببندید 
 تا مســئولین فاســد و ژن های خوب با پول

 بیت المال حاصل شده از اختالس و رانت از 
تنگه بی تدبیری به راحتی عبور نکرده و بیش 

از این اعتماد مردم را سلب نکنند«. 

سنگ تمام شهردار پاریسی 
برای گروهک منافقین

شــهرداری منطقه یک پاریــس در حمایت 
از گروهک تروریســتی منافقیــن، بنرهای 
ضدایرانی ایــن گروه را روی نمــای بیرونی 

ساختمان خود نصب کرد.
نصب این بنرهای ضدایرانی روی ساختمان 
شــهرداری منطقه یک پاریس، جدیدترین 
اقدام حمایتی فرانســه از گروهک ترویستی 

منافقین به شمار می رود. 
مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین در 
صفحه توئیتــر خود شــخصا از »ژان فرانکو 
لوگار« شهردار منطقه یک پاریس بابت این 

اقدام بشردوستانه )!( »عمیقا تشکر کرد«.

علیاصغریوسفنژاد
عضوهیئترییسهمجلس:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکــه »رییس جمهور آمریکا با طرح 
پیشــنهاد مذاکره با ایران به دنبــال ترمیم اعتبار از 
دست رفته اش در دنیاست«، گفت: ما اهل گفت وگو 
و مذاکره در چارچوب اصول سه گانه عزت، مصلحت و 
حکمت مورد تاکید مقام معظم رهبری هستیم؛ البته 

اگر شروط آن محقق شود.
علی نجفی خوشرودی درباره اینکه چطور می توان به 
صحبت های ترامپ مبنی بر مذاکره بدون پیش شرط 
با ایران آن هم در شــرایطی که برجام را نقض کرده، 
اعتماد کرد، گفت: آمریکا بعد از خروج از برجام هزینه 
ســنگینی داد به طوری که از آمریکا به عنوان ناقض 
عهد و اصول و مقررات بین المللی در دنیا یاد می شود. 
این اقدام ترامپ برای ترمیم اعتبار از دست رفته اش 
انجام شده که القا کند آمریکا اهل مذاکره است و ایران 
اهل مذاکره نیســت. اگر آنها به برجام پایبند باشند، 
عذرخواهی کنند و سیاست های خصمانه شان را کنار 
بگذارند امکان چنین چیزی وجود دارد. ایران بارها 

تاکید کرده که اهل گفت وگو و مذاکره هستیم.

آمریکا عذرخواهی کند، 
بعد مذاکره

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 رونمایی حزب ا... از پهپاد های 
خود برای نخستین بار

حزب ا... در دوازدهمین سال پیروزی در جنگ 
سال 2006، در منطقه ملیتا در جنوب لبنان از 

پهپادهای خود رونمایی کرد.

شهدا شرمنده ایم

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه »جامعه و نمایندگان منتظر ترمیم 
کابینه هستند« این امر را به نفع دولت دانست.

علی اصغر یوســف نژاد اظهار کرد: من موافقم 
در بخشــی از کابینه چه وزرا، معاونین رییس 
جمهــور، اســتانداران و حتــی معاونین وزرا 
ارزیابی هایی صورت گیــرد و هر کس ضعفی 
در عملکردش دارد مشمول تغییرات شود؛ چرا 
که اصرار بر ماندن کســانی که عملکرد خوبی 

نداشته اند به ضرر دولت و مردم است.
وی افزود: دولت می تواند بر اساس برنامه های 
خود عملکــرد وزرا را ارزیابی کند. نباید حتما 
منتظر سوال و اســتیضاح مجلس بمانند. اگر 
وزیر، مدیر، معاون رییس جمهور یا استانداری 
ضعیف اســت باید عــوض شــود. جامعه و 
نمایندگان منتظر ترمیم کابینه هستند و این 

به نفع دولت است.

 اصرار بر ماندن وزرا 
به ضرر دولت است

سیدحسیننقویحسینی
عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر 
اینکه جابه جایی افراد، تنها راه حل مشکالت اقتصادی 
نیست، خاطر نشان کرد: باید در کنار جابه جایی افراد، 
اقداماتی نظیر نظــارت و کنترل، برخــورد جدی با 
متخلفان و همچنین اصالح سیاســت های کنونی در 

دستور کار قرار بگیرد.
فاطمه رهبر ، درباره طرح برخی پیشنهادات به دولت 
مبنی بر ترمیم و اصالح کابینه، اظهار کرد: این روزها با 
توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، پیشنهادات 
بسیاری به دولت درباره  تغییر برخی وزرا و مسئوالن 
دولتی و ترمیم کابینه مطرح می شود؛ اما تاکنون دراین 

زمینه اقدام خاصی از سوی دولت مشاهده نکرده ایم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر 
اینکه راه حل مشکالت اقتصادی کشور تنها جابه جایی 
افراد نیست، اظهار کرد: باید در کنار جابه جایی افراد، 
اقداماتی نظیر نظــارت و کنترل، برخــورد جدی با 
متخلفــان و همچنین اصالح سیاســت های کنونی 
در دســتور کار قرار بگیرد؛ چرا که این اقدامات مانند 

حلقه های یک زنجیر به هم متصل هستند . 

جابه جایی افراد تنها راه حل 
مشکالت اقتصادی نیست

فعال سیاسی اصولگرا:

سیدحسین نقوی حسینی در خصوص مذاکرات 
ایران و آمریــکا و تاکید ترامــپ بر تحقق این 
مذاکرات، گفت: جمهوری اسالمی ایران یک 
بار با آمریکا پای میز مذاکره نشست و در قالب 
برجام، توافقــی هم صورت گرفــت؛ اما عدم 
پایبندی آمریکایی ها بــه توافق صورت گرفته 
سبب شد تا اعتماد و اطمینان ایران نسبت به 
آنها از بین برود.نماینده مردم ورامین  تصریح 
کرد: موضوعاتی مبنی بر بررسی مذاکرات ایران 
و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی یا مجلس 
مطرح شده است؛ اما با توجه به عدم اعتماد به 
آمریکایی ها این پیشنهاد قابل بررسی در هیچ 
نهاد و مجموعه ای نیســت.وی افزود: وزارت 
خارجه موضوع مذاکرات ایران با همه کشورها 
از جمله آمریــکا را رصد و ارزیابــی می کند، 
هم اکنون هم پاسخ ایران به آمریکا داده شده 

و نظر قطعی ما رد این پیشنهاد است.

اینجا هیچ کس پاسخ ترامپ 
را نمی دهد

پیشخوان

بین الملل

غواص های جنگ کار سخت تری داشتند یا مسئوالن؟
ترامــپ- ظریف؛مذاکره 

توئیتی

مجلس زیر ذره بین مجلس

چین :همچنان نفت ایران را 
می خریم

رانت های رونمایی نشده

چهره ها

عضو مجلس خبرگان رهبری: 
اگر ترامپ خواست به تهران بیاید، او را بپذیریم 

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در آیه ششم سوره توبه آمده است »َوإِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِکیَن اْسَتَجاَرَک َفأَِجْرُه 
َُّهْم َقْوٌم اَل یَْعلَُموَن ﴿6﴾ و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش  َحتَّی یَْسَمَع َکاَلَم ا...ِ ثُمَّ أَبْلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِک بِأَن
ده تا کالم خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومی نادانند« یعنی حتی اگر ترامپ اعالم 
کرد می خواهد به تهران بیاید و با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران صحبت کند، قرآن می گوید »او را بپذیریم و 
حتی امنیتش را هم تامین کنیم چون آنها ما را نمی شناسند و نادان هستند«. آیت ا... سیدهاشم بطحایی یادآور 
شد: آمریکایی ها دروغ می گویند و به حرفی که می زنند پایبند نمی مانند؛ اما برخی امروز در داخل کشور می 
گویند »رییس جمهور آمریکا کوتاه آمده و برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران اظهار تمایل کرده است، چرا ما 
مذاکره را نمی پذیریم« برای آنکه این بخش از جامعه نیز به ماهیت دروغین نیت آمریکایی ها پی ببرند و توپ 

هم در زمین آمریکایی ها بیفتد، معتقدم می توان به رهنمودهای قرآن توجه کرد.

واکنش »سیاست روز« به سخنان مطهری درباره سپاه:
به نمایندگان بی خاصیت مجلس بپرداز!

روزنامه اصولگرای »سیاســت روز« خطاب به علی مطهری نوشت: ای کاش در موقعیتی که هستید، نماینده 
مردم البته نماینده مردم چهارراه ولیعصر)عج( به باال، در این اوضاع و احوال اقتصادی مردم به وظیفه نمایندگی 
خود عمل می کردید و در مجلس از رییس محترم جمهور که قسم خورده قانون اساسی است و حافظ منافع 
اسالم و ایران و انقالب است، سوال می کردید.جناب مطهری! فراموش نکنید شما سر سفره عریض و طویل این 
انقالب فربه شدید و فراموش نکنید امام)ره( فرمودند که اگر سپاه نبود کشور هم نبود.جناب مطهری! صدای 
مردم پابرهنه و انقالب کرده رو می شنوی؟ جناب مطهری! صدای پدران شرمنده در نزد دختران و پسران شان 
در موقع ازدواج را می شــنوی به خاطر نبودن قوانین تسهیل خدمات توسط تو و امثال مرفه بی درد تو در نزد 
خانواده شرمنده اند. جناب مطهری! چقدر زیبا بود در این موقعیت به جای پاسخ دادن به فرمانده سپاه  به عدم 

کارایی و بی خاصیت نمایندگان مجلس همچون خودتان می پرداختید. 

فضای مجازی

 دستگیری لیدرهای برندپوش
 در تجمعات اصفهان

فارس: چندروز پــس از تجمعــات صنفی 
صنعتگران در منطقه امیرکبیر اصفهان )شاپور 
جدید(، چند لیدر سازمان دهی شده که برای 
بهره بــرداری از این اعتراضات صنفی، ســعی 
در ایجاد تنش و تهییــج مطالبه گری مردم و 
فعاالن اقتصادی را داشــتند، توسط نیروهای 
انتظامی و امنیتی اصفهان دســتگیر شدند.بر 
اساس مستندات موجود، این دستگیرشدگان 
با لباس هــای برند و مــارک دار خود کمترین 
شباهتی به قشر کم درآمد و کارگران کارگاه های 
صنعتی نداشــته؛ اما با تالش زیاد سعی در به 
انحراف کشاندن شیوه طرح مطالبات اقتصادی 
تجمعات را داشــتند.طرح شعارهای سیاسی 
تنــد در ســایه مطالبات صنفــی صنعتگران 
منطقه امیرکبیر اصفهــان و تالش برای ایجاد 
تنش در تجمــع مردم از جملــه اقدامات این 
افراد بود که منجر به دســتگیری آنها شد.به 
گزارش فارس، از روز سه شنبه گذشته جمعی 
از کسبه شــهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان و 
مغاز ه داران این منطقه در تجمعی نســبت به 
شــرایط قطعی برق، وضعیت بیمــه و مالیات 
و نیــز بدهی شــرکت های دولتــی اعتراض 
کردند.در پایان این تجمعــات که با همراهی 
و حمایــت نیروهای انتظامی بــرای حفاظت 
از ســرمایه بازاریان و صنعتگــران و نیز حفظ 
امنیت تردد مردم برگزار شــد، برای پیگیری 
موضوع توسط مسئوالن استانی و نمایندگان 
اصناف درگیر موضوع قول مساعد داده شد که 
 طی دو روز، بعد از تجمع روز سه شــنبه ضمن 
حل شدن موضوع قطعی برق، سایر مشکالت 
نیز در کارگروه های مشــترکی طــرح و برای 
ایجاد راه های برون رفت تدابیری اتخاذ شــود.

علی رغم گفته کسبه و فعاالن اقتصادی منطقه 
مبنی بر عدم پیگیری مطالبات از طریق تجمع 
در روزهای پس از سه شنبه و حتی چهارشنبه، 
گروهی از افراد که برای مغــازه داران خیابان 
امیرکبیر اصفهان نیز ناشــناخته بودند تالش 
کردند تــا در روز چهارشــنبه و پنجشــنبه 
با بهره بــرداری از ایــن اعتراضــات صنفی، 
 مطالبه و تقابــل را به صــورت خیابانی ادامه 

دهند. 
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تخصیص ارز دولتی برای واردات موبایل
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

خـبر

 مصرف »آب« 
در استان اصفهان کاهش یافت

بررسی شاخص ها و نماگرهای اقتصادی اصفهان 
در سه ماه نخست امسال نشان می دهد که مصرف 
آب شهری و روســتایی در این استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته، روند نزولی داشته 
است. براســاس جدیدترین گزیده شاخص ها و 
نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان 
که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
منتشر شده، مصرف »آب« در این منطقه در سه 
ماه نخست امسال، روند نزولی داشته است. میزان 
کل مصرف آب شهری نیز در استان اصفهان )به 
جز شهرستان کاشان( 71 میلیون و 871 هزار 
متر مکعب بوده که نسبت به سه ماه نخست سال 

گذشته 6/1 درصد کاهش یافته است.
مشترکان خانگی بیشترین سهم را با 76 درصد از 
مصرف کنندگان آب شهری در اختیار دارند که 
سهم آنها از مصرف آب در این مدت نسبت به بهار 

سال گذشته 3درصد کاهش یافته است.

سهم مشترکان صنعتی، تجاری، عمومی و دولتی، 
آموزشی و مذهبی، آزاد و بنایی و سایر از مصرف 
آب شهری نیز به ترتیب، دو، هشــت، سه، دو، 
یک و هشــت درصد اســت. به گزارش ایرنا، با 
توجه به کاهش منابع آبی و ذخیره ســد زاینده 
رود، آب انتقالی به تصفیه خانه »باباشیخ علی« 
اصفهان برای تامین آب شرب این استان از اواخر 
اردیبهشت ماه امســال حدود 40 درصد کاهش 
یافت. همین امر موجب افت فشار آب در شبکه 
توزیع، به ویژه برای مشترکان خانگی در شهرهای 

بزرگ از جمله کالن شهر اصفهان شد.

بازار

دوچرخه مخصوص کودکان

5 فروند هواپیمای ATR وارد 
کشور می شود

پنج فرونــد هواپیمای ATR وارد ناوگان شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران می شود. پیش 
از این، هشــت فروند هواپیما وارد ناوگان  شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران شده بود که با 
احتساب این پنج فروند، جمعا 13 فروند هواپیمای 
ATR وارد ناوگان »هما« می شود. این هواپیماها از 
فرودگاه »تولوز« فرانسه به سمت ایران به پرواز در 
 ATR می  آیند. »ایران ایر« قرارداد خرید 20 فروند
در گام اول و در گام دوم 20 فروند ATR دیگر را با 

شرکت هواپیماساز ATR  دارد.

 اصفهان 
در میان بدترین های جایگاه کسب و کار

هر سال دریغ از پارسال!

چند وقتی اســت که صــدای اعتراضــات فعاالن 
اقتصادی در زمینه نامساعد بودن محیط های کسب 
و کار در اصفهان باال رفته است. اینکه سرمایه ها از 
اصفهان در حال فرار اســت و سرمایه داران، به رغم 
تمام ژست های تبلیغاتی در اســتان تمایلی برای 
حضور و ورود سرمایه هایشــان به اقتصاد اســتان 
ندارند . این موضوع معضلی است که طی چند سال 
اخیر دامن اقتصاد استان را گرفته و در بلندمدت، 
زمینه هــای کاری و جو اقتصادی در اســتان را به 
هم ریخته اســت. حاال اصفهان به عنوان هفتمین 
استانی که بدترین محیط کســب و کار در ایران را 
داراست، معرفی شده اســت. فضای کسب و کار از 
جمله شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی 
هر کشور و منطقه  است که با استناد به آن می توان 
به تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت. محیط 
فضای کسب و کار در کشــورها هرچه شفاف تر و 
رقابتی تر باشد منجر به افزایش سالمت اقتصادی 
کشــورها و اتخاذ سیاســت های مطلوب شده و 
روند بهبود شــاخص ها اقتصادی را در پی خواهد 
داشت. حاال این آمار در کشو ر و در اصفهان، اوضاع 
مساعدی ندارد. اگر چه آمار کلی ارائه شده از محیط 
کسب و کار در ایران، روندهای دشوار و سخت شدن 
این محیط را نشان می دهد، اما در این میان هستند 
استان هایی که به رغم شــرایط نه چندان مساعد 
کشــور،  در زمینه های اقتصادی از جمله اشتغال 
و کسب و کار پیشــرفت هایی را داشته اند.  فضای 
کسب و کار و بهبود آن، از جمله موضوعاتی است که 
در دهه های اخیر بسیار مورد توجه کارشناسان قرار 
گرفته و بسیاری از آن ها بر این باورند که راه رشد و 
توسعه اقتصادی هر کشوری از بهبود فضای کسب و 
کار می گذرد. فعاالن اقتصادی، مولفه های غیرقابل 
پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و 
محصوالت، دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی 
سیاســت ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به 
کسب و کار را نامناسب ترین و مولفه ها و محدودیت 
دسترسی به حامل های انرژی، محدودیت دسترسی 
به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در 
ارائه خدمات و محصوالت را مناسب ترین مولفه های 
محیط کسب و کار کشور ارزیابی کرده اند. آخرین 
گزارش پایش محیط کسب و کار، نشان می دهد که 
فضای کسب و کار ایران در بهار 97 نسبت به فصل 
قبل سخت تر شده است. نتایج این گزارش نشان می 
دهد که در بهار 97 در بین 31 استان کشور، محیط 
کسب و کار اســتان های گیالن، فارس و زنجان با 
کسب نمره 5/71، 5/5 و 5/75 سهل ترین محیط 
و محیط کسب و کار استان های خراسان شمالی، 
سیستان و بلوچستان و خوزستان به ترتیب با کسب 
نمره 6/68، 6/6 و 6/56 دارای سخت ترین محیط 
کسب و کار بوده اند.همچنین محیط کسب و کار 28 
استان کشور در بهار 97 نسبت به زمستان 96 سخت 
تر و محیط کسب و کار دو استان )فارس و آذربایجان 
شرقی( سهل تر شده است. محیط کسب و کار استان 
اصفهان از دیدگاه فعاالن اقتصادی، نسبت به فصل 
گذشته تغییری نکرده اســت  و باز هم اصفهان در 
میان بدترین ها ماندگار شده اســت! بررسی آمار 
سال گذشــته در همین رابطه نیز نشان می دهد 
که اصفهان جایگاه مناســبی در میان محیط های 
کسب و کار را ندارد. گزارش آماری مرکز پژوهش 
های مجلس نشــان می دهد که از بهار 91 تا بهار 
94 شرایط محیط کسب و کار استان اصفهان، رشد 
بسیار ناچیزی داشته است و از 6/52 در بهار سال 91 
به 6/57 در بهار 94 رسیده است. آن هم در شرایطی 
که بیشتر از هر زمان دیگری و عده های مسئوالن 
برای تسهیل اشــتغال و فرآیندهای کاری در این 
استان به گوش می رســد و انگار آنچه کمتر نمود 
می یابد، همین عملی شــدن وعده های رنگارنگ 

مسئوالن اقتصادی استان است.

دوچرخه بچه گانه بونیتو 
مدل 113 سایز12

 253,000
تومان

دوچرخه بچه گانه بونیتو 
مدل 114 سایز12

 258,000
تومان

در حالی که چندی پیش وزیر ارتباطات از تخصیص ارز 4200 تومانی 
برای واردات موبایل های زیر 300 دالر خبر داده بود، رییس سازمان 
توسعه تجارت، این خبر را رد کرد و گفت: امکان چنین کاری وجود 

ندارد.
»مجتبی خســروتاج« با اعالم این خبر اظهار کرد: در اواخر تیرماه 
موبایل از گروه دوم کاالی وارداتی به گروه سوم رفته و قرار بر این شد، 

کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند، ارز مورد نیاز خود را از طریق 
»ســامانه نیما« تامین کنند. او در ادامه توضیح داد: به دلیل اینکه 
نمی توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت، طرح تخصیص 
ارز دولتی برای موبایل های زیر 300 دالر در جلســه بررسی مسائل 

اقتصادی با حضور معاون اول رییس جمهور رد شد. 
خســروتاج  با بیان اینکه واردات موبایل با ارز 4400 تومانی ممکن 

نیست، اعالم کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق 
ســامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.  در ســامانه نیما 
صادرکنندگان کاالهای غیر پتروشیمی و فوالدی به نرخ رقابتی 
ارز حاصل از صــادرات خود را عرضه می کننــد و وارد کنندگان 
فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نســبت به 

واردات اقدام کنند.

  رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد:
تخصیص ارز دولتی برای واردات موبایل

قرار است سیم کارت کودکان از طریق 
ارائه محتوا و امکانات جذاب و متنوع، فضای 
جدیدی را برای قشر کودک و نوجوان در حوزه 
ارتباطات فراهم آورد و نیازهای این رده سنی 
در فضای مجازی را اغنا کنــد تا خانواده ها با 
کمال اطمینان اجازه دهند فرزندانشــان به 

فضای مجازی ورود کنند 
در چنین شرایطی، طبیعی است که دسترسی کودکان 
و نوجوانان به سیم کارت های معمولی، نگرانی هایی در 
میان والدین آنها ایجاد کند. بر همین اساس چند ماه 
پس از ورود اپراتورهای غالب کشــور به عرصه ارائه 
خدمات 3G و 4G، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
رادیویی به عنوان بخش قانونگذار وزارت ارتباطات، 
اپراتورهــای ارتباطــی را ملزم کرد تا به ارائه ســیم 

کارت های مخصوص کودکان و نوجوانان بپردازند.
 بر این اساس، اپراتورها موظف شدند خدمات تلفن 
همراه را با قابلیــت اعمال برخــی مدیریت ها برای 
استفاده کودکان و نوجوانان برای یک یا چند دسته 
از خدمات تلفن همراه نظیــر صوت، تلفن تصویری، 
پیام کوتاه، پیــام چندرســانه ای و اینترنت یا اضافه 
کردن برخی قابلیت ها چون امکان تماس خانوادگی 

یا گروهی براساس درخواست مشترک، فراهم کنند.
به تازگی اعالم شد که ســیم کارت مختص کودک 
و نوجــوان در نمایشــگاه »الکامپ« با نــام تجاری 
»تین تاک« رونمایی  شده است. این سیم کارت قصد 
دارد از طریق ارائه محتــوا و امکانات جذاب و متنوع، 
فضای جدیدی را برای قشر کودک و نوجوان در حوزه 

ارتباطات فراهم آورد و همه 
نیازهــای این رده ســنی 
در فضای مجــازی را اغنا 
کند. در نتیجه خانواده ها 
با کمال اطمینــان اجازه 
دهند  فرزندانشان به فضای 
مجازی ورود کرده و از این 
سیم کارت استفاده کنند. 

براین اســاس، با این کار در کنار ایمن سازی فضای 
مجــازی برای کــودکان و نوجوانــان، زمینه جدید 
اقتصادی برای بخش خصوصی نیز فراهم می شــود 

و تولیدکننــدگان محتوا، 
با ارزیابی عالیق و سالیق 
نســل های مختلــف و با 
اســتفاده از بازخوردهایی 
که می گیرنــد، محتوای 
جدیدی را برای ســنین 
خــاص تولیــد می کنند. 
ضمــن اینکــه امــکان 
پیوندخوردن با سیستم های آموزش و پرورش وجود 
دارد تا برنامه کالســی، کارنامه، ویدئوهای آموزشی 

برای فرد در دسترس باشد.

 این ســیم کارت مانند همه اپراتورهای فعال کشور، 
به شبکه سراسری مخابراتی کشور متصل می شود؛ 
اما برای فضای مجازی به گونه ای طراحی شده است 
که کودکان و نوجوانان فقط در یک شرایط و محیط 
امن، امکان فعالیت خواهند داشــت. در حقیقت این 
اپراتور یک پلت فرم را در اختیار کاربران قرار می دهد 
تا توسط آن، همه اپلیکیشن هایی که در کشور وجود 
دارد و برای کوکان و نوجوانان مناسب است را به دست 
بیاورند. اپراتورهای موبایل باید در ســیم کارت های 
مختص کــودکان و نوجوانــان، ویژگی هایی تعبیه 
می کردند که والدین براساس نیاز فرزندان خود این 
ســیم کارت ها را تهیه کرده و در اختیار فرزندانشان 
بگذارند. همچنین براســاس این طــرح، اپراتورها 
می توانند برخی از شماره های قابل واگذاری خود را 
به کودکان و نوجوانان اختصاص دهند. اما در مقابل، 
مشترکان تلفن همراه باند پهن برای این رده سنی نیز 
دارای مســئولیت هایی نظیر حقوقی و مالی خواهند 
بود. براین اساس مشترکان موظف هستند در صورت 
فراهم سازی امکان اســتفاده از خدمات تلفن همراه 
باند پهن موبایل برای فرزندان کودک و نوجوان خود، 
مسئولیت کاربرد را بپذیرند و بر خدمات گیری کودک 

و نوجوان خود نظارت فعال داشته باشند.
پیش از این و در شرایطی که مدتی از مصوبه مذکور و 
مدت 6  ماهه اپراتورها برای ارائه این سیم کارت ها می 
گذشت، از میان اپراتورهای مختلف، »رایتل« موفق به 
ارائه چنین سیم کارتی شــده و خدمات خاصی را در 

اختیار این قشر قرار داده بود.

ماجرای سیم کارت مخصوص کودکان چیست؟

رییس اداره جنگل های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، گفت: با اجرای طرح بیولوژیک برای 
حفظ منابع طبیعی استان، بذر گونه های جنگلی بادام اســکوپاریا، بادام آمارا و ارژن، در وسعتی از عرصه های 

طبیعی شهرستان های لنجان، نطنز، خوانسار، شاهین شهر، میمه و سمیرم کاشته می شود.
»مرتضی برزو زاده« اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این طرح کشت گیاهی را 6 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: 
کشت گیاهی گونه های جنگلی به منظور کنترل فرسایش خاک و توسعه پوشش گیاهی، اصالح و احیای مراتع 

تخریب شده در عرصه های منابع طبیعی استان اصفهان اجرا می شود.

بذرکاری بادام 
جنگلی در ۸۴۰هکتار 

عرصه منابع طبیعی عی
طبی

بع 
  من

 

این روزها که نوسانات چشــمگیر نرخ دالر و ارز موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی و اولیه شده و 
به دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشــته است، خبرهای نگران کننده ای از وضعیت 
معیشتی کارگران به گوش می رســد. چنانچه رییس کانون هماهنگی شــورای اسالمی کار استان 
 اصفهان معتقد است که قدرت خرید جامعه کارگری نسبت به سال 96 با کاهش 48 درصدی مواجه 

بوده است.
 »احمدرضا معینی« افزود: در روزهای پایانی سال گذشته، درصد حقوقی کارگران مقداری افزایش 
یافت؛ هرچند معتقدم این افزایش چندان قابل توجه و قادر به پوشش هزینه سبد معیشتی آنها نبود. 
وی ادامه داد: اما به دنبال تورم ایجاد شــده از ابتدای ســال جاری تاکنون، درحالی که هنوز به میانه 
سال نرسیده ایم، متاسفانه رقم افزایش دستمزد با نرخ تورم ایجاد شده هیچ سنخیتی ندارد و به هیچ 
وجه پاسخگوی نیاز کارگران و سبد معیشتی آنها نیست. رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار 
استان اصفهان، با اشاره به تشکیل نخستین جلسه جهت رسیدگی به این معضل، اظهار کرد: اعضای 
شورای کار کشور متشکل از وزیر کار، صنایع و اقتصاد، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرما، در 
صورت وقوع شرایط ضروری و بحرانی، هر یک از اعضای این شورا درخواست تشکیل جلسه می دهد.

