
دانشگاه آزاد اسالمی مرکز زواره 

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اســامی مرکز زواره در نظر دارد کافی شــاپ و سردخانه 
زیرصفر خود را به صورت جداگانه از طریق اجــاره واگذار نماید . از متقاضیان 
 دعوت می گــردد طــی 10 روز جهــت دریافت اســناد مزایده بــه آدرس 
زواره- بلوار جانباز- دانشگاه آزاد اسالمی مرکز زواره- امور اداری مراجعه یا با 
تلفن 09131629317 ) آقای عابدزاده ( تماس حاصل نمایند . دانشگاه در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار است .
 هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده  است .
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  بسته های کم جان در جیب کم درآمدها  
   ارائه بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد آغاز شد  

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان  می گوید در سال آینده احتماال بازار مسکن با رکود قابل توجهی 
روبرو خواهدشد 

خبرهای خوشی در راه نیست!

گالری امروز
الیه ها / زهرا قراخانی

25 آبان تا 12 آذر

ترومای سرخ  
کارگردان:اسماعیل میهن دوست

پردیس سینما سیتی سنتر

انجام دادن اکرهای 
موردعالقه؛

خودت رو از خودت راضی نگه دار و 
دلخوشی های دوره ای رو از 

دست نده!

3

3

جامعه کارگری پدر از 
دست داده است

ربیعی در اصفهان:

7

  استفاده از تجهیزات غیراستاندارد 
بیش از ۸۰درصد حوادث ناشی از 

گازگرفتگی را در اصفهان رقم می زند

لطفا جدی بگیرید

امیدوارم با منصوریان نتیجه 
بگیریم

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن:
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  اهتمام ویژه ارگان ها بر اجرای طرح معاینه فنی خودروها؛  

پلیس و شهرداری پیش قدم شدند
بی شــک تــردد حجــم گســترده خودروهــا و  موتــور ســیکلت ها در 
کالن شــهر هــا را بایــد از مهمتریــن عوامــل آالیندگــی هــوا  نامیــد 
 که با شــروع فصل های ســرد ســال و ایجاد پدیده اینورژن بیــش از پیش اثر خود را نشــان 
می دهند. از این رو با توجه به اهمیت این مساله به کارگیری راهکارهایی برای کاهش این حجم 

صفحه    7آالیندگی در چند سال اخیر مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است...
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پایان فصل یکــه تازی. بازی تــاج و تخت حاال به 
قسمت های غم انگیز خود رســیده است؛ آن هم 
برای آقازاده ای که در خیــاالت خامش، توهم به 
زمین زدن ایران در منطقه را داشت. وعده خدا اما 
حق اســت: »و مکرو و مکرا... وا... خیر الماکرین.« 
حاال عربســتانی که تصور می کرد در منطقه یکه 
تاز شــده اســت و هر کاری که می خواست انجام 
می داد، روز و شــب های ســخت و بدی را سپری 
می کند. ولیعهــد فکرش را هم نمــی کرد خون 
خاشقجی این چنین فوران کند و دامنش را بگیرد. 
و البته که خاشــقجی نه اولین بــود و نه آخرین. 
خون سرخ »شــیخ نمر«ها هنوز هم جاری است. 
خون پاک کودکان و زنــان یمنی که صدای »بای 
ذنب قتلت« اطرافیانشــان و نزدیکانشــان هنوز 
به گــوش می رســد. آن هایی که تکــه تکه های 
پاره تن خــود را از زیر تکه آهــن های جدیدترین 
سالح های فروخته شده آمریکا به عربستان جمع 
کردند و یقین داشــتند و دارنــد »حکومت با کفر 
می ماند اما با ظلم نمی مانــد.« و حکومت کافر و 
ظالم ســعودی باید منتظر دست قهر و خشم خدا 
باشــد که چون صاعقه ای بر سرشان فرود می آید 
 و آن وقت نه از »ترامپ« کاری ســاخته است نه از

 »نتانیاهو«! 

شکست های پی درپی عربســتان در یمن، سوریه، 
عراق و حتی قطر که تصمیم داشت حمله نظامی 
انجام دهد تا قبل از قتل خاشــقجی برای آمریکا و 
غرب قابل قبول بود و بــا آن ها کنار آمده بودند. اما 
ماجرای این قتل ورق را به طور کامل برگرداند. االن 
ترکیه هرچند به ُکندی جلو رفت، اما حاال با آمریکا 
و اروپا علیه عربســتان هماهنگ شده است و قصد 
ندارند در ماجرای قتل خاشقجی کوتاه بیایند. حاال 
مقامات سعودی هرروز یک بازی جدید راه بیندازند 
؛ از بی خبر نشــان دادن خود در این ماجرا تا اعالم 
اینکه تمام آن ۱۵ نفری که در قتل دست داشته اند 
به اعدام محکوم شده اند. این بار این بازی مضحک نه 

ترکیه و نه آمریکا و اروپا را قانع نکرده است.
برخی تحلیلگران می گویند برنامه این کشور ها این 
است که باید »محمد بن سلمان« کنار برود. حاال 

یا احمد بن عبدالعزیز جای او را بگیرد که تنها پسر 
عبدالعزیز از میان ۳۹ پسری است که داشت یا برادر 
بن سلمان جای او را بگیرد؛  بنابراین نه آمریکایی ها 
و نه ترک ها دیگــر تمایلی ندارند بن ســلمان به 
ولیعهدی خود ادامه دهند. ترک ها که االن مدتی 
است که روابطشــان با عربســتان بر سر ماجرای 
قطر، حسنه نیســت و االن به دلیل قتل خاشقجی 
سعی دارند تا جایی که می توانند عربستان را تحت 
فشار قرار دهند تا بن ســلمان کنار گذاشته شود. 
تنها مشــکل این بود که ترک ها در این مسیر تنها 
 بودند، اما االن آمریکایی ها هــم آن ها را همراهی

 می کنند.

 ولیعهد جوان روی دیواری یادگاری نوشــت که از 
پای بســت ویران اســت! برای آمریکایی ها اصال 
مهم نیست که چه کســی از آل سعود پادشاه شود 
و فقط برایشان مهم اســت که پادشاه بعدی از این 

خاندان باشد. به یک دلیل ساده؛ آن هم اینکه اکثر 
شخصیت های این خاندان گرایش زیادی به آمریکا 
دارند و زیر نفوذ آن ها هستند. به همین دلیل اصال 
برایشان فرقی ندارد که خالد باشد یا فهد و فیصل؛ 
بهتر بود »بن سلمان« این را می فهمید و این قدر 
تند نمی رفت! حاال برنامه شاید این است که آنقدر 
فشار را بر عربســتان افزایش دهند که بن سلمان 
رسما اعالم کند که دســتور قتل را او صادر کرده 
 است. گفته می شــود فایل صوتی مربوط به اینکه
 بن سلمان خودش این دستور را داده، وجود دارد اما 
آمریکا می خواهد ولیعهد سعودی خودش اعتراف 

کند و کنار برود. 
البته گمانه دیگری هم در این رابطه مطرح اســت 
و آن اینکه آمریکا مــی خواهد به طور کلی خاندان 
ســلمان را کنار بگذارد. تا االن ترامپ از محمد بن 
ســلمان حمایت کرده؛ باز هم به یک دلیل ســاده 
 و روشــن؛ هیچ کس را پیدا نمی کند که به اندازه 

بن ســلمان »مطیع« و »برده« باشــد و بشود او 
را دوشــید! یک »محمــد بن ســلمان« ضعیف 
خیلی بیشــتر برای آن ها کارایــی دارد تا یک بن 
ســلمان قوی. با اینحال آمریکایی ها این سابقه را 
دارند که یک شــبه متحدان خود را کنار بگذارند 
و نادیده بگیرند. شــاه مخلوع ایــران یا مبارک در 
مصر یــا بن علــی در تونس مصــداق هایی عینی 
در این باره هســتند. آمریکا هرگاه احســاس کند 
مدیریت وضعیت از دســتش خارج شــده، هیچ 
ابایی از نارو زدن به نزدیک تریــن متحدانش هم 
 ندارد. بهتر بود بن سلمان از تجربیات ایران درس

 می گرفت. 

پایان فصل یکه تــازی. بازی تــاج و تخت حاال به 
قسمت های غم انگیز خود رســیده است؛ آن هم 
برای آقازاده ای که در خیــاالت خامش، توهم به 

زمین زدن ایران در منطقه را داشت

مسئول کاخ سفید در پرونده 
»خاشقچی« استعفا داد

طبق گزارش روزنامــه آمریکایی،»کریســتن 
فونتنرز« مسئول سیاســتگذاری کاخ سفید در 
قبال عربستان ســعودی که پیگیر پرونده قتل 
»جمال خاشقچی« هم بوده، استعفا داده است.
از نظر نیویورک تایمز، استعفای این مقام در کاخ 
سفید شــاید نشــانه ای از تفرقه در درون دولت 
ترامپ بر ســر نوع پاســخگویی بــه قتل جمال 

خاشقچی است.

نفت روسیه تا 20 سال آینده 
کمتر می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد: تولید 
نفت در روســیه تا ســال 2040 میالدی ۱7.۵ 
درصد کاهش یابد و به ۹.4 میلیون بشکه در روز 
برســد.آژانس بین المللی انرژی در پیش بینی 
میان مدت )تا سال 202۵( اعالم کرده است که 
تولید نفت و میعانات گازی روسیه با 0.۹ درصد 
افزایش به ۱۱.۵ میلیون بشــکه در روز خواهد 
رسید. کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک توافق 
کردند که از اول ژانویه ســال 20۱7 تولید نفت 
خود را روزانه ۱.8 میلیون بشــکه کاهش دهند. 
600 هزار بشــکه از این رقم ســهم کشورهای 
غیر عضو و ۱.2 میلیون بشــکه نیز سهم اعضای 

اوپک بود. 

ادامه اعتراضات مردم فرانسه در 
مخالفت با افزایش مالیات 

هزاران نفر از مردم معترض فرانسه در مخالفت 
با سیاست های اقتصادی دولت و افزایش مالیات 
سوخت اقدام به برپایی تظاهرات و راهپیمایی 
کردند.این تظاهرات و اعتراضات گسترده از 
و  هماهنگ  اجتماعی  های  شبکه   طریق 
برنامه ریزی شده است. معترضان نسبت به 
سیاست های اقتصادی ماکرون و افزایش مالیات 
سوخت اعتراض کرده اند. شهروندان فرانسوی به 
شدت با سیاست های اقتصادی ماکرون مخالفت 
کرده و بر این باورند که اصالحات اقتصادی تنها 
اواخر 20۱7  به ضرر شهروندان عادی است.
میالدی بود که قانونی برای افزایش مالیات 
بر سوخت تصویب شد تا از این راه رانندگان 
برای استفاده از خودروهایی که مصرف بهینه 
مصرف انرژی دارند، تشویق شوند ولی افزایش 
چشمگیر قیمت نفت در ماه اکتبر فشار زیادی 
 را بر بودجه خانوارهای فرانسوی وارد کرده

 است.

 توسط یک مقام صهیونیست
 صورت گرفت؛

تکذیب موافقت اسرائیل با 
شرط حماس 

یک مقام صهیونیســت که نخواست نامش فاش 
شود اخبار منتشر شده در خصوص موافقت تل 
آویو با شــرط اصلی حماس برای از ســرگیری 
مذاکــرات مربوط به تبــادل اســراء را تکذیب 
کرد.»دنیــا الوطن«، یک مقام صهیونیســت به 
اخبار منتشر شــده در خصوص موافقت تل آویو 
با شرط حماس برای ازسرگیری مذاکرات مربوط 
به تبادل اسراء واکنش نشــان داد. بر اساس این 
گزارش، این مقام اســرائیلی که نخواست نامش 
فاش شــود در این خصوص گفت: اسرائیل هیچ 
موافقتی با شــرط حماس مبنی بر آزادی اسرای 
بازداشت شده پس از توافق شالیت، اعالم نکرده 
است.این در حالی است که پیشــتر یک پایگاه 
عرب زبان اعالم کرده بود: طرف صهیونیست به 
دو میانجی آلمانی و مصری اعالم کرد که آماده 
حمایت از مذاکرات توافق تبادل اسرا و نیز اجرایی 
کردن شــرط اصلی حماس برای ازســرگیری 
 گفت وگوها و دیدارهای غیرمستقیم در این زمینه

 است.

خاندان سلمان محو می شوند؟

تشکیل کمیته ای در دولت 
برای بررسی مقابله با حریم ها

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به ارائه گــزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس در جلســه غیرعلنی 
مجلس بــرای مقابله با تحریم هــا گفت که 
قرار است کمیسیون های تخصصی مجلس 
و همچنین کمیته ای در دولت برای عملیاتی 
کردن این راهکارها تشکیل جلسه دهند.وی 
اضافه کرد: نوبخت، دژپسند و همتی در این 
جلســه در خصوص اقداماتی کــه باید برای 
این گزارش انجام شــود و همچنین مسائل 
معیشــتی مردم، رفاه کارگران و کارمندان، 
کشاورزان، روســتاییان و اقشار آسیب پذیر 
مواردی را مطرح کردند و مقرر شد تمهیداتی 
بیندیشــند که نوعی مقابله بــا تحریم های 
آمریکا باشد.عالوه بر این قرار شد دولت هم 
به موازات کمیسیون های مجلس، کمیته ای 
تشکیل دهد و نوع رفتار دولت و دستگاه های 
مختلــف دولتی بــرای کاربــردی کردن و 

عملیاتی کردن این گزارش را تعیین کنند.

ابطحی ؛
استیضاح وزرای خارجه و 

آموزش و پرورش در مجلس
نماینده خمینی شــهر از تصمیم نمایندگان 
برای اســتیضاح 2 وزیر خارجه و آموزش و 
پرورش خبر داد.وی گفت: طرح اســتیضاح 
این وزیر تهیه شــده و به امضای 20 نماینده 
هم رسیده اســت.وی نحوه اداره وزارتخانه، 
عزل و نصب هــا، برآورده نشــدن انتظارات 
دانش آمــوزان، خانواده هــا و نمایندگان از 
ســوی وزیر را ازجمله محورهای استیضاح 
این وزیردانســت.عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با بیان اینکه بطحائی یک 
مرتبه با اســتفاده از فرصت اول مهر از طرح 
اســتیضاح رهایی یافت، گفــت: نمایندگان 
معتقدند که قســمتهای مختلــف آموزش 
و پرورش رها شده اســت و وزیر نمی تواند 

جوابگوی نیازها باشد

ایران محور گفت وگوی 
موگرینی در ترکیه

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیسر 
سیاست همســایگی اروپا و مذاکرات توسعه 
هفته آینده به ترکیه می رونــد تا با مقامات 
این کشور مذاکراتی چندجانبه داشته باشند 
که ایران یکی از موضوعات مورد بحث آن ها 
خواهــد بود.مقامات اتحادیــه اروپا و ترکیه 
همچنین بحث هایــی چندجانبــه در باره 
روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه، همکاری 
در زمینــه مهاجرت و مقابله با تروریســم و 
مســائل اقتصادی مختلف خواهند داشت.

فدریکا موگرینی تا کنون حمایت خود را  از 
مواضع کشورهای ترکیه و عراق در برابر توافق 
هسته ای و تحریم های های جدید ایران اعالم 

کرده است.

پاکستان به دنبال گسترش 
روابط با ایران

نخســت وزیر پاکســتان گفت: ایران کشور 
دوست و همسایه اســت که روابط دیرینه با 

این کشور داریم
»عمران خان« گفت: ایران کشــور دوســت 
و همســایه اســت که روابط دیرینــه با این 
کشــور داریم. وی درباره همکاری اقتصادی 
با چین و عربســتان افزود: چین و عربستان 
بســیاری از مشــکالت اقتصادی پاکستان 
را حل کردنــد اما نمی تــوان جزئیات آن را 
فاش کرد.خان گفت: کشــورهای دیگر هم 
ممکن اســت خواهان دریافت تســهیالتی 
مانند چیــن و عربســتان باشــند بنابراین 
 نمی تواند جزئیــات را در ایــن زمینه فاش

 کند.

 سعید حجاریان
 تئوریسین اصالح طلب: 

مدیر کل امــور بین الملل مجلــس گفت: مواضع 
سیاســی اتحادیه اروپا،ظرفیت و فضای سیاسی را 
پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد کرده اما منجر به 
گشایش های بزرگ در مراودات اقتصادی و شکستن 
تحریم ها نشده و اکنون زمان عمل آنهاست.حسین 
امیرعبدالهیان ادامه داد: برای دشمنان جمهوری 
اسالمی ایران این ســطح از روابط و همکاری ها و 
ارتباطات مردمی 2 کشــور ایران و عراق کم نظیر 
اســت. مدیر کل امــور بین الملــل مجلس اضافه 
کرد: پیوند های کشــورمان با عراق عمیق است و 
طیف گســترده ای  از افراد و سیاســیون در عراق 
وجود دارند که دوســتان جمهوری اسالمی ایران 
هستند . وی گفت: میان »برهم صالح« و مسئوالن 
کشورمان اتفاق نظر وجود دارد تا توافقات بین دو 
کشور، اجرایی شود. در شرایط سخت عراق به این 
کشور کمک کردیم و توقع داریم در شرایط تحریم 
کشورمان، عراق بیش از هر کشور دیگری به مردم 

و جمهوری اسالمی ایران کمک کند.

به عراق کمک کردیم و 
توقع داریم کمک مان کنند

امیرعبداللهیان: 

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار دریادار سیاری و 
نوبخت درباره بودجه ارتش

به عراق کمک کردیم و توقع داریم کمک مان 
کنند

پیشنهاد سردبیر:

یک تئوریســین اصالح طلب در پاســخ به این 
پرســش که آیا ممکن اســت حامیان جریان 
اصالحات این جریان را تنها بگذارند، دســت 
از حمایت بکشــند و حتی به جریانی مرسوم 
به برانــدازی بپیوندنــد؛ پیش بینــی کرد که 
ریزش جدی از ســمت حامیان اصولگرایان به 
سمت جریان اصالحات صورت خواهد گرفت؛ 
اما براندازها شانســی برای پیشــرفت ندارند. 
ســعید حجاریان گفت: اصالح طلبان ســال 
۹2 در مخمصه گرفتار شــده بودند و  فرصت 
بســیار کمی برای تصمیم گیری وجود داشت. 
تنها گزینه ما، آقای روحانی بود. با ســابقه ای 
که از او ســراغ داشــتیم، احتمال می دادیم با 
عادی کردن فضا چه در داخل و چه در ســطح 
جهانی اوضــاع را از وضعیت بلبشــوی مابعد 
 معجزه نجات دهــد و نوعی اعتــدال را برقرار

 کند.