وی با بیان اینکه در این راستا به عنوان نماینده کارگران در شورای اسالمی کار کشور درخواستی مبنی 
بر حل بحران وضعیت معیشتی کارگران از طریق اعطای یارانه از سوی دولت مطرح کرده ایم، گفت: 
قرار بر این شد تا در همین ماه، عالوه بر تشکیل جلسه ای دیگر، نظرات ارائه و راهکارها عنوان شود. وی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز کارفرمایان قدرت افزایش حقوق کارگران را ندارند، اظهار کرد: از 
دولت می خواهیم در شرایط کنونی با پیشنهاد ارائه سبد معیشتی یا توزیع در قالب کاال یا واریز یارانه 

نقدی به حساب کارگران موافقت کند.

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان:

سبد معیشت کارگران نصف شد!

به تازگی اعالم شد که سیم کارت 
 مختص کودک و نوجوان 

در نمایشگاه »الکامپ« با نام تجاری 
»تین تاک« رونمایی  شده است

با برگزاری دهمین نمایشگاه متالورژی، فوالد و ریخته گری؛
بزرگان صنعت فوالد کشور در اصفهان گرد هم می آیند

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته با حضور بزرگان صنعت 
فوالد، در اصفهان برپا می شود. مشارکت کنندگان از استان های تهران، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، فارس، 
مرکزی، قم و خراسان رضوی در این نمایشگاه حضور  می یابند و دستاوردهای خود را در زمینه های ریخته گری، 
تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته، تصفیه خانه های صنعتی و خدمات 
صنعت متالورژی  در 333 غرفه در معرض بازدید متخصصان و بازدیدکنندگان قرار می دهند. در حوزه معدن و 
صنایع معدنی نیز مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، انواع زغال سنگ و کک، مشاوره و ژئوتکنیک، اکتشاف، حفاری 

و استخراج، انواع تجهیزات معدن، ماشین  آالت سنگین و پیمانکاری معادن به نمایش گذاشته می شود. 

رییس هیئت مدیره انجمن قیر استان اصفهان:
شرکت تعاونی قیر استان تشکیل می شود

رییس هیئت مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی قیر استان، با هدف تامین خوراک تولیدکنندگان 
تشکیل می شود.»معماریان« در مجمع عمومی انجمن صنایع قیر و بسته بندی فرآورده های نفتی  استان اصفهان، 
اظهار کرد: این انجمن طی پنج سال فعالیت خود تالش کرده است تا مسایل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قیر 
و صنایع وابسته را دنبال کند و در این راستا بیش از 120 نامه به ارگان ها  و سازمان های مسئول ارسال کرده است. 
وی مهم ترین چالش تولیدکنندگان قیر استان را تحویل مواد اولیه از سوی پاالیشگاه برشمرد و افزود: شرکت تعاونی 
تولیدکنندگان قیر با هدف تامین خوراک برای اعضای انجمن به زودی تشکیل می شود. معماریان تاکید کرد: این 

شرکت تعاونی می تواند عرضه قیر استان را بین فعاالن این بخش تقسیم کرده و زمینه صادرات را فراهم کند. 

مرضیه محب رسول

واگذاری به  اجاره یک باب مغازه از موقوفه اهل بیت )ع( واقع در شاهین شهر، خیابان فردوسی، فرعی 3 شرقی، پاساژ 
یاس  به مدت یکسال با مبلغ اجاره پیشنهادی ماهیانه 7/300/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخ 97/05/24 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

واگذاری به اجاره یک باب مغازه از موقوفه مسجدالکریم ردانی پور واقع در شــاهین شهر بلوار نبوت خیابان همت 
جنب مسجد به مدت یکسال با مبلغ اجاره پیشنهادی ماهیانه 4/400/000 ریال. مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 97/05/24 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی مزایده نوبت اول

مهدی قربانی - سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

مهدی قربانی - سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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آثار خطاطان مشهور اصفهان  در حراج هنرهای 
تجسمی

پیشنهاد سردبیر: درشهر

 آثار خطاطان مشهور اصفهان 
در حراج هنرهای تجسمی

مسئول برگزاری حراج آثاری از استادان هنرهای 
تجســمی ایران گفت: امیدواریم روزی برســد 
که چنین آثاری به مزایده برسد نه صرفا حراج 
وحق مطلب آنها ادا شــود.برای رسیدن به این 
هدف رســانه های جمعی باید دست به دست 
هم دهند و اخبار نمایشگاه های هنری را بیش 
از پیش تحت پوشــش قرار دهند. »احمدتک« 
در خصوص حراج آثاری از اســتادان هنرهای 
تجسمی ایران، اظهار کرد: جمع آوری این آثار 
به سال های گذشــته برمی گردد و حدودا ۲۰ 
سال زمان برده اســت. وی افزود: یکی از دالیل 
طول مدت نمایشگاه، تعداد باالی این قطعه های 
هنری و درک شرایط  اقتصادی کشوراست، هدف 
از عرضه این مجموعه، حــراج به معنای واقعی 
کلمه است و قیمت هایی که برای این قطعه های 
هنری درنظر گرفته شــده کمتر از قیمت بازار 
اســت. مســئول برگزاری این حراج با گالیه از 
وضعیت اقتصادی امروز هنر کشــور، ادامه داد: 
امیدواریم روزی برسد که چنین آثاری به مزایده 
برســد نه صرفا حراج وحق مطلب آنها ادا شود.

برای رسیدن به این هدف رسانه های جمعی باید 
دست بدســت هم دهند و اخبار نمایشگاه های 
هنری را بیشتر از پیش تحت پوشش قرار دهند.

همچنین مدیر مجموعه گالــری ارژنگ گفت: 
این حراج بامجموعه ای از آثار ارزشمند استادان 
خوشنویسی، مطال و نگارگری کار خود را آغاز 
کرده است. حســین میرمحمدصادقی با بیان 
اینکه بیش از ۳۰۰ اثر از آثار نفیس هنرمندان 
هنرهای تجسمی در این گالری حراج شده است، 
ادامه داد: آثار خطاطــان بنام اصفهان همچون 
مرحوم فرادی، مرحوم فضائلی و سرهنگ صرام و 
استادان مشهور  از سایر شهرهای کشورمان ارائه 
شده و  بیشتر آثار هم به صورت آلبومی به نمایش 

گذاشته شده است.

آغاز بازسازی »خانه تاریخی 
شیخ السالم دربندی« 

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان آران 
و بیدگل از آغاز عملیات بازسازی »خانه تاریخی 
شیخ الســالم دربندی« در شهرســتان آران و 

بیدگل خبر داد.
مجید نوری با اعالم این خبر افــزود: با توجه به 
فرسودگی گسترده بنای یاد شده و پس از مراحل 
آواربرداری، عملیات بازســازی بنــا با همکاری 

شهرداری آران و بیدگل آغاز شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان آران و 
بیدگل خاطر نشان کرد: با توجه به پالن معماری 
اولیه و الحــاق امالک همجوار به این بنا شــاهد 
بازسازی به وفق معماری اولیه بنا خواهیم بود و 
پس از اتمام عملیات بازسازی خانه تاریخی شیخ 
الســالم دربندی به کاربری اولیه خود، مدرسه 

شیخ السالم باز گردانده می شود.
خانه تاریخی شــیخ الســالم دربندی به شماره 
۱۴۹۱۰ در ۱۶ اســفند ماه سال ۸۴ در فهرست 

آثار ملی به ثبت رسیده است.

داستانی از ارنست همینگوی 
برای نخستین بار منتشر می شود

داســتان کوتاهی از ارنســت همینگوی که سال 
۱۹۵۶ نوشته شــده برای نخســتین بار منتشر 
می شــود. »اتاقی رو به باغ« داســتان کوتاهی از 
ارنست همینگوی که ســال ۱۹۵۶ نوشته شده و 
داستانش در هتل »ریتس« پاریس که مورد عالقه 
وی بود رخ داده، برای اولین بار در دسترس عموم 
قرار می گیرد. این داستان که ماجرایش در دوران 
تسخیر پاریس توســط آلمان نازی اتفاق افتاده، 
شبیه خیلی از داســتان های دیگر همینگوی که 
با موضوع  پاریس و دوران جنگ نوشــته شــده، 

بوده است.
داستان »اتاقی رو به باغ« همراه دیگر داستان های 
همینگوی در کتابخانه کنگره و کتابخانه جان اف 

کندی در ماساچوست نگهداری شده است.

خبر

کتاب باز
بدون این فیلم ها خوبیم!

به بهانه اکران »دشمن زن« در پردیس سینمایی چهارباغ؛

برای اینکه بتوانید به »دشمن زن« که این روزها در پردیس ســینمایی چهارباغ روی پرده نمایش 
رفته، نمره خوبی بدهید و از نکات مثبت این فیلم بنویسید، باید سطح توقعات خود را به شدت پایین 
بیاورید؛ هرچند حتی در این صورت هم شاید به ســختی بتوانید نکته مثبتی پیدا کنید مگر اینکه 
طرفدار همان سینمای به اصطالح »شونه تخم مرغی« باشید که فقط می خواهد از مخاطب خنده 

بگیرد آن هم به هر قیمتی و از هر روشی. 
داســتان فیلم درباره آدم هایی اســت که می گویند مرد بدون زن حالش خوب است؛ اما خیلی زود 

می فهمند که حال شان خوب نیست و باقی داستان!
»دشمن زن« شاید نتیجه غالب شدن آن دسته از کسانی است که می گفتند سینمای خاص را نباید به 
مخاطب تحمیل کرد. فیلمی که فرمت ندارد و به شدت تکراری و کلیشه ای است. در یک کالم بد است. 
»دشمن زن« ادامه فیلم هایی است که دریکی دو سال اخیر زیاد می بینیم و شاید این فیلم را بتوان 
پایین ترین نقطه سقوط سینمای ایران به ورطه خنده محض آن هم با شوخی های مبتذل، جنسی و 
سخیف دانست. سینمایی که سودای اخالق مداری دارد؛ اما چیزی فراتر از دغدغه های جنسی عرضه 
نمی کند.  از خط اصلی داســتان بگیرید تا کاراکترها و دیالوگ ها، همه و همه از میان سینمای فیلم 
فارسی، فیلم های افتضاح دهه هشتاد و شــوخی های رایج فضای مجازی بر خواسته است و به اندازه 
همین شوخی ها هم پوچ و سطحی است. فیلمنامه ندارد، کاراکترها بی هدف روی پرده پرسه می زنند، 
عاشق می شــوند و فارغ، معرفت به خرج می دهند و بی مرامی می کنند و خط اصلی داستان در میان 

مسیر خطی و بی افت وخیز گم می شود. ملغمه ای از »گنج قارون« تا »بی وفا« است! 
گویا نویســنده تمام دیالوگ هــا و موقعیت ها را از روی شــوخی های تلگرامی که هــرروزه آنها را 
می خوانیم، نوشته است!  این استفاده بی شرمانه از کمدی که توسط مردم ساخته شده و دست به دست 
می شود و دوباره به همان مردم فروخته و خورانده می شود در فیلم های این روزها زیاد دیده شده؛ اما 
در »دشمن زن« آن قدر زیاد است که فکر می کنیم اگر فضای مجازی نبود احتماال اصال فیلمی به نام 

»دشمن زن« هم نبود. 
فیلم، ادعای بررسی فانتزی یک موقعیت واقعی و جدی را دارد؛ اما آن قدر بد نوشته و ساخته شده که 
تماشاگر را از فرط غیراستاندارد بودن به خنده می اندازد. فیلمی که هم مردان و هم زنان در آن برای 
خنده گرفتن از تماشاگر مسخره می شوند و به شــنیع ترین و زشت ترین اعمال انسانی که به عبارت 

بهتر کاریکاتوری از یک انسان است، دست می زنند.
وقتی نام »حســین فرحبخش« را به عنوان تهیه کننده فیلم می بینیم، نباید انتظار بیشتری داشته 
باشیم. فیلم قرار بود از مردانی حرف بزند که خیال می کنند بدون زن ها حال شان بهتر است و در پایان 

مخاطب را به این نتیجه می رساند که سینمای ایران بدون این فیلم ها حال بهتری دارد!

سارا بهرامی 

شبکه گروه های ترویج کتابخوانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در نظر دارند افراد، گروه ها، تشکل های مردمی و نهادهای غیردولتی دارای فعالیت های موثر و 
نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی را معرفی کنند و با همین هدف، برای پنجمین دوره متوالی، 

جشنواره مروجان کتابخوانی برگزار می کند.
شرکت کنندگان در این جشــنواره می توانند در بخش های گروه ها و نهادهای غیردولتی، افراد، 
بخش بین الملل و بخش نگاه ویژه شامل معلمان مدرسه، اســتادان دانشگاه، امامان جماعت، 
کتابداران، کتاب فروشی ها و کتاب فروشان، مهدکودک ها و مربیان مهدکودک، واحدهای صنفی، 
بخش خصوصی و مراکز خدمات عمومی و همچنین مروجان الکترونیکی و دنیای مجازی در این 

رقابت فرهنگی شرکت کنند.

همچنین بخش »نشان استمرار« به افراد یا گروه هایی تعلق دارد که در دوره های گذشته برگزیده 
شده اند، آنها می توانند با ارائه گزارشی از فعالیت های گذشته و طرح های نو در این بخش شرکت 

کنند.
افراد و گروه هایی در این بررسی ها برگزیده شناخته می شوند که واجد شاخص های انتخاب به 

این شرح باشند:
 تاثیر پایدار در گسترش کتابخوانی میان مردم

 خالقیت و نوآوری در برنامه ها و شیوه های اجرایی
 استفاده مناسب از مشارکت مردم و چهره ها

 استفاده خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیت های عمومی و مردمی
 قابلیت معرفی به سایر مناطق به عنوان الگو

 اثربخشی فعالیت های کتابخوانی در رفتارهای اجتماعی یا فعالیت های عمومی مردم
 فعالیت به شکل داوطلبی و فعالیت در قالب گروهی

  عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن رویــداد فرهنگــی می توانند بــه نشــانی اینترنتی
  moravejan.ir  یا bookpromotion.ir  مراجعه کرده و فرم شــرکت در جشــنواره را پر

 کنند. 

فراخوان جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی

ابالغ راي
5/222 شماره دادنامه : 9709970351500451 شماره پرونده: 9609980351501297 
شماره بايگاني شعبه: 961487  خواهان: ليزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي با وکالت 
آقاي اسماعيل عيدي وندي فرزند محمود به نشاني اســتان اصفهان شهر اصفهان شيخ 
صدوق شمالي نبش کاخ سعادت آباد شرقي ساختمان وکال ط 2 واحد 6، خواندگان: 1- آقاي 
حيدر علي رضائي فرزند فريدون به نشاني استان اصفهان خيابان ارغوان کوچه پايين کوچه 
بهاران پالک 1 کدملي 1092003495 ، 2- آقاي ماشــاءاله آذريان فرزند زمان به نشاني 
اصفهان خيابان امام خميني خيابان مســعوديه خيابان ملت کوچه جواد االئمه پالک 11،  
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسي 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه بابت 
... 4- مطالبه خسارت، گردشکار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه: شرکت ليزينگ گسترش سرمايه 
گذاري ملي با وکالت آقاي اسماعيل عيدي وندي به طرفيت آقايان حيدرعلي رضايي فرزند 
فريدون و ماشاءاله آذريان فرزند زمان دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 233/820/026 
ريال اصل طلب در قرارداد اجاره به شــرط تمليک شــماره 21/8525583/2376 مورخ 
1385/6/19 وجه التزام قرارداد لغايت تاريــخ 1396/11/23 به ماخذ يک و نيم در هزارم 
نسبت به کل مبلغ پرداخت نشــده و از تاريخ مذکور لغايت زمان وصول اصل طلب تقديم 
نموده و مدعي است خوانده رديف اول به موجب قرارداد مورخ 1385/6/19 يک دستگاه پژو 
آردي مدل 1385 خود را از شرکت خواهان اجاره به شرط تمليک نموده و خوانده رديف دوم 
با پرداخت اقساط و کليه تعهدات مستاجر را تعهد و ضمانت نموده است. نظر به اينکه مجموع 
بدهي هاي خواندگان به شرکت بابت اصل و وجوه التزام قراردادي در تاريخ 1396/11/23 
مبلغ 553/149/565 ريال بوده و خواندگان حاضر به پرداخت بدهي نشده مستندا به بند 3 
ماده 5 قرارداد استنادي که ضمانت اجرائي عدم پرداخت اقساط وام را جريمه معادل يک و 
نيم در هزار نسبت به کل مبلغ پرداخت نشده به صورت روزانه محاسبه و مقرر داشته تقاضاي 
رسيدگي وفق خواسته مورد استدعاست. خواندگان علي رغم ابالغ قانوني اخطاريه در جلسه 
رسيدگي شرکت نکرده، ايرادي نسبت به مستندات تقديمي ودليلي بر پرداخت اقساط مال 
االجاره ننموده اند با اجازه حاصل از مواد 198، 515، 519، 522 قانون آيين دادرسي دادگاه 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني 403 قانون تجــارت و 10 و 219 و 230 قانون مدني 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 553/149/545 ريال بابت بندهاي اول و دوم خواسته 
همچنين خسارت وفق قرارداد به ماخذ يک و نيم در هزارم نسبت به کل مبلغ پرداخت نشده 
از تاريخ 96/12/8 لغايت زمان وصول و کليه خسارت دادرسي از جمله هزينه نشر آ گهي و 
حق الوکاله و هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف 
بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس 
 از انقضاي مهلت واخواهي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان مي باشد.  
م الف: 210117 شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي شهرســتان اصفهان )479 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

5/224 شماره ابالغنامه : 9710100352704286 شماره پرونده: 9709980362600009 
شماره بايگانی شعبه: 970382  شاکی: خانم نفيســه تقی يار فرزند محمد علی به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان  خ امام خمينی خ شــهيدان کاظمی خ فرهنگيان بن بست 
انورد مجتمع مســکونی نويد 1 واحد 2، متهم: آقای مرتضی ماليی فرزند يداله به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشــکار: دادگاه با توجه بــه محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای مرتضی ماليی فرزند يداله و با مشخصات اعالمی در کيفرخواست تنظيمی از 
ســوی دادســرای اصفهان و فعاًل متواری و بدون تامين دائر بر ترک انفاق زوجه و فرزند 
مشترک موضوع شــکايت خانم نفيســه تقی يار اصالتا و قيموميتا از خود و خانم هستی 
ماليی 7 ســاله نظر به محتويات پرونده شــکايت شــاکی و با توجه به تحقيقات محلی 
صورت گرفته توسط مرجع انتظامی و شهادت شهود تعرفه شده از سوی شاکی و با توجه 
به متواری بودن متهم و به تبــع عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه ايشــان و با عنايت به اينکه 
 متهم تا بحال دليلی که متضمن پرداخت نفقه از ســوی ايشان باشــد ارائه ننموده است

 لهذا دادگاه نامبرده را مجرم دانسته مستندا به ماده 53 از قانون حمايت از خانواده و ماده 19 
از قانون مجازات اسالمی مصوب 92 متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزيری درجه 6 محکوم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيســت روز قابل واخواهی در همين شــعبه و سپس 

 ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 210106 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان اصفهان) 101 جزايی سابق( 

)269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/151 شماره ابالغنامه : 9710100352703971 شماره پرونده: 9409980359401363 
شــماره بايگانی شــعبه: 970092  متهم: 1- آقای نريمان ميرزايی 2- آقای سيد محمد 
موسوی هر دو به نشانی مجهول المکان، شاکی: آقای قاســم رضائی فرزند عباسعلی به 
نشانی اصفهان چادگان روستای گيشنيزان کوچه شــهيد قاسمی منزل شخصی و آقای 
محسن مزروعی ســبدانی فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ دکتر بهشــتی جنب خ لنبان 
واحد زيرزمين ، اتهام ها: 1- استفاده از ســند مجعول 2- تحصيل مال از طريق نامشروع 
3- جعل 4- مشــارکت در فروش مال غير 5- کالهبرداری 6- جعل در سند عادی چک 
شماره 690094  ، گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- محمد 
موسوی و فعال متواری و بدون تامين و با مشــخصات اعالمی در کيفرخواست 2- حسن 
ايسپره فرزند حسين 3- اصغر افشاری و فعاًل متواری و بدون تامين 4- نريمان ميرزائی و 
فعاًل متواری و بدون تامين داير بر مشارکت متهمان رديف اول و دوم و سوم در کالهبرداری 
از طريق فروش مال غير ومباشرت متهم رديف چهارم در جعل سند عادی )يک فقره چک 
به شــماره 6900940 متعلق به آقای محسن مزروعی و اســتفاده از آن و کالهبرداری از 
طريق ارائه اين چک نظر به محتويات پرونده و اينکه صرف جعليت يک امضا و محتويات 
چک مثبت انتساب بزه جعل يا استفاده از سند مجعول توسط متهم رديف چهارم نمی گردد 
و در مانحن فيه دليلی که وقوع اين بخش از جرائم به متهم رديف چهارم را به اثبات برساند 
وجود ندارد و گفتار ساير افراد نيز نمی تواند اين جرائم کالهبرداری و جعل واستفاده از سند 
مجعول را به اثبات برساند و از طرف ديگر راجع به اتهام سه متهم رديف اول تا سوم با توجه 
به عرايض شاکی آقای قاسم رضائی در جلسه رسيدگی مورخه 97/3/22 و ارائه اسناد معتبر 
که همگی بر وقوع بيع به نحو قانونی از مالک اصلی تا آخرين يد خريدار داللت دارد و حضور 
برخی متهمان در لحظه فروش و حتی فســخ قرارداد  با توجه به وجود اراده فروش دليل 
وقوع بزه فروش مال غير نمی شود و صرف متواری بودن برخی متهمان نيز موجب اثبات 
بزه نمی شود لهذا دادگاه از مجموع اين عرايض وقوع بزه ازسوی ايشان را محرز ندانسته 
 مستندا به ماده 4 از قانون آئين دادرســی کيفری رای بر برائت کليه متهمان صادر و اعالم 
می نمايــد جعليت چک و تحويل آن از ســوی آقای موســوی به آقای محســن جمال 
پور صرفا واجد شــرايط حقوقی اســت که فروشــنده از طريق دادخواســت حقوقی می 
تواند مطالبه ثمــن معامله را بنمايــد  راجع به چــک مجعوله نيز در صورت کشــف آن 
اجرای احکام اقدام به تحويــل آن به مالک چک آقای محســن مزروعی می نمايد رای 
 صادره ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر اســتان اصفهان اســت.  
م الف: 204180 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان اصفهان) 101 جزايی سابق( 

)474 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/257  چون آقای جعفر محبتی به موجب وکالتنامه شماره 140369-96/11/4 دفتر 9 
اصفهان به وکالت از طرف خانم عفت صحتی فرزند عباس  نسبت به  ششدانگ با تسليم 2 
برگ استشهاد محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تاييد دفتر 255 اصفهان 
رسيده مدعی است که سند مالکيت تمامت 3/5 سهم مشاع از 24 سهم مشاع از دو سهم از 
شش  سهم ششدانگ پالک 15190/3767 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
در دفتر 72 صفحه  309 به نام نامبرده سابقه  ثبت و ســند صادر و تسليم گرديده و طبق 
گواهی دفتر امالک مقدار 356 سهم آن بغير انتقال گرديده و مقدار 79/5 سهم بنام عفت 
صحتی می باشد و معامله ديگری انجام نشده و در رهن وثيقه نمی باشد. به علت جابجايی 
سند مالکيت مفقود گرديده اســت و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 218115 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )255 کلمه، 
3 کادر(

مزایده
5/258 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4983/91 ش/ج/2 له آقای مصطفی آقا داودی مارنانی عليه امرا... فتاحی به آدرس اصفهان 
قائميه خيابان قائميه کوچه 111 منزل هفتم بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 
22/215/377 ريال اموال توقيفی مورد مزايده به شرح 1- سه تخته فرش ماشينی زمينه 
مغز پسته ای به ابعاد 4 *3 متر 2- يک دستگاه جوش الکتروهيستر A 60 فاقد لوازم جانبی 
3- يک عدد قاب عکس با منظره گل و پرنده طرح نقره ای به ابعاد 55 * 45 سانتيمتر که 
کليه اموال مستعمل می باشد که با توجه به اين مقطع از زمان و کليه اموال موثر منجمله 
کميت و کيفيت مبلغ کل 3/800/000 ريال )ســه ميليون و هشتصد هزار ريال( ارزيابی و 
اعالم می گردد که مورد اعتراض هيچ يک از طرفين قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه 
مزايده ای در مورخ 97/6/11  در ســاعت 11-12 صبح در محل اجــرای احکام واقع در 
خيابان آتشگاه روبه روی پمپ بنزين ســاختمان شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان برگزار می گردد طالبين شــرکت در جلســه مزايده می توانند با واريز ده درصد 
از مبلغ پايه به شــماره حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فيش به اجرای 
 احکام از اموال بازديد نمايند پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنــده مزايده خواهد بود.
 م الف: 217655 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان  )227 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/259 شماره ابالغنامه: 9710106836503652 شماره پرونده: 9709986836500441 
شماره بايگانی شعبه: 970484  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
علی غالمی فرزند حسين، خواهان  خانم سميه نادر پور دستگردی دادخواستی به طرفيت  
 خوانده آقای علی غالمی به خواســته طالق به درخواســت زوجه مطرح که به اين شعبه

 ) اصفهان خ ميرفندرســکی)خ مديــر(- حدفاصل چهــار باغ باال و پــل مير- مجتمع 
قضايی شــهيد قدوســی- طبقه 2 - اتــاق 203(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709986836500441 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) مجتمع شــهيد 
قدوسی( ثبت و  وقت رســيدگی  مورخ  1397/06/17 و ساعت 9 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:217659 شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهيد قدوسی( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/260 شماره ابالغنامه: 9710106836503649 شماره پرونده: 9709986836500288 
شماره بايگانی شعبه: 970313  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مسعود شفيعيه فرزند مهدی، خواهان  خانم سميه توکلی نيا دادخواستی به طرفيت  خوانده 
آقای مسعود شفيعيه به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به اين شعبه ) اصفهان 
خ ميرفندرســکی)خ مدير(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل مير- مجتمع قضايی شــهيد 
قدوسی- طبقه 2 - اتاق 203(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836500288 
شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد قدوسی( ثبت و  وقت رسيدگی  
مورخ  1397/06/17 و ساعت 10 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:217660 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد قدوسی( 

)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/261 شماره ابالغنامه: 9710106794202278 شماره پرونده: 9709986794200589 
شماره بايگانی شعبه: 970591  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 

عليرضا قربانی سينی فرزند محمد، خواهان آقای افراسياب زنگنه دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای عليرضا قربانی ســينی به خواسته مطالبه خســارت  مطرح که به اين شعبه 
)اصفهان چهار راه شــيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986794200589 شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/06/17 ساعت 8/30 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 217662 شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )167 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/263 شماره ابالغنامه: 9710106795200995 شماره پرونده: 9709986795200326 
شماره بايگانی شــعبه: 970326  آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای محمد فرهناکيان، خواهان آقای عبدالرحيم قاســم بندی دســتجردی دادخواستی 
به طرفيت  خوانده آقای محمد فرهناکيان به خواســته تقاضــای جلب ثالث مطرح که به 
اين شعبه ) اصفهان خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795200326 شعبه 
22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهيد حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  
مورخ  1397/06/18 ساعت 17 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 217647 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهيد حججی( )170 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/299 شــماره صادره: 1397/42/505581- 1397/4/19 نظر به اينکه ســند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 13488 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در دفتر 
1146 صفحه 167 به شماره ثبت 219300 تحت شماره چاپی 289959 به نام خانم منيژه 
کازرونی ثبت و صادر و تسليم گرديده اســت سپس نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 
شماره 5942 مورخ 1392/11/30 شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت نموده ورثه آن 
عبارتند از مرضيه و مژده کازرونی)خواهران( سپس طی دستور شماره های 168292 مورخ 
1392/11/29 و 168192 مورخ 1393/05/02 شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان 
تمامت مورد ثبت بازداشت می باشد و طی دستور شماره 139404902003001037 مورخ 
1394/03/16 سهم االرث مژده کازرونی و طی دستور شماره 139404902003002128 
مورخ 1394/05/19 و دستور شــماره 139505802003001713 مورخ 1395/08/10 
ســهم االرث مژده کازرونی از طرف اجرای ثبت اصفهان بازداشت می باشد سپس آقای 
رضا نصوحيان با وکالــت نامه به شــماره 4955 مــورخ 1397/03/21 از طرف مرضيه 
کازرونی و با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1397217020024010761 مورخ 
1397/04/11 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن به شماره يکتا 
139702150476000030 مورخ شــماره رمز تصديــق 300055 مورخ 1397/03/22 
به گواهی دفترخانه 369 اصفهان رسيده است مدعی اســت که سند مالکيت آن به علت 
جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 218558 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )273 کلمه، 3 کادر(
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 Android P زمان انتشار نسخه نهایی
مشخص شد

پیشنهاد سردبیر:

تست مقاومت وکالبدشکافی کوچک ترین گوشی جهان
کوچک ترین گوشی جهان T1 متعلق به  شــرکت Zanco  است که تنها 50 دالر 

قیمت دارد.
از این گوشــی کوچک که تنها 50 دالر قیمــت دارد، نمی تــوان انتظار مقاومتی 
خیره کننده داشت. با توجه به ابعاد این گوشی، مقرون به صرفه ترین راه برای تولید 
نمایشگر آن، استفاده از پالستیک است. همانطور که در ویدئوی تست خواهید دید، 
پالستیک مقاومت خاصی نه در برابر خراشــیدگی و نه در برابر گرما از خود نشان 
نمی دهد. بدنه پالستیکی این گوشی نیز طبیعتا در برابر شکنجه، استقامتی از خود 
نشان نخواهد نداد. در تست خمیدگی به دلیل ابعاد کوچک این گوشی، امکان فشار 
زیادی وجود نداشت و T1 از این آزمون جان سالم به در برد. این گوشی تنها با هدف 

برقراری تماس و ارسال مسیج تولید شده است؛ به همین دلیل نیاز 
به مقاومت باال یا ساختار پیشرفته ندارد.

زمانی نام »نوکیا« کافی بود برای موجه نشــان دادن خرید یــک تلفن همراه. اما 
عقب افتادن از دور رقابت طی ۴ الی ۵ سال گذشته و تصمیم گیری ها و پافشاری های اشتباه 

مدیران این شــرکت، موجب حذف نوکیا از گردونه صدر بازار تلفن های هوشمند شد. 
باتوجه به اینکه »نوکیا« - این افســانه قدیمی-  این روزها با پشتیبانی HMD در حال 

فعالیت است و توانسته جایگاه مناسبی را برای خودش در میان مخاطبان جلب و کسب 
کند، در ادامه با اطالعات جالبی تحت عنوان رکورد »نوکیا« در دنیای تکنولوژی همراه شما 

هستیم.

رکورد نوکیا در دنیای تکنولوژی
1.  زنگ موبایل اختصاصی »نوکیا« آمار بیشترین شنیده شدن به عنوان زنگ را دارد

نخستین مورد از رکورد نوکیا در دنیای تکنولوژی، زنگ معروف آن اســت که حتما ریتم آن را از خاطر 
نخواهید برد. این زنگ  با نام Grand Valse شناخته می شود و در سال ۱۹0۲ توسط آهنگساز اسپانیایی 
Francisco Tarrega ساخته شده است. این ملودی به عنوان زنگ پیش فرض در موبایل های نوکیا 
مورد استفاده قرار می گرفت و به صورت گسترده ای در سراســر جها،  شناخته شده است. طبق آمارها 
و برآوردها در بلوغ بازار در زمان اوج کار نوکیا، روزانه بیــش از 8/1  میلیارد بار در روز این ملودی تکرار 

می شد.

2 . نخستین بازی پر طرفدار و همه گیر در دنیا
شاید شما هم بازی معروف و قدیمی snake را در سری های قدیمی گوشی های نوکیا ۶۱00 به یاد دارید 
و بازی کرده اید. دومین رکورد نوکیا در دنیای تکنولوژی همین مورد است! این بازی روی ۳50 میلیون 
دستگاه گوشی موبایل به صورت پیش فرض نصب شده بود و همین نکته موجب همه گیر شدن این بازی 
در زمان سردمداری نوکیا شد؛ اما متاسفانه طی چند سال گذشــته خبری از این بازی محبوب در میان 

انبوه بازی های گوشی های موبایل نیست.

3 . پرفروش ترین گوشی تلفن همراه دنیا
پرفروش ترین گوشی موبایل دنیا بدون شک »آیفون« نیست. گوشی نوکیا ۱۱00 که در سال ۲00۳ روانه 
بازار شد، با آمار ۲50 میلیون نسخه به فروش رفته باالترین میزان فروش در میان تمام گوشی های تولید 

شده موبایل در جهان را دارد.  بدون شــک این مورد هم جزو رکوردهای »نوکیا« در دنیای تکنولوژی 
به حساب می آید!

4.  بزرگ ترین پرده سینما در دنیا
 تخصص شــرکت »نوکیا« تنها در ارائه تلفن های همراه نبود و نیست. پرده سینمایی که 

توسط نوکیا ساخته شده و تاکنون عنوان بزرگ ترین پرده ســینما را به خود اختصاص 
داده، با ابعاد ۲۸ در 5۱ متر )۱۴۲۸ متر مربع( است. این پرده سینما چیزی حدود ۱۴0 

کیلوگرم وزن دارد.
5 . آمار بیشترین چشم انتظاری برای بازگشت به بازار

در فضاهای مجازی طی چند سال گذشته با توجه به شــهرت بسیار زیاد  شرکت 
نوکیا در زمینه تولیــد محصوالت از جمله تلفن های همــراه، بیقراری کاربران و 
همچنین چشم انتظار بودن آنها بسیار مشــهود بوده و به قولی این چنین منتظر 

ماندن برای یک کمپانی تاکنون بی سابقه بوده است. البته آمار دقیقی برای اثبات 
این ادعا موجود نیست.

کیا 
 ۵ رکورد نو

ی تکنولوژی
دنیا

در 

دانید! 
 که نمی 

فناوری

زمان انتشار نسخه نهایی Android P مشخص شد
نسخه نهایی آپدیت Android P در تاریخ ۲0 سپتامبر معرفی خواهد شد. گمان 
می رود این نسخه با نام تجاری Android Pie منتشر شود. فعال هیچ زمان مشخصی 
از سوی گوگل برای انتشار نسخه نهایی سیستم عامل اندروید اعالم نشده است؛ به 
همین جهت همچنان گمانه زنی پیرامون زمان انتشــار آپدیت Android P ادامه 
دارد. سال گذشته، نسخه نهایی سیستم عامل اندروید اوریو در تاریخ ۲۱ اوت منتشر 
شد و نسخه نهایی اندروید نوقا 7/0 نیز در تاریخ ۲۲ اوت در دسترس قرار گرفت. این 
نسخه از سیستم عامل اندروید با قابلیت های جدیدی همراه شده است که از جمله 

آن ها می توان به قابلیت شارژدهی و روشنایی انطباق پذیر اشاره کرد.
ضمنا سیستم ناوبری اندروید P که نسبت به نسخه های پیشین، دستخوش تغییر 

شده است، سیستم عامل iOS و iPhone X را در خاطر تداعی می کند.
 گوگل دکمه  گرد Home را حذف کرده و آن  را با یک اســالیدر کوچک جایگزین 
نموده است.  همچنین دکمه  مربعی شکل که برای دسترسی به برنامه های در حال 

اجرا کاربرد داشت، حذف شده است.
گفتنی است که گوگل سیستم عامل اندروید P را با گوشی های هوشمند مجهز به 
ناچ سازگار کرده؛ بدین جهت، سازندگان می توانند گوشی های خود را که در باالی 
 P نمایشگر آن ها بریدگی تعبیه شده است، با نســخه خالص سیستم عامل اندروید

به بازار عرضه کنند.

 ترک اعتیاد با کمک واقعیت مجازی در چین
مراکز توان بخشــی و ترک اعتیــاد در چین بــا کمک فنــاوری واقعیت مجازی، 

حسگرهای پوستی و فناوری ردیابی حرکات چشم معتادان را درمان کنند. 
در این روش بیماران به تصاویر و ویدئوهایی نگاه می کنند که نشان دهنده تاثیرات 
دارو هستند و از سوی دیگر فناوری ردیابی حرکات چشم به تعیین واکنش های آن 
ها )مانند آنکه به تصاویر توجه دارند یاخیر(، کمک می کند. این درحالی اســت که 
بیماران نمی توانند بدون جلب توجه ناظران خود، از تصاویر ناخوشایند دوری کنند. 
حسگرهای پوستی که فعالیت های الکتروپوستی و سرعت نبض را اندازه می گیرند، 

به درمانگر کمک می کنند.

ویژگی های  Galaxy Note 9  لو رفت!
به تازگی ویژگی های پرچمدار جدید »سامســونگ« لو رفت؛ زیرا پس از انتشــار 
تصادفی تیزر تبلیغاتی Galaxy Note 9 توســط کانــال YouTube نیوزلندی 
شرکت سامسونگ، تصویری واقعی نیز از جعبه فروش این گوشی فاش شد که روی 
آن شماره ها و ویژگی های جزئی این دستگاه را نشــان می دهد. این تصویر واقعی 
مربوط به جعبه فروش این دســتگاه در روسیه است. نوشــته های روی این جعبه 
شامل قابلیت هایی می شــود که اشخاص تمایل به دانســتن آن ها دارند. بر اساس 
 QHD ۹ با نمایشگر 6/4 اینچی Galaxy Note ،نوشته های پشــت این جعبه
و Super AMOLED روانه بازار می شود که شــایعات وجود داشته قبل از این را 
 Galaxy تایید می کند؛ اما مهم تر از این مســئله، وجود دوربین دوگانه موجود در
S9 Plus روی این گوشی اســت. Galaxy Note 9 قرار است با دوربینی دوگانه 
که هر کدام از لنزهای آن 12 مگاپیکسل قدرت دارند، به بازار عرضه شوند. دوربین 
 جلویی این دستگاه نیز 8 مگاپیکسلی خواهد بود تا سلفی هایی با کیفیت را به کاربر

 خود ارائه دهد.
همانگونه که انتظار می رفت، دوربین دوگانــه Galaxy Note 9 قادر خواهد بود 
ویدئوهای super slowmotion با سرعت ۹۶0 فریم بر ثانیه ضبط کند و این به 
معنای دو برابر بودن سرعت ضبط ویدئو در این پرچمدار نسبت به Galaxy S9 و 

+Galaxy S9 است.

  عکس روز

هندزفری معکوس ابداع شد!
شرکت »ناپس« موفق به ساخت یک هندزفری  شده  است که صدای بلند محیط را برای 

کاهش آسیب به سلول های شنوایی، کم می کند.

اپلیکیشن

 سرپناه ضدگرما با 
پتوهای فضایی ساخته می شود

یک کارآفرین روس تصمیم دارد با استفاده از »پتوهای فضایی 
ناسا«، فضایی ســایه دار برای بازدیدکنندگان از فستیوالی در 

ایالت نوادای آمریکا فراهم کند.
»الکساندر شتانوک« پروژه خود را در وب سایت کیک استارتر 
ارائه کرده تا سرمایه اولیه برای انجام آن را فراهم کند. این پروژه  
از پتوهای یک بار مصرفی استفاده می کند که نور را منعکس 
می کنند. شتانوک قصد دارد با کنارهم چسباندن این پتوهای 
دور ریز، یک تکه پارچه در ابعاد ۱00 در ۱00 متر بسازد. ابعاد 
هر پتو ۲/۱ در ۱/۶ متر است. این سرپناه از سه هزار پتو ساخته 

می شود.

دستگاه هوشمند انتخاب تشک 
ساخته شد

دستگاه هوشمند »انتخاب تشــک« در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خمینی شهر با امکان تعیین استاندارد تشک های طبی 

و غیرطبی ساخته شد.
»مازیار حسین زاده« دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد خمینی شــهر و مبتکر دستگاه 
هوشمند انتخاب تشک، گفت: این دستگاه طی دو تا سه دقیقه، 
تشک مناسب ساختار بدنی هر فرد را تعیین و معرفی می کند.
تشک های موجود در بازار دارای فوم، فنر و ساختار متفاوتی 
است؛ اما اینکه کدام ساختار با ارگونومی بدن همخوانی دارد، 

توسط حسگرهای این دستگاه تعیین می شود.
 وی تاکید کرد: پس از اینکه فرد به حالت درازکش روی تخت 
قرار می گیرد، حسگرهای این دســتگاه از نقاط حساس بدن 
نمونه ای ترســیم کرده و باتوجه به ویژگی های فیزیولوژیکی 
مختص هر فرد، مشخصات تشک مورد نیاز او را تعیین می کند.

 آموزش آتش نشانی 
با کمک سیستم واقعیت مجازی 

برای تســهیل آموزش هــای آتش نشــانان، یک سیســتم 
شبیه سازی واقعیت مجازی به نام FLAIM Trainer ساخته 
شده که شــامل هدست واقعیت مجازی شــرکت اچ تی سی، 
سیستم های لمسی و حســگرهای مختلف برای رصدکردن 
نشــانگرهای حیاتی کاربر اســت. نخســتین بار این سیستم 
در نمایشــگاه CES۲۰۱۷ به عنوان یکی از موارد اســتفاده 
تجهیزات  Vive Tracker رونمایی شد. این سیستم قابلیت 
ردیابی حرکت هر چیزی که به آن متصل شود را دارد و می تواند 
تمام این موارد را در دنیای مجازی بازخلق کند. ابزار اصلی برای 

ورود به این دنیای مجازی، هدست HTC Vive است.

با دوربین موبایل »عکس های پانوراما« بگیرید
اپلیکیشن پانوراما-۳۶0 به شــما اجازه می دهد عکس های پانورامای با وضوح تصویر باال 
بگیرید و به اشتراک بگذارید. این برنامه بهترین اپلیکیشن در زمینه کاری خودش است.

Panorama 360 ویژگی های نرم افزار
* امکان مشاهده تصویر در یک محیط سه بعدی

* اضافه کردن افکت های سه بعدی به تصاویر پانوراما
Teliportme قابلیت آپلود کردن مستقیم در  *

*  اشتراک گذای مستقیم در فیس بوک، توییتر و …
*  اضافه کردن تگ به صورت خودکار
* نسخه اندروید مورد نیاز: ۲/۳ به باال

* حجم برنامه: ۱۲/۳ مگابایت؛ تعداد دانلود رسمی: نزدیک به ۱0 
میلیون و رتبه در پایگاه اینترنتی گوگل پلی: ۳/۹ از 5
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رییس جهاد کشاورزی کاشان اعالم کرد:
برداشت بیش از17هزار تن 

گیاه دارویی در کاشان
رییس جهاد کشاورزی کاشان  کاشان
ازبرداشــت بیش از17هزار تن گیاه دارویی در 
کاشــان خبر داد.مجیــد کافــی زاده گفت: از 
۵۴۰هکتار سطح زیر کشــت گیاهان دارویی در 
کاشــان، بیش از17هزار و ۴۰۰ تن گیاه دارویی 

برداشت شده است.
وی ادامه داد: با برداشــت این مقــدار گیاهان 
دارویــی 137هزارتن انواع عرقیــات گیاهی به 
ارزش 3۴۰میلیارد ریال تولید شده است.رییس 
جهاد کشاورزی کاشــان بیان داشت: شهرستان 
کاشــان با برخــورداری از 3۰ کارخانه صنعتی 
و هــزار و 8۰۰کارگاه گالب گیــری و عرقیات 
گیاهی سنتی، بزرگ ترین قطب صنایع فرآوری 
 و بســته بندی گیاهان دارویی کشور محسوب 
می شود.گفتنی است؛ شهرستان کاشان یکی از 
مناطق مساعد برای کشت انواع گیاهان دارویی 
از جمله آلوئه ورا ، بابونه ، کاسنی، ختمی ، کنگر، 
شــوید، یونجه و انــواع مختلف نعنــا و رازیانه، 

مشکک، شوید، بیدمشک و ژرانیوم است.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد 
خبر داد:

معدوم سازی بیش از 2/5تن 
مواد غذایی فاسد در نجف آباد

بیش از 2/۵ تن مــواد غذایی  نجف آباد
فاسد و تاریخ گذشته در شهرســتان نجف آباد 
کشف ومعدوم شد.مدیر شبکه بهداشت ودرمان 
نجف آباد گفت: کارشناســان گروه مهندســی 
بهداشــت محیط این شهرستان، این مقدار مواد 
غذایی فاســد شــامل اقالمی همچــون  انواع 
نوشــیدنی وتنقالت ازجمله چیپــس، پفک و 
بیسکوئیت را در یک ماه گذشــته در بازرسی از 
مراکز عرضه و فروش مواد غذایی کشف و جمع 

آوری کردند.
علیرضا غیور  افزود: این مواد غذایی فاسد و تاریخ 
گذشته در محل دفن زباله  شهرستان نجف آباد  

معدوم شد.

خبر

جاده های مرگ را دریابید

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

در جلسه تعزیرات حکومتی اردستان 
مطرح شد؛

مرجع صدور پروانه های 
کسب اتاق اصناف است

فرماندار اردستان گفت: مرجع  اردستان
صدور پروانه های کسب در شهرستان اردستان، 
اتاق اصنــاف اســت و پروانه هایی که توســط 
شــهرداری های زواره و مهاباد صادر شــده باید 
ساماندهی و وارد سامانه شوند.حمیدرضا تاملی 
اظهار کرد: ساماندهی وضعیت بازارچه های روز در 
شهرستان اردســتان مهم است و هدف اولیه این 
بازارچه ها فروش محصــوالت و تولیدات بومی و 
محلی است در حالی که شــاهد عرضه هر گونه 
محصولی در این بازارچه ها بــوده ایم.وی افزود: 
کمیته ای با حضور اتاق اصناف، بازرگانی، بهداشت 
و درمان، نیروی انتظامی، فرماندای و شهرداری 
برای بررسی معایب و محاسن بازار روز اردستان 
تشکیل خواهد شد؛ چرا که اداره این بازارهای روز 
با شــرایط کنونی به نفع حداکثری مردم نیست.
فرماندار اردستان گفت: خواستار نظارت بیشتر بر 
قیمت هــا در شهرســتان هســتیم و آموزش 
واحدهای صنفی و تقویت ارتباط آنها با اتحادیه ها 
باید صورت بگیرد تا در زمان تخلف بتوان به موقع 
اقدام کرد.تاملی با بیان اینکه شهرداری اردستان 
باید با کســبه ســیار برخورد کند، تصریح کرد: 
صنعت و معدن نظارت بیشــتری بــر وضعیت 
نانوایی های شهرستان و میزان و زمان مرخصی 
آنها داشــته باشــد.وی تاکید کرد: مرجع صدور 
پروانه های کسب در شهرستان اتاق اصناف بوده و 
پروانه هایی که توسط شــهرداری های زواره و 

مهاباد صادر شده باید ساماندهی شوند.

سمانه زاغی نژاد

»کاشان« به عنوان یک شهرستان بزرگ و یکی از قطب های صنعتی 
استان اصفهان از جاده های دسترسی و محل مناسبی برخوردار نیست، 
وضعیت نامناسب جاده ها به گونه ای است که به برخی از این آنها لقب 

جاده های مرگ داده شده است.
 جاده کاشــان- ابوزیدآباد و بادرود به کاشــان از جملــه جاده هایی 
اســت که به عنوان یکی از خطرناک ترین جاده های غیر کوهســتانی 
کشــور، ســالیانه قربانیان زیادی می گیرد و افراد بســیاری به خاطر 
نبــود اســتانداردهای الزم در آن، به کام مرگ کشــیده می شــوند.

این جاده بــه دلیل کم عــرض بودن و دو باند نشــدن که هر ســال 
مســئله بازســازی، بهســازی، افزایش ایمنی و دو بانده شــدن این 
 جاده از ســوي مســئولین مطرح ولــي در عمل، اقدامي مشــاهده

 نمي شود و عدم توجه مسئولین باعث شده است که بوی مرگ به خود 
بگیرد. عدم رسیدگی به وضعیت این جاده ها در حالی است که برخی 

از این مسیرها بسیار پر تردد هستند .
 جاده کاشــان- ابوزیدآباد در مســیر معــدن زباله دو شهرســتان 
کاشــان - آران و بیدگل قرار دارد که در شــبانه روز حــدود صدها 
تن پســماند به وسیله ماشــین هاي ســنگین انتقال داده مي شود.
 کشــتارگاه شهرســتان کاشــان که به صــورت صنعتــي فعالیت

 مي کند و از قطب هاي تامین گوشت دامي محسوب مي شود و تردد 
در آن زیاد است، در این مسیر قرار گرفته است. همچنین این جاده از 
مهم ترین محورهایي است که دو شهرستان کاشان - آران و بیدگل را 
 به شهرستان بادرود و آستان مقدس امامزاده آقاعلي عباس)ع(متصل 
مي کند و هر سال مسافران بسیار زیادي با وسایل نقلیه سبک و سنگین 

در این جاده تردد مي کنند.
 تکمیل نشــدن و عدم تعریض این جاده های حادثه ســاز در حالی 
است که در سال گذشــته مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان 

اعالم کرد که در سفر ریاســت جمهوری به اصفهان به منظور تکمیل 
پروژه راه سازی در کاشــان ، 37۰ میلیارد ریال بودجه تصویب شده 
که به زودی هزینه خواهد شــد؛ اما تا کنون این جــاده ها راه اندازی 
و تکمیل نشــده اند. در جدید ترین اظهار نظر، امام جمعه بادرود در 
خطبه های نمــاز جمعه اعالم کرد که بی توجهی مســئوالن به جاده 
بادرود -کاشان مردم را به ستوه آورده اســت. حجت االسالم علیرضا 
قاسمی  گفت: بی توجهی مســئوالن وزارت راه و شهرسازی نسبت به 
 عدم تکمیل باند دوم بادرود-کاشــان )جاده مرگ( مردم را به ســتوه 
آورده است.وی همچنین از بی توجهی های مسئوالن راه و شهرسازی 
نســبت به تکمیل باند دوم )جاده مرگ(جاده بادرود به کاشان انتقاد 

کرد و گفت: بعد از گذشــت چندین ســال از آغاز این طرح هنوز این 
معضل به عنوان اولویت اول مردم منطقه که جان آنها را تهدید می کند، 
 رفع نشــده و بودجه الزم برای تکمیــل آن به پیمانــکاران پرداخت

 نمی شود.
امام جمعه بادرود با اشاره به ســخنان اخیر آخوندی،وزیر راه در مورد 
تحوالت بی سابقه در جاده های کشــور تاکید کرد: با وجود اینکه در 
جاده بادرودکاشــان روزانه جان افراد در خطر اســت مسئوالن راه و 
شهرسازی نسبت به رفع این معضل وظیفه دارند و امیدواریم تا قبل از 
 اینکه مردم منطقه شاهد حوادث ناگواری باشند این طرح به سرانجام

 برسد.

جاده های مرگ را دریابید

فرماندار شهرســتان تیران و کرون گفت: به   تیران و کرون
زودی ساختار اداری فرمانداری و بخشداری های این شهرستان 
تغییر می کند.مجید حججــی با بیان این مطلــب، اظهار کرد: 
ساختاری اداری جدید، از یک معاونت به دو معاونت »سیاسی و 
اجتماعی« و »معاونت برنامه ریزی و عمرانی« تغییر خواهد کرد.
 وی افــزود: معاونــت بخشــداری نیــز بــه مجموعــه

 پست های بخشداری مرکزی و بخش کرون شهرستان تیران و 

کرون اضافه می شود. فرماندار شهرســتان تیران و کرون با بیان 
اینکه این تغییر ساختار از ســوی وزارت کشور ابالغ شده است، 
ادامه داد: تا پایان این ماه متصدیان پست های جدید فرمانداری 
شهرســتان تیران و کرون معرفی و تفویض اختیارات فرماندار و 

بخشداران به معاونان انجام می شود.
وی تسریع در خدمات رســانی را از مهم ترین جنبه های مثبت 
در تغییر ساختار اداری دانست و تصریح کرد: افزایش اختیارات 

معاونان و انجام فعالیت های تخصصی در حــوزه معاونت ها در 
خدمت رســانی به مردم در ســاختار جدید امکان پذیر اســت.

حججی افزود: فرمانداری شهرستان تیران و کرون در حال حاضر 
شامل دو بخشدار، یک فرمانداری با یک معاونت است که تغییر 
ســاختار حدود وظایف و اختیارات معاونان فرماندار را تغییر می 
 دهد و فرصت برای تســهیل ارتباط بین مردم و فرماندار ایجاد

 می شود.

فرماندار شهرستان تیران و کرون:
ساختار اداری فرمانداری تیران و کرون تغییر می کند

وقتی جاده های کاشان مردم را به ستوه آورده است؛

عکس  روز 

برداشت هندوانه دیم 
در آران و بید گل

حصر وراثت
5/272 خانم زهرا قبله نما دارای شناسنامه شــماره 1455 به شرح دادخواست به کالسه  
343/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حفیظی به شناســنامه 173 در تاریخ 1396/9/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا قبله نما فرزند ولی، ش.ش 1455 
همسر 2- مهسا حفیظی فرزند محمد، ش.ش 1270021605 فرزند 3- مونا حفیظی فرزند 
محمد، ش.ش 7590 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 218044 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )137 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/273 شماره نامه: 9710113633600484 شــماره پرونده: 9709983633600472 
شماره بایگانی شعبه: 970478 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 970478 به آقای هوشنگ برون خوانده پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده است و خواهان ســید اکبر منتظری فرزند سید عبدالرحیم به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و در جریان رســیدگی می باشد اخطار می نماید 
که برای روز دوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 11 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر 
به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد 
نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شود. م الف: 217963 
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )169 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/275 شماره ابالغنامه: 9710103633104130 شماره پرونده: 9709983633100463 
شماره بایگانی شعبه: 970475 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
هوشنگ ستاری فرزند ناصرقلی، خواهان آقای سید اکبر منتظری دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای هوشنگ ستاری فرزند ناصر قلی به خواسته الزام به ایفای تعهد مطرح که به 
این شعبه) اصفهان شهرستان خمینی شهر بلوار دانشــجو دادگستری شهرستان خمینی 
شهر اتاق26( ارجاع و به شماره پرونده  9709983633100463  شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رســیدگی  مورخ 1397/08/15 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 217962 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/276 به موجب دادنامه شماره 83/97 مورخ 97/2/17 صادره از شعبه اول مجتمع شورای 
حل اختالف چادگان محکوم علیه خانم شهین کریمی احمدآبادی محکوم است به حضور 
در یکی از دفترخانه های اســناد رسمی و انتقال سند رســمی یک دستگاه وانت پیکان به 
شــماره انتظامی 972 ی 44 ایران 23 به نام محکوم له آقای حسین جالل الدین صالحی 
فرزند حاجی علی به عنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و ده 
هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی در حق مشــارالیه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ )انتشار آگهی( به موقع اجرا 
گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه 
الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد. 