 براندازها
 شانسی ندارند

علی ربیعی
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی:

وزیر نفت با بیان اینکه تا ریال آخر پول فروش نفت 
به خزانه واریز می شود، گفت: تصور برخی مبنی بر 
اینکه تمام پول نفتی که تولید می شود در اختیار 

شرکت نفت قرار می گیرد، غلط است. 
وی با اشــاره به عــدم توزیع مناســب خدمات 
اجتماعــی ادامــه داد: مطابق با گــزارش های 
ســازمان جهانی بهداشــت این آالینده ها منشا 
بسیاری از بیماری ها شده اســت.در ادامه زنگنه 
اظهار داشــت: مســئولیت اجتماعی دستگاه ها 
از جمله وزارت نفــت مقوله ای اســت که مورد 
توجه ویژه ماســت و اینکه شــما گفتید مدیران 
نفت پاســخگویی خوبی ندارند، این مســئولیت 
متوجه بنده است و از این بابت از شما عذرخواهی 
می کنم. وی بیان داشــت: درباره پرداخت های 
مربوط به مالیات ارزش افــزوده، بنده از معاونت 
 قوانین مجلس شــورای اســالمی درخواســت 
 کرده ام که این موضوع را مورد بررسی جدی قرار

 دهند.

تمام پول نفت به خزانه 
واریز می شود

زنگنه:

علی ربیعی؛ وزیر ســابق کار از شبهاتی که در 
مورد مــرگ محمدتقی نوربخــش در فضای 

مجازی مطرح شد انتقاد کرد.
 ربیعــی گفــت: معموال ایــن نوع رســانه ها 
می خواهند از هر چیــزی فضایی علیه کلیت 
نظام ایجاد کنند. وجــود نوربخش برای نظام 
و انقالب و همچنیــن برای کارگــران بود.او 
همچنین با انتقاد از کسانی که در داخل چنین 
گفته هایی را تکرار می کنند گفت: »رسانه های 
خارجی می خواهند علیه کل نظام جو درست 
کنند. مــن نمی دانم در داخل بــه چه منظور 
چنین حرفی می زنند. علت این تصادف معلوم 
است. این شیوه آدم کشتن چیزی نیست که رخ 
دهد و پنهان بماند. سیستم و سازمان های ما 
هم چنین بنایی ندارند.آن بخشی از حرف های 
این اشــخاص که می گویند دکتر نوربخش به 

دنبال عدالت بود درست است. 

 درباره علت مرگ نوربخش 
شایعه نسازید

پیشخوان

بین الملل

 بازی تاج و تخت برای سعودی ها به فصل غم انگیز خود رسیده است 

آخرین وضعیت پرونده  چهره های سیاسی
محســنی اژه ای آخرین وضعیت پرونده های حســین فریدون، مهدی جهانگیری و جــواد الریجانی را 
 تشریح کرد. وی در جلســه ای با اعضای فراکســیون نمایندگان والیی مجلس که از سوی سیدحسین 
نقوی رسانه ای شــد بر ضرورت اعالم نتیجه پرونده برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول رئیس جمهور، 
سیف و دیگران،  مطرح کرد. نقوی حســینی همچنین گفت:  اژه ای در این جلســه گفت که بنده فقط 
واقعیت هایی را عرض می کنم، زیرا بسیاری از اخبار  صحت ندارد، مثال مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه 
فراری است، اصال زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکالت را حل کند. نقوی حسینی تصریح 
کرد: اژه ای در این جلسه درباره رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول وی گفت: این 
پرونده در حال انجام است ولی زمان بر اســت، نیازمند تحقیقات خیلی بیشتر بوده و در حال رسیدگی 
اســت، پرونده دریافت زمین محمدجواد الریجانی دو بار بررسی شــده و در هر دو بار، بدون وقوع جرم، 

مختومه شده است. 

وزیر خارجه انگلیس امروز به تهران می آید
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس امروز با محمدجواد ظریف همتــای ایرانی خود دیدار و گفت وگو می کند.

این اولین ســفر جرمی هانت به تهران پس از تصدی در این ســمت اســت. محمدجــواد ظریف و جرمی 
هانت وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و انگلیس ســوم مهر ماه در حاشــیه هفتاد و ســومین 
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفت وگو کردند. دو  وزیر خارجه در این 
دیدار در خصوص برجام، روابط دوجانبه، امور کنســولی و دیگر مســائل مورد عالقه گفت وگو و تبادل نظر 
کردند. در جریان این ســفر همچنین جرمی هانت، وزیــر امورخارجه انگلیس با دریابان علی شــمخانی، 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران دیــدار و گفت وگو 
خواهد کرد. در ایــن دیدار که در محل دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی برگزار می شــود در خصوص 
 مهمترین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد عالقه دو کشــور  بحث و گفت وگو  انجام خواهد

 شد.

چهره ها

جانشین در غیاب رئیس 
کیست

رهبر معظم انقالب: در کنار 
برادران عراقی خود  خواهیم بود

»نه« به فیلترینگ واقعیت 
جامعه

چرا یارانه ثروتمندان حذف 
نمی شود؟

زینب ذاکر
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گرایش اصفهانی ها به نشان های تجاری داخلی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 ادامه کار بانوان
 پس از دوران شیردهی 

کارشناس روابط کار اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان در مورد ابطال 
بخشنامه منع اخراج مادران شیرده تا پایان 
دوسال شیردهی، گفت: کارفرما فقط در صورت 
اتمام قرارداد ملزم به ادامه همکاری با کارگر 
نیست اما در حین قرارداد حق اخراج نیرو 
را ندارد.شهرام میراثی اظهار کرد: بخشنامه 
ممنوعیت اخراج زنان شیرده تا پایان دوسال 
شیردهی به منظور تشویق بانوان و خانواده ها 

به فرزندآوری مصوب و ابالغ شد.

کارشناس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان افزود: بر این اساس به 
بانوانی که مرخصی زایمان رفته و در این دوران 
مدت قرارداد کاری آنها به اتمام می رسید، 
مجددا فرصت اشتغال داده می شد. وی اضافه 
کرد: پس از ابالغ این بخشنامه کارفرمایان از 
طریق دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع 
شدندکه ممکن است در این دوره، مدت 
قرارداد کاری وی به اتمام برسد و کارفرما 
تمایل به تمدید و ادامه همکاری با او را نداشته 
باشد، بنابراین با توجه به این گونه شکایات و 

پیگیری ها این بخشنامه باطل شد.

کارشناس روابط کار اداره کار و تعاون اصفهان 
عنوان کرد: در حال حاضر اگر بانویی در 
طول مدت قرارداد به مرخصی زایمان برود 
و تا مدتی که در مرخصی زایمان است حتی 
اگر مدت قراردادش هم به اتمام برسد، جزو 
مدت کار برای او محسوب می شود و می تواند 
عیدی و سنوات دریافت و از مرخصی ذخیره 
تمام  ز ا خود استفاده کند همچنین بعد ا
 مرخصی زایمان می تواند بیمه بیکاری ثبت نام

 کند.

بازار

کوله پشتی کوهنوردی

با پيگيري رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران صورت گرفت؛ 

ابالغ بخشنامه حمايت از مصوبات 
ستادهاي تسهیل و  رفع موانع تولید 
بخشنامه حمایت از مصوبات ستادهاي تسهیل 
و  رفع موانع تولید توسط دادســتان کل کشور 

ابالغ شد.
در بخشــنامه دادستان کل کشــور تاکید شده 
است: دادستان های عمومی و انقالب در راستای 
صیانت از حقــوق عمومی ، نهایــت همکاری و 
مســاعدت را با ستادهاي تســهیل و رفع موانع 
تولید معمــول و در مواردی که آن ســتاد اقدام 
به طرح شــکایت می نماید، بــا رعایت قوانین و 
مقــررات مصــوب، ترتیبــی اتخاذ گــردد که 
 اقدامات تعقیبی و تحقیقی با سرعت الزم انجام 

پذیرد. 
در متن این بخشنامه آمده است: نظر به تحمیل 
شرایط جنگ اقتصادی توسط دشــمن و لزو م 
مقابله با نقشه های تحریمی معاندان با استقالل 
اقتصادی کشور و حل و فصل مشکالت واحدهای 
تولیدی بویژه در موارد مربوط بــه تکمیل و راه 
اندازی طــرح های نیمــه تمام، تامیــن مالی ، 
تعیین تکلیــف بدهی های معــوق و همچنین 
رفع مشــکالت مرتبط با محیط زیســت ، منابع 
طبیعی و معادن و نیز رفع موانــع صادراتی و با 
توجه به تصویــب قانون الحاق مــاده واحده به 
قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای 
نظام مالی کشــور در تاریخ ٣١ خــرداد ١٣٩٧ 
توسط مجلس شــورای اســالمی که به موجب 
آن ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید تشکیل 
و در فــراز آخر مــاده ٦١ آن قانــون ، مصوبات 
ســتاد مذکور و کارگروه های اســتانی را نافذ و 
اجرایی دانسته است.لذا مقرر می دارد دادستان 
های عمومی و انقــالب در راســتای صیانت از 
حقوق عمومــی ، نهایت همکاری و مســاعدت 
را با ســتاد مذکور معمول و در مــواردی که آن 
ستاد اقدام به طرح شــکایت می نماید، با رعایت 
قوانین و مقررات مصوب، ترتیبی اتخاذ گردد که 
 اقدامات تعقیبی و تحقیقی با سرعت الزم انجام

 پذیرد.

رييس سازمان نظام صنفی رايانه ای 
استان اصفهان انتقاد کرد:

جايگاه نامشخص استارتاپ ها 
در قانون مالیاتی کشور

رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان 
اصفهان گفت: جایگاه استارتاپ ها هنوز در قانون 
مالیاتی تعریف نشده اســت.محمد اطرج با بیان 
اینکه مشکل امروز استارتاپ ها و کسب وکارهای 
نوپا بیشتر در ســطح ملی و ارائه مجوزهای الزم 
است، اظهار کرد: به طورقطع استارتاپ ها بدون 
مجوز نمی توانند کار کنند، اما این کسب وکارها 
نبایــد درگیر بروکراســی باالی اداری شــوند.

وی بــا بیــان اینکــه در بحث ســرمایه گذاری 
اســتارتاپ ها هنوز در اســتان اصفهان صندوق 
جســورانه ایجاد نشــده اســت، تصریــح کرد: 
متاســفانه در کشــور روش مالی مناسبی برای 
این کســب وکارها پیش بینی نشــده است، در 
این راســتا ســرمایه گذاران با درک این حوزه 
 باید ریسک ســرمایه گذاری این کسب وکارها را

 بپذیرند.   

کوله پشتی کوهنوردی 
K327 ام پی مدل

 49,000
تومان

کوله پشتی کوهنوردی 52 
zs 52 لیتری زاگرس اسپرت مدل

 276,000
تومان

 Daylite کوله پشتی آسپری مدل
Plus Eggplant Purple O/S

 900,000
تومان

اخبار ارائه بســته حمایتی دولت به منظور جبران 
بخشی از گرانی ها و ترمیم سبد معیشتی خانوارها 
چند هفته ای هســت که از ســوی مراجع رسمی 
دولتی منتشر می شود. این بســته که از دیروز به 
صورت عملیاتی به دو گروه مشموالن کمیته امداد 
، مدد جویان بهزیستی و همچنین کارمندان دولت 
ارائه شده است، قرار است به صورت مرحله ای و با 
واریز 200 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار 

آغاز  شود. 
بســته حمايتی شــامل چه کاالهايی 

می شود؟
 مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشمولین 
کمیته امداد امام خمینی )ره(  و سازمان بهزیستی 
کشور اســت؛  دراین طرح  به ازای هر خانوار و بر 
حســب بعد خانوار از ١00 تا ٣00 هــزار تومان، 
کارت یارانه سرپرســتان خانوار شارژ خواهد شد. 
این خانوارها می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقالم محدودی 
از  مواد غذایی مــورد نیاز خــود نمایند.کاالهای 
هدف این طرح شــامل مواد غذایی نظیر گوشت، 
مرغ، برنج، حبوبات، روغن و ســایر مواد خوراکی 
موردنیاز خانوارها ســت  که سرپرســتان خانوار 
با مراجعه به فروشــگاه های طرف قــرارداد طرح، 
می توانند اقدام بــه خرید نمایند. بر این اســاس 
کاالها قرار اســت از طریق فروشگاه رفاه، اتکا، افق 
کوروش، هفت، امکان، اســکاد، فرهنگیان، جانبو، 
 تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور ارائه 

شود.
سامانه پيامکی وجود ندارد

اما در حالی که اعالم شده بودسرپرستان خانواده 
برای اطالع از اینکه مشمول دریافت حمایتی کاال 
می شوند، الزم است کد ملی خود را به سامانه بسته 
حمایتی دولت ارسال کنند و حتی برای این منظور 
شماره پیامکی هم اعالم شــده بود اما روز گذشته 

سایت های خبری به نقل از معاون امور بین الملل 
و حقوقی پلیس فتا اعالم کردند که هیچ ســامانه 
پیامکی در این باره اعالم نشده و کسانی که اقدام به 
ارسال شماره حساب یا رمز از طرف خود به سامانه 
های پیامکی کرده اند، ســریعا اقدام به تغییر رمز 

خود کنند.
ابهام و اغماض دو روی بســته حمايتی 

دولت
دولت در حالی ارائه بســته حمایتی سبد معیشتی 
خانوار را به عنوان  یک مســّکن مقطعی در دستور 
کار خود قرار داده اســت که عمال مشخص نیست 
دقیقا چه افرادی و تا چه مدت قرار است این بسته 
را دریافت نمایند. هر چند اعالم شده که کارمندانی 
که زیر سه میلیون تومان حقوق دارند و مددجویان 
تحت پوشش بهزیســتی و کمیته امداد در اولویت 
دریافت آن قرار دارند اما بســیاری از نیازمندان در 
کشور تقریبا تحت پوشــش هیچ نهادی نیستند. 
این مساله موجب شــده تا نمایندگان مجلس نیز 
علی رغم تصویب کلیات این طرح به دلیل نامعلوم 
بودن سرنوشــت آن گالیه مند هســتند. به گفته 

برخی از نمایندگان در نحوه ارائه خدماتی که برای 
بسته حمایتی اعالم شــده  ابهام هایی وجود دارد، 
چرا که مشخص نیست افرادی که قرار است از این 
طرح استفاده نمایند بر چه اساس انتخاب شده اند 
و چگونه محرز شــده که نیاز به حمایت دارند، آیا 
دولت تمام کارمندان، کارگران و افرادی که تحت 
پوشش دستگاه های حمایتی نیستند و حتی برخی 
از آنها یک شماره حساب هم به نام خود ندارند و در 
گوشه ای از یک روستای دورافتاده زندگی می کنند 
را شناســایی کرده اســت؟ به گفته منتقدان این 
طرح به دلیل کارشناســی نبودن اجرای آن حتی 
جامعه آماری دقیقی نیز از تعــداد افرادی که این 
 سبد را دریافت می کنند نیز وجود ندارد. بر اساس 
بررســی های بــه عمل آمــده افرادی کــه برای 
بهره مندی از بسته حمایتی دولت انتخاب شده اند 
به یک روایتی ١١ میلیون نفر و به روایت دیگر 20 
میلیون نفر هستندکه قرار است به آنها بین ١00 تا 

٣00 هزار تومان پرداخت شود. 
آيا تجربه تلخ سبد کااليی تکرار خواهد 

شد؟

تجربه ارائه سبد کاالیی از سوی دولت در سالهای 
قبل چندان خوشــایند نبود، صــف های طوالنی، 
مردمی که برای یک سبد کاالی نه چندان با کیفیت 
ســاعت ها در صف ایســتاده بودند و صحنه های 
تلخی که کام مردم را در راه رسیدن به این سبد با 
تلخی زیاد همراه کرد، حتی فروشگاه های زنجیره 
ای دخیل در این طرح نیز نتوانســتند موفق عمل 
نمایند ودر بســیاری از موارد نه زیر ســاخت های 
الزم و نه توانمندی آن را داشــتند. در طرح اخیر 
نیز فروشــگاه هایی که دولت مشخص کرده است 
قابل دسترس ترینشان فروشگاه تعاونی فرهنگیان 
اســت که هر کدام از آنها که در شهرهای کوچک 
قرار دارند از مســاحت کم و کاالهــای محدودی 
برخوردار هســتند، بنابراین چطــور به جمعیتی 
چند هزار نفری خدمــات ارائه خواهند داد؟ ضمن 
اینکه افــرادی که در یک روســتایی کــه فاصله 
زیادی از شــهر دارد، زندگی می کنند باید بخش 
عمده ای از مبلغی که از دولــت دریافت می کنند 
را هزینــه راه کنند تا به فروشــگاه تعیین شــده 
 برسند و اجناس چند ســال مانده آن را خریداری

 کنند.
در ســبد خانوار دقيقا چه کاالهايی قرار 

می گيرد؟
بســته حمایتی ناچیز دولت در حالی به اقشار کم 
درآمد جامعه تا سقف نهایت ٣00 هزار تومان برای 
خانواده های 5 نفر به باال ارائه می شــود که اعالم 
شــده این افراد می توانند ١0 قلم کاال با این پول 
خریداری نمایند. اگر چه گفته شــده این پول به 
منظور جبران بخشی از فقر غذایی این افراد واریز 
می شود اما با یک حساب سرانگشتی به راحتی می 
توان فهمید با این مبلغ نه گوشــت می توان خرید 
و نه برنج،  شــاید چند قوطی روغن، و چند بسته 
حبوبات ارزان قیمتی ماننــد عدس و ماش آن هم 
پس از ساعت ها انتظار در صف های طوالنی، و البته 
مشخص نیست این محصوالت با چه کیفیت و درجه 

ای به این افراد فروخته می شود به نظر می رسد. 

بسته های کم جان در جیب کم درآمدها
 ارائه بسته حمايتی دولت از اقشار کم درآمد آغاز شد

اصفهانی ها گرایش بیشتری به نشان های تجاری)برند( داخلی دارند. نتایج یک پژوهش بر چهارهزار نفر از ساکنان 
استان اصفهان در زمینه مصرف کاالهای داخلی بیان شد.در جامعه آماری در شهر اصفهان که شامل گرو های سنی 
١8سال به باال در رده های گوناگون اجتماعی و همه مقاطع تحصیلی می باشد مشخص شد 48درصد اصفهانی ها به 
برند های خارجی گرایش دارند. در این پژوهش مشخص شد مردان بیشتر از زنان و افراد تحصیالت باالتر بیشتر بقیه 
جامعه به برند های خارجی گرایش دارند.کیفیت باالتر، راحتی استفاده و نبود مشابه داخلی عمده دلیل انتخاب کاال 
های خارجی است. اصفهانی ها موادخوراکی و پوشاک و کیف کفش ایرانی را به خارجی ترجیح می دهند و باالترین 

نمره کیفیت تولیدات داخلی را به مواد خوراکی می دهند و کمترین نمره را نیز به خودرو می دهند .

گرايش اصفهانی ها 
به نشان های تجاری 

داخلی

بر اساس يک پژوهش مشخص شد

خبر

مدير اموال، انبارو امالك شرکت:
تعیین تلکیف زمین هاي واگذار شده ذوب آهن اصفهان 

عباسعلي علیخاني مدیر اموال، انبار و امالک ذوب آهن اصفهان از اقدامات شرکت در مورد تعیین تکلیف 
زمین هاي کشاورزي واگذار شده ذوب آهن اصفهان به کشاورزان لنجان در سال ١٣5٩ خبر داد و 
گفت : بخش هایي از اراضي تحت مالکیت شرکت در پالک هاي ثبتي ٦48 و ٦58 در منطقه لنجان و 
فالورجان بعد از پیروزي انقالب اسالمي در سال ١٣5٩ توسط هیات واگذاري زمین و متعاقبا توسط 
هیات هاي ٧ نفره تقسیم زمین به تعدادي از کشاورزان واجدشرایط واگذار شده است و هم چنان این 
زمین ها با تغییر کاربري و یا بدون تغییر کاربري در اختیار آنان قرار دارد . وي اظهار داشت : در حال حاضر 
با توجه به پیگیري هاي صورت گرفته از ناحیه کشاورزان و نیز مسئولین استان و شهرستان ، موضوع 
 با همکاري دو جانبه ذوب آهن اصفهان و مدیریت امور اراضي استان در حال رسیدگي و حل و فصل

 است .

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد
فراهم شدن زمینه کشت پايیزه و ديم

بارندگی های خوب پاییزه امسال زمینه کشت پاییزه و دیم را در استان اصفهان فراهم کرد. قائم مقام سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال در استان بار ندگی های خوب پاییزه سبب شد خلل و فرج ها و 
شکست هایی که بر اثر برداشت آب ایجاد شده بود پر شود و به تغذیه سفره های زیر زمینی کمک شود.مهرداد 
مرادی افزود: امســال بر عکس بارندگی های دیر هنگام پاییز  گذشــته، بارندگی افزایش یافت به طوری که 
پارسال در پاییز شهرستان فریدونشهر هیچ بارشی نداشت و امسال تا کنون ٩0میلیمتر باران باریده است.وی 
با ابراز امیدواری برای تامین آب پشت سد و رهاسازی آن در رودخانه گفت: سازمان جهاد کشاورزی تمامی 
شرایط و نهاده های کشاورزی را برای کشت پاییزه فراهم کرده است.قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: بکار گیری روش های نوین کشاورزی و آبیاری، توسعه باغ ها با مصرف آب کم، توسعه کشت 

گلخانه ای، توسعه دام و طیور پروری با مصرف آب کم از جمله راهکارهای مقابله با خشک سالی است.

برنامه خدمات پيشخوان تمامی 
خدماتی که يک دفتر پيشخوان 
ارائه می دهد، از جمله »استعالم 
کد ملی، پرداخت قبوض، پرداخت 
عوارض شــهرداری، استعالم 
مشموليت ســربازی، ثبت نام 
سيم کارت، خريد طرح ترافيک، 
استعالم کارت سوخت و بسياری 
موارد ديگر« را به صورت آنالين 

انجام می دهد.

جعبه ابزار

شن مالی
معرفی اپلیکی

احمد توال دبیر انجمن انبوه سازان اســتان اصفهان با تایید افزایش قابل توجه نرخ مصالح ساختمانی، 
اظهار کرد: در حال حاضر هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد 
کارگران به شدت افزایش یافته است. اگرچه بازار خریدوفروش مسکن نسبت به سال گذشته از رونق 
بیشتری برخوردار است، اما قیمت ها همچنان رو به افزایش است و پیش بینی می شود در سال آینده 
بازار با رکود قابل توجهی روبرو شود.  احمد توال گفت: ســاختمان هایی که در حال حاضر تمام شده و 
به فروش می رسند به طور کامل در شرایط گرانی مصالح ســاختمانی، بنا نشده اند.  وی با بیان اینکه 
ممکن است 50 درصد ساختمانی پیش از گرانی های اخیر و 50 درصد دیگر در شرایط گرانی ساخته 
شده باشد، افزود: در این شرایط قیمت تمام شده ساختمان ارزان تر از سال آینده خواهد بود، چراکه 
در سال آینده تمام مصالح ساختمانی در دوران گرانی خریداری شده اند و درنهایت بر قیمت تمام شده 
ساختمان اثر مستقیم خواهد گذاشت. دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تاکید بر اینکه بخشی 
از افزایش قیمت مصالح ساختمانی داخلی از اساس نادرست است، گفت: برخی از مصالح و مواد اولیه 
ساختمان، انرژی و کارگر نیازی به ارز ندارد، اما با موج گرانی ها با افزایش قیمت آن ها مواجه شده ایم. 

وی افزود: طبیعی است که نرخ مصالح ساختمانی به تبع افزایش قیمت 
سایر اجناس و کاالها افزایش یابد، اما اگر دولت قیمت ها را تعدیل کند 

نرخ مصالح ساختمان نیز متعادل خواهد شد.توال با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمت تمام شده هر مترمربع یک ساختمان معمولی 
یک تا دو میلیون تومان است، گفت: البته این قیمت به شرایط 

پروژه و کیفیت آن هم بستگی دارد.

دبير انجمن انبوه سازان استان اصفهان  می گويد در سال آينده احتماال بازار مسکن با رکود 
قابل توجهی روبرو خواهدشد 

خبرهای خوشی در راه نیست!

مرضيه محب رسول

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره 97-2

مديريت شعب پست بانک استان اصفهان در نظر دارد تعداد 5 فقره از امالك تمليکی خود را 
از طريق مزايده عمومی و جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيری از سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) setadiran.ir ( و با شــماره مزايــده 200973617000004 به صورت 

الکترونيکی به فروش برساند.
تاريخ انتشار : 97/08/28

مهلت دريافت اسناد مزايده: 97/09/21
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سیب زمینی های سمی از شایعه تا واقعیت 

پیشنهاد سردبیر:

در روزهــای اخیر صحبــت در مــورد وجود مقــدار زیادی 
نیترات در ســیب زمینی هایی که تحت عنــوان ارگانیک در 
بازار فروخته می شــود خبر ساز شده اســت. سیب زمینی و 
برخی دیگر از صیفــی جات به دلیل میــزان باالی کود دهی 
در زمان کاشت تا برداشت از مقدار باالیی از نیترات برخوردار 
است که این مســاله موجب ایجاد مســمومیت و ایجاد انواع 
سرطان ها می شــود. ســیب زمینی یکی از پر مصرف ترین 
اقالم غذایی در کشورماســت که در سال های اخیر کشت آن 
به دلیل خشکســالی در برخی از نقاط کشور با کاهش مواجه 
شده اســت، اما مســاله نگران کننده در پروسه تولید سیب 
زمینی کاهش تولید نیســت بلکه باال بردن حجم مصنوعی 
تغذیه کننده های خاک و کودهای شــیمیایی است که به 
 منظور افزایش میزان تولید درمیان کشــاورزان رایج شــده

 است.
خطرات خوردن ســیب زمینی های سمی را جدی 

بگیرید
سیب زمینی از جمله محصوالتی است که پروسه کاشت 

و برداشــت آن می تواند در میزان ایجاد سموم در آن 
تاثیر زیادی داشــته باشد . وجود قســمت های سبز 

 رنگ و یا داشــتن جوانه بر روی سیب زمینی از 
نشــانه های وجود ســم در این محصول است. 
جوانه یا قسمت های سبز، سمی به نام آلکالوئید 
تولید می کند که سبب فشار خون، تنگی نفس، 

سردرد و اسهال شده، اگر زیاد مصرف شود نقیض 
بی بخاری خود را با ایجاد مســمومیت نشان می دهد. 

حال شاید این پرسش مطرح شود که چرا سیب زمینی به طور 
طبیعی باید حاوی درصدی از این سم باشد؟ الزم است بدانید 
در برگ، میوه، گل و ساقه های ســیب زمینی سم سوالنین به 
عنوان سیستم دفاعی گیاه عمل کرده و سیب زمینی را از شر 
آفات و بیماری ها مصون می دارد. ورود زیاد این ســم به بدن 
می تواند با عالئمی چون سردرد، ســرگیجه، تهوع، استفراغ، 
تب، اســهال، دل پیچه، افزایش فشار خون، تنگی نفس، فلج و 
حتی کما و مرگ تظاهر کند. عالوه بر این میزان ســم GA در 

ســیب زمیني را مي توان با به کار بســتن شیوه هاي صحیح 
قبل از برداشت و بعد از برداشت، کاهش داد و به همین دلیل 
کشاورزان و تولید کنندگان مي توانند نقش مهمي در کاستن 
از خطر ي که متوجه سالمت مردم اســت، ایفا کنند.یکي از 
این اقدامات آن اســت که بذر ســیب زمیني هنگامي که در 
حال رشد است کامال با خاک پوشانده شــود تا از این طریق 

ز قبل از برداشت کامال برسد. خودداري  ا

برداشــت محصول 
در دماهاي بسیار زیاد و به 
حداقل رســاندن مدت قرار داشــتن سیب 
زمینــي در مقابل نور، از دیگر اقداماتي اســت 
 که براي پیشگیري از ســبز شدن ســیب زمیني باید انجام 

شود.
چطور ســیب زمینی های ســمی را تشــخیص

 دهیم؟
اگر چه شــائبه ســمی بودن ســیب زمینی های تولید شده 
در اســتان هایی مانند کرمانشاه از ســوی مراجع بهداشتی 
و وزارت جهاد کشــاورزی تایید نشــده و عنــوان کردن این 
مســائل را نوعی تشــویش اذهان عمومی دانســته اند اما به 

هر حال نمی توان وجــود نیترات و مواد ســمی را به کل در 
 تولیدات ســیب زمینــی ایران منکر شــد، همــان گونه که 
نمی توان برای همــه محصــوالت در بازار حکم به ســمی 
بــودن داد.  معضل اصلــی در موضوع پیش آمــده در مورد 
 سیب زمینی این است که اگر ســازمان غذا و دارو به راحتی 
می توانــد تولیدات محصــوالت غذایی را به واســطه پروانه 
ســاخت آن از کارخانه تولیدی رهگیری کند، اما این امکان 
در مورد محصوالت کشــاورزی وجود نــدارد و مزارع هنوز 
شناسنامه دار نشــده اند واین مســاله نظارت ها بر 
تولیدات کشاورزی را بسیار ضعیف کرده است. 
بر اســاس اعالم مدیــرکل فرآورده های 
غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
این نهاد در حال تدوین طرحی تحت 
عنوان »ســند ایمنی غذا« اســت، 
وی افزود: بــا برنامه ریــزی صورت 
گرفته و قــول جهاد کشــاورزی در 
اوایل زمســتان، اولین گروه از کد های 
شناســه مزارع به ما اعالم می شــود و ما 
می توانیم محصوالت کشــاورزی را نیز ردیابی 
و پایش کنیم. اگــر چه تقریبا هیــچ راه اصولی و علمی 
برای تشخیص سمی بودن ســیب زمینی ها وجود ندارد اما 
 برخی از نشــانه ها می گوید که ســیب زمینی که اســتفاده 
می کنیم آیا میزان ســموم و نیترات باال تری دارد یا نه. یکی 
از نشانه ها این اســت که سیب زمینی شــیرین تر است و یا 
در حین پخت و ســرخ شــدن به ظرف می چسبد، همچنین 
یکی از فاکتورهای تشــخیص سیب زمینی ســالم این است 
که ســیب زمینی هر چه پوســت تیره تری داشته باشد بهتر 
است. این موضوع  دقیقا برعکس گوشــت قرمز است. سیب 
زمینی های قهوه ای و  تیره تر مغذی تر هســتند در حالی که 
ســیب زمینی های مایل به زرد خواص کمتری دارند. سیب 
زمینی هایی هم که لکه های بنفش دارند از آنتی اکســیدان 
بیشتری برخوردار هستند. اندازه سیب زمینی از فاکتورهای 
تشــخیص ســیب زمینی سالم اســت. ســیب زمینی های 
 کوچک  تازه تر محسوب می شــوند و از قند کمتری تشکیل 

شده اند.

سیب زمینی های سمی از شایعه تا واقعیت
چطور بفهمیم سیب زمینی هایی که می خوریم سالم است یا نه؟

الهه زین الدین

تاثیر حمام آب گرم بر 
سوخت وساز بدن

محققان بر این باورند که حمام آب گرم 
ممکن اســت التهاب را کاهــش داده و 
سوخت و ساز در بدن را بهبود دهد. در 
ســال های اخیر تاثیرات حمام آب گرم 
و سونا مورد توجه بســیاری از محققان 
قرار گرفته و تحقیقات فراوانی در مورد 
فوائد آن ها انجام گرفته است. به تازگی 
محققان تحقیقاتی را انجــام داده اند تا 
مشخص شود آیا حمام آب گرم می تواند 
بر اختالل های متابولیک از قبیل دیابت 
تاثیر داشــته باشــد؟در این بررســی 
جدید، محققان انگلیســی بــه مطالعه 
دقیق تر این مکانیزم پرداختند. محققان 
این تئــوری را مطرح کردنــد که تاثیر 
حمام آب گرم بر ســوخت و ساز گلوکز 
بر محــور واکنش های التهابی اســتوار 
است.پزشــکان اغلب ورزش کردن را به 
منظور کاهش خطر ابتال به اختالل های 
متابولیک توصیه می کننــد اما تمامی 
افراد شــرایط انجام حرکات ورزشــی 
را ندارنــد. به همین دلیــل پیدا کردن 
روشی جایگزین برای بهبود حساسیت 
به انســولین در این افراد ضروری است. 
در این بررسی محققان به مطالعه تاثیر 
حمام آب گرم بر افــراد مبتال به اضافه 
وزن که بیشــتر آنان کم تحرک بودند، 
پرداختند. هر یک از این افراد مدت یک 
ساعت حمام آب گرم با درجه 39 درجه 
ســانتی گراد را تجربه کردند. همچنین 
نمونه خون این افراد قبل و بعد از حمام 
و ســپس دو ســاعت پس از آن گرفته 
شــد.این افراد در مدت زمان دو هفته 
10 مرتبه حمام آب گرم را تجربه کردند. 
محققان مشاهده کردند حمام آب گرم 
موجب افزایش تولید نیتریک اکســید 
)NO( شده است. افزایش تولید نیتریک 
اکسید باعث کاهش فشــار خون شده 
و به اعتقاد محققــان دارای خواص ضد 

التهابی است.

چه افرادی نباید 
آنتی هیستامین مصرف کنند؟

آنتی هیستامین از جمله داروهایی است 
که اغلب مــردم آن را می شناســند؛ به 
طوری که برخــی از آنها با کوچک ترین 
اســتفاده  آن  از  بینــی  آبریــزش 
می کنند، این در حالیســت که مصرف 
آنتی هیســتامین بایدهــا و نبایدهایی 
دارد. ابراهیــم رزم پــا ، نایــب رییس 
انجمــن راینولــوژی ایران گفــت:  هر 
دو دســته آنتی هیســتامین ها با سایر 
داروهــا از جملــه داروهــای ضد درد 
و یــا ضدگرفتگی مخلوط می شــوند تا 
 همزمان بتوانند چند مشــکل را از بین

 ببرند. 
وی افزود: باید توجه داشت اگر فرد فقط 
دچار آبریــزش بینی اســت، از مصرف 
فرآورده هایی که ترکیبی هستند، دوری 
کند؛ زیرا آن ها حاوی داروهای اضافه ای 
هســتند که برای بدن او الزم نیستند.

این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران با بیان اینکه ممکن است 
مصرف آنتی هیستامین ها در کنار  برخی 
دیگر از داروها موجــب  تداخل دارویی 
شــود، گفت: داروهای آنتی هیستامین  
با داروهایی ماننــد داروهای خواب آور، 
آرام بخش و شــل کننده های عضالنی 

تداخل دارند.
 بنابراین قبل از مصــرف همزمان آن ها 
باید با پزشک مشورت شود. در عین حال 
آنتی هیســتامین های نسل دوم تداخل 
کمتری با ســایر داروهــا دارند. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه افرادی 
نمی تواننــد آنتی هیســتامین مصرف 
کنند؟ گفت: افرادی کــه بیماری هایی 
از قبیل اختالل ادرار، آســم، آمفیزم یا 
برونشیت مزمن، بیماری های تیروئید، 
بیماری های قلبی، بیمــاری کلیوی یا 
کبدی و فشــار خون باال دارنــد، برای 
مصرف آنتی هیســتامین باید با پزشک 

مشورت کنند.