م الف:212461 شعبه اول شورای حل اختالف چادگان )149 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/274 شماره نامه: 9710113633200549 شــماره پرونده: 9709983633200431 
شماره بایگانی شعبه: 970439 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 

پرونده مطروحه کالسه 970439 به آقای محمد علی فالحی و خانم فاطمه فالحی فرزندان 
غالمرضا خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان آن 
خانم فاطمه حیدری فر فرزند مصطفی قلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 11 صبح 
در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار 
درج می شود. م الف: 217620 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/277 شماره درخواست: 9710463740500006 شماره پرونده: 9509983741200575 
شماره بایگانی شعبه: 970428 در پرونده 970428 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
فریدون شهر آقای منصور خودسیانی فرزند حسین حسب شکایت آقای رحمان خودسیانی 
فرزند رضا قلی متهم است به تخریب منزل مسکونی و نیز لوازم آن لذا وقت رسیدگی برای 
مورخ 1397/6/20 ساعت 8 صبح در دادگســتری شهرستان فریدون شهر اتاق 15 تعیین 
گردیده است به این وسیله وقت رسیدگی به متهم که مجهول المکان اعالم گردیده ابالغ 
می شود و به منزله ابالغ قانونی است. م الف:215620 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

فریدون شهر) جزایی سابق( )96 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

5/278 شماره نامه: 9710113753400151 شــماره پرونده: 9209983630500106 
شماره بایگانی شعبه: 970028 به موجب اجراییه کالسه 970028 مطروحه در واحد اجرای 
احکام دادگاه عمومی بخش کرون صادره از دادگاه کرون مبنی بر مطالبه حسب درخواست 
محکوم له ملک با مشخصات ذیل که توسط کارشــناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی گردیده است: ملک و یک باب منزل مسکونی و دو دهنه مغازه به مساحت عرصه 
442 متر مربع و مســاحت اعیانی 250 متر مربع و تجاری 70 متر مربع ساختمان با سقف 
طاق ضربی و اسکلت آجری و فضای داخلی و گچ و دارای اشتراکات آب و برق و گاز، ملک 
در روستای حسن آباد وسطی بخش کرون از توابع شهرستان تیران واقع گردیده است که 
توسط کارشناس رســمی دادگســتری به میزان دو میلیارد ریال )دویست میلیون تومان( 
ارزیابی گردیده است که مقرر گردیده ملک مذبور در روز شنبه مورخ 1397/6/3 از ساعت 
8 الی 12 از طریق مزایده دردفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون به فروش برسد 
و قیمت پایه از بهای ارزیابی شده کارشناس رسمی دادگستری شروع شده و به کسانی که 
باالترین قیمت پیشنهادی را پردخت نمایند فروخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را پرداخت نماید  و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید 
درغیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه ها به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه 
مندان می توانند در صورت تمایل پنج روز قبل از روز مزایده نسبت به بازدید از ملک مزبور 
اقدام نمایند با توجه به اینکه مزایده نوبت دوم می باشد فلذا قیمت پیشنهادی می تواند زیر 
قیمت کارشناسی باشد. م الف:218030 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

کرون )268 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

5/279 شماره ابالغنامه: 9710103624001031 شماره پرونده: 9509983624000373 
شماره بایگانی شعبه: 960961  مهلت حضور: 5 روز، نوع علت حضور: در خصوص شکایت 
احمد معصومی باقرآبادی علیه شما دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار 
جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور بعمل آورید با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه 
به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام درغیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهد شــد. ضمنا وفق ماده 190 ق.آ.د.ک می توانید یک نفر وکیل دادگستری 
همراه خود داشته باشید. م الف:218085 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان )97 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/280  آقای جعفر پور پیرعلی دارای شناسنامه شــماره 6  به شرح دادخواست به کالسه 
308/97 شعبه از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان صفرعلی پور پیرعلی به شناســنامه 159 در تاریخ 94/8/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ملک پور پیرعلی آبپونه 
به شماره شناسنامه 180 همسر متوفی 2- محمد باقر پور پیرعلی، ش.ش 201 ، 3- ابراهیم 
پور پیرعلی، ش.ش 32، 4- بهرام  پور پیرعلی، ش.ش 230، 5- حسین پور پیرعلی، ش.ش 
298، 6- جعفر پور پیرعلی، ش.ش 6 فرزندن ذکور متوفی و 7- فلک ناز پور پیرعلی، ش.ش 
202، 8- شهربانو پور پیرعلی، ش.ش 266، 9- فاطمه پور پیرعلی، ش.ش 298 ، 10- آزاده 
پور پیرعلی، ش.ش 543 فرزندان اناث متوفی و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 218111  احمدی قاضی شعبه 

شورای حل اختالف تیران )192 کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/281 چون محمد مهرابیان فرزند جواد  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان پالک 15190/41165 به انضمام انباری قطعه 7 و پارکینگ قطعه 7  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طبق شماره الکترونیک شماره 1395202302027001564 
به نام نامبرده فوق سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک به موجب 
اسناد شــماره 13869 و 13870 مورخ 1395/5/7 و 13951 مورخ 1395/5/21 دفترخانه 
246 اصفهان در رهن بانک ملت می باشد و بازداشت نمی باشــد. به علت جابجایی 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 شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 218344 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )228 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

5/282  آقای صفرعلی صالحی داراي شناسنامه شماره 85 به شرح دادخواست به کالسه 
111/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سجاد صادقی به شناســنامه 395 در تاریخ 97/3/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد جواد صالحی، ش.ش 127)فرزند 
متوفی( 2- صفرعلی صالحی فرزند براتعلی، ش.ش 85  )پدرمتوفی( 3- ام البنین عروجی 
رزوه فرزند یداله، ش.ش 16 )مادر متوفی( 4- ســمیه عروجی رزوه فرزند مظاهر، ش.ش 
1150106611 )همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
 را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او 
مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر 
خواهد شد. م الف: 201954  شعبه سوم حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )143 

کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

5/283  آقای قربانعلی صادقی داراي شناســنامه شماره 17  به شرح دادخواست به کالسه 
112/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین صادقی رزوه به شناســنامه 1541 در تاریخ 1350/1/15 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود صادقی رزوه، ش.ش 2287، 
2- محمد علی صادقی رزوه، ش.ش 2288 )پسران متوفی( 3- خانم صادقی رزوه فرزند 
استاد محمد حسین، ش.ش 1543، 4- فاطمه نساء صادقی رزوه فرزند جعفر، ش.ش1542 
)همســران متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
 م الف: 202398  شــعبه ســوم حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )141 کلمه،

1 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملی 10260300242 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/16 آقای مجید 
تباشیری اصفهانی به شــماره ملی 1286602904 و آقای رضا صادقیان به شماره 
ملی 1283990334 و آقای حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 1287926770 
به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)217680(

آگهی تغییرات شرکت شیمیائی سانلی سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 50208 و شناسه ملی 

 10260686792
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 
اساسنامه الحاق گردید: تولید و بســته بندی و واردات و صادرات و خرید 
و فروش و تحقیقات علمی در رابطه با کودهای شیمیائی میکرو و مکرو 
وارگانیک و تولید و بسته بندی و واردات و صادرات و خرید و فروش مواد 
غذایی و داروئی و چایی و دمنوشها و مکمل های غذایی و مواد فرآوری 
شــده گیاهی و ارگانیک همراه یــا بدون مواد افزودنی مجــاز و واردات 
دستگاهها و ماشین آالت و مواد اولیه در رابطه با آنها. اخذ وام وتسهیالت 
بانکی از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی در جهت اهداف شرکت. 
ثبت موضوع فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشــد و در صورت لزوم پس از کســب مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیصالح امکانپذیر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )214215(

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره 
سهامی خاص به شماره ثبت 185 و شناسه ملی 

 14004027944
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : علیرضا اعالمی زواره بشــماره ملی 1189592576 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، حیدر علی شــریفی به شماره ملی 1111579873 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل ، مهدی اعالمی زواره 
به شماره ملی1189412829 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
و مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای منفرد رئیس 
هیئت مدیره و یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنًا مدیر 
عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشــد. / اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )214244(
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چهارمحال و بختیاری  قطب تولید ماهیان سردآبی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شهرستان

تولد نوزاد عشایری با 
امدادرسانی اورژانس ۱۱۵

معاون بهداشتی، شبکه بهداشت و درمان لردگان 
گفت: نوزاد عشایری با امدادرسانی اورژانس ۱۱۵ 
در منطقه ریگ شهرســتان لردگان متولد شد. 
یاســر جلیل پور اظهار کرد: طی گزارش واصله 
مبنی بر شروع دردهای زایمان مادر ۴۰ ساله در 
منطقه صعب العبور و عشایر نشین کوه ریگ این 
شهرســتان، بالفاصله اکیپ امدادي و بهداشتي 
اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شــد. وی افزود: این 
تیم های امدادی و بهداشتی، ساعت ۲۴ راهي کوه 
ریگ شدند و پس از طي ۱۰۵ کیلومتر مسافت، 
ساعت ۳ بامداد موفق به متولد کردن نوزاد دختر 
این مادر شــدند. جلیل پور اضافه کــرد: پس از 
اقدامات درمانی مناسب، مادر و نوزاد وی با حال 
عمومی مطلوب به وسیله یک دستگاه آمبوالنس 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارســتان شــهداي لردگان 
انتقال یافتند. منطقه ریگ از توابع بخش مرکزی 
شهرستان لردگان در فاصله ۳۵ کیلومتری لردگان 
)مرکز شهرستان( و ۱۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز 

استان چهارمحال و بختیاري قرار دارد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان 
کیار خبر داد:

معدوم سازی 270 کیلوگرم 
ماهی قزل آالی غیربهداشتی

رییس شــبکه دامپزشکی شهرســتان کیار از 
ضبط و معدوم ســازی مقــدار ۲7۰ کیلوگرم 
ماهی تلفاتی صید شده از مزارع پرورش ماهی 
منطقه ناغان خبــر داد.مجیــد عالیی گفت: 
اکیپ های بازرسی بهداشتی شبکه دامپزشکی 
شهرستان کیار حین کنترل و نظارت بر مزارع 
پرورش ماهی منطقه چهارتخته ناغان، مقدار 
۲7۰ کیلوگــرم ماهی قزل آالی تلف شــده را 
که در یخچــال و فریزر نگهداری شــده بودند 
کشف و ضبط کردند.رییس شبکه دامپزشکی 
شهرستان کیار افزود: با توجه به غیربهداشتی 
بودن تخلف پرورش دهنــده، صاحب مزرعه 
پرورش به مراجع قضائی معرفــی و از فروش 

ماهی های غیربهداشتی جلوگیری شد.
وی با اشــاره بــه ممنوعیت فــروش ماهیان 
قزل آالی تلف شده از شــهروندان درخواست 
کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب 
را به شبکه دامپزشکی اعالم کنند تا با متخلفان 

برخورد شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:
ضرورت تخریب بسیاری از 

مدارس چهارمحال و بختیاری
مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: بسیاری از مدارس فرسوده استان 
چهارمحال و بختیاری از سوی نوسازی مدارس 

اعالم تخریب شده است.
بهروز امیدی  اظهار کــرد: چنانچه بخواهیم این 
مدارس را تخریب کنیم بایــد مکانی برای اجاره 
داشته باشیم که متاســفانه فضای مناسب برای 

اجاره وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ســرانه های دانش آموزی 
کاهش شــدید داشــته اســت، تصریــح کرد: 
سرانه های دانش آموزی طی ســال های ۸۸ تا 
۹۶ از ۲۲ میلیارد و 7۰۰ به ۸۰۰ میلیون رسیده 
اســت. امیدی با بیان اینکه ۳۰ درصد فضاهای 
آموزشی ما تخریب شده، عنوان کرد: ۶۰۰ فضای 

آموزشی نیز نیاز به مرمت و بازسازی دارد.

مدیر امور شیالت و آبزیان اداره کل 
جهادکشاورزی استان اعالم کرد:

 چهارمحال و بختیاری
 قطب تولید ماهیان سردآبی

چهارمحال و بختیاری با تولید ســاالنه ۲۳ هزار 
۵۰۰ تن ماهی سردآبی، قطب تولید این محصول 

در کشور است.
مدیــر امــور شــیالت و آبزیــان اداره کل 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
ساالنه ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن ماهی قزل آالی رنگین 
کمانی در ۴۲۰ مزرعه پرورش ماهی این استان 
تولید می شود.پرویز منصوری افزود: این میزان 
تولید ۲۰ درصد نیاز کشــور را شــامل می شود 
و چهارمحال و بختیاری را به قطــب تولید این 

محصول تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه ارســال عمــده محصول ماهی 
چهارمحال و بختیــاری به اســتان های تهران 
و اصفهان افزود: در ســال ۹۶ حــدود ۲۴۰ تن 
 ماهی به کشــور های امــارات، روســیه و عراق 

صادر شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد 
در نامه ای خطــاب به وزیر کشــور گفت: 
»چهارمحال و بختیاری، اگرچه قبل از دهه 70 
حدود 10 درصد آب شیرین کشور را تامین 
می کرد ولی از 11 سال قبل به صورت مستمر با 
پدیده طبیعی و خاموش خشکسالی مواجه 

شده است«.
کم آبی و پدیده خشکسالی سال هاست که چتر خود 
را در ایران گسترانده و این گونه به نظر می رسد که 

خیال رفتن هم ندارد.
هر پدیــده طبیعــی از ســیل و زلزلــه گرفته تا 
خشکســالی که از حالت معمول خود خارج شود 
دیگر از دست انسان خارج خواهد شد تا جایی که 

نمی توان کنترلی روی آن داشت.
در حال حاضر شرایط خشکسالی و پدیده کم آبی 
در کشور نیز به همین گونه است و مردم بسیاری را 
در شهرها و روســتاها گرفتار مشکالت عدیده ای 

کرده است.
چهارمحال و بختیاری کــه زمانی تولیدکننده آب 
بود با بروز خشکسالی های پی در پی دیگر آبی حتی 
برای مصرف روزانه و در برخی نقاط شرب هم ندارد.

از همین رو عضو کمیتــه ملی کارون و عضو هیئت 
علمی دانشگاه شــهرکرد در نامه ای به وزیر کشور 
موارد مربوط به خشکسالی های اخیر و اثرات آن بر 
اکوسیستم چهارمحال و بختیاری را بیان می کند 

که در ذیل به آن اشاره شده است.
در ابتــدای نامــه مهــدی پژوهش آمده اســت: 

چهارمحال و بختیاری، باوجــود اینکه قبل از دهه 
7۰ حدود ۱۰ درصد آب شــیرین کشور را تامین 
می کرد ولی متاسفانه از ۱۱ ســال قبل به صورت 
مســتمر با پدیده طبیعی و خاموش خشکســالی 
مواجه شده است و این روند طبیعی سکنه استان را 
با چالش های عدیده ای مواجه کرده که به برخی از 

آنها اشاره می شود.
عضو کمیته ملی کارون و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهرکرد با برشــمردن چالش های خشکسالی در 
چهارمحال و بختیــاری، بیان می کنــد: با وجود 
اینکه شغل غالب مردم استان دامداری و کشاورزی 

است خشکســالی و اجرای طرح های غیرقانونی و 
غیر کارشناســی که خود معلول اطالعات غلط و 
نگاه زیاده خواهانه مافیای آب اســت، کشاورزی و 
دامداری این استان را زمین گیر کرده و همین امر 

موجب افزایش نرخ بیکاری شده است.
در بخش دیگــری از نامه وی به وزیر کشــور آمده 
اســت: آب شــرب مردم چهارمحال و بختیاری از 
طریــق منابع زیرزمینــی تامین می شــود که در 
حال حاضر به دلیل بیالن منفــی در بیش از یک 
دهه گذشــته، کلیه دشــت ها در حالت ممنوعه و 
با خطر نشســت زمین مواجه شــده اند و از طرفی 

۴7۰ هــزار نفــر از مردم این اســتان با مشــکل 
کمبود آب شــرب روبــه رو هســتند به گونه ای 
 که آب شــرب برخی از روســتاها بــا تانکر تامین

 می شود.
پژوهش، خاطرنشان می کند: طرح های غیرقانونی 
و غیر کارشناســی انتقال آب مردم اســتان های 
چهارمحــال و بختیاری و خوزســتان را به چنین 
روزی رسانده است و امروز مشکل اصلی نپذیرفتن 
آمار و واقعیت های موجود و زیاده خواهانه مافیای 
آب است لذا در شرایط بحرانی کنونی چهارمحال و 
بختیاری، مســئوالن و مردم تمام تالش خود را در 
جهت عبور از بحران و مدیریــت وضعیت فعلی به 
کار برده و طبق سیاســت های اعالنی وزارت نیرو 
 بر اســاس جدول منابع و مصارف و کمک به دولت 
در راستای سیاســت های مصرف بهینه آب عمل 

می کنند.
عضو کمیته ملی کارون و عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهرکرد در ادامه این سوال اصلی مردم چهارمحال و 
بختیاری از مسئوالن وزارت نیرو و شورای عالی آب 
که آیا دوران حاکمیت آمار و اطالعات صحیح است 
یا دوران حاکمیت فشار و شانتاژ؟ را مطرح می کند.

وی به مواضع مــردم چهارمحــال و بختیاری در 
حمایت از استاندار اســتان در حوضه آب اشاره و 
بر این خواســته مردم تاکید می کند که در شرایط 
فعلی کشور خواهان اجرای قانون به صورت عادالنه 
در حوضه هــای آبی اســتان به خصــوص حوضه 

زاینده رود است.

چهارمحال و بختیاری دیگر قطب تولید آب نیست

رییس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری  از کاهش ۲۵ 
درصدی کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال در چهارمحال 

و بختیاری خبرداد
ذبیح ا... غریب با اعالم این خبر، اظهار کرد: کشــت محصوالت 
کشاورزی آب بر در این استان از جمله برنج، چغندر، سیب زمینی 

و... کاهش یافته است.

وی افزود: بارش ها در اســتان بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته و 
منابع آب کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

رییس جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری ادامه داد:  
خشکســالی و کاهش بارش ها تاثیر منفی در بخش کشاورزی 
داشته و در حال حاضر بیشترین تاثیر منفی کم آبی و خشکسالی 

در بخش باغات استان گزارش شده است.

وی ادامه داد: باغــات گــردوی چهارمحال و بختیــاری دچار 
تنش های کم آبی شده اند وبخش قابل توجهی از باغات گردوی 
اســتان در پی کاهش بارش و کمبود منابع آب در حال خشک 

شدن هستند.
غریب خاطرنشان کرد: در حال حاضر آبدهی چشمه ها، قنات ها 

و چاه های آب کشاورزی کاهش بسیار شدیدی داشته است.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری  خبرداد:
کاهش 2۵ درصدی کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد:

ابالغ رای
5/265 کالسه پرونده 129/97 شــماره دادنامه: 1544 تاریخ رسیدگی: 97/4/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ابوالفضل حاجی حیدری به 
نشانی خمینی شهر خ شهید رجایی کوچه مالکی پ 49، خوانده: بیت اله عبدالهی مندولکانی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست خواهان ابوالفضل حاجی حیدری به طرفیت خوانده بیت اله عبدالهی 
مندولکانی به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
805699 مورخ 96/11/30 برعهده بانک صادرات شعبه چالدران خ امام آذربایجان غربی 
به شماره جاری 01034869008 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به 
مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان 
که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور 
چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ 1/675/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد.  م الف:217828 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/266 کالسه پرونده 3732/96 شماره دادنامه: 699 - 97/2/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: ابوالفضل حاجی حیدری به نشانی خمینی 
شهر خ رجایی کوچه مالکی پ 47 با وکالت مریم مشتاقی به نشانی خمینی شهر خ بوعلی 
جنب داروخانه دکتر گلســتانه ســاختمان بوعلی واحد 3، خوانده: فداعلی هاشــم زاده به 
نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست خواهان ابوالفضل حاجی حیدری با وکالت مریم مشتاقی به طرفیت 
خوانده فداعلی هاشم زاده به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 5 فقره چک 
به شــماره هــای 502408-95/2/30 و 903504-95/4/30 و 502407-95/1/30 و 
036277-95/7/30 و 903506-95/5/30 شعب سرپرستی دلیران نماز تالش به شماره 
جاری 010192486500   بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 
از توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت 
در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکــه خوانده با وصف ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را بــه پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 1/835/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله 
طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:217830 شعبه 

دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )321 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/267 شماره پرونده: 1796/96 شماره دادنامه: 467-97/4/27 مرجع رسیدگی: شورای 
حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: ابوالفضل حاجی حیدری فرزند یداله به نشانی خمینی شهر خ رجایی 
کوچه مالکی پ 47، خواندگان: 1- سمیه کهنسال فرزندعباس به نشانی مجهول المکان 
2- مهدی ستاره به نشانی خمینی شهر خ پاسداران کوی مهستان، 3- عبداله رحیم پور به 

نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 205، موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دادخواست خواهان آقای ابوالفضل حاجی حیدری با وکالت خانم 
مریم مشتاقی به طرفیت خواندگان 1- سمیه کهنسال ساروکاشی  فرزند عباس )صادرکننده 
چک( 2- مهدی ســتاره پور 3- عبداله رحیمی پور )ظهرنویسان چک( به خواسته مطالبه 
مبلــغ 35/000/000 ریال و حق الوکاله یک فقره چک بانکی به شــماره 858272/38-
95/11/30 عهده بانک ملت به انضمام خســارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شورا از 
توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه 
خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شورا ارائه 
ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 210 و بعد قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی 
و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ سی و 
پنج میلیون ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید و پرداخت حق الوکاله وکیل، رای صادره در خصوص خواندگان 
ردیف 1 و 3 غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی 
خمینی شهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از 
 ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. 
م الف: 217827 شعبه هشتم مجتمع شماره یک شورای حل  اختالف خمینی شهر)347 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/269 شماره دادنامه: 9709973633100109 شماره پرونده: 9609983633100711 
شماره بایگانی شعبه: 960722  خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با 
وکالت آقای علی جزینی درچه فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ چهار راه نقاشی ابتدای 
خ فلســطین مجتمع میالد واحد 3، خواندگان: 1- آقای رضا زمانی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان مرزا طاهر سه پله بن بست شماره 8 پالک 176 زنگ 
سوم کدملی 1286639743 تلفن همراه 09135554611، 2- آقای سجاد جفتا فرزند علی، 
خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت آقای علی جزینی به طرفیت آقایان 1- رضا زمانی 
2- سجاد جفتا به خواســته مطالبه مبلغ 301/388/933 ریال به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 546541-96/5/1 که خوانده ردیف 
اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ظهر نویس چک موصوف بوده اند با توجه به خواسته 
خواهان و با توجه به اینکه وجود اصل مســتند دعوی در ید خواهان حاکی از اشتغال ذمه 
خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیــاورده علی هذا دعوی 
خواهان وارد تشخیص دادگاه مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را تضامنی به پرداخت مبلغ 301/388/933 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 17/051/900 ریال بابت خســارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید تا زمان اجرای حکم که واحد اجرای احکام در زمان اجرا بر 
اساس شاخص بانک مرکزی احتساب خواهد نمود در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای 
 مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان است. 
م الف: 218021 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان  خمینی شهر)331 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/270 کالسه پرونده 356/96 شــماره دادنامه: 881 - 96/6/15 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: الیاس سلطانی به نشانی صندوق حضرت 
علی)ع( خمینی شهر خیابان مدرس، خوانده: محمد سلطانیان به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست خواهان الیاس 

سلطانی فرزند علی به طرفیت خوانده محمد سلطانیان فرزند عبداله به خواسته مطالبه مبلغ 
11/200/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 694063 به تاریخ صدور 1391/1/27 
)وجه ســفته( بانضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان، مالحظه اصل ســفته در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198، 
515، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
11/200/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 140/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3/21 لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:7152 شعبه دوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )270 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/271 خانم ماه طال انالوئی عادگانی دارای شناســنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به 
کالسه  394/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان روزعلی مرادی اسکندری نساء به شناسنامه 289 در تاریخ 1396/12/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ماه طال 
انالوئی عادگانی فرزند علی، ش.ش 9 همسر 2- داریوش مرادی اسکندری فرزند روزعلی، 
ش.ش 13 فرزند 3- علی مرادی اسکندری نساء فرزند روزعلی، ش.ش 1442 فرزند 4- 
جهاندار مرادی فرزند روزعلی، ش.ش 776 فرزند 5- یونس مرادی فرزند روزعلی، ش.ش 
1159952957 فرزند 6- نجمه مرادی اسکندری نساء فرزند روزعلی، ش.ش 248 فرزند 
7- کبری مرادی فرزند روزعلی، ش.ش 1441 فرزند 8- مریم مرادی اسکندری نساء فرزند 
روزعلی، ش.ش 1443 فرزند 9- زهرا مرادی فرزند روزعلی، ش.ش 1444 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 218031 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/262 شماره ابالغنامه:9710106836303594 شماره پرونده:9609986836301512 
شماره بایگانی شعبه:961678 ابالغ شــونده حقیقی: معصومه حسینی باالشهری فرزند 
سید وزیر کدملی 1817643411 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/17 
شنبه ســاعت: 11/30 ،محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر( حد فاصل چهارباغ 
باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوســی طبقه 3 اتاق 304( در خصوص دعوی رسول 
 شــرافت به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید.  
 م الف:217860 شعبه 3  دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

) 76 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/284 شــماره:1397/04/510981-1397/5/10 چون تمامی ششدانگ یکدرب باغ 
محصور پالک شماره 69 فرعی از 213 اصلی واقع در دشت کوهن طرق جز بخش 11 حوزه  
ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم حوراء محمد حسینی طرقی فرزند 
مرتضی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1397/06/15  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف:218374  اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز )140 کلمه، 1 کادر(
اجراییه

5/264 شماره اجراییه:9610423633200623  شماره پرونده:9609983633200143 
شماره بایگانی شعبه:960144 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به دادنامه شماره 
9609973633201226 محکوم علیهم 1- بهارک شــایان جعفرآبادی فرزند منصور به 

نشانی مجهول المکان 2- محسن شایان فرزند منصور 3- پروین شایان فرزند منصور هر 
دو به نشانی تیران و کرون جعفرآباد بن بســت فردوسی منزل شخصی 4- حسین شایان 
فرزند منصور به نشانی خمینی شهر منظریه مجتمع آپارتمان پردیس فرهنگیان 10 طبقه 
دوم واحد 16  متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 588/505/941 ریال بابت اصل خواسته 
و 18/927/707  ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 15/324/142 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک 95/3/22 
تا زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان بانــک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی به 
نشــانی اصفهان درچه خ امام جنب بانک ملت با وکالت علی جزینی درچه فرزند محمد به 
نشانی اصفهان خ چهار راه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع میالد واحد 3 و پرداخت مبلغ 
29/425/297 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن تبصره 2 ماده 
306 نیز رعایت گردیده است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 218018 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )489 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ راي

5/223 شماره دادنامه : 9709976794300064 شماره پرونده: 9609986794301492 
شماره بایگاني شعبه: 961494  خواهان: خانم صفیه جمشیدي زاده فرزند محمد به نشاني 
استان اصفهان شهر اصفهان خ جابر خ ابونعیم بهار دوم پ 17، خوانده: آقاي ایمان اسماعیل 
زاده، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا 
شورا ختم رسیدگي اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا: در 
خصوص دعوي خانم صفیه جمشیدي زاده به طرفیت آقاي ایمان اسماعیل زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه چهار فقره سفته شماره هاي 319757 و 127108 
و 127107 و 972304 به انضمام مطالبه خسارات دادرسي و خسارت تاخیر تادیه با عنایت 
به دادخواست تقدیمي، تصویر مصدق سفته و بقاي اصول مستندات در ید خواهان و نظر به 
اینکه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه حاضر نگردیده و الیحه ارائه ننموده دعوي 
مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده لذا به استناد مواد 307  و309 قانون تجارت  و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/675/000 
ریال بابت هزینه دادرسي و هزینه نشر آگهي با احتســاب اجرا و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/10/5 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمي از ســوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نماید راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیســت روز قابل  تجدیدنظرخواهي در 
محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف: 210076 شعبه 13 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججي( )286 کلمه، 3 کادر(
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رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
 کشف بیش از یک میلیارد ریال 

کاالی قاچاق در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان از کشف یک میلیارد 
و 200 میلیون ریال انواع کاالی خارجی قاچاق در 
بازرسی از انبار تخلیه باری در شهر اصفهان خبر 
داد.  سرهنگ»سعید ســلیمیان« اظهار داشت: 
کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی استان اصفهان، درپی کسب خبری مبنی 
بر دپوی کاالهــای قاچاق در یکــی از انبارهای 
تخلیه بار حاشــیه شــهر اصفهان موضوع را در 

دستور کار ویژه خود قرار دادند.
وی افــزود: کارآگاهان پس از انجــام تحقیقات 
الزم و کســب اطمینــان از درســتی موضوع با 
هماهنگی مقام قضائی به محل اعــزام و از انبار 
مذکور بازرسی به عمل آوردند.این مقام مسئول 
گفت: در این عملیات 200 بســته 500 گرمی 
وانیل، 100دستگاه دزدگیر خودرو، 115دستگاه 
گوشــی تلفن همراه به همراه شــارژر مربوطه و 
یک هــزار و 904 قلم انواع داروی دامپزشــکی 

که همگی فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و 
قاچاق بودند، کشف شد.سرهنگ سلیمیان خاطر 
نشان کرد: ارزش محموله های کشف شده برابر 
اعالم کارشناســان یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال عنوان شــده اســت.رییس پلیس آگاهی 
استان گفت: در این رابطه 3 نفر دستگیر و همراه 
پرونده برای اقدامات قانونی بــه مراجع قضائی 

تحویل شدند. 