اخطار اجرایی
8/460 شماره: 351/97 حل3 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمد مارانی 
، نام پدر: علیرضا ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسین هادی زاده ، نام پدر: عباس ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی خ هادی کوی 
افضلی پالک70 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1091 تاریخ 97/06/12 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و یکصد هزار ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک )96/3/30( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 292635 مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  )217 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/461 شماره: 2841/96 حل4 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:سعید آشوری 
، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محسن رستمی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده نبش ک 51 کدپستی 8436143451، 
محکوم به:به موجب رای شماره 866 تاریخ 97/04/23 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال )450/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/692/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک هــا 96/9/30-205653-1 96/11/30-205657-2 96/11/15-205656-3 
لغایت اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشــر اجرایی در حــق صندوق دولت رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 292177 توازیانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر )206 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/462 شماره: 1127/96 و 546/95 و 1006/95 حل2 مشخصات محکوم علیه:نام و نام 
خانوادگی:1-شرکت پدیده باطری جم 2-حسینعلی هنرمند عاشق آبادی 3-مدیرعامل 
شرکت پدیده اکبر هنرمند ، نشانی: 1-اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی جنب پل هوایی 
ساختمان 157 طبقه4 ، 3-مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
مهدی کربالیی ، نشانی: خمینی شهر بلوار پاسداران خ آزادگان فرعی7 پالک1، محکوم 
به:به موجب رای شــماره 145 و 747  تاریخ 95/09/13 و 96/02/16 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر) به موجب رای شــماره 116 تاریخ 97/1/30 شعبه 
اول دادگاه عمومی خمینی شــهر( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: 
محکوم علیهم به نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه 
چک استنادی به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا در اجرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 

از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 292139  محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی 

شهر )261 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/463 شماره پرونده: 1407/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:30 بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخه 1397/10/09 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی 
ملک زاده ، نام پدر: عنایت اله ، نشانی:خمینی شــهرـ  خ آیت اله صهری خ استاد طالیی 
پ10 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: وحید سگونه ، نام پدر: حسن ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 106360 عهده بانک سپه شعبه طالیی 
خرم آباد و گواهینامه عدم پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 291959 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/428 شماره ابالغنامه: 9710100361709630 شماره پرونده: 9709980361700283 
شماره بایگانی شــعبه: 970324  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای احمد موذنی فرزند حســین،  خواهان  شــرکت صندوق پژوهش و فناوری استان 
اصفهان)سهامی خاص( به نمایندگی آقایان دکتر مهدی کشمیری و احمد ورد  دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان 1- مریم شیرانی فرزند صادق 2- یحیی حسن زهرائی فرزند سعید 
3- احمد موذنی فرزند حسین به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 201(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980361700283 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/12 ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:271325 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

8/465 بدینوسیله به آقاي رضایزداني فرزند محمدحسن فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان فضل اله صدري فرزند محمدعلي به نشــاني شهرضا خ صاحب الزمان 
ابتداي کوچه مسجد مشهدي علي عسگرصدري دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این 
شورا تسلیم که بکالسه 97 / 410 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ  
18 / 10 / 97  ساعت 5 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روز 
خواهد بود. م الف: 294417 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي 

شهرضا)130 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت ایمن ریف آریا شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 42388 و شناسه ملی 

 10260601827
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/28 مهربــد تباشــیری اصفهانی کدملــی1270430009 
و محمد حســن تباشــیری اصفهانی کدملــی1285809726 و حمید 
مجیدی نــژاد کدملــی00333328481 بــه عنوان اعضــای هیات 
مدیره برای مدت دوســال انتخاب شــدند.آرش منتظری سفید دشتی 
کدملــی 1815636130به ســمت بــازرس اصلی و افــروز امینی فر 
کدملی19719116013 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید.روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان
)288296( 

آگهی تغییرات شرکت مهدی چلیک رازی شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 34337 و شناسه ملی 10861179620 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/02 موسسه 
حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی 10260655399 به سمت بازرس اصلی 
و آزاده خسروی به شــماره ملی 1292503211 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)288933( 

آگهی تغییرات شرکت پترو ناب سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1406 و شناسه ملی 

 10260184007
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمــد طالــب شــماره ملی1090356595به 
ســمت رئیس هیات مدیره و علیرضا نجفیان نجف آبادی شــماره 
ملی1270835653به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محسن 
حسینی کاکلکی شماره ملی4623104052به سمت مدیر عامل تا 
تاریخ 1399/04/20 انتخاب گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 
)286232(

آگهی تغییرات شرکت سفیر خدمات پرشین 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 35293 و شناسه ملی 

 14004118630
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/23 نامه شماره 91158مورخ 97/7/30 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامــه و صورتهای مالــی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به 
مبلغ 1050000000ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. مهدی 
موسی رضایی 1092342915 مهسا نبیی 1270995601علی موسی 
رضایی 1092032606به ســمت اعضای اصلی و شــهربانو خسروی 
1090561891 و زهرا موسی رضایی 1092068554 به عنوان اعضای 
علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند 
زهرا رجبی 5269464179 و شکراله موسی رضایی 1091836892 به 
عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)286229( 

آگهی تغییرات شرکت رسپینا مهر اسپادانا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 48628 و شناسه ملی 10260668489

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/22 مرکز اصلی 
شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، مهران ، کوچه شــکوفه ، کوچه شهید رسول افیونی زاده11 
، پالک 9 ، طبقه همکف کدپســتی 8158953898 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)286230( 

آگهی تغییرات شرکت آتشپای اصفهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 22357 و شناسه ملی 10260431885

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/22 حمیدرضا 
ســالمتیان کدملــی 1287799256 ، علــی محمــد ســالمتیان کدملی 
1288025599 و مجید سالمتیان کدملی 1287998267 بسمت اعضاء اصلی 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)286231( 

آگهی انحالل شرکت تعاونی مسکن مهر محلی 
یکصد اصفهان به شماره ثبت 32686 و شناسه ملی 

 10260532217
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/12 و نامه 
شماره 70461 مورخ 1397/6/18 صادره از اداره تعاون شهرستان اصفهان 
تعاونی مذکور منحل اعالم گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
)286094( 
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فراخوان حضور در جشنواره فیلم 110 ثانیه ای ما 

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

ناجا

فراخوان حضور در جشنواره 
فیلم 110 ثانیه ای ما 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از 
هنرمندان، فیلم سازان و مستندسازان خواست 
تا در  اولین جشنواره فیلم 110 ثانیه ای ما )مردم 
و امنیت( با موضوع پیشگیری از اعتیاد حضوری 
قوی داشته باشند. سرهنگ جهانگیر کریمی 
اظهار کرد: با توجه به گستره آسیب خانمان 
سوز اعتیاد و دغدغه های مردم شریف ایران 
اسالمی و مسئوالن محترم به ویژه فرماندهی 
محترم کل قوا )مدظله العالی(، معاونت اجتماعی 
ناجا در نظر دارد به منظور کاهش اثرات این 
معضل اجتماعی و پیشگیری از آن جشنواره 
ای را برگزار کند.سرهنگ کریمی تاکید کرد: 
مهلت ارسال آثار به جشنواره از طریق نشانی 
Festival110.tebyan.net تا 20 آذر ماه 
بوده و داوری آثار نیز تا 30 آذر ماه انجام می شود.

مراقب تلفن همراه خود باشید 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بابیان 
اینکه بیشترین علت  سرقت گوشی تلفن همراه 
سهل انگاری مالباختگان اســت، توصیه های 
پلیسی الزم در این خصوص را به شهروندان ارائه 
داد. ســرهنگ »جهانگیر کریمی« اظهار کرد:  
طی ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت گوشی 
تلفن همراه، این کاال به عنوان سوژه ای جذاب 
برای سارقان، شناخته شده و همین امر موجب 
شده که سارقان برای سرقت این کاال بیشتر از 

گذشته تحریک شوند.
وی در ادامه افزود: باید گفت که برررسی پرونده 
های سرقت گوشی تلفن همراه نشان می دهد  
عدم توجه مالکان گوشــی های تلفن همراه به 
نکات ایمنی نیز در این امر دخیــل بوده و کار 
سارقان برای ســرقت تلفن همراه را راحت تر 

کرده است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خاطرنشان 
کرد: بیشتر کسانی که گوشی تلفن همراه آنان 
مورد ســرقت قرار گرفته به دلیل استفاده از آن 
 در مکان های خلوت و حاشــیه خیابان ها بوده 

است.
معــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
همچین یادآور شد: به شــهروندان توصیه می 
کنیم هنگام پارک کردن خودرو  گوشــی تلفن 
 همراه خود را در خودرو و در معرض دید عموم

 قرار ندهند.

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست اصفهان

حفاظت از ذخایر ژنتیکی 
ضروری است

سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهــان حفظ ذخایر 
ژنتیکی در زیستگاههای حیات وحش را راهبرد 
این نهــاد برشــمرد و گفت: این اســتان دارای 
ذخایر ژنتیکی مهمی اســت کــه حفاظت از آن 
با هدف خودکفایی کشور در این زمینه، ضروری 
 است.حسین اکبری با اشــاره به ایجاد بانک ژن 
با رویکرد پایدار در زیستگاه های طبیعی استان 
افزود: در این راستا نمونه های کمیاب و با ارزش 
آن به سازمان مرکزی ارسال می شود. گونه های 
کمیاب جانوری همانند هوبره، گربه شنی، جبیر 
و شاه روباه نمونه پوست و مو آن می تواند ذخیره 
ژنیتکی محســوب شــود که در طبیعت استان 

اصفهان وجود دارد.
 اکبری ایجاد، تقویت و به روز رســانی بانک ژن 
را پشــتوانه و ضرورتی اجتنــاب ناپذیر و در این 
زمینــه تامین اعتبــار و حمایتهــای الزم برای 
 ایجاد و توسعه زیرســاختها و تجهیزات ضروری 

دانست. 
وی با بیــان این که تهیه بانــک ژن از گونه های 
کمیــاب، در خطر ، نادر و دارای زیســتگاه های 
محدود در اولویت قرار دارد، گفت: همچنین این 
اداره کل از تحقیقات پایه دانشگاهی و تخصصی 
بوم شناختی و پایان نامه ها برای توسعه شناخت 
ژنوم ، آرایه شناختی و تعیین تنوع ژنتیکی گونه 

ها حمایت می کند. 
سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت اداره 
کل محیط زیســت اصفهان همچنین با اشــاره 
به این که نمونه های زیســتی متعددی از انواع 
گونه های شاخص استان )پستانداران، پرندگان، 
خزندگان، و ماهیها (به صورت تاکسیدرمی شده 
برای اهداف آموزشی، پژوهشــی و گردشگری 
در موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیســتی این نهاد 
نگهداری می شود، یادآور شد: این نمونه ها خود 
پشــتوانه خوبی برای تقویت بانک ژن محسوب 

می شوند.

اســتفاده از تجهیزات ناایمن گرمایشــی در 
زمستان ها هنوز هم قربانی می گیرد. بر اساس 
اعالم سازمان آتش نشــانی اصفهان  استفاده 
از تجهیزات غیراســتاندارد و نامرغوب بیش 
از ۸۰درصد حوادث ناشی از گازگرفتگی را در 
استان رقم می زند. این مساله در حالی است که 
هر ساله کارشناسان ایمنی و سالمت در مورد 
استفاده از بخاری های غیر استاندارد هشدارها 

و راهکارهایی  را  ارائه می دهند. 
در حال حاضر باالی 95 درصد از مشــترکان خانگی 
در مناطق شهری و بیش از 70 درصد هم در مناطق 
روستایی از گاز طبیعی اســتفاده می کنند. این آمار 
باال نشان می دهد که تا چه حد اســتفاده از وسایل 
گازسوز غیر استاندارد می تواند تهدیدی برای سالمت 

افراد باشد.
فقر، قربانیان گازگرفتگی را بیشتر به کام 

مرگ می کشاند
 بر اســاس اعالم مدیرعامــل انجمــن جامعه ایمن 
پیش بینی می شود به دلیل نوسان قیمت ها و کاهش 
قدرت خریــد در جامعه ، در حالت بدبینانه امســال 
مرگ و میر بر اثر گاز گرفتگی بــه بیش از 1024 نفر 
یعنی بیشــترین آماری که از ســال 86 تا کنون بر 
 جامانده  برسد. استفاده از تجهیزات ناایمن گرمایشی 
اصلی ترین علتی است که در طی ســال های اخیر 
قربانیان گازگرفتگــی را افزایش داده اســت و حاال 
امســال این وضعیت با گرانی های افسارگسیخته و 
 پایین آمدن قدرت خرید مردم هشدارها و نظارت های 
جدی تری را می طلبد. بر اســاس اعالم مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان رواج اســتفاده از  تجهیزات غیراســتاندارد 
شامل لوله و اتصاالت خروجی گاز مونواکسید کربن، 
شیلنگ های بدون کیفیت و اســتفاده از بخاریها  و  
وسایل گاز سوز غیرمجاز اصلی ترین عاملی است که 
 جان استفاده کنندگان از آن را به صورت جدی تهدید 
می کند .محسن گالبی استفاده از ورق های نامرغوب 
و با ضخامت کم را عاملی مهم برای انتشــار گاز مونو 
اکســید کربن بیان کرد و گفت: وزن پایین تر از حد 
آیده آل در تولید لوله کــه در هر مترمربع باید حدود 
7تا8 کیلوگرم باشــد و نبود آن  باعث می شود در اثر 
کشش و جوش های نامناســب پارگی ایجاد شود و 
خطرات زیادی را ایجاد کند.گالبی با بیان این که در 

فصول سرد سال استفاده از وسایل گازسوز و مصرف 
گاز افزایش می یابد، افزود: اطمینان از سالمت کارکرد 
و استاندارد بودن دودکش بخاری؛ همچنین دقت در 
نصب اتصاالت لوازم گازســوز، در پیشگیری از خطر 
نشت گاز بسیار موثر اســت.وی افزود: متاسفانه تا به 
امروز هیچ گونه استاندارد اجباری برای استفاده از لوله 

و اتصاالت تولیدی تعریف نشده است.
گاز گرفتگی در چــادر و کامیون؛ پدیده 

نوظهور سرما
عالوه بر منازل مسکونی کارگاهها نیز در معرض خطر 
گازگرفتگی و مسمومیت ساکنانشان بر اثر استنشاق 
گاز مونواکسید کربن قرار دارند. عالوه بر این پدیده گاز 
گرفتگی در میان راننده های کامیون هم دیده می شود. 
بسیاری از آنها شب را در اتاقک های کامیون خود می 
گذرانند و به وسیله پیک نیک خود را گرم می کنند. که 
این مساله با توجه به بسته بودن محیط موجب تجمع 

گاز و مرگ افراد می شود. همچنین استفاده از وسایل 
گرمازایی مانند گاز پیک نیکی در داخل چادر در فصول 
پاییز و بهار به دلیل رشد مســافرت ها  نیز همه ساله 

قربانیانی در پی دارد. 
دودکش هایی که مرگ تزریق می کنند

آمار 70 درصدی مــرگ و میر بر اثر استنشــاق گاز 
مونواکســید کربن به دلیل نصب اشتباه دودکش ها، 
است، این در حالی اســت که می توان با چند راهکار 
ساده این مشکل را برطرف ساخت. یکی از اصلی ترین 
راهکارها نصب صحیح دودکش اســت. نصب صحیح 
دودکش از این جهت اهمیت دارد که مانع از نشت گاز 
مونوکسیدکربن که حاصل سوخت ناقص است، می 
شــود. این گاز بی رنگ و بی بو است و به همین دلیل 
به سادگی قابل تشخیص نیســت. پس توصیه های 
ایمنی مربوط به نصب اصولی آنها را باید جدی گرفت. 
کارشناسان آتش نشانی می گویند قبل از نصب بخاری 

از باز بودن مسیر دودکش های داخل دیوار اطمینان 
حاصل کنید. به این منظور می توانید از سطح پشت 
بام، یک وزنه کوچک را با ریسمان به داخل دودکش 
فرستاده و اگر تا انتها پایین آمد نشان دهنده باز بودن 
مسیر است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان نیــز در توصیه ای عنوان 
کرد: دودکش بخاری باید نســبت به سطح پشت بام 
حداقل 70سانتی متر باالتر نصب شده باشد، هیچگاه 
آب گرم کن دیواری یا بشکه ای را در حمام نصب نکنید، 
هیچ گاه اجاق گاز روشــن را برای مدت طوالنی بدون 
مصرف رها نکنید، رنگ شعله وســایل گازسوز باید 
آبی باشد، اگر رنگ شعله قرمز یا نارنجی شود، قطعا با 
کمبود اکسیژن و سوختن ناقص گاز مواجه هستید، هر 
یک از وسایل گازسوز باید شیلنگ گاز مجزایی داشته 
 باشد و در مسیر شیلنگ انشــعاباتی به سایر وسایل 

داده نشود.

لطفا جدی بگیرید
  استفاده از تجهیزات غیراستاندارد بیش از ۸۰درصد حوادث ناشی از گازگرفتگی را در اصفهان رقم می زند

پریسا سعادت

ابالغ راي
8/416 شماره دادنامه: 9609970361700862 شماره پرونده: 9609980361700141 
شــماره بايگاني شــعبه: 960154 خواهان: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به 
مديريت محمد سلطان حسيني با نمايندگي آقاي جواد جهادي نائيني فرزند محمد به نشاني 
اصفهان شهر اصفهان خ آبشار سوم بعد از پل غدير اداره کل ورزش و جوانان، خوانده: آقاي 
احسان ابراهيمي به نشاني مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسي 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه پرونده کالسه، راي دادگاه: در خصوص 
دعوي اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان به طرفيت احسان ابراهيمي به خواسته 
مطالبه مبلغ 9/300/000 ريال به اســتناد چک شماره 52142-94/11/30 بانک سپه و 
گواهي عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه به انضمام خسارات دادرسي و تاخير تاديه 
دادگاه با توجه به دادخواست تقديمي و تصوير مصدق مستندات ابرازي خواهان که داللت 
بر اشــتغال ذمه خوانده به خواهان مي نمايد و نظر به اينکه خوانده با وصف ابالغ قانوني 
در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي در قبال دعوي خواهان به عمل نياورده اســت 
دعواي خواهان را به نظر ثابت دانسته مستندا به مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آئين 
دادرســي مدني و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 9/300/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/008/500 ريال به عنوان خسارات دادرسي طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه وفق 
شاخص اعالمي بانک مرکزي از تاريخ سررسيد لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر 
و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر 
استان اصفهان مي باشد. م الف: 290664 شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهيد بهشتي( )291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

8/433 کالسه پرونده:523/97 ،شماره دادنامه:1899 -97/8/15 ،مرجع رسيدگي:شعبه 
چهارم شــوراي حل اختالف خميني شــهر خواهان: محمــد اميني فرزند قاســم ، به 
نشاني:خميني شهر بلوار آزادگان ک شهيد خشــتي؛ خوانده: بهروز جوادي نيگجه  فرزند 
محمد به نشــاني مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاءقاضي شورا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
راي قاضي شــورا: در خصوص دعوي آقاي محمد اميني به طرفيت آقاي بهروز جوادي 
نيگجه به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 991266 
مورخ 91/10/15  عهده بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخير تاديه 
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/07/09 و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب 
ايشان و با عنايت به نظريه مشورتي اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دين و با توجه به وصف تجريدي بودن اسناد تجاري مســتنداً به  مواد 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقي مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرســي دادگاه هاي عمومي  و انقالب در 
امور مدني دعوي خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/290/000 ريال بابت خسارات 
دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رســيد چک لغايت استهالک کامل 
دين بر مبناي شــاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي از بانک مرکزي جمهوري 
اســالمي ايران در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شــورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از 
 انقضاء مدت واخواهي قابل تجديدنظر در محاکم عمومي حقوقي خميني شهر مي باشد. 
م الــف: 291306  مجتبي پورپيرعلي قاضي شــعبه چهارم شــوراي حل اختالف 

شهرستان خميني شهر )352 کلمه، 3 کادر(  

اخطار اجرايي
8/432 شماره: 1481/96 حل12 مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگي: 1-سعيد 
هاشم زاده 2-سيامک اسماعيل زاده 3-عليرضا محب محمدي ، نشاني: مجهول المکان 
؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: روح اله رضوي زاده ، نشاني: محمود آباد خ 
14 سنگ رضوي ، وکيل: خميني شهر ميدان قدس مجتمع امير ط دوم واحد4 ، محکوم 
به:به موجب راي شــماره 1310 تاريخ 96/10/06 حوزه دوازدهم شــوراي حل اختالف 
شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت 
يکصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رســيد چک لغايت اجراي حکم و پرداخت دو ميليون و نهصد هزارريال بابت هزينه 
دادرسي و حق الوکاله وکيل در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي به صندوق دولت 
راي غيابي مي باشد. ماده34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
م الف: 291431 توازياني قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف خميني شهر)221 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/453 شماره ابالغنامه: 9710100361710047 شماره پرونده: 9709980361700839 
شماره بايگانی شعبه: 970956  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به عفت 
هاشــمی ســجزه ئی  فرزند غالمرضا، خواهان  آقای داريوش اميری فرزند شهيد قلی 
دادخواستی به طرفيت  خوانده خانم عفت هاشمی سجزه ئی فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه وجه و خسارات دادرسی و تاخير تاديه مطرح که به اين شعبه )اصفهان خيابان جی 
چهار راه مســجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهيد بهشــتی واحد 201(  ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9709980361700839 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد بهشتی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/11/10 
ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يک نوبت در يکی 
ازجرايد کثيراالنتشار 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:277458 
 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد بهشتی( )179 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/454  آقای مصطفی صادقی دارای شناســنامه شماره 5  به شرح دادخواست به کالسه 
530/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اسماعيل صادقی به شناســنامه 18 در تاريخ 91/11/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مصطفی صادقی، ش.ش 5، ت.ت 
1354/1/1 فرزند پســر 2- مهدی صادقی، ش.ش 900، ت.ت 1359/7/1 فرزند پسر 
3- عبداله صادقی، ش.ش 49، ت.ت 1363/11/19 فرزند پسر 4- اعظم صادقی، ش.ش 
777، ت.ت 1356/6/30 فرزند دختر 5- اکرم صادقی، ش.ش 44، ت.ت 1362/7/23 
فرزند دختــر 6- هاجره محســنی، ش.ش 5، ت.ت 1332/2/4 همســر. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 292593 شعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف بخش کرون )160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/455  آقای عليرضا باتوانی آخوره دارای شناسنامه شــماره 73 به شرح دادخواست به 

کالسه  379/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان درويش علی باتوانی آخوره به شناسنامه 2821 در تاريخ 1396/10/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک فرزند 
پســر به نام 1- عليرضا باتوانی آخوره، ش.ش 73 و يک دختر به نــام 1- زينب باتوانی، 
ش.ش 5289 و يک همسر دائمی به نام حاجيه بی بی باتوانی آخوره، ش.ش 2791 و غير 
از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 292725 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان 

فريدونشهر)149 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرايی

8/456 شماره: 374/97 حل3 مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: محمد کيان 
ارثی ، نام پدر: مهدی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسين هادی زاده ، نام پدر: عباس ، نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی خ هادی کوی 
افضلی پالک70،محکوم به:به موجب رای شــماره 1242 تاريخ 97/06/24 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/050/000 ريال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک )95/4/30( 
لغايت زمان اجرای حکم و پرداخت نيم عشــر دولتی رای صادره غيابی اســت. ماده34 
قانون اجرای احکام: هميــن که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد محکوم عليه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن ميســر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 292644 
 مصطفی زيبايی فر قاضی شعبه ســوم شورای حل اختالف خمينی شــهر )203 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرايی

8/457 شماره: 376/97 حل3 مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: علی ماهرانی 
، نام پدر: رضا ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسين 
هادی زاده ، نام پدر: عباس ، نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی خ هادی کوی افضلی 
پالک70 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1241 تاريخ 97/06/24 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/087/500 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک )96/1/30( لغايت 
زمان اجرای حکم و پرداخت نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 292642 مصطفی زيبايی فر قاضی 

شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شهر )204 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/458 شماره: 353/97 حل3 مشخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی: مهدی ماهرانی 
، نام پدر: رضا ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسين 
هادی زاده ، نام پدر: عباس ، نشانی: خمينی شهر خ شريعتی شمالی خ هادی کوی افضلی 
پالک70 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1092 تاريخ 97/06/12 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شــهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت يک ميليون و يکصد 

هزار ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چک 
)96/4/30( لغايت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نيم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت رای صادره غيابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء 
محکوم به از آن ميســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد 
صريحًا اعالم نمايد. م الف: 292641 مصطفی زيبايی فر قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمينی شهر )216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/459 شــماره: 2023/97 حل12 مشــخصات محکوم عليه:نام و نام خانوادگی:بهمن 
صالحی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: محسن 
رستمی ، نشانی: خمينی شــهر دستگرد قداده نبش ک 51 کدپســتی 8436143451 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 616 تاريخ 97/03/29 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته اســت. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ هشتاد و نه ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رسيد چک ها تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو ميليون و دويست هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی در حق خواهان پرداخت نيم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غيابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 292175 

توازيانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/464 کالسه 537/97 دادنامه: 852-97/8/26 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی 
شوراهای حل اختالف تیران، خواهان: مسعود حشمتی نیا فرزند رجبعلی به نشانی تیران 
بلوار امام خ آزادگان پ 34، خواندگان: 1- بی بی نســا اعرابی چم علیشاهی 2- فالمرز 
دولت خواه هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دعوی خواهان مسعود حشمتی نیا فرزند 
رجبعلی به طرفیت 1- بی بی نسا اعرابی چم علیشاهی 2- فالمرز دولت خواه به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری سمند به شماره انتظامی 13 ایران 
482 د62 مدل 1386 و مطالبه کلیه خســارات دادرسی  شورا نظر به دادخواست تقدیمی 
خواهان و قرارداد بتاریخ 96/10/9 که مبین فروش خودرو مذکور توسط خوانده به خواهان 
می باشد و پاسخ استعالم از پلیس راهور که مبین مالکیت رسمی خوانده ردیف اول می باشد 
و اینکه انتقال مبیع به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و عدم حضور خواندگان  در 
جلسه رسیدگی مورخ 97/7/18 است  فلذا دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده 
ردیف اول به انتقال سند رسمی یک دستگاه سمند به شماره انتظامی 13 ایران 482 د 62 
مدل 1386 یاد شده به نام خواهان و پرداخت مبلغ 765/000 بابت هزینه دادرسی و تمبر 
الصاقی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. نظر به اینکه خودروی مذکور بنام خوانده 
ردیف اول می باشد نسبت خوانده ردیف دوم فالمرز دولت خواه قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی تیران است. م الف:294376 
 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف تیران و کرون )337 کلمه، 

3 کادر(
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شکست مسی و رونالدو مقابل 
بونجاح

وبســایت بین المللی گل در گزارشی در روز 
یکشــنبه اظهار داشت 
که بغــداد بونجاح 
مهاجم الجزایری 
تیم الســد قطر، 
در صــدر جدول 
گلزنان سال 2018 
باالتر از لیونل مســی 
و کریســتیانو رونالدو قــرار دارد. بونجاح در 
میانگین گلزنی طی سال جاری از کریستیانو 
هم آمار موفق تری دارد. این مهاجم 26ساله  در 
تنها 27 بازی خود برای باشــگاه السد قطر در 
لیگ ســتارگان قطر و لیگ قهرمانان آسیا 42 
گل به ثبت رســانده و در هفت مسابقه ای که 
برای تیم ملی کشورش به میدان رفته هم 5 گل 

به ثمر رسانده است.
وبسایت گل با انتشار لیست 50 گلزن برتر سال 
نوشت:»به طور شگفت انگیزی بونجاح باالتر از 
مســی حضور دارد و او در هر مسابقه میانگین 

گلزنی بیشتری از رونالدو دارد.«

هافبک عراقی ها جام ملت ها 
را از دست داد

بازیکن سرشناس عراقی ها جام ملت های آسیا 
را به خاطر آسیب دیدگی 
از دست داد.به نقل 
از الرای، تیم   ملی 
فوتبال عراق یکی 
از حریفــان ایران 
در مرحله گروهی 
جام ملت های آســیا 
2019 امارات اســت. خبر بد 
برای عراقی ها این که جاستین حکمت میرام، 
بازیکن عراقی- آمریکایی که یکی از گزینه های 
درخشش در جام ملت های آسیا 2019 امارات 
بود به خاطر آسیب دیدگی این رقابت بزرگ را از 
دست داد.میرام با منتشر کردن پستی از شدید 
تر شدن آسیب دیدگی خود سخن به میان آورد 
و تاکید کرد که نمی تواند در جام ملت های آسیا 
شرکت کند و فدراسیون فوتبال عراق هم این 
خبر را تایید کرد. ایــن بازیکن در لیگ آمریکا 
توپ می زد و غیبت او در تیم   ملی فوتبال عراق 

می تواند تاثیر گذار باشد.

اسب راموس قهرمان شد
 یوکاتان راموس، یکی از اســب های ســرخیو 
راموس در مســابقات 
جهانی داخل سالن 
ســویای  شــهر 
اسپانیا در بخش 
اسب های نمایشی 
قهرمــان جهــان 
شــد. مدافع میانی و 
کاپیتان تیم فوتبال رئــال مادرید که به دلیل 
مصدومیت در تمرینات اخیرش در اردوی تیم 
ملی اسپانیا، این اردو را ترک کرده، صبح جمعه 
به زمین تمرینی والدبباس مادرید برگشــت و 
بعد از آن هم به سویا سفر کرد تا شاهد مسابقه 
اســب خود باشــد.از اقبال بلند راموس اسب 
او با نام »یوکاتان راموس« بــه عنوان برترین 
اسب مســابقات انتخاب شــد و او هم واکنش 
پرشوری به این اتفاق نشان داد. تیم ملی اسپانیا 
با حضور راموس، در زاگرب مغلوب کرواسی شد 
و صعودش به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های 

اروپا در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

بونوچی منتقدان خود را 
احمق توصیف کرد

لئونــاردو بونوچی در ترکیب اصلــی تیم   ملی 
فوتبال ایتالیا در دیدار 
حساس برابر پرتغال 
در سن ســیرو به 
میــدان رفت.هر 
بار کــه بونوچی 
صاحب توپ می شد، 
حاضران در ورزشگاه 
که طرفــدار میالن بودند او را هــو می کردند و 
این باعث ناراحتی مدافع یوونتوس شده است.

او بعد از بازی، گفت :  همیشه انسان های احمق 
وجود دارند. من به هم تیمی هایم و سرمربی تیم 
اطمینان دارم و این مهم ترین چیز است. مدافع 
یووه ادامه  داد:  نهایت تالش خود را برای کسب 
پیروزی به کار بردیم. در نیمه نخست بازی بسیار 
خوبی را به نمایش گذاشتیم و سه فرصت خوب 
گلزنی داشتیم. می توانستیم پیروز بازی شویم 
اما از زدن گل بازماندیم. مدافع تیم ملی فوتبال 
ایتالیا در پایان، گفت : برناردو سیلوا راه را بر وراتی 
و جورجینیو بســته بود. با این حال در کارهای 

هجومی خوب بودیم.

بیرانوند می تواند فیکس لیورپول باشد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

طالب لو به چه کسی طعنه زد؟
حنیف عمران زاده مدافع اســبق استقالل هفته 
پیش از دنیای فوتبــال خداحافظی کرد. وحید 
طالب لو دروازه بان و کاپیتان اســبق آبی ها در 
پســتی اینســتاگرامی به تمجید از عمران زاده 
پرداخت و ظاهرا کنایه ای به یکــی از بازیکنان 
استقالل زده است. او در بخشی از پستش نوشت:» 
ما هدف عده ای شــدیم که بودنمــان در خونه 
برایشان سخت بود و تحمل ناپذیر. رفتیم و دور 
شــدیم. دوام چندانی در فوتبال نیاوردیم و دل 
کندیم از عشقی که ریشــه اش همچنان قوی و 
محکم اســت. افتخار میکنیم به رفتنی که برای 
شرافت و آبرویی بود که در این مکتب آموختیم. 
بودن به هر قیمتی را نخواستیم. اینک و متاسفانه 
شاهد آن هستیم که با کج سلیقه گی ها و خواسته 
های فردی نه تیمی، که فقط و فقط در راستای 
اهداف خودخواهانه خودشــان بود نه ســلیقه، 
احســاس و عواطف میلیونها هوادار عاشق، تیم 
محبوبمان اینچنین در بحران و بیراه قرار گرفته.«

بیرانوند می تواند فیکس 
لیورپول باشد

 عملکرد خوب علیرضا بیرانوند در ماه های اخیر 
باعث شده نظرات نسبت به او عوض شود. همین 
چند ماه پیش بود که خیلی ها به او بی اعتماد شده 
بودند و از اینکه دروازه بــان اول تیم ملی در جام 
جهانی است می ترســیدند. اما حاال اوضاع کامال 
عوض شده است. مثال نیما نکیسا دروازه بان اسبق 
پرسپولیس و تیم ملی درباره او می گوید: »به نظر 
من گلر اول تیم ملی ایــران بدون تردید علیرضا 
بیرانوند است که خرج خودش را از فوتبال آسیا 
جدا کرده اســت. بیرانوند واقعا زحمت می کشد 
و ایــن را می توان دید. با ادامــه همین تمرینات 
می تواند بهترین دروازه بان تاریخ تیم ملی ایران 
شــود. به شــخصه به بیرانوند تبریک می گویم. 
پس از چند ســال، گلری با کیفیــت بین المللی 
در فوتبال ایران ظهور کرده اســت. شک نکنید 
علیرضا بیرانوند همین االن هم می تواند در تیم 

لیورپول فیکس باشد!«  

در حاشیه

رییس هیئت اسکی اصفهان
زیرساخت های پیست 

فریدونشهر با مشارکت بخش 
خصوصی تکمیل می شود

رییس هیئت اسکی اصفهان درباره اینکه با توجه 
به بارش برف در فریدونشهر آیا پیست این شهر 
بازگشایی می شود، اظهار داشت: متاسفانه پیست 
هنوز راه اندازی نشــده و برف در حدی نبوده که 
راه اندازی شــود. 2 روز پس از بارش برف هفته 
گذشته آفتاب برف را ذوب کرد و پیست راه اندازی 
نشــد.محمود یســلیانی افزود: البته امیدواریم 
پیست فریدونشهر امسال زودتر راه اندازی شود. 
در ایران تنها پیســت توچال بازگشــایی شده و 
با توجه به سامانه های بارشــی کشور در صورت 
بارش مطلوب ممکن اســت پیست فریدونشهر 
نیز راه اندازی شــود. به طور معمول این پیست 
در نیمه دوم آذرماه راه اندازی می شود و به ندرت 
در این زمان بازگشایی شده است.رییس هیئت 
اسکی اســتان اصفهان درباره مشکالت پیست 
فریدونشــهر خاطرنشــان کرد: پیست مشکل 
خاصی ندارد، اما هنوز تکمیل نشده است و نیاز 
به هزینه  باالیی برای تکمیــل دارد. البته بخش 
خصوصی از طریق طرح های مشارکتی ورود پیدا 
کرده و مقرر شده تا برخی زیرساخت ها تکمیل 
شود. امیدواریم این پیست ســال آینده تکمیل 

شود تا مردم حداکثر بهره را از آن ببرند.

منهای فوتبال

پیشخوان

در غیاب بیرانوند، رسن و 
نوراللهی پرسپولیس برای بازی 
با پیکان تنها 11 بازیکن دارد!؛ 

قرمز خلوت

 حنیف: هنوز از منصوریان 
ناراحتم

کرانچار: بازی های المپیک 
یک چالش بزرگ است

 ایوانکوویچ نه در نشست 
خبری شرکت می کند نه روی 
نیمکت می نشــیند، برانکو 

خواهان لغو بازی با پیکان

رای کمیته انضباطی سایپا-پرسپولیس صادر شد
دیدار تیم های سایپا و پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر، سوم آبان ماه در ورزشگاه تختی برگزار شد که از 
سوی محمد دایی، مربی تیم سایپای تهران تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر مسئوالنه و اعتراض به داور که منجر 
به اخراجش شد، رخ داد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.مهرداد کفشگری و رضا اسدی، بازیکنان تیم سایپا به 
دلیل درگیری با بازیکنان تیم مقابل که از داخل زمین تا رختکن ادامه داشت، هر نفر به توبیخ کتبی و پرداخت 
۳0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.شجاع خلیل زاده و رادوشوویج، بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل 
درگیری با بازیکنان تیم مقابل که از داخل زمین تا رختکن ادامه داشت، هر نفر به توبیخ کتبی و پرداخت 
۳0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.تیم پرسپولیس تهران به خاطر فحاشی تماشاگرانش و پرتاب 

بطری به سمت داور به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ذوبی ها به دنبال دروازه بان استقالل
باشگاه ذوب آهن اصفهان اقدام به جذب علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی جدید این تیم و جانشین امید نمازی 
کرد. این مربی جوان که تا همین سال قبل، هدایت استقالل را برعهده داشت، طبیعتا رفاقت صمیمانه ای با برخی 
از بازیکنان این تیم دارد.از جمله بازیکنانی که در زمان منصوریان توانست شرایط خوب فنی داشته و در ترکیب 
اصلی تیم به میدان برود، سیدحسین حسینی بود. بازیکنی که مورد وثوق منصوریان قرار داشت .حاال که رحمتی 
به عنوان دروازه بان فیکس استقالل در تیم شفر به بازی گرفته می شود و شانس حسینی برای بازی در ترکیب 
اصلی چندان زیاد نیست، این شایعه در اصفهان قوت گرفته که منصوریان می خواهد حسینی را سبزپوش کند. 
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که خبر بی انگیزه بودن محمدرشید مظاهری جزو اولین خبر هایی بود که بعد 
از حضور منصوریان در ذوب آهن از زبان سعید آذری شنیده شد و نشان از آن می داد که بحث انتخاب احتمالی 

دروازه بان جدید در جلسات کادرفنی جدید مطرح شده است.