معاونت اجتماعی فرمانده انتظامی استان 
خبر داد:

 مرگ مادر و کودک
 بر اثر تصادف در اصفهان 

بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با عابرین پیاده، 
یک مادر به همراه کودک خردسالش جان خود را 
از دست دادند.  سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار 
داشت: طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های 110 
یک مورد تصادف جرحی اعالم شد که بالفاصله 
ماموران انتظامی، برای بررسی موضوع به محل 
اعزام شدند. این مقام مسئول عنوان داشت: پس 
از بررسی صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه 
پراید با یک زن جوان که به همراه کودک4 ساله 
 خود در حــال عبــور از خیابان بــوده، برخورد 

کرده است.
سرهنگ کریمی گفت :بالفاصله مادر و کودک به 
علت مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند که 
متاسفانه هر دو به علت شدت جراحات وارده فوت 
کردند.وی افزود: کارشناسان پلیس راهور علت 
این حادثه را سرعت غیر مجاز و ناتوانی در کنترل 

وسیله نقلیه اعالم کردند.
معاون اجتماعی اســتان در پایــان از رانندگان 
خواست که در هنگام رانندگي از عجله و شتاب 
بي مورد پرهیــز کرده و در هنــگام رانندگي در 
سطح شهر و در هنگام تاریکی هوا مراقب عابرین 
 پیاده بوده و با ســرعت مطمئنه و بــا نور کافي

 تردد کنند.

رییس پلیس راه استان خبر داد: 
واژگونی پژو پارس با دو کشته و 

مجروح در اصفهان 
رییس پلیس راه اســتان از واژگونی یک دستگاه 
پژو پارس در محــور»آزاد راه امیر کبیر« و فوت 
یک نفر و مجروح شــدن فرد دیگــری خبر داد. 
ســرهنگ حســین پورقیصری اظهار داشــت: 
ماموران پلیس راه »اصفهان-کاشان« از واژگون 
شدن یک دســتگاه پژو پارس در محور آزاد راه 
 امیر کبیر مطلع و برای بررســی موضوع به محل 

اعزام شدند.
این مقام مسئول عنوان داشت: متاسفانه در این 
حادثه راننده ســواري پژو پارس به علت شدت 
جراحات وارده در دم فوت و یک سرنشین مجروح 
و به بیمارستان منتقل شد.وی افزود: کارشناسان 
پلیس راه علت این حادثه را عــدم توجه به جلو 

سواری پژو پارس اعالم کردند.
رییس پلیس راه اســتان در پایــان از رانندگان 
خواست در هنگام رانندگي از عجله و شتاب بي 
مورد پرهیز کرده و با دقت کامل به امر رانندگي 
توجه و از رانندگي در شــرایط خستگي و خواب 

آلودگي جدا پرهیز کنند.

عکس خبر

دستگیری 17 متخلف شکار و صید در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

برپایی بازارچه خیریه »کسا« 
دراصفهان 

بازارچه خیریه کســا، ویژه حمایت از بیماران 
سرطانی در اصفهان برپا شد. مدیر خیریه کسای 
اصفهان گفت: درایــن بازارچه خیریه پنج هزار 
مترمربعی در قالب 84 غرفــه  انواع آثار صنایع 
دستی و ســوغات،  محصوالت غذایی و اسباب 
بازی از شرکت های معتبر این استان برای عرضه 

به شهروندان به حراج گذاشته شد.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان: 
آینده نگر نبودن و نداشتن 
برنامه، خشکسالی را تشدید 

می کند
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در نشست 
هم اندیشی » محیط زیست و بحران منابع آب « 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهارکرد: برای 
مقابله با کم آبي و پدیده خشکسالي باید بارگذاري 
واحدهاي صنعتي جدید و استقرار جمعیت کنترل 
شود.منصور شیشه فروش همه مشکالت ناشی از 
خشکسالی و کم آبی در این اســتان را مرتبط با 
مدیریت ندانســت و افزود: شرایط امروزي نشان 
مي دهد که گرمایش جهاني رخ داده و بسیاري از 
مناطق در اروپا و آمریکا هم با خشکسالي و جیره 
بندي آب مواجه شده اند.وی تغییرات اقلیمی را 
یکي از عوامل مهم تاثیرگذار بر خشکسالي و کم 
آبي دانست و گفت: حدود 4۶ درصد از بارش ها 
باید در پاییز انجام شود؛ اما این مهم در سال آبي 
جاري صورت نگرفت.  شیشه فروش با بیان اینکه 
بارش های فروردین و اردیبهشــت امسال خوب 
بود اما کافی نبود، در عین حال تصریح کرد: این 
بارش ها به میزان کمي، کم آبي اســتان اصفهان 
را جبران کرد.وی به موقعیت جغرافیایی استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: این استان در اقلیم 
خشک و نیمه خشک فالت مرکزي قرار دارد که 
وجود دوره هاي متعدد خشکسالي از خصوصیات 
و ویژگي هاي این منطقه جغرافیایي اســت. وی 
با اشــاره به اینکه بارش برف در استان اصفهان 
نســبت به میانگین بلند مدت حدود 90 درصد 
کاهش یافته اســت گفت: میزان بارندگی ها در 
این استان نیز در مقایســه با متوسط بلند مدت، 
۶8 درصد کاهش یافته اســت.مدیرکل مدیریت 
بحران استان اصفهان اظهارداشت: پدیده تجدید 
پذیری همچون خشکسالی و کم آبي، یک بحران 
نیست زیرا خشکســالي و کم آبي از پدیده هاي 
عجین شده با اقلیم اصفهان و فالت مرکزي ایران 
اســت.وی گفت: برای مقابله با خشکسالی زمان 
زیادی را از دســت داده ایم؛ اما هنوز دیر نیست.

شیشه فروش با اشاره به اینکه برای اصفهان طرح 
آمایش سرزمین تهیه شده گفت: این طرح، توسعه 
متوازن همه شهرستان های این استان را مشخص 
کرده است.وی افزود: اقدامات خوبی در بخش های 
صنعت، شــرب و کشاورزی اســتان اصفهان در 
دوره کوتاه مدت انجام شــده و شورای عالی آب 
و شــورای هماهنگي حوضه زاینده رود هم براي 
انجام اقدامات الزم در دوره بلند مدت تشکیل شده 
است. شیشه فروش  از سرگیری عملیات تونل سوم 
کوهرنگ را از جمله این اقدامات بیان کرد و افزود: 
این اقدام با پیگیري هاي ویژه استاندار اصفهان در 

حال تکمیل است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان خبر داد:

 دستگیری 17 متخلف شکار
 و صید در استان اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دستگیری 1۷ متخلف شکار و صید طی 
یک ماه اخیر در زیستگاه های حیات وحش خبر 
داد.مرتضی جمشیدیان با اشــاره به دستگیری 
1۷ متخلف شــکار و صید گفــت: محیط بانان 
حفاظت محیط زیست این متخلفان شکار را در 
زیستگاه های اردستان، گلپایگان، نایین، کاشان، 
قمصر ، بزرک، قمیشلو وموته دستگیر و به مراجع 
قضائی تحویل دادند.وی افــزود: از این متخلفان 
سه قبضه سالح ســاچمه زنی ، پنج قبضه سالح 
گلوله زنی، یک قبضه سالح عشایری به همراه 8۷ 
فشنگ، پنج دستگاه دوربین چشمی، دو دستگاه 
موتور سیکلت هوندای قاچاق و سایر ادوات شکار 
کشف و ضبط شد.جمشیدیان گفت: همچنین از 
متخلفان 3 رأس قوچ ومیــش، 2 رأس کل، یک 
رأس آهو، یک قطعه پرنده کبوتر وحشــی و یک 

قطعه فاخته کشف وضبط شد.

محیط زیست

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان اظهار 
کرد: گزارشــاتی از غیر بهداشــتی بودن وضعیت 
سرویس های بهداشتی اصفهان به مرکز بهداشت 
استان اعالم شده که در قالب تذکر به شهرداری های 
مربوط ابالغ شده است تا اقدامات مربوطه صورت 
گیرد. حسین صفاری بیان داشت: بهترین اقدامی 
که شهرداری می تواند برای مدیریت سرویس های 
بهداشــتی صورت دهد، برون سپاری و سپردن به 
بخش خصوصی است که با اندک پولی که از مردم 
می گیرند اقدام به نظافت سرویس های بهداشتی 
کنند و از دزدیده شدن شیر آالت و حتی فرسودگی 
ساختمان های سرویس بهداشتی جلوگیری و به 

راحتی کارهای تعمیر و بازسازی انجام شود.
 صفاری اعالم کــرد: راهکار شــهرداری در مورد 
وضعیت غیر بهداشتی ســرویس های بهداشتی، 
به کارگیری نیرو برای هر سرویس بهداشتی است 
که پیشنهاد ســپردن به بخش خصوصی را مطرح 
کرده ایم.وی با اعالم اینکه آنچه امروز مشکل ما به 
شمار می رود، کمبود سرویس بهداشتی در سطح 

شهر است، افزود: سرویس های بهداشتی باید کاشی 
کاری و وضعیت بهداشتی آن در حد استاندارد باشد 
و از شیرآالت بهداشــتی و استاندارد استفاده شود 
و تجهیز شده به شــیلنگ و آب گرم باشد.صفاری 
تصریح کرد: امروز شــهرداری رســیدگی خوبی 
به وضعیت ســرویس های بهداشــتی دارد حتی 
 شاهدیم در پارک های محلی نیز آب گرم استفاده

 می شود.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد:

بهداشت سرویس های بهداشتی  مورد توجه قرار گیرد
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان اصفهان 
در خصوص تحصیل دانش آموزان افغانســتانی فاقد 
مدرک اقامتی در استان اصفهان اظهار کرد: برای این 
امر از تاریخ 24 تیر ماه، فراخوان عمومی برای مراجعه 
این دانش آموزان به دفاتر خدمات اتباع خارجی برای 
ثبت نام اعالم شده است.مهدی سلیمانی با بیان اینکه 
امسال برای چهارمین ســال متوالی و به دستور رهبر 
معظم انقالب ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک هویتی 
در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در سال گذشته 
در مجموع دانش آمــوزان اتباع، 51 هــزار نفر بوده و 
امســال تا 2۶مرداد ماه که پایان مهلت ثبت نام است، 
آمار این دانش آموزان مشخص می شود.مدیرکل امور 
اتباع و مهاجران خارجی استان اصفهان با بیان اینکه 
افراد دارای مدرک هویتی، بــرای ثبت نام در مدارس 
مشــکلی ندارند، تصریح کرد: افرادی که سال گذشته 
ثبت نام شــده اند نیز با ارائه کارنامه سال گذشته برگه 
حمایت جدید می گیرند.وی ادامه داد: همچنین افرادی 
که سال گذشته در سرشماری اتباع غیرمجاز شرکت 
کرده و همچنین افرادی که به مدت دو سال و بیشتر در 

کشور سکونت دارند می توانند فرزندان خود را با دریافت 
برگه حمایت از دفاتر خدمات در مدارس ثبت نام کنند.

سلیمانی با بیان اینکه ســقف سهمیه ای برای ثبت نام 
دانش آموزان اتباع نداریم، گفت: هزینه ثبت نام مطابق 
مصوبه هیئت وزیران بوده و شیوه نامه ثبت نام این دانش 
آموزان در مدارس دولتی مانند دانش آموزان ایرانی است 
و تنها هزینه خودیاری که از همه دانش آموزان دریافت 

می شود از دانش آموزان اتباع نیز دریافت می شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان  مطرح کرد:
 اعالم فراخوان ثبت نام دانش آموزان تبعه فاقد مدرک اقامتی

در جلسه کمیسیون ایمنی راه های استان ،گزارش تحلیلی فرماندهان پلیس راه و 
راهور در خصوص آمار تصادفات و تعداد متوفیان به تفکیک محور از ابتدای ســال 
تاکنون و گزارش اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص شرح وظایف 
دستگاه ها ) برش دســتگاهی( در شــرح جامع کاهش تصادفات استان و بررسی 
پیشنهاد اعضا جهت اجرایی شــدن طرح مذکور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

غالمی، مدیر کل راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون ایمنی و حمل ونقل استان گفت: 

حضور فعال پلیس در راه ها و همیاری دســتگاه های دولتی با پلیس راه در جهت 
پوشش راه های استان و کنترل سرعت و هشدار به راننده ها ، توجه ویژه به روکش 
آسفالت راه ها ، روشنایی و رفع نقاط پر تصادف ، مالیم کردن شیب شیروانی جاده ها 
برای جلوگیری از واژگونی خودرو ها بعد از منحرف شدن از جاده و سرویس کامل 
دوربین های سطح استان جهت کنترل تردد و سرعت خودروها از عواملی هستند که 

در کاهش تصادفات و تلفات در سطح استان تاثیر بسزایی دارند.

ری
هدا

را

بامسئوالن

رییس انجمن کارتن خواب های اصفهان، از سامان 
یافتن هزار کارتن خواب که به گرم خانه های شهر 

پناه آورده بودند، خبر داد.
کارتن خوابی یکــی از اصطالحاتی اســت که هنگام 
بررسی آسیب های اجتماعی با آن روبه رو می شویم.  
اصطالحی که امروزه با گسترش مشکالت اقتصادی، 

پای ثابت آسیب های اجتماعی شده است.
 افراد فقیری که بابت نداشتن جایی برای زندگی کردن، 
کارتن خواب شــده اند؛ بدون اینکه مجرم باشند. بی 
خانمان هایی که زیرانداز و رواندازشان در هر زمانی از 
گرمای شدید تا سرمای زمستان، کارتن است و با همین 

کارتن ها روزگار به سر می کند. 
زندگی در کارتن اگرچه جرم نیست، اما از آنجا که بروز 
بسیاری از جرم ها در همین فضا رخ می دهد، حمایت 
از  افراد بی خانمانی که به دلیل مشــکالت اقتصادی، 
مشاغل فصلی، نبود کار، بی پولی، اعتیاد و ... رو به این 
نوع زندگی آورده اند، در دستور کار نهادهای حمایتی  
و سمن های فعال در این زمینه در طول سالیان اخیر 
قرار گرفته است؛ به طوری که در این رابطه  انجمنی با 
 نام »کارتن های خواب های اصفهان« در شــهر شکل

 گرفت. 
 این انجمن از آغاز فعالیتش تــالش کرد با حمایت از 
افراد بی ســرپناهی که عمدتا گرفتار اعتیاد بودند، به 
سروســامان یافتن زندگی آنها کمک کند و حاال پس 
از گذشت چندین سال توانســته زندگی 1000 نفر از 
کارتن خواب هایی که به این مجموعه پناه آورده بودند 

را بهبود ببخشد.
رییس انجمن کارتن خواب های اســتان اصفهان در 
این باره می گوید: طی دو ســالی که با کمک خیرین، 
گرم خانه ای برای بی خانمان های استان ساخته شد، 
حدود هزار نفر از آنها سامان یافته اند و بعضا پست های 

اجتماعی خوبی نیز به دست آورده اند.
»محســن انصاری« با بیان اینکه هــدف این  انجمن، 
کاهش آسیب های افراد است، می افزاید: باید در زمینه 
اعتیاد آســیب ها را کاهش داد؛ چراکه معتادان برای 
رسیدن به مواد مخدر دست به هرکاری می زنند و همین 

امر، باعث افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه انجمن، مردم نهاد است و با کمک 
خیرین اداره می شــود، اظهار می کند: ســازمان ها و 

مســئوالن در راســتای بهبود اوضاع بی خانمان های 
شهر، هیچ حمایتی نکرده اند؛ به گونه ای که حتی برای 
گرفتن شناسنامه المثنی برخی کارتن خواب ها موفق 

به رایزنی با ثبت احوال نشده ایم.
 انصاری  ادامه می دهد: بی خانمانی جرم نیست؛ بلکه 
بی توجهی و کوتاهی مســئوالن  موجب این اتفاقات 

می شود.
رییس انجمن کارتن خواب های اســتان اصفهان، در 
ادامه با اشــاره به اینکه زنان کارتــن خواب در معرض 
خطر بیشتری هستند، می گوید: تعداد  زنان بی خانمان 
استان اصفهان به صد نفر می رســد که سعی شده با 
جمع آوری و انتقال آنها به گــرم خانه ها، امنیت الزم 

برقرار شود.

فضای مناسب حاشــیه شــهر ها برای کارتن خوابی 
سبب شده است تا این پدیده در مناطقی مانند حصه، 
ارزنان، زینبیه، کهندژ، جوی آباد و مهرنجان در نزدیکی 
روستای فالورجان گسترش بیشــتری داشته باشد. 
رییس انجمن کارتن خواب های اســتان اصفهان در 
این باره نیز می گوید: کارتن خواب ها به دلیل ممانعت 
و جلوگیری شهرداری اصفهان از تجمع آنها در سطح 
شهر، خیلی در شهر دیده نمی شوند و بیشتر به حاشیه و 
مناطقی که ساختمان های نیمه کاره در آن وجود دارد، 

منتقل شده اند.
وی همچنین  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کدام 
شهرستان های استان بیشــترین آمار کارتن خواب را 
دارند، می گوید: از آنجایی که کارتن خواب ها به حاشیه 
شهر رانده شده اند، شهرستان ها را نمی توان از استان 
اصفهان تفکیک کرد و در زمینه تعداد کارتن خواب ها 

آمار دقیقی ثبت نشده است.
انصــاری در ادامه بــه بازگرداندان کارتــن خواب ها 
به زادگاهشــان هم اشــاره مــی کند و مــی افزاید: 
کارتن خواب ها وقتی به مرحله بی خانمانی می رسند 
و مجبور به ترک محل زادگاه خود می شوند، در کمین 
مشکالت زیادی قرار می گیرند. هدف انجمن این است 
که پس از بهبودی  کارتن خواب ها، آنها را به شــهرها و 
در بعضی موارد به کشــورهای خود باز گرداند. رییس 
انجمن کارتن خواب های اســتان اصفهــان در پایان 
خاطرنشان می کند: انجمن کارتن خواب های استان، 
آمادگی خدمت رســانی به بی خانمان هــا را دارد؛ در 
 صورتی که خود افراد بخواهند به گرم خانه ها بیایند و 

حمایت شوند.

کارتن خواب هایی که سر و سامان گرفته اند

مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با بیان ایران جزو چهار 
کشــور اول دارای ثروت طبیعی دنیاســت، اظهار کرد: این در 
حالی اســت که با وجود این میزان ثــروت، قوانین مترقی دینی 
و قوانین انسان ساز، در بحث  مشــارکت و همکاری دچار چالش 
اساســی هســتیم. »ابوطالب جاللی« افزود: هنوز هم از لحاظ 
فرهنگی مشــکل داریم. همیشــه منتظر بودیم که از باالدست 

تصمیم بگیرند و در پایین دســت اجرا کنیم، اما در پایین دست 
هم به خوبی عمل نکرده ایم. جاللی پدیده شوم بیکاری را چالش 
جدی کشور دانست و گفت:همه باید به صورت جدی برای برطرف 
کردن این چالش گام بردارند. وی بــا بیان اینکه ما باید به عنوان 
مدیر دستگاه خدمات دهنده به جوانان اعتماد کنیم تا برای ایجاد 
فرصت شغلی مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: زیبنده نیست 

که جوانانی را تربیت کنیم که حاضر به حضور در مناطق کویری 
با حقوق باال هم نباشند. مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه در حوزه فنی و حرفه ای ریل گذاری فرهنگی به 
خوبی انجام نشده اســت، تصریح کرد: باید فرصت ها را به مردم 
نشــان دهیم تا به ما اعتماد کنند، بســیاری از جوانان به دنبال 
مشاغل پشت میزنشینی نیستند و مسئوالن راه را اشتباه می روند.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان:
مسئوالن راه را اشتباه می روند

وقتی بی خانمانی جرم محسوب نمی شود؛

حضور پلیس،  از عوامل 
کاهش تصادفات جاده ها

درجلسه کمیسیون ایمنی 
راه های استان مطرح شد؛

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجوی پسا دکتری می پذیرد
فراخوان پذیرش داوطلبان دوره پسا دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 139۷ منتشر 
شد و داوطلبان تا 31 مرداد می توانند در این فراخوان شرکت کنند.از جمله شرایط ورود به دوره پسا دکتری 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 9۷، داشتن مدرک دکتری تخصصی )PhD( در رشته های 
اعالم شده است.داوطلبانی که در حال گذراندن تعهدات تخصصی )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 
هستند باید پس اتمام تعهدات نسبت به ثبت نام اقدام کنند.داوطلب نباید در موسسات دولتی یا خصوصی 
مشغول به کار باشــد.همچنین داوطلبان باید فرم خود اظهاری را تکمیل کنند و سابقه تحصیلی و رزومه 
تحقیقاتی خود را به انضمام متن کامل یک مقاله ISI که داوطلب نویسنده اول یا مسئول باشد، ارائه دهند.
زمان ارسال مدارک از 10 مرداد آغاز شده و داوطلبان تا 31 مرداد فرصت دارند مدارک خود را ارسال کنند. 

افزایش حقوق معلمان در مجلس پیگیری می شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قانون بودجه 9۷ صراحت بر افزایش حقوق کارکنان دولت 
دارد، گفت: موضوع افزایش حقوق معلمان را پیگیری خواهیم کرد.  ســید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه قانون 
بودجه 9۷، صراحتا بر افزایش حقوق کارکنان دولت تاکید دارد، اظهار داشت: این افزایش به صورت 20 درصدی 
و پلکانی است؛ یعنی از کف تا 20 درصد به سمت باال افزایش پیدا می کند، بنابراین از دولت این انتظار می رود که 
بر اساس قانون عمل کند. وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس   پیگیر این قضیه است، اظهار 
داشت: از وزیر آموزش و پرورش چندبار خواسته شده است تا این موضوع را پیگیری کند.عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس   با اشاره به تالش نمایندگان برای تحقق این امر، گفت: کمیسیون نیز چندبار این موضوع را 

پیگیری کرده و هفته جاری که وزیر به کمیسیون می آید نیز این موضوع را پیگیری می کنیم.

انتظامی

سمیه مصور
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حوادث سرانجام نامعلوم »سالطین موادمخدر ایران« 
پس از دستگیری

پیشنهاد سردبیر:

گرد و غبار، امارات را مختل کرد
وزش باد و گردوغبار غلیــظ، موجب ترافیک و اختالل تردد در شــهرهای امــارات متحده عربی 
شد.گردوغبار غلیظ شهرهای ابوظبی، العین البطین و شــهرهای ساحلی شرق امارات را فراگرفته 
است که موجب ترافیک و اختالل تردد در بزرگراه ها و خیابان های این شهرها شده است. براساس 
گزارش هواشناسی امارات، این گرد و غبار تا روز یکشبنه آینده  در امارات مشاهده خواهد شد. وزارت 

اطالعیــه ای اعالم کرد بهداشت امارات نیز طی 
و افــرادی که مشــکل که کودکان، افراد مسن 
از منزل خارج نشــوند. تنفســی و قلبی دارند، 
و رانندگــی امارات نیز همچنین اداره راهنمایی 
با توجه به کاهش دید از رانندگان خواست که 
خودداری کنند.پدیده از رانندگی ســریع جدا 
مبدا اصلــی آن وزش گرد و غبار در امارات که 
از عربســتان سعودی و بادهای موسمی است و 

صحراهای مرزی امارات شکل می گیرد، همه ساله موجب بروز خسارت های جبران ناپذیری در بخش 
کشاورزی و زیست محیطی می شود.