توجه مدیران ورزش استان به نیازهای روحی و مالی ورزشکاران مدال آور 
اصفهانی می تواند زمینه را برای کسب موفقیت در سال های آینده فراهم 
کند. با وجود اینکه توجه رسانه های ورزشی در چند روز گذشته متمرکز 
بر روی شرایط تیم فوتبال ذوب آهن و انتخاب سرمربی جدید این تیم 
بودند نباید فراموش کرد که ورزش اصفهان فقط مربوط به فوتبال نیست 
و بسیاری از افتخارات بین المللی و جهانی که نام و پرچم اصفهان را هم 

باال برده در رشته های دیگری مثل وزنه برداری، ووشو، تکواندو، کبدی، 
والیبال نشسته بوده و با حضور همین ورزشکاران مدال آور و موفق 
اصفهانی حتی رکوردهای جهانی هم به نام ورزش اصفهان جابجا 
شده است.برگ زرین موفقیت ورزشکاران اصفهانی در رقابتهای 
بازی های آســیایی جاکارتــا 2018 رقم خورد کــه نمایندگان 
استان اصفهان نقشی تاثیرگذار در مقام ششمی کاروان ایران ایفا 
کردند و 5 مدال طال بر گردن سهراب مرادی)وزنه برداری( سمیرا 
عطاردیان و رویا داودیان)کبدی بانــوان( امیر غفور و محمدجواد 
معنوی نژاد)والیبال ( درخشــید. 6 نقره نصیــب الهه منصوریان، 
شهربانو منصوریان،مرجان سلحشــوری ، زهرا کیانی)ووشو( آرن 
داودی و ارسالن کاظمی)بسکتبال( شد و احمدرضا طالبیان هم در 
کایاک چهارنفره یک مدال برنز کسب کرد تا اصفهانی ها با 12 مدال 

رنگارنگ نامشان در لیست مدال آوران جاکارتا به ثبت برسد.بر اساس 
قول مهرعلیزاده اســتاندار وقت اصفهان که به واسطه بازنشستگی از 
استان اصفهان خداحافظی کرد، قرار است پاداشی معادل با 50 سکه 
برای طالیی ها، ۳0 سکه برای نقره ای ها و 20 سکه برای برنزی ها در نظر 
گرفته شود که بر اســاس اعالم مدیران استانداری ردیف بودجه آن در 
حال پیگیری است تا این پاداش به مدال آوران اصفهانی پرداخت شود 
می تواند انگیزه همه ورزشکاران منهای فوتبالی را برای باال بردن پرچم 

اصفهان در مسابقات بعدی بیشتر کند.اما جدای از این حمایت های مالی 
باید توجه کرد که متاسفانه در این چند سال گذشته حمایت های معنوی 
آنچنان زیادی از ورزشــکارانی که برند ورزش اصفهان بوده اند صورت 
نگرفته و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ورزشکاران مطرح اصفهانی در 
این مدت به عناوین مختلف نسبت به تبعیض و بی مهری های صورت 
گرفته از طرف مدیران ورزشی و مسئوالن در اداره کل ورزش و جوانان و 
و هیئت های ورزشی معترض بوده اند. احمدرضا طالبیان، رضا قاسمی، 
خواهران منصوریان، جمال چاوشــی فر ،امیرحسین اکبری و 
چند ورزشکار دیگر نمونه ای از مدال آوران اصفهانی هستند که 
آمارشان در کسب عناوین برتر در آمار کلی لحاظ شده ولی معموال 
خودشان آنطور که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفته اند.عمر 
دوران حرفه ای یک ورزشکار به واسطه فشارهای زیادی که تحمل 
می کند آنقدر زیاد نیست و همین ورزشکار در همان دوران مدال 
آوری خودش باید مورد توجه قرار بگیرد تا سن دوران قهرمانی اش به 
نوعی افزایش پیدا کند. ضمن اینکه بی توجهی به ورزشکاران قهرمان، 
که در ورزش اصفهان بی ســابقه هم نبوده می تواند در سالهای آینده 
فرصت مناسبی را از ورزش اصفهان برای کسب موفقیت های دوباره در 

مسابقات جهانی بگیرد.

راه کسب موفقیت یکطرفه نیست؛

مدال آوران ورزش اصفهان نیازمند حمایت مدیران

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در رابطه با آمادگی خود، اظهار کرد: 
خدا را شــاکرم که مصدومیتم برطرف شده است و ضربه به جای 
حساسی برخورد نکرده بود. از امروز به تمرینات اضافه شده ام و 
امیدوارم بتوانم در بازی های آینده به تیم کمک کنم.عارف غالمی 

در پاسخ به این سوال که تغییرات در کادر فنی ذوب آهن را چگونه 
ارزیابی می کند؟ افزود: از تمام زحماتی که نمازی برای تیم کشید 
تشکر می کنم. تغییر در کادر فنی در تمام باشگاه های بزرگ دنیا 
اتفاق می افتد و ذوب آهن هم از این مســاله مستثنا نیست. یک 
سری اشتباهات و مشکالت دست به دست هم داد تا نمازی از تیم 
کنار گذاشته شود.مدافع تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: امیدوارم 
بتوانیم با کادر فنی جدید و علیرضا منصوریان نتایج مناسبی را 
کسب کنیم. برای نمازی آرزوی موفقیت دارم تا در تیم های دیگر 

موفق شود چراکه به بازیکنان شخصیت تیمی می دهد.غالمی در 
این خصوص که در رسانه ها شنیده می شد نمازی قدرت مدیریت 
بازیکنان تیمش را نداشته اســت، گفت: این موضوع در حد یک 
شایعه بود و فکر نمی کنم چنین چیزی باشد. همگی همدل بودیم و 
فکر می کنم که داوری و بدشانسی باعث شد نمازی از تیم برود. فکر 
نمی کنم نمازی در کار مدیریتی تیم مشکلی داشت. وی در رابطه 
با تیم ملی امید گفت: بگذارید بحثش را باز نکنم چرا که یک مورد 

بسیار پیچیده است که نمی خواهم در موردش صحبت کنم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن:

امیدوارم با منصوریان نتیجه بگیریم

ملی پوش اصفهانی تیم ملی اساللوم بانوان در خصوص مسابقات 
قایقرانی قهرمانی جوانان آسیا اظهار کرد: در اوایل آبان ماه سال 
جاری مسابقات قایقرانی قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ایران در 
رودخانه کرج برگزار شد و توانستم مدال نقره تیمی را در کانو به 
دست بیاورم؛ البته به غیر از من ستاره همایون فر دیگر ملی پوش 
اصفهانی توانست به مدال دســت پیدا کند و برنز بخش تیمی را 

در کایاک بگیرد.
فائزه روناســی افزود: رده سنی ام زیر 18 سال اســت اما در این 
مسابقات در رده زیر 2۳ سال شرکت کردم و این نتیجه را به دست 
آوردم که برای من راضی کننده  بود.  رقیب اصلی مان کشور تایلند 
بود که به مقام نخست رســید و ما با اختالف امتیاز کم نسبت به 
این تیم دوم شدیم.  همه تالشمان را کردیم،  بسیار از عملکردمان 

راضی هســتیم و با توجه به اینکه همه تیم ها خیلی تمرین کرده 
بودند نتیجه مناسبی به دست آوردیم.

وی اضافه کرد: رده ســنی  من جوانان است و هنوز این فرصت را 
دارم که از مسابقات کسب تجربه کنم، امان در حال حاضر به تنها 
چیزی که فکر می کنم رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 

2020، در سال آینده به میزبانی تایلند است.  

ملی پوش اصفهانی تیم ملی اساللوم بانوان در گفت وگو با ایمنا:
به موفقیت در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ می اندیشم

در شــرایطی که این روزها فدراســیون کشتی با 
سرپرســتی اداره می شود، ســرمربیان تیم ملی 
کشتی آزاد و تیم ملی فرنگی ایران مشخص شدند تا 
شاید اوضاع نابه سامان ورزش اول کشور کمی روی 

آرامش به خود بگیرد.
 9آبان ســال جاری بود که رســول خادم به دنبال 
کســب نتایج تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
کشــورمان در رقابت های جهانی مجارســتان از 
سمت ریاست فدراسیون کشتی کشور استعفا داد، 
اســتعفایی که کمتر از چیزی که انتظار می رفت 
بازتاب رسانه ای پیدا کرد و خیلی زود  مورد تایید 

معاون وزیر ورزش نیز قرار گرفت. 
رســول خــادم همزمان با ریاســت فدراســیون 
سرمربیگری تیم ملی کشــتی آزاد را نیز به عهده 
داشت و همین تعدد مسئولیت ها باعث شد تا دوران 
سختی را در این فدراســیون داشته باشد، دورانی 
که پایانش با ناکامی تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی کشورمان در رقابت های جهانی مجارستان 
همراه شد تا یکی از مدیران جوان کشور خیلی زود از 
عرصه مدیریتی کنار گذاشته شود. با قبول استعفای 
رسول خادم از سمت ریاست فدراسیون کشتی، 

حمید بنی تمیم که  ســابقه  نایب رییســی 
فدراسیون و سابقه دبیری این فدراسیون را در 
کارنامه داشت به حکم وزیر ورزش و جوانان به  

عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد تا 
مسئولیت های ریاست این فدراسیون را تا زمان 

بر گزاری مجمع انتخاباتی بر عهده بگیرد .
بنی تمیم نیز در اولین گام در حالی که تصور 
می شد با کناره گیری رسول خادم از ریاست 
زمان زیادی برای انتخاب ســرمربی جدید 

تیم ملی صرف شود، اقدام به انتخاب سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد کرد و غالمرضا محمدی بعد از 6 
سال بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 

بزرگساالن برگزیده شد.
محمدی که  2 مدال نقره و 2 مدال برنز کشتی آزاد 
را در کارنامه قهرمانی خود می دید 6 سال قبل پیش 

از اینکه خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون 
کشــتی منصوب شــود، هدایت آزادکاران 

را برعهده داشــت؛ اما در فاصله چند مــاه مانده تا 
المپیک 2012 جای خود را به رسول خادم داد. او در 
دوره سرمربیگری قبلی هم توانسته بود افتخارات 
زیادی کســب کند و حاال بار دیگر این پست را از 

رسول خادم تحویل گرفته است.
بنی تمیم در دومین گام نیــز در حالی که از مدت 
سرپرســتی او بر فدراسیون کشتی 
هنوز یک ماه نمی گذشت، اقدام به 

انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کرد و محمد 
بنا را به این سمت برگزید.

در حکم حمید بنی تمیم سرپرســت فدراســیون 
 کشتی خطاب به محمد بنا آمده اســت: » نظر به 
سال ها سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه 
مربیگری و با توجه به تایید شــورای فنی تیم های 
ملی به موجب این حکم بعنوان سرمربی تیم ملی 

کشتی فرنگی بزرگساالن منصوب می شوید.
امیدوارم با بهره گیری از نظرات تمامی پیشکسوتان، 
قهرمانان، مدال آوران و مربیان کشــتی کشــور، 
در پیشــبرد امور مربوطه و اعتالی نام ورزش ملی 
 کشــور در میادین مهم پیش رو موفق و ســربلند

 باشید.«
 محمد بنا نیز همانند غالمرضا محمدی پیش از این 
نیز سابقه سرمربیگری در تیم ملی کشتی ایران را 
در کارنامه داشته است. بنا اگرچه در اولین حضور 
خود به عنوان سرمربی کشتی فرنگی ایران توانست 
بهترین کارنامه این رشته را در رقابت های المپیک 
لندن رقم بزند اما  شاگردانش چهار سال بعد 
در حالی که با شرط و شروط های بسیاری 
این سمت را قبول کرده بود نتوانستند 
در المپیک ریو موفق باشند تا جدایی بنا 

از کشتی فرنگی رقم بخورد.
انتخاب های بنی تمیــم در این مدت 
زمان کوتاه نشــان می دهد سرپرست 
فدراسیون کشتی روزهای پرکاری را این 
دوران کوتاه و موقت سرپرســتی پشت سر 
گذاشته است و این انتخاب ها می تواند هم 
چنان که دستی به ســر و وضعیت به هم 
ریخته کشتی می کشد در نتایج آینده 
این رشته در مسابقات آتی نیز نقشی 

تعیین کننده داشته باشد.

  نرگس طلوعی 

پرکاری موقت!
 تعیین سرمربیان تیم کشتی آزاد و فرنگی دردوران پسا خادم؛
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پلیس و شهرداری پیش قدم شدند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی 
»محرمانه با دختران«

 کارگاه های آموزشــی »محرمانه با دختران« 
و »بایســته هایی از جنس ندانستن«به همت 
فرهنگســرای پرســش وابســته به سازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان برگزار می شــود. مدیر فرهنگسرای 
پرسش با اعالم این خبر گفت: دختران با قدم 
گذاشتن به سنین نوجوانی و ورود به مرحله ای 
متفاوت با دوره های پیشین رشدشان، نیازمند 
آگاهی و اطالع از نکات و ظرائفی درباره جسم 
خود و نحوه برخورد صحیح با مســائل مرتبط 
با آن هســتند.پرورش اضافه کــرد: همچنین 
با توجه به مســائلی که امروز در جامعه برای 
 دختران وجــود دارد و ضرورت آموزش در این 
زمینه ها، کارگاه »محرمانه با دختران« در قالب 
دو جلسه آموزشی در روزهای 11 و 13 آذرماه 
از سوی فرهنگسرای پرسش سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار 

می شود.
او این کارگاه را ویژه دختران مجرد دانســت و 
گفت: همه دختران مجرد در رده ســنی 16 تا 
40 سال می توانند در این کارگاه ثبت نام کرده 
و شرکت کنند.او همچنین از برگزاری کارگاه 
آموزشی »بایســته هایی از جنس ندانستن« 
گفت: این کارگاه آموزشی هم ویژه بانوان متاهل 
و با رویکرد بیان نکات الزم و ضروری پیرامون 
زندگی زناشویی در قالب سه جلسه آموزشی در 

روزهای 10، 12 و 14 آذرماه برگزار می شود.

بزرگداشتی برای یک بانوی نَستوه؛
توران میرهادی، الگوی 

ماندگار تعلیم و تربیت

با فقدان بعضــی آدم ها نمی تــوان کنار آمد؛ 
مردان و زنانی که جلوتــر از زمانه خود حرکت 
کردند و چرخ هایی را به حرکت در آوردند که 
کمتر کســی را یارای حرکــت دادن آنها بود. 
دوربین روی دســتان مرحوم توران میرهادی 
زوم شــده و او عکس هایــی از دوران کودکی، 
نوجوانی و جوانــی اش از زندگــی در اروپا تا 
روزگاری کــه به همراه همســرش، مدرســه 
فرهاد را در تهــران می گرداند پیش روی خود 
گذاشته تا سرگذشــت پر فراز و نشیبش را در 
فیلمــی 80 دقیقه ای به نام »یکــی بود، یکی 
 نبود« به کارگردانی غالمرضــا کتال برایمان 

روایت کند.
در فیلم با ابعاد مختلف این شخصیت برجسته 
حــوزه تعلیــم و تربیت آشــنا می شــویم؛ با 
دغدغه های او درباره شــیوه منسوخ شــده اما 
متداول آموزش و پرورش در ایران که نصیبی 

برای کودکان و نوجوانان ما ندارد. 
مرحوم میرهادی در جای جای این فیلم تأکید 
می کند که نظام نمره دهی و توقعات یکســان 
سیســتم آموزشــی از افراد، آنها را ناکارآمد 
بار مــی آورد و روش فعلی آمــوزش و پرورش 
 پاســخگوی ســواالت بی شــمار کودکان ما 

نیست.
گفتنی اســت، مراســم بزرگداشــت توران 
میرهادی با همکاری موسســات ســرزمین 
قصه هــای کهن، رویــش، دیگر و نیــکان و با 
مشارکت اداره مشارکت های فرهنگی اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار شد.

بیمارستان الزهرای اصفهان؛
 مجری طرح کتاب دار بالینی

برای اولین بار در کشور، طرح کتاب دار بالینی 
در بیمارستان الزهرا اصفهان اجرایی شده است.

دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 
 دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
فرا رســیدن هفته کتاب و کتابخوانی، گفت: 
برای اولین بار در کشور، طرح کتاب دار بالینی 
در بیمارستان الزهرا اصفهان اجرایی شده است.

دکتر فیروزه زارع با بیان اینکه این طرح حدود 
سه سال اســت که در این بیمارستان در حال 
اجراست، افزود: حضور کتابدار بالینی، همیاری 
در تزریــق اطالعات روز را به تیــم درمانی در 

پی دارد.
 وی، همیــاری در یادگیری، تفکــر تضاد در 
طبابت، ایجاد پرســش صحیح، جســتجو در 
منابع اطالعاتــی علمی برای یاری رســاندن 
و تصمیم صحیــح پزشــک در فرایند درمان 
 مهم ترین وظایف متخصصــان کتابدار بالینی 

عنوان کرد.