 توزیع آب درمتروی  مسکو 
برای جلوگیری از گرمازدگی

با گرم شدن هوای »مســکو« که به باالی 30 درجه سانتی گراد رسیده، شهرداری مسکو توزیع آب 
رایگان در متروی این شــهر را برای جلوگیری از گرمازدگی مردم آغاز کرده است. واحدهای توزیع 
آب در چند ایستگاه متروی مسکو و ایســتگاه های خطوط قطار مرتبط با این سامانه حمل و نقل 
شهری، بطری های آب رایگان بین مردم توزیع می کنند. سازمان متروی مسکو در اطالعیه ای در 
صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر، از ساکنان مسکو که از مترو استفاده می کنند خواسته است 
که در صورت احساس تشنگی به واحدهای توزیع آب در مترو مراجعه کنند. بر اساس این اطالعیه، 
در هشت ایستگاه متروی مسکو و 6 ایستگاه قطار مرتبط با این ســامانه، آب رایگان برای استفاده 

مردم توزیع می شود.
بر اســاس دســتورالعمل موجود، در صورت افزایش درجه حرارت هوا در متروی مســکو به باالی 
28درجه سانتی گراد و تداوم آن، بین مسافران آب رایگان توزیع می شود. بر اساس اطالعات سازمان 
هواشناسی روســیه، درجه حرارت هوا در مسکو به باالی 30 درجه ســانتیگراد رسیده و در برخی 

ساعات در طول روز تا 32 درجه افزایش  یافته است.

پس از گذشــت هفده ســال از حادثه هولناک 
»11ســپتامبر« و تخریب برج های تجارت جهانی 
در نیویورک، رونامه گاردین با »عالیه غانم«  مادر 
»اسامه بن الدن« رهبر تروریست های »القاعده«، 
گفت وگویی را ترتیب داد. در این مصاحبه، مادر 
بن الدن که بیش از 70 سال ســن دارد، از برخی 
اسرار زندگی پسرش پرده برداشته است. به گفته 
عالیه غانم، بن الدن زمانی که دانشجوی اقتصاد در 
دانشگاه ملک عبدالعزیز جده بود، برای نخستین 
بار با »عبدا... عزام« عضو گروه اخوان المسلمین 
مالقات داشته است؛ شــخصی که  مدت ها بعد از 
پادشاهی عربی سعودی اخراج شد. به گفته این 
زن، عبدا...بعد از مالقات با پســر او، به یک پدر 
معنوی برای اسامه تبدیل شد و در سن 20 سالگی  
وی را کامال شست وشوی مغزی داد؛ به طوری که  
بن الدن از یک پسر خجالتی و کم رو، تبدیل به یک 
شخص دیگر شده بود. عالیه غانم اصال فکرش را 

هم نمی کرد که پسرش پا در چنین مسیری بگذارد.
عالیه غانم در ادامه اظهاراتش گفت: دوران کودکی 
خود را در شــهر »الذقیه« گذراندم و در دهه 50 
میالدی به »عربســتان« رفتم تا باقی عمرم را در 
آنجا سپری کنم. پسرم نیز تمام دارایی  خود را در 
افغانستان هزینه کرد. او حتی از نام خانوادگی  خود 
به عنوان پوششــی برای فعالیت هایش استفاده 

می کرد.
 آخرین بار اسامه در سال 1999 با اعضای خانواده 
دیدار داشت و آن موقعی بود که خانواده در بیرون 
از  قندهار، به مالقاتش رفتنــد. عالیه غانم ادامه 
داد:  در سال 1960 زمانی که پسرم تنها سه سال 
داشت، از همسرم جدا شدم و سال ها بعد با تاجری 
به نام محمد العطاس ازدواج کــردم. بنا بر اعالم 
گاردین اسامه از شــهروندان سعودی برای انجام 
حمالت 11 ســپتامبر کمک گرفت که یک افسر 
اطالعاتی سابق انگلیس نیز در مصاحبه با گاردین 

این موضوع را تایید کرد. به گفته این افسر، بن الدن 
جنگ راه انداخت اما نه آن جنگی که انتظارش را 
داشت.»احمد« پسر دیگر عالیه و برادر ناتنی اسامه 
می گوید: با وجود گذشــت این همه سال از اقدام 

برادرم، مادر همچنان کارهای او را انکار می کند.
او فقط خوبی های فرزندش را بــه یاد می آورد و 
ســعی در کتمان حقیقت کارهای منفی  او دارد. 
احمد همچنین از »حمزه« پسر بن الدن نیز سخن 
گفت که ســعی دارد جا پای پدرش بگذارد؛ اما او 
برای منصرف کردن بــرادرزاده ناتنی  خود، مدام 
در تالش است.گفتنی است خبرنگار گاردین در 
پایان گفت وگو، پس از صحبت درباره کمک های  
سعودی ها به اســامه در ماجرای 11 سپتامبر، به 
این موضوع نیز  اشاره کرد که احتماال دولت ریاض 
امیدوار است که با انتشار این نوع گفت وگوها، به 
طریقی نشان دهد که  آنها نقشی در قبال آن حادثه 
هولناک نداشتند و مسئولیتی متوجه آنان نیست!

مغز »اسامه« را چه کسی شست وشو داد؟

ناگفته های مادر »بن الدن«؛
 کالهبرداری های زوج جوان

 از متقاضیان وام
چندی پیش، ماموران پلیس با گزارش های مردمی دریافتند زن و شوهری جوان در 
محدوده»مهرآباد جنوبی« با ارائه ضمانت نامه های جعلی برای دریافت وام بانکی از 
مردم کالهبرداری می کنند.در تحقیقات مشخص شد زوج جوان با انتشار آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار و سایت دیوار با موضوع »تهیه ضمانت نامه معتبر 
جهت دریافت وام بانکی از طریق شرکت های معتبر«، با نام دو شرکت »گیتی فراز« و 
»تعاونی سازه گسترپایدار«، اقدام به کالهبرداری می کردند. در بررسی ها معلوم شد 
این دو شرکت ثبت نشده و شرکت های کاغذی هستند. پس از دستگیری متهمان در 
بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی، مدارک مجعول از جمله فیش های 
حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر 
پایدار کشف شد. متهمان، به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب در 
روزنامه های کثیراالنتشار و سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه و برنامه ریز اصلِی تمام 
این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که آن شخص نیز در مخفیگاهش در 
»شهرک قدس« دستگیر شد. برابر هماهنگی با مقام قضائی، از ادامه فعالیت آژانس 
اتومبیل کرایه نیز در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد. متهمان عنوان داشتند: 
زمانی که افراد با ما تماس می گرفتند، می خواستیم برای ثبت نام، مبلغ ۵0 هزارتومان 
به حساب های مختلف بانکی متعلق به »محسن«  واریز کنند. در ادامه تصاویر مدارک 
)فیش بانکی و احکام کارگزینی( را از طریق تلگرام برای آنها ارسال و عنوان می کردیم 
برای حضور ضامن در بانک باید مبلغ 2۵0 هزار تومان دیگر پرداخت کنند.وقتی این 

مبلغ پرداخت می شد، دیگر پاسخگوی تماس های تلفنی افراد نمی شدیم. 

به گزارش »مشرق« در چند ســال اخیر، برخی از 
بزرگ ترین و گســترده ترین باندهای توزیع مواد 
مخدر در کشور کشف و منهدم شدند. شبکه هایی 
که روسای آنها برخی از شرورترین و جنایتکارترین 
تبهکاران کشــور بودنــد. در این گــزارش مروری 
خواهیم داشــت بر فعالیت بزرگ ترین قاچاقچیانی 
که دستگیری آن ها رسانه ای شــد ولی شاید کمتر 
کسی بعد از گذشت چندین سال از دستگیری شان، 
خبری از اجرای حکم آن ها یا سرانجامشان شنیده 
باشد. باندهایی که دامنه فعالیتشان نه تنها محدود 
به جغرافیای کشورمان نبود، بلکه در ابعاد بین المللی 
فعالیت کرده و ترانزیت موادمخدر از کشور افغانستان 

به برخی از کشورهای منطقه را رهبری می کردند.
تمســاح خلیج؛ قاچاقچی بین المللی با 

دو هزار میلیارد تومان گردش مالی 
نزدیــک به چهــار ســال پیش بــود که ســردار 
»علی مویدی« رییس پلیس وقت مبارزه با موادمخدر 
ناجا، از دســتگیری یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان 
موادمخدر طی چند دهه اخیر خبــر داد. فردی که 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« وزیر کشور، اعالم کرده 
بود: »این فرد که تنها پنج کالس سواد دارد، ظرف دو 
سال دوهزار میلیارد تومان در حسابش واریز شده و 
حتی به اسم مردگان حساب باز کرده بود و پول های 
کالن به این حساب ها واریز می کرده تا از دست قانون 
فرار کند!« این فرد که سرباز فراری، از اهالی جنوب 
کشور و متولد سال 1362 است، در زمان دستگیری  

تنها 31 سال سن داشت. 
تمساح خلیج در مدت فعالیتش توانسته بود یکی از 

بزرگ ترین شبکه های قاچاق و توزیع مواد مخدر در 
ایران و پاکستان را راه اندازی کند و خودش به عنوان 
رهبر این سازمان و شــبکه پیچیده، در چهره های 
مختلف و پوشش های گوناگون در حوزه جنوب ایران 

و پاکستان فعالیت می کرده است.
قورباغه مکــران؛ بزرگ ترین قاچاقچی   

دستگیر شده پس از انقالب
»قورباغه مکران« یکی از افراد خطرناکی بود که یازده 
شبکه بین المللی موادمخدر را اداره می کرد. به گفته 
سردار »مسعود زاهدیان« رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا، بیش از 200 میلیــارد تومان از اموال او 
توقیف شده اســت. ابعاد فعالیت قورباغه مکران ۵0 
ساله، به اندازه ای گســترده بوده که پلیس مبارزه با 
موادمخدر ناجا پس از دستگیری وی اعالم کرد که 
تمساح خلیج تنها یکی از باندهایی بوده که با این فرد 
در ارتباط بوده است. این متهم اوایل زمستان 9۵ در 
سیستان و بلوچســتان و طی عملیاتی غافلگیرانه 
زمانی  که برای عروســی دخترش بــه دلگان رفته 
بود، دستگیر شــد. وی که در بازجویی های اولیه به 
جابه جایی 800 تن مواد مخــدر اعتراف کرده بود، 
جزو قدیمی ترین و پولدارترین قاچاقچیان مواد مخدر 
ایران بود که در بررسی های اولیه انجام شده،  100 
منزل مسکونی از وی در شهرهای زاهدان، دیلگان، 

زابل، تهران، البرز، مشهد و غرب کشور کشف شد. 
ر-ح«؛ قاچاقچی معروف ایران و امارات

در سال های اخیر، یکی از قاچاقچیان بسیار بزرگ و 
در عین حال گمنام هم دستگیر شد. ایرانی االصلی 
که سردار »علی مویدی« رییس پلیس وقت مبارزه 

با موادمخدر ناجا، در تیرمــاه 94،  او را تحت عنوان 
»ر-ح«  معرفی کرد. سرشبکه ترانزیت منطقه که با 
عناوین جعلی و متعدد بیش از 100 تن موادمخدر را 
طی چند سال گذشته به نقاط مختلف ترانزیت کرده 
بود.»ر-ح« که هیچگاه اطالعــات دقیقی از هویت 
وی اعالم نشد، با توجه به ســوابقش در پرونده های 
وزرات اطالعات، با پیگیری گذرنامه های جعلی در 
کرج دستگیر شد.پیچیدگی فعالیت این قاچاقچی 
گمنام به اندازه ای بوده که در لحظه دستگیری وی، 
۵0 خط فعال موبایل همراهش بوده است. فردی که 
به گفته سردار مویدی، در تحقیقات بعدی مشخص 
شد که عالوه بر ترانزیت موادمخدر در قاچاق اسلحه 

در کشورهای مختلف منطقه نیز فعال بوده.
 قاچاق 1000 تن موادمخــدر؛ از امارات تا 

ونزوئال 
در 26 مهرمــاه 9۵»احمــد فاضلیــان« رییــس 
دادگستری اســتان البرز، از پرونده بزرگی خبر داد 
که نه تنها از نظر حجم بــاالی موادمخدر ترانزیت 
شده اهمیت داشت، بلکه ابعاد بین المللی گسترده  
آن هم بســیار حائز اهمیت بود. پرونــده ای که به 
گفته وی، بازداشــت عوامل دخیل در آن 10 سال 
به طــول انجامیــده بود.این فرد که شــاید بزرگ 
ترین و گمنام ترین قاچاقچی موادمخدر اســت، در 
کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، 
تاجیکســتان، ونزوئال، ترکیه و تایلند دارای شبکه 
گســترده توزیع و ترانزیت مواد مخدر بود.  براساس 
برآوردهــای اطالعاتی، وی ســاالنه 100 تن مواد 
مخدر را در مدت زمانی نزدیک به 10 سال جابه جا 

کرده است. 
 سلطان کوکائین؛ از جشن 40 میلیاردی تا 

سلطنتی که خانوادگی شد 
 »حسین پنجک« برخالف برخی از قاچاقچیان بزرگ 
و در عین حال گمنام موادمخدر، پس از دستگیری 
حسابی سوژه رسانه ها شد. شاید یکی از دالیل این 
ماجرا، ماده مخدر»کوکائین« باشد که تخصص وی 
بود. کوکائین؛ ماده ای که در ایران کمتر اســتفاده 
می شــود و قیمت باالی آن باعث شده تا مشتریان 

خاصی داشته باشد. 
البته فعالیت یکی از براداران وی هم موجب شــد تا 
موضوع برای رسانه ها جذاب تر باشد؛ خصوصا اینکه 
بیشترین فعالیت این قاچاقچی بزرگ در تهران بود.
به گفته پلیس، عالوه بر شناسایی چندین دستگاه 
خودروی لکسوس، جنسیس و...، یک قایق تفریحی 
لوکس هم بخشی از اموال این قاچاقچی بزرگ بود که 
در زمان دستگیری  او در یکی از بنادر شمالی کشور 

پهلو گرفته بود.
با گذشت نزدیک به چهار سال از دستگیری تمساح 
خلیج و مدت ها از دستگیری این قاچاقچیان بزرگ 
موادمخدر که گفته می شود ســال ها پلیس و سایر 
دستگاه های انتظامی و حتی امنیتی، پرونده این افراد 
را تحت نظر داشته و مترصد دستگیری آن ها بوده اند، 
متاسفانه هیچ گزارشــی از اجرای حکم اعدام یا در 
عمده موارد، حتی گزارشی از صدور حکم قضائی آن ها 
منتشر نشده است. قاچاقچیانی که به نظر می رسد با 
توجه به گوشه ای از پرونده های آنها و نفوذ و قدرتشان، 

بیم فرارشان از مجازات می رود.

سرانجام نامعلوم »سالطین موادمخدر ایران« پس از دستگیری

حوادث جهان

حوادث ایران

حادثه سقوط لیدر فوالد در ورزشگاه آزادی 
سقوط لیدر فوالد به تونل در پی ساکت کردن اعتراضات هواداران خوزستانی در پایان بازی مقابل 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، حادثه تلخی را رقم 
زد. افراد نزدیک به  این حادثه، سریعا خود را به این 
لیدر رساندند و در ادامه با حضور یگان امداد مستقر 
در استادیوم آزادی، بررسی شرایط آسیب و درمان 
این لیدر در دستور کار قرار گرفت. این لیدر با چند 
جراحت سطحی روی بدن و شکستن سرش مواجه، 

اما خوشبختانه بعد از درمان اولیه مرخص شد.

دستگیری هکرهای میلیاردی
فرمانده انتظامی استان مرکزی از دســتگیری هکرهای حرفه ای در اســتان که اقدام به برداشت 
غیرمجاز از چند حساب بانکی کرده بودند، خبر داد.»کیومرث عزیزی« از دستگیری اعضای یک باند 
هکرهای حرفه ای و اعتراف آنان به طراحی ربات های جعلی رفع ریپورت اکانت تلگرام و همدم یاب 
و سرقت اطالعات سه هزار و 8۷0 حساب بانکی و برداشــت پنج میلیارد و 400 میلیون ریال خبر 
داد. وی تصریح کرد: چندی پیش در پی شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
او توسط فردی ناشناس، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: درتحقیقات اولیه کارشناسان پلیس مشخص شد شاکی چندی 
پیش از یک ربات تلگرامــی با عنوان رفع ریپورت اکانت تلگرام و ربات همدم یاب اســتفاده کرده و 
اطالعات حساب او توسط این ربات به سرقت رفته و بعد از مدتی از حساب این فرد به صورت غیرمجاز 
برداشت شده است. با بررسی فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، چهار نفر اعضای این باند هکری 
که در دو استان کشور سکونت داشتند، شناسایی و پس از اخذ نیابت از مقام قضائی، هر چهار نفر در  
چند عملیات  جداگانه دستگیر شدند و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی که برای اقدامات مجرمانه  
آنها مورد استفاده قرار می گرفت، کشف شد. فرمانده انتظامی استان افزود: پس از انجام تحقیقات 
تخصصی روی تجهیزات رایانه ای و مخابراتی اعضای این باند، اطالعات ســه هزار و 8۷0 حســاب 
 بانکی و مبلغ پنج میلیارد و 400 میلیون ریال که از حســاب های متعدد افراد برداشــت شده بود،

 کشف شد.

نگار فتوحی

چندی پیش گزارشی از سوی ســازمان آمار کشور 
منتشر شد که بر اساس آن اصفهان در جایگاه پنجم 
سرقت ها در کل کشور قرار داشــت. در این گزارش 
عنوان شده بود که ســرقت خودرو و منزل از جمله 
مهم ترین سرقت ها و بیشترین آمار در کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. میزان پایین امنیت خودروها 
در ایران و نیز نبود تجهیــزات امنیتی کافی منازل 
موجب شده تا این دو مورد در میان سارقان به عنوان 
گزینه های محبوبی به شمار بروند؛ هر چند این آمار 
مربوط به سال 139۵ بوده و با پنج سال پیش از آن 
مقایسه شده اســت؛ اما از خالل همین اعداد و ارقام 
اعالم شده می توان به داده های جالبی رسید. براساس 
آخرین سالنامه آماری کشور، در سال 139۵، پانصد 
و هشتاد و پنج هزار و 906 مورد سرقت رخ داده که 
نسبت به پنج سال قبل، )سال 1391، پانصد و چهل و 
پنج هزار و 4۷6 مورد( ۷ درصد افزایش یافته است. به 
طور کلی در سال 139۵ به ازای هر 136 نفر جمعیت 
یک سرقت در کشور رخ داده اســت. 40 درصد این 
ســرقت ها از لوازم خودرو و وســایل داخل آن و 14 
درصد از منازل بوده اســت که بیشترین نوع سرقت 
محسوب می شــود؛ البته میزان دزدی از خودروها 
در سرتاســر دنیا باالست؛ در کشــور ایاالت متحده 
آمریکا، در هر 24 ثانیه یک خودرو دزدیده می شود 
همچنین گزارش های» اینترپل« نشان می دهد که 
در سال 201۷، بیشتر از هفت میلیون خودرو در 126 
کشور به سرقت رفته و این بر اساس آماری است که 
به این سازمان گزارش شده است. در این میان تنها 
118 هزار خودرو تاکنون پیدا شده اند. آمارهای غیر 

رسمی رسانه ای نشان می دهد که سرقت خودرو در 
کشور ایتالیا چهار برابر ایران اســت و این رقم برای 
آمریکا سه برابر و در فرانسه و اسپانیا 2 برابر کشورمان 
گزارش شده است؛ همچنین در کانادا 99 درصد بیشتر 

از ایران سرقت خودرو و وسایل نقلیه انجام می شود.
خودرو؛ وسیله مورد عالقه سارقان

چندی پیش معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی طی 
مصاحبه ای اعالم کرد که بر اســاس آمار و اطالعات 
موجود، دزدان حرفه ای و تازه کار خودرو هم اکنون 
مدتی است تمایل بیشتری به ســرقت لوازم جانبی 
خودرو از خود نشــان داده و به دنبال اشیای سبک 
و قیمتی آن هستند. ســرهنگ رضا موذن افزود: بر 
همین اساس عده ای از این دزدان نیز به لحاظ رعایت 
ســرعت عمل و فرار از محل سرقت به دنبال قطعات 
ســبک و گران قیمت خودرو از قبیل سیستم رایانه 
وسایل نقلیه هستند.وی گفت: یکی از دالیل تغییر 

نگرش دزدان از خودرو به ســمت لــوازم و قطعات 
می تواند باال رفتن ســطح ایمنــی خودروها و نصب 
سیستم ایمولیزر سوئیچ وسایل نقلیه باشد و با توجه 
به اطالعات موجود، سرقت خودرو در مقایسه با سرقت 
 لوازم جانبی و قطعات قیمتی خودرو از آمار کمتری
 برخوردار اســت.  در همین زمینه ســرهنگ سعید 
سلیمیان، رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، به »زاینده رود« گفت:» سرقت های 
داخل خودرویی به دلیل اهمال و بی دقتی شهروندان 
آمار باالیی در میان ســرقت ها در کل کشور را دارد 
ضمن اینکه در موارد سرقت خودروها مجهز نبودن 
به وسایل ایمنی نیز نقش بسیار مهمی دارد«. رییس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه بخش مهمی از خودرو های سرقی در 
استان اصفهان کشف می شوند، اعالم کرد: 9۷درصد 
از خودرو های به سرقت رفته در استان اصفهان کشف 

شــده اند. به گفته وی، میزان کشــفیات سرقت در 
اصفهان به نسبت ســال گذشته رشد داشته است به 
طوری که در چهار ماهه نخســت سال گذشته ۵2۵ 
مورد باند سرقت اتومبیل کشــف و منهدم شده در 
حالی که این میزان در مدت مشابه امسال به 61 مورد 
افزایش یافته است. سرهنگ سعید سلیمیان توصیه 
کرد:» شــهروندان به منظور حفاظت از خودروهای 
خود در برابر ســرقت ها باید از قرار دادن خودرو در 
مکان های خلوت و همچنین رها کردن وسایل خود 
در داخل اتومبیل بپرهیزند«. عالوه بر خودرو منازل 
مسکونی نیز در صدر فهرست اموال سرقتی در ایران و 
به خصوص اصفهان قرار دارد. عموما سرقت منازل در 
فصل تابستان و ایام تعطیالت چند روزه و ایام نوروز 
از آمار بیشتری برخوردار است، این مطلب را پلیس 
آگاهی اعالم کرده و دلیل این امر را می توان در خالی 
بودن منازل به مدت زیاد دانست. رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در هشداری نسبت 
به مراقبت شهروندان از منازل در جهت جلوگیری از 
دزدی ها توصیه کرد:» با توجه به اینکه سارقان منازلی 
که از اســتحکام و ایمنی کمتری برخوردار بودند را 
برای عملی کردن نقشــه خود انتخاب می کردند به 
شهروندان توصیه می کنیم نســبت به مجهز کردن 
منازل خود به سیستم های ایمنی، درهای ضد سرقت، 
دوربین های مداربسته و آژیر خطر مجهز کنند و هنگام 
ترک منازل نیز مراقب باشند که تمام درهای منتهی 
به منزل بســته و هیچ راه نفوذی برای ورود سارقان 
وجود نداشته باشــد، ضمن اینکه توصیه می کنیم از 
نگهداری وجوه و طالجات زیاد در منازل خودداری 
کرده و تا جایی که امکان دارد آنها رابه صندوق امانات 

بانک ها بسپارند«.

سرقت خودرو و منزل همچنان در صدر؛

97درصد خودروهای سرقتی در اصفهان کشف می شود
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اینتر به دنبال ستاره سیتی
رسانه های ایتالیایی از تالش باشگاه اینترمیالن 
بــرای جــذب »ایلکای 
گوندوگان«، هافبک 
ترک تبــار تیــم 
ملی آلمــان خبر 
ینتــر  ا می دهند.
ابتــدا عــزم خود 
را برای جــذب لوکا 
مودریچ، ابرستاره   رئال جزم 
کرد ولی با درهای بســته مواجه شد؛ چرا که 
رییس رئــال مادرید اعالم کــرد هر تیمی که 
خواهان جذب مودریچ است باید پیه پرداخت 
750 میلیون یورو را به تن بمالد! گزینه  بعدی 
اینتر به خدمت گرفتن آرتورو ویدال، هافبک 
شــیلیایی بایرن مونیخ بود که با قطعی شدن 
انتقال ویدال به بارســا، این تیــر اینتر هم به 
سنگ خورد. به همین دلیل است که اینتر حاال 
ستاره  آلمانی منچسترســیتی را هدف گرفته 
است. اینتر از ســوی دیگر قصد دارد با خرید 
ایلــکای گوندوگان از کــورس رقابت با رقیب 
همشهری اش »ای ســی میالن« عقب نیفتد، 
میالنی که با خریــد »گونزالــو هیگواین« از 

یوونتوس به تقویت خود پرداخته است.

»ویدال« به بارسلونا پیوست
باشگاه بارسلونا تایید کرد که برای انتقال آرتورو 
ویدال بــه نوکمپ، با 
باشگاه بایرن مونیخ 
به توافق رســیده 
است. ویدال بعد از 
سه فصل حضور در 
بایرن مونیخ، تصمیم 
به ترک بوندس لیگا 
گرفت و به همین دلیل، مدیر برنامه هایش او را 
به بارسلونا پیشنهاد کرد. این باشگاه هم که به 
دنبال یک هافبک برای جانشینی پائولینیو بود، 
از این پیشنهاد اســتقبال کرد.باشگاه بارسلونا 
تایید کرد که با بایرن مونیخ بــرای انجام این 
انتقال که گفته می شود مبلغ آن ۱۹ میلیون 
یورو است، به توافق رسیده است. به این ترتیب، 
ویدال بعد از مالکوم، آرتــور و کلمنت النگله، 
به چهارمین خرید تابســتانی بارسلونا تبدیل 
شد.براســاس گزارش ها، ویدال در تست های 
پزشــکی بارسلونا شــرکت خواهد کرد و پس 
از آن، مراســم معارفه اش روز دوشنبه)فردا( 

برگزار می شود.

ساری: چلسی یک بازیکن 
دیگر می خرد

ســرمربی ســابق ناپولی اخیرا گفتــه بود که 
تمایلی به حضور در نقل 
و انتقــاالت ندارد و 
امیدوار اســت که 
تیمش ستاره هایی 
مثل ویلیان، ادن 
هــازارد و کورتوا را 
حفظ کند. چلسی تا 
به اینجا تنها جورجینیو را جذب کرده و حال 
»ساری« تاکید کرد که شــاید تیمش باز هم 
خریدهایی داشته باشد.او گفت:» من با باشگاه 
راجع به نقــل و انتقاالت صحبــت کردم ولی 
شــاید یک یا دو بار، نه بیشتر. راجع به شرایط 
و شــخصیت ها حرف زدم نه نام هــا؛ بنابراین 
نمی دانم! فکر می کنم مــا به اتفاقاتی بزرگ تر 
نیاز داریم ولی شــاید یک ســال بعد. ما خط 
میانی خیلی خوبی داریم ولی به یک بازیکن با 

خصوصیاتی متفاوت هم نیاز داریم«.

»مارکو رویس« کاپیتان اول 
دورتموند در فصل جدید

»مارکو رویــس« در فصل پیــش رو، بازوبند 
کاپیتانــی بوروســیا 
دورتمونــد را بــه 
خواهــد  بــازو 
بســت. لوســین 
فــاور، ســرمربی 
دورتمونــد علــت 
انتخاب »رویس« به 
عنوان کاپیتان را تجربه  بــاالی او اعالم کرد. 
رویس، ملی پوش 2۹ســاله  آلمانی بازوبند را 
از مارسل اشملتسر تحویل می گیرد که فصل 
پیش کاپیتانی زردهــای دورتموند را به عهده 
داشته اســت. رویس از طرف سرمربی جدید 
دورتموند، لوسین فاور به عنوان کاپیتان جدید 
زردها اعالم شد. فاور از دوران حضور خود در 
بوروسیا مونشن گالدباخ، با رویس که آن روزها 
بازیکن گالدباخ بوده، آشناســت. فاور درباره  
تصمیم خود گفت : ایــن یک تصمیم منطقی 
است. رویس یک الگو است، تجربه  زیادی دارد 

و مدت هاست بازیکن دورتموند بوده است. 