وزیر کار در اصفهان:
برخی ها در ایام تحریم دست در 

جیب مردم کردند
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور در مجلس 
ختم عبدالرحمن تاج الدین، مدیرکل امور حقوقی 
وزارت کار، تعاون و تأمین اجتماعی که چهارشنبه 
گذشــته همزمان با بازدید از چند پروژه در استان 
گلســتان در حادثه رانندگی جان باخــت، اظهار 
کرد: تاج الدین فرد خودســاخته ای بود که از کار و 
تالش به سطوح نمایندگی از طرف جامعه کارگری 
ایران اسالمی رســید و در قســمت های مختلف 
مدیریتی و تصمیم گیری حضور شایسته ای داشت.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: وزارت کار متعلق به 
مردم و بزرگترین نهاد اجتماعی جمهوری اسالمی 
است و می دانیم که امروز با تغییراتی که در سطح 
عمومی نســبت به افزایش قیمت ها و تورم پیش 
آمده، بیشــترین فشار بر دوش کســانی است که 
حقوق ثابت دارند.وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
متذکر شــد: مردم بدانند دولت در کنــار آن ها و 
بخصوص نیازمندان اســت به طوری که از حدود 
24 میلیون خانوار، قریب به 3 میلیون سرپرســت 
خانوارها از بانوان هستند و تالش ما این است که در 
وزارت کار در طول مدت باقی مانده تا پایان سال به 
این موضوعات رسیدگی کنیم.وی در پایان گفت: 
باید طوری زندگی کنیم که بــه خود و مردم ظلم 
نکنیم، امتحان خوبی در ایام تحریم پس ندادیم به 
طوری که بدون چشم برزخی هم دیده می شد که 
دست بعضی در جیب دیگران است که برای نمونه 

می توانیم به احتکارها اشاره کنیم.

ربیعی در اصفهان:
جامعه کارگری پدر از دست 

داده است
مراسم ترحیم عبدالرحمان تاج الدین صبح  دیروز 
در مســجد اعظم حســین آباد اصفهان با حضور 
اقشار مختلف مردم، مسئوالن شهری و کشوری، 
رزمندگان دوران دفاع مقــدس، نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، شهرداری 
اصفهان و وزیر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی برگزار 
شد.علی ربیعی با ابراز تســلیت به مردم اصفهان و 
خانواده تاج الدین اظهار کرد: همه می دانیم جایگاه 
ابدی ما نزد خداوند است و دیر یا زود به جایگاه ابدی 
ملحق خواهیم شد.وزیر اســبق کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: می دانیم و باور داریم که آرامش 
واقعی هر انسان در آن جایگاه ابدی است اما برای 
تک تک مان سخت است که دوست، برادر، همکار 
و یا پدر خود را تدفین کنیم.وی تصریح کرد: دین 
ما تاکید بر روش و منش انسانی دارد که نمونه این 
روش و منش انسانی را می توان در زندگی این دو تن 

مشاهده کرد.
ربیعی ابــراز کرد: درگذشــت ناگهانــی عزیزان 
ســخت اســت، این دو نفر در طول زندگی شــان 
خــود را وقــف کارگــران کردنــد و در آخر هم 
در ماموریــت و در راه خدا و خدمت بــه کارگران 
جان خــود را از دســت دادنــد.وی با اشــاره به 
 حضور قابل توجه مردم در مراســم تشــییع این
 دو نفر خاطرنشان کرد: حضور قابل توجه مردم هم 
در تهران و هم در اصفهان نشان می دهد، مردم ما 
قدردان مسئوالن خود هستند به طوری که جامعه 
کارگری انگار پدر خود و همکاران نزدیک آنان برادر 

خود را از دست داده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
عنوان کرد:

آغاز عملیات ایوان ضلع شمالی 
مسجد تاریخی امام اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان از آغاز 
عملیات مرمت ایوان ضلع شمالی مسجد تاریخی 

امام اصفهان خبر داد.
فریدون اله یاری، مدیر کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با اعالم ایــن مطلب افزود: بــا عنایت به 
اینکه از ســال 1396 تا کنون بیش از 15 کارگاه 
مرمتی در مســجد امام اصفهان دائر شــده بود، از 
هفته گذشــته عملیات مرمت ایــوان عظیم ضلع 
شمالی مســجد امام آغاز گردید.او در همین راستا 
افزود: با توجه به نیازهای مرمتی، در سال گذشته 
عملیات مرمت تزئینات کاشــیکاری و استحکام 
بخشی بخش پیشانی )نمای بیرونی( ایوان به اتمام 
 رسید، لذا با توجه به اینکه بیش از چند دهه از مرمت 
کاشی های بخش داخلی این ایوان عظیم گذشته 
بود، عملیات مرمت کاشی های بخش داخلی ایوان 
 از هفته گذشــته توســط مرمتگران آغاز گردید.
 اله یاری همچنین ادامــه داد و گفت: این عملیات 
با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد ریال شامل: برچیدن 
کاشی ها، تمیزکاری کاشی های قدیمی و تزریق 
مالت در پشت کاشی ها و نصب مجدد آنها می باشد.

 بی شــک تردد حجم گســترده خودروها و 
موتور سیکلت ها در کالن شــهر ها را باید از 
مهمترین عوامل آالیندگی هــوا نامید که با 
شروع فصل های سرد ســال و ایجاد پدیده 
 اینــورژن بیــش از پیش اثر خود را نشــان 
می دهند. از این رو با توجه به اهمیت این مساله 
به کارگیــری راهکارهایی بــرای کاهش این 
حجم آالیندگی در چند سال اخیر مورد توجه 

مسئوالن قرار گرفته است. 
نقش مهم معاینه فنی خودروها در کاهش 

آلودگی هوا
نوسازی ناوگان حمل و نقل یکی از این راهکارهاست 
که در دهه اخیر مورد توجــه دولتمردان قرار گرفته 
است به طوری که در دولت یازدهم هم طرح نوسازی 
200 هزار خودرو فرســوده با همکاری دســتگاه و 
ارگان های مربوطه کلید خــورد ولی با وجود برخی 
اقدامات هنــوز به نقطه مطلوب نرســیده اســت و 
 روزانه تعداد زیادی خودرو فرســوده در شــهر تردد
 می کنند.عدم توفیق در نوســازی ناوگان فرسوده 
حمل و نقل ســبب شــد تا بهبود عملکــرد همین 
خودروها و یــا ممنوعیت تردد آنها در دســتور کار 
متولیان امر قــرار بگیرد که در ایــن خصوص طرح 
برخورد با تردد خودروهــای فاقد معاینه فنی در روز 
های گذشته با توجه به افزایش آلودگی هوا با شدت 
بیش تری اجرایی شده است. بر اساس این طرح تردد 

خودروهای فاقد معاینه فنی ممنوع شــده و جریمه 
تردد برای هر کدام از ایــن خودروها روزانه 50 هزار 
تومان اعالم شده است.در این طرح و به طور کلی در 
کاهش آلودگی هوا، مراکز معاینه فنی نقش کلیدی و 
اساسی دارند چرا که اگر به خودروهایی که ایراد فنی 
دارند معاینه فنی داده نشود و موجب عدم تردد آن ها 
در شهر شود می توان به میزان قابل توجهی آلودگی 

هوای شهر را کاهش داد.
 معاینه فنی تا قبل از شروع زمستان جدی 

گرفته شود

احمد سجادی، کارشــناس محیط زیست با اشاره به 
اجرایی شــدن این طرح در اصفهان گفت: خودروها 
نقش اساســی در آلودگی هوا دارند بنابراین با وارد 
شدن به فصول سرد ســال و بروز پدیده وارونگی دما 
مشکل آلودگی هوا بیشــتر می شود پس باید اجرای 
یک سری اقدامات مانند معاینه فنی تا قبل از شروع 

زمستان جدی گرفته شود.
وی  افزود: معاینه فنی یکی از ارکان رسیدن به هوای 
سالم تر است پس تالش کنیم حداقل وضعیت بدتر 
نشــود چون کار زیادی برای بهتر شدن نمی توانیم 

انجام دهیم بنابراین با انجــام کارهایی مانند معاینه 
فنی حداقل شرایط را تثبیت شده نگه داریم.

تمام خودروهای پلیس و شــهرداری برگ 
معاینه فنی می گیرند

اهمیت نقــش معاینه فنــی خودروهــا در کاهش 
آلودگی هوا ســبب شــد تا همه ارگان های دخیل 
در حوزه ترافیک از جمله نیــروی انتظامی، پلیس، 
اورژانس، هالل احمــر و شــهرداری اصفهان براي 
 معاینه خودروهاي مجموعه خود از نظر ایمني و فني

 پیش قدم شوند.
 بــه گفته ســرهنگ رضــا رضایی؛ رییــس پلیس 
راهور اســتان اصفهان همــه خودروهایی پلیس که 
نیاز به معاینه فنــي دارد به تعمیرگاه ها فرســتاده 
مي شــوند تا حتي یک خــودرو پلیس نیــز آالینده 
 و دودزا نباشــد.مدیر کل ارتباطــات و امــور
 بین الملل شــهرداری اصفهان نیز از توجه مدیریت 
شــهری به اجرای این طرح معاینه فنــی خودرو ها 
خبر داد و گفت : شــــهرداری معاینــه فنــی را از 
خودروهای خــــود آغاز کرد تا از تشــدید آلودگی 
هــــوا در روزهایی کــــه به پدیده وارونگــی هوا 

نزدیــک می شــویم، جلوگیری شــود.
 به گفتــه ایمان حجتــی، شــــهردار اصفهان طی 
بخشــــنامه ویــژه ای تمامــــی پیمانــــکاران 
خدماتــی، نظافتــی، عمرانــی و شــرکت های زیر 
مجموعه شــهرداری را ملزم کرد طی 15 روز برای 
معاینه فنی خودروهای خود برگه معاینه فنی بگیرند.

پلیس و شهرداری پیش قدم شدند

مدیر خالقیت و فناوری نوین شــهرداری اصفهان از به کارگیری 
فناوری در مدیریت شهری خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح 
به کارگیری فناوری در شــهرداری اصفهان تدوین شده است که 
بدون شک این اتفاق مسیر ورود فناوری به شهر را برای مدیریت 
 شهری، شــرکت های دانش بنیان و کار آفرینان کوتاه تر می کند.

محمدحسین قورچانی اظهار کرد: مدیریت خالقیت و فناوری های 
نوین به عنوان دریچه ورود فناوری به مدیریت شهری است که از 

موازی کاری ها، هزینه های اضافــه و غیرعلمی جلوگیری خواهد 
کرد.وی با اشــاره به فعال سازی ایستگاه شــماره یک تحقیقات 
سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در محمودآباد خاطرنشان کرد: 
متخصصان، دانشگاهیان و نمایندگان شرکت های دانش بنیان با 
حضور در این ایستگاه با آخرین روش های علمی در حوزه فضای 
سبز شهری و همچنین مهمترین نیازهای فناورانه آشنا شدند.مدیر 
خالقیت و فناوری نوین شهرداری اصفهان افزود: با تدوین فرآیند 

ورود فناوری از ارتباطات غیرعلمی و غیررسمی جلوگیری خواهد 
شد.قورچانی در زمینه همکاری پژوهشگران برای ارسال طرح های 
خود به مدیریت فناوری شهرداری تصریح کرد: پژوهشگران برای 
ارسال طرح های خود به مدیریت فناوری شهرداری می توانند فرم 
پیشنهاد طرح فناورانه و نوآورانه را تکمیل و به این مدیریت ارسال 
کنند، سازمان های ذی نفع شــهرداری نیز می توانند در قالب یک 
طرح جامع )RFP( نیازهای فناورانه خود را به مدیریت اعالم کنند.

مدیر خالقیت و فناوری نوین شهرداری مطرح کرد:
ورود فناوری به حوزه مدیریت شهری

  اهتمام ویژه ارگان ها بر اجرای طرح معاینه فنی خودروها؛  

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری
اجرای ویژه برنامه »مدار سالمتی« در مناطق ۱۵گانه اصفهان

 رییس اداره توســعه فرهنگ سالمت شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ویژه برنامه» مدار سالمتی« با هدف
 باال بردن سطح آگاهی عمومی شهروندان در رابطه با انواع بیماری های غیرواگیر و پیشگیری از آنها در 20 
محله شهر اصفهان اجرا خواهد شد.فریناز توالئیان هدف از اجرای این ویژه برنامه را افزایش آگاهی عمومی 
شهروندان در رابطه با موضوعات سالمت محور عنوان کرد و افزود: با توجه به روند رو به افزایش بیماری های 
غیرواگیر در اصفهان و ضرورت توجه به این موضوع و درجهت افزایش آگاهی شــهروندان نسبت به انواع 
بیماری های غیرواگیر و پیشــگیری از آنها مقرر شد تا ویژه برنامه»مدار ســالمتی« به صورت مویرگی در 
محالت مختلف سطح شهر برگزار شود.وی در رابطه با بخش های متنوع این برنامه گفت: برپایی نمایشگاه با 
غرفه هایی شامل پایش قد و وزن، فشار خون، مشاوره تغذیه از جمله بخش های این ویژه برنامه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری خبر داد:
فعالیت مجدد ۱۵ ایستگاه دوچرخه با مشارکت بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 15 ایستگاه دوچرخه در 
محدوده حاشیه زاینده رود و نقاط مرکزی شهر با مشارکت شهرداری اصفهان و بهره بردار بخش خصوصی فعال 
خواهد شد.شهرام رییسی با بیان اینکه در ایستگاه های دوچرخه کیفیت خدمات ارتقا یافته است و دوچرخه در 
انواع مختلف معمولی و مدرن به شهروندان ارائه خواهد شد، افزود: تعرفه کرایه دوچرخه ها به گونه ای تعیین شده 
تا تمام شهروندان امکان استفاده از آن را داشته باشند.وی  تصریح کرد: ایستگاه های دوچرخه مدت ها غیر فعال و 
کره کره آنها پایین کشیده شده بود و به دلیل هزینه های زیاد فعالیت آنها صرفه اقتصادی برای شهرداری نداشت، 
از این رو تنها راهکار فعالیت مجدد آنها استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بود در این راستا سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با همکاری معاونت حمل و نقل در قالب فراخوان ایستگاه های دوچرخه 

شهر را به بخش خصوصی واگذار کرد.

صبح  دیروز پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در تاالر شورای ساختمان 
دروازه دولت شهرداری اصفهان برگزار شد. طبق 
روال همیشگی جلسات علنی شورا، فتح اله معین 
در نطق پیش از دستور خود، اظهار کرد: دین اسالم 
تکامل همه ادیان الهی است و ما نیز مفتخریم که 
از پیروان حضرت محمد)ص( هســتیم و افتخار 
می کنیم که کامل ترین و جامع ترین دین را داریم. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
فوت تاج الدین، معاون پارلمانی ســازمان تامین 
اجتماعی، بیان کــرد: بخشــی از آرامش جامعه 
کارگری مرهون تالش وی اســت چرا که همیشه 
منافع ملی را بر ســایر امور ترجیح داده است که 
از جمله اقدامات وی توســعه مراکز بهداشــتی 
سازمان تامین اجتماعی و تالش برای احقاق حقوق 
کارگران بوده است. وی در پایان نطق خود گفت: 
پیگیری برای حل بخشــی از مشکالت خط یک 
متروی اصفهان و پیگیری برای ساخت بیمارستان 
تامین اجتماعی در اصفهان بخش دیگر اقدامات 

تاج الدین برای اصفهان بوده است.
برون ســپاری بخشــی از فعالیت های 

سازمان فرهنگی-ورزشی
اولین مصوبه شورای شهر برون سپاری بخشی از 
فعالیت های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 
به بخش خصوصی بــود که با اکثریــت آرا اعضا 
تصویب شد.مصوبه بعدی نیز که به سرعت تصویب 
شــد تعیین روز اول آذر به روز اصفهان است، این 
در حالی اســت که هفته اول نخست اردیبهشت 
ماه نیز به عنــوان هفته فرهنگــی اصفهان باقی 
خواهد ماند.همچنین براساس این مصوبه، شهردار 

اصفهان موظف اســت تا ثبت ملی یکم آذر ماه در 
تقویم رسمی کشور را در دســتور کار قرار دهد.
گفتنی اســت که یکم آذرماه مصادف با ســالروز 
میالد شیخ بهایی است هم چنین نماد برج قوس 
یکی از نقوش ســر در بازار قیصریه نیز به عنوان 
نماد رســمی اصفهان تصویب شــد.الیحه بعدی 
نیز که آن هم بدون هیــج حرف و حدیث و بحثی 
تصویب شد ســرمایه گذاری 3 میلیارد ریالی در 
شرکت در حال تاســیس »تامین و احیای منابع 
آبی صنایع فالت مرکزی ایرانیان« است که فعال 
 35 درصد قدرالســهم آن به میزان یک میلیارد و
 50 میلیون ریال به تصویب شــورا رسید.الیحه 
بعدی نیز پیشنهاد اهدا 50 درصد از هزینه خسارت 
حفاری انشعابات فاضالب متقاضیان اهالی محله 

محمودآباد واقع در منطقه 12 بود که این الیحه 
پس از استماع نظرات مخالف و موافق به تصویب 
رسید.براساس نظر کمیســیون امور اقتصادی با 
توجه به وضعیت مالی اهالی این منطقه، شهردار 
اصفهان در صورت صالحدید الیحه ای جایگزین 
بدین ترتیب که متقاضیان از پرداخت هزینه های 
خسارت حفاری های انشــعابات فاضالب معافیت 
داشته باشند ولی هزینه های ترمیم حفاری ها به 
طور کامل بر اساس فهرســت بها مربوطه توسط 
شهرداری از شرکت آب و فاضالب دریافت شود و 
یا ترمیم حفاری ها توسط شرکت آب و فاضالب با 

نظارت شهرداری به انجام برسد.
نظر کمیســیون مبنی بر معافیــت کامل اهالی 
منطقه محمودآبــاد رای نیاورد و اعضای شــورا 

تصمیم گرفتند بــه الیحه شــهرداری مبنی بر 
معافیــت 50 درصــدی اهالی ایــن منطقه رای 
مثبــت دهند.عباســعلی جــوادی در نطــق 
میان دســتور خود به جــای پرداختــن به یک 
 موضوع اساســی و مهــم به بررســی زندگینامه 
سید محمدتقی نوربخش پرداخت و در ادامه هم 

ترجیح داد فوت تاج الدین را تسلیت بگوید.
امیراحمد زنــدآور نیــز در تذکر خــود تصریح 
کرد: نصب ســامانه هوشــمند در تاکســی ها از 
چالش های سازمان تاکســیرانی بوده است که در 
اکثر تاکسی ها خاموش اســت و موجب اعتراض 
رانندگان شده است و بهتر است هزینه ای که بابت 
 نصب این سامانه پرداخت شده است به رانندگان

 بازگردد.
پورمحمد شــریعتی نیا نیز تصمیــم گرفت تذکر 
خود را متوجه اعضای شــورای شهر اصفهان کند 
که چرا هنوز بیش از 20 مصوبه شــورای شــهر 
اجرا نشــده اســت، بیان کرد: مصوبه شهرداری 
در خصوص عــدم به کارگیری بازنشســتگان در 
شهرداری و سازمان های وابسطه علیرغم تذکرات 
متعدد به شهردار هنوز اجرا نشــده است و امروز 
روز آخر و مهلت آخر به این افراد اســت و شهردار 
اصفهان که خود حقوقدان است این موضوع را بهتر 
می داند.علیرضا نصر اصفهانی نیز در تذکر خود با 
اشــاره به تذکر هفته پیش خود به مشکالت خط 
یک متروی اصفهان، خاطرنشــان کرد: شهردار 
بالفاصله جلســه ای بــرای حل این مشــکالت 
ترتیــب داد هم چنیــن از شــهردار می خواهم 
 اســامی افراد بازنشســته را طی یک سال اخیر

 اعالم کند.