تغییر پست »وریا« دردسرساز می شود؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

هفته گذشته بود که روزنامه» ایران ورزشی« در گزارشی مدعی شد 
شجاع خلیل زاده مشکل دیسک گردن دارد و شاید مجبور به عمل 
جراحی شود. ادعایی که البته شجاع آن را قبول ندارد. مدافع قرمزها 
به خبرگزاری ایلنا گفته: در مورد مصدومیت من شــیطنت هایی 
صورت گرفت که واقعیت ندارد. مصدومیت من شدید نیست و با چند 
جلسه فیزیوتراپی برطرف می شود و به زودی مشکلم رفع خواهد شد.

نیازی به جراح ندارم

عارف غالمی، مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال سپاهان مورد توجه 03
وینفرد شفر قرار گرفته است.  این بازیکن که در لیست 20 نفره نهایی تیم 
ملی توسط کرانچار به اردو دعوت نشده روز جمعه  برای حضور در جمع 
آبی پوشان با مسئوالن این باشگاه وارد مذاکره شد.با توجه به جدایی 
مجید حسینی از استقالل، شفر در تدارک یک مدافع وسط است و به 

همین دلیل خواستار جذب مدافع فصل گذشته سپاهان شده است.

استقالل به دنبال جذب مدافع سپاهان

05

پیشخوان

مدافع عنــوان قهرمانی 
خیلی زود به صدر رسید، نعمت 

صدر نشینی ذوب آهن امیدوار شد، سپاهان خط و نشان کشید
پایان هفته دوم لیگ برتر؛

  عکس روز

»تبریزی«درقابسلفیاستقاللیها
مرتضی تبریزی با باشگاه استقالل قرارداد امضا کرد تا بازی مهم تیم خود  برابر آبی پوشان 
را از دست بدهد؛ اما ارزشش را داشت، زیرا او از این پس می تواند مهم ترین خرید استقالل 
لقب بگیرد.تبریزی در روز دیدار ذوب آهن و استقالل البته چندان هم بیکار نبود و از داخل 
 جایگاه ویژه ورزشگاه فوالدشهر اصفهان در قاب ســلفی طرفداران تیم آبی پوش پایتخت

 جای گرفت.

 وریا هی گل زد هی رگ زد، 
فرار ُکردی استقالل

اتفاق تاریخی برای نساجی مازندران در لیگ برتر ایران!
روز   جمعه، نساجی مازندران مقابل تراکتورســازی قرار گرفت و یک بر یک مساوی کرد.در ادامه هفته 
دوم رقابت های لیگ برتر باشــگاه های کشور، تیم های تراکتورسازی و نســاجی قائمشهر در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر یادگار امام)ره( تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه مساوی ۱-۱ به 
پایان رسید.بازی در نیمه اول با برتری تراکتور همراه بود و تیم میزبان توپ و میدان را در اختیار داشت. 
در دقیقه 40 »آنتونی استوکس« توانست با شلیکی مهار نشدنی از راه دور، دروازه حامد لک را باز کند تا 
تراکتور برنده به رختکن برود.در نیمه دوم اما شرایط بازی تغییر کرد و شاگردان جواد نکونام توانستند با 
ارائه فوتبالی هجومی در دقیقه 66 توسط محمدمهدی نظری به گل تساوی برسند و اولین امتیاز تاریخ 

باشگاه خود در رقابت های لیگ برتر را به دست بیاورند.

تغییر پست »وریا« دردسرساز می شود؟
وریا غفوری نشان داد که حذف از فهرست تیم ملی برای جام جهانی نتوانسته روی عملکرد بسیار خوب او تاثیر 
منفی بگذارد. وریا که فصل قبل یکی از ستاره های استقالل بود، پنجشنبه شب و با حضور فرشاد محمدی مهر 
در سمت راست خط دفاعی استقالل، تبدیل به یکی از بازیکنان هجومی شد و عملکرد بسیار خوبی داشت. 
در صحنه گل دوم استقالل، وریا مثل یک مهاجم حرفه ای و با خونسردی کامل دروازه رشید مظاهری را باز 
کرد و در صحنه گل اول هم نمی توان از کنار ضربه دقیق او به سادگی عبور کرد؛ البته تعویض پست وریا جدا 
از نکات مثبت اش این سوال را به وجود می آورد که کی روش در صورت ادامه همکاری با فدراسیون آیا وریا 
را در فهرست نفرات منتخب اش قرار می دهد یا تغییر پست این بازیکن را  همچنان به عنوان بهانه ای برای 

کنار گذاشتن او در نظر خواهد گرفت.

استاندار اصفهان بر بالین حبیب زاده؛

مهرعلیزاده: فوتبالیست ها نقش معلمی دارند
»محسن مهرعلیزاده« استاندار اصفهان به صورت ســر زده از بازیکن مصدوم ذوب آهن که در دیدار 
هفته دوم  -۱۱ مردادماه- مقابل استقالل تهران از ناحیه صورت مصدوم و قرار است مورد عمل جراحی 

قرار بگیرد، عیادت کرد.
استاندار اصفهان در این عیادت اظهار کرد: فوتبالیست ها نقش معلمی دارند و ایجاد کننده شادی و 
نشاط در جامعه هستند، بعضی مواقع هر چه تالش می کنیم سرانجام ندارد و باید مسیر را تغییر دهیم.
وی افزود: زمانی که در دقیقه ۹0 تیمی گل می زند متوجه می شویم که باید جنگید تا اتفاقات خوب 
رخ دهد و اینها همه درسی برای ادامه راه ما خواهد بود.مهرعلیزاده با اشاره به نقش فوتبالیست ها در 
جامعه تاکید کرد: فوتبالیست ها و باشگاه ها مثل سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و استقالل مطلق 
به شرکت ها نیستند. شرکت ها مسئولیت های اجتماعی دارند؛ اما فوتبالیست ها و باشگاه ها متعلق 
به مردم و کل جامعه هستند و شرکت ها صاحب آنها محسوب نمی شود.استاندار اصفهان ادامه داد: 
موفقیت ها و خوشحالی ها فقط معطوف به شرکت ها نمی شود و در کل جامعه تاثیرگذار است، فارغ 
از مسئولیت و مالکیت باید از آنها مراقبت کنیم؛ چرا که باعث خوشحالی مردم اصفهان می شوند.وی 
خاطر نشان کرد: از عملکرد هر دو تیم رضایت داریم، تذکراتی دادیم که اعمال شد و ذوب آهن در این 
بین عملکرد خوبی از خود نشان داده است. رشــد آرام، متین و با عقل پایدار خواهد بود و رشدی که 
هر روز باال و پایین باشد ثبات نخواهد داشت که ذوب آهن کامال حرفه ای این کار را انجام داده است. 
مهرعلیزاده اضافه کرد: فوتبالیست ها فرزندان این مرزوبوم هستند که با نقش معلمی خود اثر مهمی 
در تربیت اجتماعی ایفا می کنند. مهرعلیزاده تصریح کرد: از وقتی این اتفاق را دیدم، مدام پیگیر بودم 
و قصد داشتم بعد از نماز صبح از این بازیکن خوب عیادت کنم که میسر نشد ولی به دفتر اعالم کردم 

که امروز حتما این مالقات صورت پذیرد.

در انتظار تاریخ سازی خواهران 
منصوریان

27 مرداد ماه سال جاری، سوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی در شهرجاکارتای اندونزی 
به صدا در می آید. در این بازی ها که به مدت دو 
هفته پیپگیری می شود ورزشــکاران اصفهانی 
حضور پررنگی دارند. به طوری که گفته می شود در 
این بازی ها مدال های بیشتری نسبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان می شود. در فاصله 
باقی  مانده به شروع بازی های آسیایی جاکارتا هر 
روز به معرفی ورزشکارانی از استان می پردازیم که 

در این دوره از بازی ها شرکت می کنند.
شهربانو و الهه در مسیر جاکارتا

شــهربانو و الهه منصوریان، خواهران ووشــوکار 
اصفهانی کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 
هستند که توانستند مجوز حضور در این رقابت ها 

را به دست آورند و مسافر جاکارتا شوند.
شــهربانو، خواهــر بزرگ تــر ورزشــی خانواده 
منصوریان است که  بیش از 20 سال در رشته های 
ورزشی فعالیت کرده اســت. ملی پوش ووشوکار 
ایرانی که در ســال ۱364 در شهرستان سمیرم 
از توابع استان اصفهان به دنیا آمد  از ۹ سالگی به 
ورزش های رزمی عالقه مند شد و عالوه بر ووشو 

در رشته کونگ فو هم فعالیت کرده است. 
شهربانو که پرافتخارترین بانوی ووشو کار ایرانی 
است و سه مدال طالی جهانی، یک مدال طالی 
اندونــزی، یک نشــان طالی آســیا و همچنین 
قهرمانی کشوری در این رشــته در بخش ساندا 
را در کارنامه ورزشــی خود دارد برای حضور در 
هجدهمین دوره بازی های آســیایی جاکارتا، به 
مصاف  صدیقه دریایی در دو مسابقه انتخابی رفت 
و در نهایت این شهربانو بود که توانست با پیروزی 
در دو بــازی انتخابی، نماینده ایــران در وزن 60 
کیلوگرم رشته ساندای بازی های آسیایی شود. 
بانوی اصفهانی تیم ملی ووشو که در دوره گذشته 
رقابت های آســیایی با بدشانسی مواجه شد و به 
علت مصدومیت نتوانست به مدال دست یابد، امید 
زیادی به کسب مدال آن هم از نوع خوش رنگش 
دارد تا مــدال طالیی بازی های آســیایی نیز به 

کارنامه ورزشی اش اضافه شود.
الهه، خواهر  کوچک تر با شکست »سهیال« مسافر 
جاکارتا شد تا تنها دو خواهر از خواهران افسانه ای 
ووشوی ایران بتوانند در بازی های آسیایی حضور 
داشته باشند. الهه که متولد سال 70 است و مدال 
طالی جام جهانــی سانشــو 20۱0 چین، نقره 
قهرمانی جهان تورنتوی کانــادا و مدال برنز وزن 
52- کیلوگرم سانشو در بازی های آسیایی 20۱0 
گوانگ ژو را در کارنامه ورزشــی اش می بیند، در 
دوره گذشته بازی های آســیایی که در گوانگجو 
برگزار شد توانســت مدال برنز این رقابت ها را به 
دســت آورد و در این دوره به دنبال کسب مدال 

طال ست.
در تاریخ ورزش ایران تاکنون اتفاق نیفتاده  که سه 
خواهر در یک رشته فعالیت کنند و تا این  اندازه هم 
صاحب مقام و قهرمانی شوند.  اگر در این دوره از 
بازی های آسیایی، شهربانو و الهه بتوانند هر دو به 
مدال دست یابند، خواهران منصوریان توانسته اند 
دست به یک تاریخ سازی بزرگ در ورزش کشور 

بزنند.

سمیه مصور

 
 

 تبریزی: پست من و تیام 
یکی نیست که جایش را پر کنم

پر برخــورد و پــرگل اما 
مساوی

هفته دوم فصل جدید رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال، جام خلیج فارس در شــرایطی جمعه 

شــب با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که 
تقابل تیم های سپاهان و ذوب آهن با رقبایشان 
پرگل ترین دیدارهای این هفته هجدهمین دوره 

مسابقات لیگ را رقم زد تا تیم های اصفهانی برای 
سایر مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابت های 

لیگ برتر خط و نشان بکشند.
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 رضایت ذوبی ها
 به تساوی مقابل استقالل

 تیم ســپاهان در حالی در دومین روز هفته دوم رقابت های لیگ برتر در رشــت به مصاف تیم 
سپیدرود رفت که برای فراموشــی روزهای کابوس وار گذشــته و قرارگیری در صف مدعیان 
قهرمانی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار داشت.شاگردان قلعه نویی که با تساوی مقابل تیم صنعت نفت در هفته گذشته دو امتیاز حساس 
دیدار خانگی را از دست داده بود در دومین هفته رقابت های لیگ مقابل شاگردان خداداد عزیزی با نتیجه 6 بر یک به برتری رسید تا پرگل ترین 
پیروزی این تیم در ۱8 دوره مسابقات لیگ شکل بگیرد. برتری 6 گله طالیی پوشان نصف جهان مقابل تیم سپید رود رشت اولین پیروزی این تیم 
با6 گل در لیگ برتر به حساب می آید تا پیروزی مقتدرانه سپاهان تاکنون در لیگ هجدهم رقم بخورد. سپاهانی ها پیش از این توانسته بودند 5 برد 
5 بر صفر یا 5 بر یک در تاریخ لیگ برتر داشته باشند؛ اما هیچ گاه 6 گل در یک مسابقه نزده بودند.همچنین پیروزی جمعه شب سپاهان بر طلسم 
پیروز نشدن طالیی پوشان در سال ۹7 پایان داد و آنها باالخره پس از گذشــت ۱36 روز از سال ۹7 و در هفتمین بازی خود در این سال طلسم را 
باطل کردند. شاگردان امیر قلعه نویی با کسب سه امتیاز این دیدار، 4 امتیازی شدند تا پس از مدت های طوالنی که از باالی جدول رده بندی دور 

بودند به رتبه دوم برسند و برای سایر حریفان خط و نشان بکشند.

تاریخ سازی شاگردان قلعه نویی در رشت

در اولین روز هفته دوم رقابت های لیگ برتر تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 
فوالد شهر میزبان تیم استقالل تهران بود که در این دیدار شاگردان نمازی زاده 
توانستند در یک بازی جذاب و با نتیجه تساوی دو بر دو شاگردان شفر را متوقف 
کنند.سبزپوشان اصفهانی در این دیدار از همان ابتدای مسابقه بازی هجومی را در 
دستور کار خود قرار دادند  به طوری که دو بار هم از آبی پوشان تهرانی جلو افتادند 
اما کم دقتی در کار دفاعی سبب شد تا استقاللی ها گل های خورده شده را جبران 
کنند و بازی با نتیجه مساوی به پایان برســد تا ذوبی ها به تنها یک امتیاز از این 
دیدار خانگی قناعت کنند و با چهار امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتردر رده چهارم 
جدول رده بندی قرار بگیرند. نمایش خوب شــاگردان نمازی زاده در این دیدار 
این امیدواری را برای فوتبال دوســتان اصفهانی به وجود آورد که در هفته های 
آینده ذوبی ها بتوانند خود را به عنوان مدعی کسب مقام قهرمانی معرفی کنند . 
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مطبوعات در جهت اعتمادبخشی به افکار 
عمومی کوشش کنند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

۷ بانوی اصفهانی به مرحله 
 کشوری مسابقات قرآن 

راه یافتند
رییس اداره امور قرآنــی اداره قرآنی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، اظهار کرد: 
براساس اعالم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و 
امور خیریه، هفت بانوی نخبه استان اصفهان به 
مرحله کشوری رشته معارف قرآن کریم چهل 
و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
راه پیدا کرده اند.»یحیی قاســمی« در ادامه 
خاطرنشان کرد: مرحله شهرستانی مسابقات 
معارف قرآن کریم در رشته های تفسیر قرآن 
کریم، حفظ و معــارف احادیث اهل بیت)ع( و 
حفظ موضوعی قرآن کریــم با رقابت یک هزار 
و 62 نفر به صورت الکترونیکی برگزار شد که 
از این تعداد 950 نفر به مرحله استانی صعود 
کردنــد و از این تعداد نیز هفــت نفر به عنوان 
نماینده استان اصفهان به مرحله کشوری راه 
یافتند. وی ادامه داد: مرحله مقدماتی کشوری 
رشــته تفســیر قرآن کریم براســاس تقسیر 
سوره های حجر و نحل از کتاب تفاسیر نمونه و 
المیزان و رشته حفظ و معارف موضوعی قرآن 
کریم براساس حفظ و معارف تمام موضوعات 
کتاب »با قرآن خوشبخت شوید« و رشته حفظ 
و معارف احادیث 110 حکمــت نهج البالغه 
نیز براســاس کتاب زمزم حکمــت »ترجمه و 
شــرح 110 حکمت نهج البالغــه« هفته اول 
شهریورماه در شهر مقدس قم برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری  خبر داد:

صف دعوت نامه های خارجی 
برای شهردار اصفهان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری 
اصفهــان، پیرامون اجالس اخیر شــهرداران 
آسیایی در ســنگاپور اظهار داشــت: شهردار 
اصفهان به دلیــل اهمیت برنامه های کاری که 
در اصفهان داشت، سفر به سنگاپور را لغو و فقط 
دو سفر فرانسه و لهســتان انجام شد؛ فعال هم 
برنامه ای برای سفر خارجی دیگری در دستور 

کار شهردار نیست.
»ایمان حجتی« با اشــاره بــه هفته فرهنگی 
اصفهان در پاریس ادامــه داد: هفته فرهنگی 
اصفهان در پاریس با مشارکت انجمن ایرانیان 
مقیم فرانسه و اجالس شبکه شهرهای خالق 
جهان که از شــبکه ها زیرمجموعه یونســکو 
اســت، خردادماه امسال در لهســتان برگزار 
شــد. مدیر روابط عمومی و امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهان در خصــوص برنامه ها و 
اهداف شهرداری در حوزه ارتباطات بین الملل 
افزود: در این حوزه هدف کلی شهرداری توسعه 
ســرمایه گذاری و بازاریابی شــهری در شهر 
اصفهان اســت که ســبب جذب گردشگری 
می شود و در دو سفر گذشته شهردار اصفهان 
در همین راســتا، جلساتی با ســرمایه گذاران 
برگزار شد. وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه 
دعوت های بسیاری برای سفرهای خارجی به 
ما رسیده اســت، ولی فعال برنامه ای برای سفر 
نداریم؛ زیرا الزم نیســت کل بحث ارتباطات 

بین الملل محدود به سفر شود.

یک دکترای حمل و نقل:
معابر شهری رژیم بگیرد

یک دکترای حمل و نقل با بیان اینکه طراحان 
شهری، طراحی هایی براساس خودرو محوری 
دارند تا حمل و نقل عمومــی محور، گفت: در 
واقع طراحی مســیرها به گونه ای انجام شده 
است که هر شــهروندی رغبت کند با خودرو 
شخصی مســیرها را طی کند و این ضعف در 
طراحی های شــهری اصفهان قابل مشــاهده 
است. »امین همدانی« افزود: شهر برای تردد 
خودروها آماده شــده و نمونه بارز آن دو طبقه 
کردن خیابان ها و تعریض معابر است. وی تاکید 
کرد: BRT پاســخی کوتاه مدت برای سیستم 
حمل و نقل عمومی است؛ باید به سمت تراموا و 
اتصال مترو به تراموا و شبکه تاکسیرانی حرکت 
کنیم تا سیســتم حمل و نقل، کارآیی الزم را 
داشته باشــد. وی وارد کردن بخش خصوصی 
به سیستم شبکه حمل و نقل عمومی را بسیار 
حائز اهمیت دانســت و گفت: بایــد اجازه داد 
بخش خصوصی فعال شود؛ زیرا وقتی رقابتی 
وجود نداشته باشد، پیشرفتی اتفاق نمی افتد.

این دکترای حمل و نقل اظهارکرد: با توجه به 
اینکه در کشورهای اروپایی با رژیم شبکه معابر، 
عرض خیابان ها را برای خودروهای شخصی کم 
و بیشــتر حمل و نقل عمومی مورد توجه قرار 
می گیرد، این الگوها باید در شــهر اصفهان نیز 
پیاده سازی شود. مدیران ما باید از این روش ها 
آگاه و آنها را پیاده سازی کنند تا اوضاع حمل و 

نقل بهبود یابد.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان: 
1000دانش آموز در طرح 

یاوران والیت شرکت می کنند
رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان 
با اشاره به برگزاری دوره طرح یاوران والیت، اظهار 
داشت: مرحله نخســت این دوره با شرکت 500 
دانش آموز پســر از پایه های دهم و یازدهم مقطع 
دوم متوسطه به مدت سه روز از امروز یکشنبه 14 
مردادماه در اردوگاه فرهنگی، تربیتی شــهدای 

درچه برگزار می شود. 
 ســرهنگ »محمد ادیب« با بیان اینکه مراســم 
افتتاحیه دوره پســران با حضور مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان برگزار می شود، افزود: 
مرحله دوم دوره طرح یاوران والیت با حضور 500 
دانش آموز دختر از روز شنبه 20 مرداد و به مدت 

سه روز برگزار می شود.
رییس سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان 
گفت: هدف از برگــزاری دوره، تربیت فرماندهان 
واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی در مدارس 
اســت و محتوای آموزش فرماندهــان، مباحث 
تشــکیالتی، اعتقادی و بصیرتی به دانش آموزان  
ارائــه و برنامه هــای مختلف فرهنگــی، هنری و 

ورزشی برای  آنان اجرا می شود.  
 وی با بیــان اینکه پانــزده نفر مربــی خواهر و 
پانزده نفر مربــی برادر در برگــزاری این دوره ها 
حضور دارنــد، عنــوان کــرد: برگــزاری دوره 
نسبت به ســال گذشــته از نظر محتوا تغییری 
نــدارد؛ اما به دلیــل تغییر در مقاطــع تحصیلی 
و حــذف مقطــع پیش دانشــگاهی، تعــداد 
شــرکت کنندگان تغییــر کرده اســت و  نفرات 
جدیدی آموزش می بینند. ادیــب افزود: با توجه 
به محدودیت فضــای اردوگاه، مــدت برگزاری 
 طرح والیت از پنج روز به ســه روز کاهش یافته

 است.

 معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان:

 سامانه های هوشمند تاکسی 
به روز می شود

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهار کرد: زمانی که ســامانه هوشــمند تاکسی 
راه اندازی شد، تکنولوژی های تلفن هوشمند به 
عرصه ارتباطات راه پیدا نکرده بود؛ از این رو این 
ســامانه ها در آن زمان در نوع خود بی نظیر بود، 
اما با تحویل سیســتم های تلفن هوشــمند، فضا 

دگرگون شد.
»علیرضــا صلواتــی« افــزود: در این راســتا با 
شــرکت های مختلف رایانه ای و نــرم افزاری و 
بانک های مختلف در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم 
از ســامانه هایی با تکنولوژی روز استفاده کنیم. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان، 
ادامه داد: برای تشــویق رانندگان به اســتفاده از 
سامانه های هوشمند تاکسی نیز بودجه ای معادل 
۳0 میلیارد ریال در شورای شهر به تصویب رسیده 
است که اگر تامین اعتبار شود، می توانیم رانندگان 

تاکسی را حمایت مالی کنیم. 
صلواتی خاطرنشان کرد: رانندگان تاکسی انتقادات 
صحیحی از این ســامانه دارنــد، از این رو تالش 
شهرداری بر این اســت که با هوشمندسازی این 
سامانه، زمینه استفاده بیشتر از آن را فراهم کنیم 

و باری از دوش رانندگان تاکسی برداریم.

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:
»ایمنی« اولویت نخست مترو

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان گفت: 
درحال حاضر موضوع ایمنی ابرپروژه قطار شهری 
اصفهان، یکی از مســائل مهم و مــورد توجه این 

سازمان به شمار می رود.
»ســید محمدرضا بنکدار هاشــمی« در حاشیه 
بازدید کارشناسان بازرسی کار از پروژه قطارشهری 
اصفهــان، ضمــن تاکید بــر ضــرورت توجه به 
موضوعات ایمنی در این ابرپروژه اظهارکرد: تالش 
سازمان بر این اســت که با کوشش تمام مدیران 
و با همــکاری اداره کار بتوانیم میــزان خطرها و 
ریســک پروژه ها را به میزان قابل توجهی کاهش 
دهیم. وی به اهمیت فعالیت های ایمنی در پروژه 
قطارشهری اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه 
ابرپروژه قطارشهری یک فعالیت عمرانی شهری به 
شمار می رود، افزایش ایمنی در آن موجب کاهش 
حوادث و رضایتمندی بیشــتر شهروندان خواهد 
شد. مدیرعامل ســازمان قطارشــهری اصفهان 
ادامه داد: یکی از موضوعات مهــم در این زمینه، 
توجه به تاثیرات ایمنی در سرعت ساخت پروژه ها 
به شــمار می رود و با رعایت آن، زمینه کمک به 
 پیشــرفت پروژه در کمترین زمان فراهم خواهد 

شد.

اســتاندار اصفهــان در دیــدار با 
مدیران مســئول روزنامه هــای اســتان با 
تبریک»روزخبرنگار« گفــت: دولتی که در 
چارچوب یک نظام مردم ساالر مدیریت کشور 
را بر عهده گرفته است، می داند هر هزینه ای 
برای گردش سالم اطالعات در جامعه داشته 
باشد در جهت تداوم ذات مردم ساالری خواهد 

بود.
دکتر »محسن مهرعلیزاده« با بیان اینکه این مطالب 
عمدتا به صورت شعاری مورد توجه قرار می گیرد، 
ولی در عمل آنچنان که باید و شــاید انجام نشــده 
است، افزود: برای درمان دردها بیشتر به مسکن ها 
توجه کرده ایم و به عمق درد و مشکل کمتر پرداخته 
شده است. مهرعلیزاده یکی از اشــکاالت فعلی را 
نداشــتن عمق راهبردی مناســب برای شناخت 
آســیب ها دانســت و خاطرنشــان کرد: گسترش 
فضای مجازی، وضعیت کتابخوانی و روزنامه خوانی 
جامعه را تحت تاثیر قرار داده اســت؛ بنابراین برای 
بهبود وضعیت رســانه ها به ویــژه روزنامه ها، باید 
برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.استاندار اصفهان 
از مدیران مســئول روزنامه های استان خواست در 
راستای بهبود ســرانه مطالعه کشور و اثربخشی به 
وضعیت فرهنگی جامعه، به ارائه راهکار بپردازند. وی 

تصریح کرد: با وجود گسترش فضای مجازی، برخی 
روزنامه ها در کشــورهای دیگر همچنان مرجعیت 
خبردهی خود را حفظ کرده اند؛ بنابراین الزم است 
مطبوعات داخلی نیز در راســتای اعتمادبخشی به 

افکار عمومی فعالیت کنند.
مهرعلیزاده با بیان اینکه همواره آنکه به عقل و دانش 
نزدیک تر باشد ماندگارتر خواهد بود، تصریح کرد: 

برای بهبود وضعیت فرهنگی اســتان به ویژه حوزه 
رسانه و بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت 
مطلوب، از هیچ کوششــی فروگذار نخواهیم کرد؛ 
شــما نیز بررسی کنید که برای رســیدن به حالت 
مطلوب برای رسانه های مکتوب، چه فعالیت هایی 
الزم است انجام شــود. اســتاندار اصفهان یکی از 
وظایف اصلی شــهرداری ها را بحث فرهنگسازی و 

توسعه فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، دستگاه سیاست گذار حوزه 
فرهنگ بوده و شهرداری های استان نیز برای اجرای 
فعالیت های فرهنگــی، وظیفه مخصوص به خود را 
دارند و الزم است در راســتای وظایف ذاتی خود با 

اداره کل ارشاد همکاری داشته باشند.
حجت االسالم والمســلمین »محمدعلی انصاری« 
نیز در این دیدار تصریح کرد: وضعیت رســانه های 
اســتان اصفهان در مقایســه با ســایر استان های 
کشــور خوب اســت و مطبوعات اســتان ارتباط 
مناســبی با دولــت دارنــد؛ البتــه در مقایســه 
 با وضــع مطلوب نیازمنــد برنامه ریزی بیشــتری 
هســتیم. وی با تاکید بر اینکه اقدامات اداره کل در 
حوزه آگهی ها بر اساس دســتورالعمل قانونی بوده  
است، خاطرنشان کرد: الزم اســت برای باال بردن 
سطح سواد رســانه ای مدیران، مســئوالن و مردم 
اقدامات جدی صورت پذیرد. گفتنی است مدیران 
مســئول حاضر در جلســه، درخصوص مباحثی از 
قبیل آگهــی، مواد اولیه، تســهیالت ارزان قیمت، 
اسپانسرینگ سالم، مشــکالت تخصیص ارز الزم، 
طرح تحرک رسانه )ضریب نفوذ رسانه های استان 
به سایر استان ها، مباحث مالیاتی و ...(، مطالبی را 

ارائه کردند.