تذکر جدی شورای شهر به نوروزی ؛

قانون را اجرایی کنید

سمیه مصور
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  امام حسن عسکری )علیه السالم(:
 بهترين برادر تو كسى است كه خطايت را 

 فراموش كند و احسان تو را به خود، به ياد 
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یادداشت

 قبل از مادر شدن، احادیثش را دیده بودم که فرشته ها صف 
کشیده اند تا برای شیردادن بیدار شــوم و کرور کرور برایم 
مقام و رتبه ثبت کنند. بچه جان آمد و شــب ها بیدار شدیم 
و صبح؛ اما نماز به مرحله آن ســوی لب طالیی رسید و حال 
عرفانی مد نظر، حصول نشد که نشد. چرایش بدجوری ذهنم 
را مشــغول کرده بود. تالش کردم تکه های این پازل در هم 

ریخته را در گذشته جستجو کنم.
پای منبری بودم در دوران دانشجویی که سخنرانش اصرار 
داشت نماز شــب بخوانیم. ما فعاالن  و سر شــلوغان برای 
انقالب را  البتــه که یــارای انجامش نبــود، انگیزه خاصی 
 هم نبود. ما که 24  ســاعت داریم برای رضــای خدا درس 
 می خوانیم و عبادت اســت، برای خوب درس خواندن غذا 
می خوریم و می خوابیم که خواب دانسته ها را تثبیت کند، 
این هم که عبادت، دیگر نماز شب و فالن عمل مستحبی چه 
 می خواهد بر این 24 ســاعت بیفزاید مگر ؟ حاال فرصت شد

 شاید...
 منبری می گفت: این حرف ها مال شــما نیســت، من کار

می کنم برای خدا و درس می خوانم برای خدا ، برای تمرین 
خوب است ولی باورش نکنید.

 اصال متر دارد. وقتی 23 ســاعت برای رضای خدا باشد، در 
یک ساعت نماز حضور قلبت کامل کامل می شود، تو چیزی 
جز نماز نمی خواســتی و حاال وقت رسیدنت شده؛ اما وقتی 
17 دقیقه نماز تو شــده از فکر فالن و بهمان، سر همه کارها 
انرژی داری و » اذا قاموا الی الصاله قاموا کســالی « شده ای 
دماســنج چیز دیگری نشــان می دهد. عبادت تان عبادت 
باشد فعال، ان شاء ا... می رســید به جایی که شام و نهارتان 
 هم عبادت شــود، ولی عجالتا همان  17دقیقــه را عبادت 

بشمارید.
 این را گذاشتم کنار میل طبیعی و فطری بشر به حمایت از 
فرزند، کمی روی کرسی تواضع آمدم که شاید توقع زیادی 
است از خودم، مصداق خوشــا آنان که دائم در نمازند بودن. 
گزاره بعدی که دلــم را در باب نیت به تاپ تــاپ انداخت، 
یادآوری این جمله بود:» جوونی مو بــه پاتون ریختم، ولی 
شما االن...« چقدر احتمال دارد روزی بایستم و بعد از نگاهی 
به عقب، تالش هایم، نه معامله با خدا که با مخلوق کوچولوی 
توی دامنم برای رسیدن به نفعی شــخصی ) عصای پیری( 
یا اجتماعی ) افتخار بچه مومن و ســر به راه ( بوده باشــد. 
 حقیقتا این یک مورد، ته دلم را خالی کرد شــاید ساعت ها 
بی خوابی ام هدف دیگری داشــته که بعد از چند سال باال 
که نرفته ام هیچ، با افزایش معامله ها و ســرمایه گذاری ها 
چســبندگی ام بیشتر شــده به خاک. گزاره بعدی از پاهای 
همیشه به قیام و رکوع بانوی دو عالم توی ذهنم سر بر آورد 

. اما آخرین تکه پازل یک سوال بود. 
حاال چه کنم؟ من و مقام های قایم شــدی پشــت عبادت، 
فاصله مــان را چطور کم کنیــم توی دنیــای متحرکی که 
ایستادن یعنی سقوط؟ شاید بشود پیشنهاد زندگی در لحظه 

را روی پیشخوان گذاشت. 
آنی مشارطه، شــرط بگذارم که قرار است بهترین تصمیم را 
بگیری. آنی مراقبه حین انجام تصمیم چک کنم، هدف چه 
بود؟ چرا شیر دادی؟ حاال بعدش بهتر است پیام های گوشی 
را چک کنی یا کار دیگری هم مکمل  شــیر دادنت هست؟ 
آنی محاســبه، خب  برو سراغ نماز، شــوقش آمد؟ توجهش 
آمد؟ فرشته ها 24 ســاعتت را خریدند؟ خوشا آنان که دائم 

در نمازند.

خوشا آنان که دائم در نمازند

 فریبا نجات

عکس روز

دوخط کتاب
به افرادی پناه می بریم که می 

گویند: »تقصیر تو نیست!«
آنها ما را به اِشــکال کار خود 
واقــف نمــی ســازند، بلکــه با 
 این گونــه جمالت مــا را فریب 
می دهند. حاال ما چرا باید خود 
را با شــنیدن این جمــالت فریب 
دهیــم؟ چرا نبایــد گاهی خود 
را مقصر بداینم و بر اساس آن 
در جســت و جوی راهی باشیم 
که بــا مشــکالتمان »مقابله« 

کنیم؟!

»به دنبال دلت باش« 
اندرو متیوس

بــا چــه حرف هایــی 
خودمــان را فریــب 

می دهیم؟

اغلــب در جمــع افــرادی 
حضور داریــم که با جمالت 
به ظاهــر امیدوارانــه خود 
به مــا آرامــش مــی دهند. 
در حقیقــت ما خودمــان در 
جســتجوی آرامش نیســتیم 
بــا  بلکــه هنگامــی کــه 
مشکلی مواجه می شویم، 

پزشــکان هندوســتانی حین عمل جراحی زنی که اهل این کشور بود، با 
صحنه ای عجیبی مواجه شــدند. آنها ده ها شــی فلزی شامل دست بند، 
انگشتر، گوشواره، چنگال و پیچ را از معده این زن که هویتش » سانگیتا« 
اعالم شده خارج کردند. این زن که از ناراحتی شدید معده رنج می برد به 
تازگی در بیمارســتان برای انجام عمل جراحی بستری شده بود.پزشکان 
پیش از عمل جراحی ابتدا چند آزمایش را روی این زن انجام دادند تا علت 
درد او را شناسایی کنند. آنها پس از دیدن چندین شی فلزی در داخل معده 

این زن پس از عکسبرداری دچار بهت و حیرت شدند. 

خارج کردن جواهرات و فلزات از شکم زن 
هندوستانی! 

جیمز لیک که بر اثر بیماری سرطان یکی از پا های خود را از دست داده بود، 
تصمیم می گیرد با خلق این آثار گامی مثبــت در جهت بهبود اوضاع روحی 
خود بردارد. این هنرمند نحوه ساخت این تندیس های مقوایی را در 3 مرحله 
انجام می دهد. مرحله نخست ســاخت قالب مورد نظر، مرحله دوم کنار هم 
قرار دادن قالب های آماده شده، مرحله نهایی استفاده از چسب. این فرآیند 
به ظاهر ساده بسیار زمان بر است. در واقع این هنرمند برای ساخت تندیسی 
۶ متری از خود، به مدت ۵ هفته وقت صرف کرده تا بتواند آن را در ایتالیا در 

معرض دید همگان قرار دهد.

خلق آثار هنری با کمک جعبه های مقوایی

گران ترین هتل جهان با پوششی از طال!
قصر امارات )Emirates Palace( یک هتل لوکس در ابوظبی، امارات متحده عربی اســت. این هتل در سال 2۰۰۵ تاسیس شد اما 
رستوران های آن در سال 2۰۰۶ به بهره برداری رسید. هتل قصر امارات متعلق به دولت ابوظبی است و مدیریت آن در اختیار مجموعه 
هتل های کمپینسکی است، هزینه ســاخت این هتل  91 میلیارد پوند )در حدود 3 میلیارد دالر آمریکا( است و پس از مارینا بی سندز 

گران ترین هتل در جهان است.قصر امارات شامل 394 مرکز اقامتی است که 3۰2 اتاق دارد و مابقی آن سوئیت است.
 از دیگر امکانات این هتل ســالن اجتماعات با ظرفیت 11۰۰ نفر و 4۰ اتاق مخصوص جلســات، زمین های تنیس، دو مجموعه آبی، 
اســتخر روباز، زمین های کریکت، راگبی و فوتبال است.قصر امارات هر سال برای تعویض ســقف طال در حدود 13۰هزار دالر هزینه 
 می کند. ســالن های آن، اتاق ها و مهمان ها دارای بیش از یک هزار لوســتر است که ســقف های طالیی را به عنوان سمبل کاخ روشن 

می کنند.
پس از ده سال از افتتاح هتل، Manoj Kuriakose با یک تیم کاری از کراالی هند برای حفظ شکوه و جالل مناسب هتل به آنجا سفر 
کرده اند و Kuriakose و تیم او مسئول تعمیر و نگهداری 2۰۰۰ متر مربع سقف تزئینی هستند که هر سال با 22 ورق طال و نقره انجام 
می شود.جایگزین کردن سقف با ورق طال حدود 4 تا ۵ سال طول خواهد کشید و دائما این جایگزینی هر سال تکرار خواهد شد. گفته 

می شود برای هر یک متر مربع از سقف، حدود ۵۰ برگ طال با هزینه تقریبی 1۰۰ دالر نیاز است.
Kuriakose می گوید: هر کجا که نگاه می کنید، می توانید الیه های طالیی و نقره ای را مشاهده کنید. ورق های نازک طالی خالص از 
ایتالیا وارد می شود، سپس شمش، فشرده و چکش زده می شود تا زمانی که یک ورقه نازک از طال به دست بیاید. سپس ورق طال با چسب 

مخصوص به سقف چسبانده می شود.این تیم از انگشتان دست خود برای ساختن ورق های ظریف طال استفاده می کنند.
Kuriakose توضیح می دهــد: الیه های ورق طال را کنــار هم قرار می دهیم. این ورقه های طال خیلی نازک و شــکننده هســتند و 
 باید مراقب بود. با کوچک ترین حرکت انگشــت ممکن اســت شکسته شوند. ســپس یک پوشــش نهایی روی ورق های طال کشیده

 می شود.

وبگردی

رستوران »Pinhead« معروف ترین پیتزا فروشــی در شهر دوبلین پایتخت 
کشــور ایرلند است. این رســتوران یک پیتزای 8۰ ســانتی متری دارد که هر 
کسی موفق شــود در مدت زمان تنها 32 دقیقه آن را به تنهایی بخورد، عالوه 
بر یک پیتزای رایگان مبلغ ۵۰۰ یورو هم جایزه می گیرد! مدیر این رســتوران 
در ابتدا مبلغ ۵۰ یورو را بــرای خوردن این پیتزا جایزه گذاشــته بود اما وقتی 
 خیالش راحت شد که کسی نمی تواند در چالش او برنده شود، جایزه را 1۰ برابر

 کرد.

جایزه 500 یورویی برای خوردن پیتزا

اینستاگردی

قیافه متفکر بازیگر طنز!

دو خوشتیپ در یک مبل و یک قاب!

مهران احمدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: ومن مردمی دیدم که چیز زیادی 
 نداشتند، اما حالشــان خوب بود، خوشــحال بودند،چون احســاس نمی کردند که عقب 

افتاده اند و باید سریع تر بدوند.آنها با هم رقابت نمی کردند، با هم زندگی می کردند.

آرش برهانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: پویای عزیز رفیق و هنرمند آبی دل 
طوالنی ترین سریال نوجوانان با حضور که بعد از مدت ها دیداری تازه شد و از هنرش لذت بردم.»بولدوزر-تماشاخانه-چهاردیوار«

۲00 هنرور به نیمه رسید
نویسنده داستان های مجموعه تلویزیونی »حکایت های کمال« از 

به نیمه رسیدن تصویربرداری این سریال 1۵۰ قسمتی خبر داد.
»محمد میرکیانی« نویسنده سریال »حکایت های کمال« گفت: 
حکایت کمال یک مجموعه 1۵۰ قســمتی است که در ۵ فصل 
تولید خواهد شد که فصل اول آن 31 قســمت خواهد بود و اگر 
با همت سازمان صدا و سیما کل 1۵۰ قســمت تولید شود، این 
مجموعه بزرگترین مجموعه داستانی در طول تاریخ رسانه ملی 
برای مخاطب کودک و نوجوان خواهد بود. وی افزود: فضای این 
مجموعه فضای دهه 4۰ تهران قدیم است و ناگفته هایی از سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی و آداب و رسوم سنتی ملی و مذهبی ما را 
در آن مقطع زمانی به تصویر می کشــد. در حقیقت اگر کودک و 
نوجوانان امــروزی بدانند که کودک دهه چهل با چه دشــواری 
دست و پنجه نرم می کردند و چه سختی هایی را در زندگی متحمل 
می شدند به شدت قدر زندگی امروزی خود را خواهند دانست و 
بسیاری از کودکان خواهند دانست که دهه شصت دهه بهشتی 
در ایران بوده است برعکس آنچه همه می گویند که دهه شصت 
دهه محرومیت هاســت. میرکیانی تصریح کــرد: در حال حاضر 

تصویربرداری نیمی از سریال به پایان رسیده است. 

ُحب الرسوِل یجمعنا
وحدت یک شعار سیاسی نیست بلکه راهبردی اساسی است که 
هم ریشــه در آموزه های دینی دارد و هم نماد فرهنگ ایرانی و 
ضرورتی ملی است. در وحدت،قرارِ این، آن شدن یا آن، این شدن 
نیست بلکه قرار است آن و این، با هر مذهب و گرایش و عقیده، در 
چارچوب باوِر مشترک دینِی ریشه گرفته از قرآن و تعالیم رسوِل 

وحدت و منافِع مشترِک ملی، کنار همدیگر قرار گیریم .
باری، وحدت، یک شعار سیاســی کوتاه مدت و تکنیکی نیست 
بلکه در حوزه دینی، ریشــه در آیات الهی و آمــوزه های نبوی 
دارد و اعتصام به امــر خداوندی امروز ما را بــه یکپارچگی می 
خواند.»پارچه« اگر چه یکی اســت اما هزار رنگ دارد که چون 
بر اساس یک نقشه طراحی شده است، چون خط و خال و چشم 
و ابرو می ماند که هر کدام به جای خویش زیباســت. هم افزایی 
این زیبایی هاست که جامعه را و حتی جهان را زیبا می کند. در 
این»پارچِه مقدس« هر رنگ نشان قومیتی، زبانی و مذهبی است 
که چون در کنار هم قرار می گیرند بــا حقیقتی به نام ایران و در 
بعدی دیگر، جهان اسالم مواجه می شویم و این یعنی »حب الوطِن 
یجمعنا« و روشن تر از همه حقیقت ها؛ »حب الرسوِل یجمعنا« 
این ُحب، ما را و میهِن ما را و جهاِن ما را بر مدار موفقیت، شتابی 

بایسته می دهد. )روزنامه خراسان(

هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی قراره مهمون بیاد مادرم اول با 
جاروبرقی میاد تو اتاق من؟ خب مگه موزه است که بیان همه جای 

خونه رو بگردن؟!
آیا می دونستید پول برق چراغ ماشین، روی قبض برق نمیاد؟ 

پس وقتی هوا بارونی و مه میشه روشنش کن بزرگوار! 
آهنگها هم مثل قرمه ســبزی شــدن، هر چی بیشتر ازشون

 می گذره جا افتاده تر و قشنگ تر میشن انگار! 
چطوری متوجه میشین رفتارمون باهاتون تغییر کـــرده اما 

متوجه نیستید مقصرش خودتونید؟!
اگه یک روز صبح زود دیدیــن مامان تــون داره جارو برقی 
می کشه، باباتون صدای تلویزیون رو تا آخر بلند کرده، همسایه تون 
ماشین رو روشن کرده و صدای رادیوشم تا آخره و آبجی هاتون هم 

با هم دعواشون شده، شک نکنین اون روز جمعه است!
توروزهای سرد، رفتن زیر پتو عین افتادن تو باتالقه. تا کسی نیاد 

درت بیاره در بیا نیستی!
پاییز و زمستون یه خوبی که دارن اینه که دل هیچ سایزی رو 
نمی شکنن. شما با یه کاپشن پوشیدن اگه  الغر باشی تپل میشی، 

اگر هم تپل باشی چربی هات رو زیر کاپشن قایم می کنی!
 تو زندگیم همه رو می بخشم جز اونی که تو بچگی وقتی قهر 
میکردم و شام نمی خوردم میگفت »ولش کنین حتما تو مدرسه 
هله هوله زیاد خورده گشنش نیست، گشنش که بشه میاد میخوره.

خندوانهخبر کیوسک

گلدان  ۴00 ساله  
هدیه ناپلئون برای 

فتحعلی شاه
ســالن هنر و زندگی موزه ملک، 

دو گلدان بزرگ معروف به گلدان 

ِسور فرانسه را در خود جای داده 

که هدیه ناپلئون برای فتحعلی شاه 

قاجار بوده است. زمانی که رضاشاه 

می خواهد برای ولیعهد زن بگیرد،  

دستور می دهد تا هر کس هر جنس 

قیمتی و تاریخی در منزل دارد به 

محل برگزاری مراسم بیاورد چرا 

که عروس )فوزیه( خارجی بود و 

رضاشاه به دنبال این بود تا عروسی 

هر چه با شــکوه تر و تجمالتی تر 

برگزار شود.
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