مطبوعات در جهت اعتمادبخشی به افکار عمومی کوشش کنند

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضر 9 مرکز معاینه فنی در شــهر اصفهان 
فعال است. در این راســتا به منظور خدمات رســانی بیشتر به 
شــهروندان اصفهانی و جلوگیری از صف هــای طوالنی  مراکز، 
احداث چهار مرکز معاینه فنی در جنوب و جنوب غرب اصفهان 

در دستور کار قرار گرفت.
»مجید طهماسبی« افزود: کمیته اجرایی این طرح برگزار شده 
و به زودی فراخوان احداث این مراکز منتشر می شود. مدیرعامل 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
در نظر داریم تا پایان سال جاری، این چهار مرکز را احداث و در 
اختیار شهروندان قرار دهیم. طهماسبی با بیان اینکه این سازمان 
اواخر سال 92 با هدف ساماندهی خودروهای باربر درون شهری 
با مجوز وزارت کشــور راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: در 
این مدت حدود هفت هزار خودروی سنگین و نیمه سنگین تحت 
پوشش دوازده شرکت فعال حمل و نقل قرار گرفتند. وی اظهار 
کرد: خودروهای سنگین درون شهری باید مجوز الزم و پروانه را 

از سوی ســازمان حمل و نقل بار دریافت کنند و در این رابطه از 
یک ماه آینده، تمدید پروانه خودروها آغاز خواهد شد. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: یکی دیگر از رسالت های این سازمان عالوه بر پایش، پیمایش 
و تخصیص سوخت به خودروهای ســنگین، جلوگیری از ورود 
خســارت خودروهای سنگین به زیرســاخت های شهر از لحاظ 
آالیندگی هوا، ایمنی تردد و آســیب به زیرساخت های عمرانی 

شهر است.

فارس:  سه شنبه 28 تیرماه 97 بود که شهردار 
اصفهان، طــی حکمی »محســن گالبی« را به 
عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری اصفهان منصوب کرد.
گالبی، تا کنــون معاون فرمانــداری نجف آباد، 
مســئول طرح های فنی اســتانداری اصفهان، 
بخشدار مرکزی اردستان، شهردار شهر زواره و 
فرماندار شهرستان شهرضا بوده و هیچ سابقه ای 
حداقل به صورت رســمی و ثبت شــده در امور 
آتش نشــانی و یا فعالیت های امدادی مشــابه 

نداشته است.
از آنجا که ورزش، به دو صورت منطبق با عملیات 
و ورزش عمومی و تفریحی که کار تیمی است در 
آتش نشانی تعریف می شــود و باعث شده حرفه 
آتش نشــانی با ورزش عجین باشــد، بنابراین 
ورزش هم در آتش نشانی یک اصل است؛ حال 
آنکه محســن گالبی هیچ ســابقه ورزشی نیز 
ندارد! مدیرعامل جدید آتش نشانی اصفهان در 
نخستین گفت وگوی خود از حل مشکل مجوز 
استخدامی های جدید و جذب نیروهای جدید 
به عنوان نخســتین اولویت کاری خود خبر داد 
و نشــان داد که قضاوت ها در مورد توانایی های 
اداری و فنی او و البتــه اظهارات بدنه تخصصی 
آتش نشــانی اصفهان در مورد میزان آشــنایی 
او با اصول فنی، پر بیراه نبوده اســت.گالبی در 
خصوص اولویت و اهم برنامه های خود نیز چنین 

توضیح داده اســت: »اولویت های سازمان، دو 
بخش نرم افزاری و ســخت افزاری است؛ اولویت 
سخت افزاری شامل ایجاد چند ایستگاه جدید 
و به روزرســانی ایســتگاه های موجود و جذب 

نیروهای جدید است.«
به گفته کارشناسان مدیریت بحران و نیروهای 
متخصص حوزه ایمنی، سازمان آتش نشانی یکی 
از سازمان های مهمی اســت که مدیریت آن به 
هیچ عنوان نباید در دســت یک غیرمتخصص 
بیفتد؛ چراکه اقدامات این ســازمان مستقیما 
با جان، مال و امنیت مردم ســر و کار داشــته و 
عدم مدیریت صحیــح این ســازمان در مواقع 

بحرانی خســارات جبران ناپذیری به مردم یک 
شهر وارد خواهد کرد.

رفتن مدیرعامل سابق آتش نشــانی اصفهان با 
وجود اینکه بازنشسته شــده و دیگر نمی تواند 

در این سازمان حضور داشته باشد، یک موضوع 
طبیعی است؛ اما انتصاب یک فرد غیرمتخصص 
در امور آتش نشــانی و خارج از کادر ســازمانی 
این تشــکیالت، آن هم یک فرماندار که همواره 
با سیاســت و امور اداری سر و کار داشته، بسیار 

تعجب آور است!
این انتخاب وقتی عجیب تر می شود که مروری بر 
کارنامه مدیرعامل سابق آتش نشانی اصفهان که 

یکی از نوابغ این عرصه در کشور و حتی چهره ای 
شناخته شده جهانی در حرفه خود بوده است، 

بیندازیم.
»بهزاد بزرگزاد « از  10 سال پیش تاکنون داور 
کل مسابقات عملیات ورزشی آتش نشانی کشور 
است.او دوره مربی گری و داوری آن را در روسیه 
 و بالروس گذرانــده و دارای مدرک بین المللی

 است.
بزرگزاد عالوه بر تالیــف چندین کتاب در حوزه 
آتش نشــانی، تحقیقات و مطالعات فراوانی در 
این زمینه دارد. ســابقه مربی گــری تیم  ملی 
جوانان کشــور، مربی گری تیم ملــی والیبال 
جانبــازان و معلوالن کشــور، همچنین داوری 
کل مسابقات عملیاتی- ورزشــی آتش نشانان 
کشــور، کارنامه قابل قبولی برای مدیریت این 
 فرد در ســازمان آتش نشــانی اصفهــان بوده 

است.
با این تفاسیر و با تجربه موضوع تلخی همچون 
»پالســکو« با وجود آن همه نیروی متخصص 
و امکانــات در پایتخت، کارشناســان مدیریت 
شــهری امیدوارند شــهردار اصفهان تبعات و 
نگرانی های زیــاد بابت این تصمیــم بزرگ را 
در نظر داشــته باشــد و بتواند و در بحران های 
پیش رو پاســخگوی تبعات ایــن تصمیم خود 
 باشــد؛ چرا که »عالج واقعه پیش از وقوع باید 

کرد.«

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری خبر داد:
احداث ۴ مرکز معاینه فنی خودرو در جنوب و جنوب غرب اصفهان

استاندار اصفهان در دیدار مدیران مسئول روزنامه های استان: 

تداوم نگرانی ها از حضور فرماندار در آتش نشانی؛

 تبعات این تصمیم برای اصفهان گران تمام نشود

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان :
تکمیل پروژه شهدای هسته ای به ۷0 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان، اظهارکرد: مجموعه پروژه میدان شــهدای هســته ای که سه 
خیابان شامل سلمان فارسی، روشــن دشت و ارغوانیه به آن منتهی می شــود، بدون پیش بینی اعتبار 
الزم در ســال 94 کلنگ زنی شــد.»رضا اخوان« با بیــان اینکه اجــرای پروژه ادامه خیابان ســلمان 
فارســی همان زمان به دلیل عدم امکان تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی شــهرداری منطقه چهار 
با استقراض ســنگین از بانک شــهر و محل های دیگر آغاز شــد، افزود: درحال حاضر شهرداری منطقه 
چهار اصفهان، تمام توان خود را برای آزادسازی ادامه خیابان سلمان فارسی و میدان شهدای هسته ای 
معطوف کرده تــا در ماه های آینده این بخش از پروژه به بهره برداری برســد. وی  بــا بیان اینکه حدود 
70 میلیارد تومــان دیگر برای تکمیل آزادســازی و اجرای پــروژه اعتبار نیاز اســت، اظهار امیدواری 
 کرد: تا پایان ســال جاری و اوایل ســال آینده در صورت تحقــق اعتبارات مورد نیاز، پــروژه را به اتمام

 برسانیم.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:
عاشق آباد از بن بست خارج می شود

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: اتصال عاشــق آباد به بهارستان، سال ها مورد درخواست مردم این 
منطقه بوده که امسال با برنامه ریزی های انجام شده، این درخواست تسهیل می شود.

»علی باقری« اظهارکرد: دو مسیر، دسترسی انتهای عاشق آباد را از بن بست خارج می کند که مسیر جنوب 
به طول ۳50 متر عاشــق آباد را به پارک سوار، شــهرک کوثر و در ادامه به خیابان های پاسداران، بهارستان 
و امام خمینی)ره( متصل می کند. وی افزود: مســیر دوم به طول 600 متر در ضلع شــمال عاشق آباد است 
که این محله را به شــهرک امیرکبیر و اتوبان معلم وصل خواهد کرد. مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در سال جاری 6 پروژه عمرانی دیگر نیز در این منطقه اجرایی می شود، گفت: زمینی به مساحت 
8500 مترمربع با اعتبار دو میلیارد تومان در مجاورت ایســتگاه متروی پاســداران برای احداث پارک سوار 
 عاشق آباد تملک و طرح آن آماده شده است تا در ســال جاری، این پروژه را احداث و مورد بهره برداری قرار

 دهیم.

دیدگاه
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   همانا بهتريِن شما، کسی است که براى 

خانواده اش، بهتر باشد .
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یادداشت

آدم ها با رشــته های مختلفی به ایــن دنیا متصل می شــوند. 
یکی با فرزند، دیگری با شــغل، آن یکی با مطالعه و... .مادام که 
انسان زنده اســت، باید به نحوی بین خود و دنیا پیوندی برقرار 
سازد. آدم هایی که هیچ رشــته اتصالی به دنیا ندارند، ترسناک 
می شوند.»وارســتگی مطلق« حتی اگر ممکن باشــد، زیاد هم 
مطلوب نیست؛ زیرا بوی بی تفاوتی به انسان ها، زمین  و آنچه در 
آن می گذرد، می دهد. می توان گفت که نه وابستگی مطلق و نه 
وارستگی ِصرف، مطلوب عقل سلیم نیست؛ مطلوب عقل، همواره 

تعادل و میانه روی بوده و هست.
اما ماجرا از جایی تلخ می شود که رشته های پیوند با دنیا، تبدیل 
به ریسمان های ســتبری شــوند و ما را چنان سنگین کنند که 
نتوانیم گام برداریم! بسیار هم پیش می آید که ما هویت خود را با 
رشته های اتصال خود به دنیا، یکی فرض می کنیم. هر رشته ای 
که ما را به دنیا پیوند می زند، بخشی از دارایی ماست. اما بیشتر 
آدمیان خود را با دارایی هایشــان یکــی می پندارند و در جواب 

»توکیستی؟« می گویند: مادرم، دانشجو هستم و...
آری! این ها همه بخشــی از دارایی های ماست،اما افسوس به آن 
زمان که ما خود را چنان با نقش ها و دارایی های خود یکی بگیریم 
که زندگی مان متوقف بر یک یا چندتا از آن ها شــود؛ مادری که 
همه زندگی اش در فرزندانش خالصه می شــود، دانشمندی که 
هویت خود را با علمش گره زده و زیبارویی که  با از دست دادن 
زیبایی خود، از هم فرومی پاشد، همه مصادیقی هستند از کسانی 
که هویت خود را با داشته هایشان برابر می دانند. رشته های اتصال 
ما به زندگی حتی ممکن است در نگاه نخست، امری خواستنی 

به نظر نرسند.
گاه ایــن هویت یابی و تعلق خاطر، کمی عجیــب می نماید! کم 
نیســتند کســانی که از »غم« و »رنج« خود هویت می گیرند و 
»درد«، بزرگ ترین تعلق خاطر آن ها در دنیا می شود. به همین 
دلیل، این اشخاص )به شــکلی خودآزار(، بار غصه خود را چون 
عزیزی بر دوش حمل می کنند،زیرا نگران هستند اگر »رنج« خود 
را از دست بدهند، نتوانند زندگی را پیش ببرند! از دیگر سو، از همه 
این ها دردناک تر، حال کسی اســت که از »دشمن« خود هویت 
می گیرد! مهم ترین پاسخ او به پرسِش »تو کیستی؟« این است: 
من در برابر فالنی هستم، با او مبارزه می کنم، او دشمن من است...

من آن »خوب« هستم که در برابر آن »بد« ایستاده ام ... در واقع 
این فرد در »نفی دیگری« احساس حضور می کند، هویت خود را 
در مبارزه و دشمنی با دیگری می جوید و مهم ترین ریسمانی که 
او را به دنیا پیوند می زند، »دشمنی با دیگری« است؛ چندان که 
اگر روزی باور کند حقیقتا دشمنی در میان نبوده یا اگر هم بوده 
به پایان رسیده است، شاید احساس پوچی و بی هویتی به او دست 
دهد. اما پرسش این است: چه می شود که از میان این همه رشته 
پیوند با دنیا، کسی دشمنی را برمی گزیند؟ نگاه چنین شخصی 
به جهان چگونه شکل می گیرد که امکان زیستن مسالمت آمیز را 
منکر می شود؟چه اتفاقی برای او روی می دهد که دنیا را یکسره 

خالی می بیند از چیزی که بتوان به آن دل بست؟
راستش پاسخ دقیقی و درخوری ندارم؛ لیکن می دانم باید مراقب 
باشــیم، باید هرازگاهی به خود و اطرافیانمان نگاهی بیندازیم و 
بررسی کنیم چه چیزی ما را به دنیا پیوند می دهد؟ از چه چیزی 
هویت می گیریم و آن چیست که اگر از دست بدهیم، زندگی مان 
لنگ می ماند؟ باید هرازگاهی خود را بیازماییم.  البته که وجود 
آدمی باید گسترده تر از آن باشد که هویت خود را با داشته هایش 
یکی بپندارد، اما حتی اگر این گونه نباشد، مهم است بدانیم کدام 
دارایی اســت که بر پای جان ما زنجیر زده است؟ عشق، نفرت، 

شغل، زیبایی، آبرو، فرزند، رنج، دوست، دشمن یا...؟!

هرازگاهی خود را بیازماییم

سارا  احراری

موتورسواران 
اروپایی در نصف 

جهان
گروهی از موتورســواران 
اروپایی در سفر به ایران وارد 
نصف جهان شدند.این گروه 
توریستی پاریس-اصفهان 
شــامل  40 موتورسوار با 
26 دستگاه موتورسیکلت 
سفرخود را از پاریس آغاز 
کرده اند و وارد نصف جهان 
شــدند.آنها  قرار است در 
طول یک هفته اقامت خود 
با فرهنگ اصفهانی ها آشنا 

شوند.

عکس روز

دوخط کتاب

می خواهــی  کجــا  »بــه 
بروی؟«

آلیس پاسخ داد:
»نمی دانم!«

گربــه گفت:»پــس مهــم 
نیســت کــه از کــدام راه 

بروی!«

آلیس در سرزمین 
نویسنده: لوئیس کارول

مهــم نیســت کــه از 
کدام راه بروی!

آلیس به یک دوراهی رسید 
و یــک گربــه را روی درخت 

دید.
به گربه گفت: 

بایــد  مســیر  کــدام  »از 
بروم؟«

گربه پرسید: 

خط هوایی اسپریت که از نیویورک به مقصد فورت الدردال پرواز داشت، به 
دلیل بوی بدی که در فضای هواپیما پیچیده بود و مسافران را آزار می داد، 
مجبور به فرود اضطراری در شهر ساحلی مرتل شد. براساس این گزارش، 
بیش از 220 مسافر این هواپیما از شدت بوی تعفن دچار تهوع شده بودند 
و اعتراضات به حدی باال گرفت کــه خلبان را مجبور به فرود هواپیما کرد. 
مسافران می گفتند که این بو همانند بوی جورابی که مدتی در کفش مانده 
باشد بود. شــدت بو به قدری بود که پس از فرود برخی از مسافران راهی 

بیمارستان شدند.

بوی تهوع آور موجب فرود اضطراری هواپیما شد!

یک چینی، کسب و کار عجیب و پر خطری برای خود به راه انداخته است؛ 
او بین صخره ها و در ارتفــاع 330 فوتی مغازه ای باز کــرده و در آنجا به 

کوهنوردان آب، نوشیدنی و اسنک می فروشد.
این مغازه در وسط پارک ملی زمین شناسی »هونان« در جنوب چین قرار 
گرفته اســت. گاهی برخی کوهنوردان پس از خرید از این مغازه، به دلیل 
سختی حمل کاالها و ارتفاع شیبدار نمی توانند سفر خود را به باالی کوه 
تکمیل کنند؛ امــا برخی دیگر هم به راحتی راه خــود را ادامه می دهند و 

مشکلی با این موضوع ندارند.

مغازه معلق در کوه برای کوهنوردان چینی!

از کشتی های »کروز« و لذت سفر با آن ها چه می دانید؟
کشتی کروز،  بهترین راه برای رفتن به یک سفر بی نظیر دریایی است؛ یک کشتی تفریحی 
لوکس برای تجربه ای تازه و شیرین، دیدن مقاصد مختلف، چشیدن لذت و ثبت خاطره 

روزهای زندگی که شاید کمی دور از انتظار باشد.
برخالف خطوط کشتی رانی اقیانوسی که مسافران را از یک نقطه جهان به نقطه دیگر روی 
آب های اقیانوس منتقل می کنند، خطوط کشتی رانی کروز، مسافرت های رفت و برگشتی 
را روی کشتی در طول دوره های مختلف یک یا چند روزه ترتیب می دهد که مقصد، همان 
مبدا سفر است؛  نوع جدیدی از تفریح و استراحت که در آن ذهن افراد به آرامش می رسد 

و سرشار از انرژی باز می گردید.
 تعداد گردشگران انگلیسی که به مسافرت های دریایی با کشتی های کروز عالقه مند هســتند، از سال 20۱۷ میالدی رو به افزایش است. این 
کشتی ها از انگلیس یا ایرلند حرکت خود را شروع می کنند. با توجه به افزایش مسافران، تقاضا برای کشتی های بزرگ تر و پیشرفته تر باال رفته 
است. در همین راستا مصاحبه ای با معمار این کشتی های بزرگ »تام رایت«  انجام شــده است. این معمار به مدت ۱۵ سال مشغول معماری 
این کشتی های غول آسا بوده است. از کارهای او می توان یکی از بزرگ ترین و مجلل ترین کشتی های جهان به نام »آبادی اقیانوس«  و یکی از 
پیشرفته ترین کشتی های جهان به نام »کونتوم دریا« و در نهایت کشتی »ستاره مشهور«  را نام برد که اخیرا طراحی شده و طراحی داخلی آن 
را معمار انگلیسی با نام »کلی هوپن«  بر عهده داشته است. مدیر معماران WKK می گوید: طراحی کشتی های کروز به صورت شبکه ای در هم 
تنیده بوده که کار را بسیار دشوار می کند. تیر ها به هم بافته شده اند و هر چهار تیر با مفصلی فوالدی به هم متصل هستند.کشتی کروز دارای 
خدمات عالی غذاخوری است، برخی خطوط، رستوران هایی در عرشه کشتی و در فضای باز ارائه می کنند؛ در حالی که برخی دیگر با سالن های 

غذا خوری با طراحی آخرین مدل و غذاهای خوشمزه تاثیر شگرفی بر مسافران دارند.

وبگردی

در استان »موغله« ترکیه، پروانه ای بزرگ و شــگفت انگیز مشاهده شده 
که روی بال هایش نقوشــی عجیب وجود دارد؛ خــط و خالی که بال های 
این حشــره زیبا را به لباس های نظامی شبیه کرده اســت. این پروانه که 
معموال در تاریکی شب به پرواز درمی آید، برای تغذیه روی برگ های بزرگ 
درختان،گیاه خرزهره، انگورهای زینتی و برخی سبزیجات دیگر می نشیند. 
بد نیست بدانید بال های این نوع پروانه از رنگ های قرمز، قهوه ای، صورتی 

و زرد ترکیب شده است.

پروانه ای که با لباس نظامی آفریده شد!

اینستاگردی

سعادتی که نصیب »کوروش سلیمانی« و دخترش شد

کمدین »خندوانه« مجری شبکه سه شد

کوروش سلیمانی با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: امروز ظهر بعد ازسال ها سعادت 
زیارت حرِم امِن خورشیِد خراسان، امام رضا )ع( همراه با خانواده نصیب ما شد. امید که حالی 
دست دهد تا زالل تر شــدن. از خدای بزرگ در این مکان مقدس روزهاِی روشن و پربرکت 

برای سرزمینم، عزیزانم و همه طلب می کنم... ارادتمندم، باقی بقایتان...

»مجید افشاری« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: تو روزایی که کشورمون شرایط 
خیلی خوبی نداره و ذهن همه ما به طور ناخودآگاه درگیر یک سری روزمرگی های زندگیه، 
داریم میایم تا برای دقایقی دلتون رو شــاد کنیــم و در حد توان از دغدغــه هاتون بگیم. 
»ایرانیوم«، برنامه ای برای جوان هاست و تالش می کنه بیشتر از هر چیز دیگه به چالش های 
پیش روی این قشر بپردازه. با ما همراه باشــید و حمایتمون کنید تا بتونیم یه برنامه خوب 
براتون بسازیم. الزم می دونم از مدیریت شبکه سه سیما و کارگردان کاربلد این برنامه تشکر 

کنم که به من اعتماد کردند و این مسئولیت مهم رو به بنده واگذار کردند.

 خوب شد »صدام یزید« 
رییس بنیاد جانبازان نشد!

»حمید داودآبادی« رزمنده و نویسنده دفاع مقدس در یکی از 
پست های اینستاگرامی  خود نوشــت: اواخر جنگ عراق علیه 
ایران، »صدام« برای روحیه دادن به سربازانش، در بیمارستانی 
به عیادت مجروحان جنگ رفت. داخل یکی از اتاق ها، ســرباز 
مجروحی را دید که یک پایش قطع شــده بود. وقتی صدام از او 
درباره وضعیتش و اینکه از خدمات بیمارســتان راضی است یا 
نه، پرسید، مجروح اظهار ناراحتی شدید کرد. صدام که علت را 
پرســید، مجروح گفت: پای من فقط یک تیر خورده بود و نباید 
قطع می شد؛ ولی متاسفانه در بیمارستان به من رسیدگی نکردند 
و پایم عفونت کرد و مجبور شــدند آن را قطــع کنند. این را که 
گفت، خون صدام به جوش آمد. جلوی دیدگان دیگر مجروحان، 
پرستارها، دکترها و همراهان، یقه رییس بیمارستان را گرفت، 
او را کنار پنجره برد و در مقابل دیدگان حیرت زده همه، او را از 
طبقه سوم ساختمان به پایین پرت کرد و ُکشت! سپس رو کرد به 
کادر پزشکی و مسئوالِن رسیدگی به امور مجروحان و با قاطعیت 
گفت: این سزای کسی است که در رسیدگی به امور سربازان من 
کوتاهی می کند! صدام به مجروح نگاه کرد و از اینکه توانسته از 

یک سرباز مجروح دلجویی کند، خندید و رفت.

روشنفکران قدرت؛ مصیبت مضاعف 
روزنامه جوان نوشــت: » ورود روشــنفکران به قــدرت یا ادای 
روشــنفکران را در قــدرت درآوردن، یکی از مشــکالت جدی 
حاکمیت در ایران است. روشــنفکری که قرار است نقد کند، نق 
بزنــد، تحول خواهی کند، مدینه فاضله را ترســیم کند و فرمان 
لنگش کن صادر کند، وقتی وارد قدرت می شود مصیبت حاکمیت 
شروع می شود؛ زیرا مصلحت را نمی فهمد. بنابراین به اپوزیسیون 
علیه خود یا حاکمیتی که خود محصول آن است تبدیل می شود. 
رییس دولت در تریبون عمومی علیه زیرمجموعه سخن می گوید، 
معاون اول مرتب در تریبون عمومی می گوید هر کس توان ندارد 
برود، یک وزیر، وزارتخانه پرمشــغله و پرمخاطره را رها کرده و 
مقاله تئوریک یا ژورنالیستی می نویســد، معاون رییس جمهور 
در امور زنان کال روشنفکر است، مشاور رییس جمهور در فضای 
مجازی راز می نویسد و همه و همه در حال نق زدن هستند و پز 
روشنفکری را جایگزین گره گشایی و خالقیت کرده اند. این چنین 
می توان فهمید که جامعه هدف آنان در عوام گرایی، طبقه مدرن 
جامعه است. اصوال دولتی که جامعه هدف خود را )از جهت راضی 
نگه داشتن( طبقه روشــنفکر قرار دهد، سقوط خواهد کرد، زیرا 
تنظیم خود با نگرش آنان به رهاشدگی و طلبکاری از زمان و زمین 

منجر خواهد شد.«

بررسی کردم، دیدم اگه مرد دکتر باشه به خانومش میگن 
خانوم دکتر! ولی اگه زن دکتر باشه به شوهرش میگن مهندس! 
آب آناناس بهترینه؛ اینو از کسی که ۱2 بار کنکور داده قبول 

کنین!
 لطفــا ســــاقه طالیی رو در طبیعت رها نکنیــد. حدود 
چهارهزارســال طول می کشه که دریاچه ها و رودخانه هایی 
که بر اثر مکش ساقه طالیی  خشک میشن، به وضعیت طبیعی 

برگردن! 
! از وقتی فهمیــدم کواالها موقع خواب بــرگ اکالیپتوس 
می ذارن گوشه لپشــون که اگه تو خواب گشنه شدن، قورتش 

بدن، دیگه اون آدم سابق نشدم! 
تــــو دریا بعــد از اینکه ماهی هــا غذا می خــورن، یکی 

دســتمال برمی داره میره سفره ماهی رو تمیز می کنه !
تنها سودی که دانشگاه برای من داشت این بود که تونستم 
کارت دانشجویی خودمو به مخابرات نشون بدم تا نت 2۵۶ بهم 

بدن!
  از یک سلبریتی بپرسی واسه خشکی دریاچه نمک چی کار 
کنیم، بی برو و برگرد میگه مردم یک هفته دریاچه نمک نخرن!
 تو مترو یکی دست تکون داد، با تکون دادن سر جوابش رو 
دادم. بعد فهمیدم با من نیست! تا چند دقیقه هی سرمو تکون 

می دادم که فکر کنه حالت عادیمه!

خندوانهدیدگاهکیوسک
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