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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

صفحه 11

حفظ محیط زیست بر رفع نیازهای اقتصادی تقدم دارد

جنگ؛ واژه ای خشونت بار و خانمان سوز 
اســت که به اهداف مختلف و در طول 
تاریخ،  جهانیان بارها شــاهد آن بوده اند.در دوران اسب 
و شمشــیر حاکمان قدرت طلب و جنگجو به بهانه های 
مختلف به لشکر کشی می پرداختند و کشورهای همسایه 
را غارت می کردند.حمام خون راه می انداختند و بزرگ 
و کوچک را از دم تیغ می گذرانیدند.فجایع جنگ، دامن 
کشورهای مغلوب را تا ســالیان دراز رها نمی کرد.بشر 
متمدن با پیشــرفت علم در نحوه جنگجویی خود نیز 
تغییراتی ایجاد کرد.دیگر برای ویرانی یک شهر و مردم 
آن به هزاران سرباز و نیروهای جنگی نیازی نبود؛ با تولید 
بمب ها و موشک های جنگی کشــتار مردم به سادگی 
انجام گرفت.کشور ایران از جمله کشورهایی است که در 
طول تاریخ بارها مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفته است.
افغان ها ،مغول ها وترک های غزنوی از جمله مردمانی 
بودند که دســت طمع به خاک این کشور دراز کردند و 
برای تســلط بر آب و خاک این کشور چه فجایعی که به 
بار نیاوردند.شهرهایی چون نیشابور و اصفهان در هجوم 
افغان ها و مغوالن با خاک یکسان شد و مردمان بسیاری 
در  این دو شهر مهم جان باختند.در قرن اخیر نیز ایران 
بدون آنکه تمایلی به ایجاد جنگ داشــته باشد درگیر 
جنگ شد.جنگ هشت ساله ایران و عراق ناخواسته ترین 
جنگ قرن اخیر است که ســال ها مردم ما درگیر خود 
ساخت.صدام،دیکتاتور ســابق عراق،به هدف دستیابی 
به قدرت بیشتر و به پشت گرمی حامیان شرقی و غربی 
خود از هیچ فاجعه ای در این جنگ کوتاهی نکرد.در قرن 
اخیر و پس از اختراع ســاح های شیمیایی و میکروبی 
کشورهای بی شماری طعم تلخ این ساح ها را چشیده اند.

ژاپن و ویتنام دو مثال بارز برای کاربرد ساح های کشتار 
جمعی هستند...

روز مبارزه با سالح های شیمیایی؛

زخمی بر عمق روح بشر

ادامه در صفحه 2

تخلف در امتحانات؛

از شایعه تا واقعیت!
8

کمک 2/4 میلیارد ریالی به کمیته 
امداد سمیرم

6

بخشودگی جرایم 620 کارگاه 7
فعال در چهارمحال و بختیاری

ارتقای ایمنی ذوب آهن در کار 
با روش های نوین و مکانیزاسیون  

3

 سالن اجتماعات گلستان شهدا 
به نیمه رسید

11
ادامه در صفحه3

خراسان رضوی و اصفهان اصلی ترین 
اولویت های آزادراهی ۹۶

پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی توانست بخش قابل توجهی از برنامه های مربوط 
به پروژه های اولویت دار آزادراهی را پیگیری کرده و برخی از آنها را به افتتاح برساند، 
در سال جاری نیز به نظر می رسد همین رویه پیش روی پروژه های زیرساختی مهم 
قرار خواهد داشت.یکی از اصلی ترین طرح هایی که وزارت راه و شهرسازی پیگیری 
آن را در دســتور کار قرار داده است، توســعه راه های منتهی به مشهد مقدس در 

خراسان رضوی است. یکی از اصلی ترین پروژه های...   

3

3

از نور خورشید و روشنایی طبیعی روز تا 
حد ممکن استفاده کنیم. پرده ها را کنار 
بزنیم، چراغ های داخل منزل، مغازه و کارگاه را 

خاموش کنیم و از زیبایی روز لذت ببریم.

عادت کنیم تــا در فضاهای بدون 
استفاده، تجهیزات روشنایی خاموش 

باشند.

استاندار مطرح کرد:

۶4 درصد از معتادان 
استان اصفهان متاهل هستند

88

سعید
 نریمانی

10

قلعه نویی:

 خاطرات خوب
  مرا به اصفهان برگرداند

                     مهدی زرگر
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شاه عربستان به روسیه سفر می کند
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد،  سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان اواسط ماه 
ژوئیه آتی درسفری رسمی به روسیه ، قرار اســت با والدیمیر پوتین دیدار و درباره اوضاع 
سوریه وعراق، مبارزه با تروریسم وبررسی قیمت نفت وهمکاری های دوجانبه گفت وگو کند.

دیدگاهنیروهای مسلح دیپلماسیواکنش

دریابان علی شمخانی در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا 
علیه سوریه که به بهانه قصد دمشق برای استفاده از سالح 
شیمیایی مطرح شده اســت اظهار داشت: طرح مجدد 
ادعاهای واهی علیه سوریه، ادامه سناریوی آمریکا برای 
سرپوش گذاردن بر شکست های مستمر جبهه تروریسم 
و مقابله با پیشروی های تعیین کننده ارتش سوریه است.

وی افزود: ایران و روسیه پس از این رخداد رسما خواستار 
اعزام هیئت حقیقت یاب بین المللی برای بررسی ادعاهای 
مطرح شده از سوی آمریکا شدند، لیکن واشنگتن برای 
جلوگیری از افشای پوچ بودن اتهامات مطرح شده علیه 

سوریه، مانع انجام این اقدام شد.
شــمخانی افزود: بدون شــک رفتارهــای نابخردانه و 
ماجراجویانه آمریکا در سوریه، مصداق بارز بازی با آتش 
بوده و صحنه نظامی در این کشور، تداوم تجاوز یکطرفه 
آمریکا به سوریه ومواجه نشدن با واکنش متقابل را تغییر 

خواهد داد.

محمدرضا عارف در یادداشتی اینستاگرامی به مناسبت 
فاجعه هفتم تیر و شهادت آیت ا... بهشتی  نوشت: »حزب 
جمهوری اسالمی قوی ترین کانون حاکمیت مردمی بود 
که موسسین آن نقش تاثیرگذاری در شکل گیری انقالب 
اسالمی داشتند از جمله شهید بزرگوار دکتر بهشتی. به 
باور من، فاجعه هفتم تیر با یک طراحی پیچیده به قصد 
سرنگونی نظام صورت گرفت و به همین دلیل معتقدم آن 
حادثه آینده نظام را بیمه کرد.شــهید بهشتی در دوران 
بعد از انقالب مورد تهمت ها و بداخالقی های فراوانی قرار 
گرفت که سرمنشا آنها برای او مشخص بود، اما با سعه صدر 
مثالی زدنی اش هیچگاه از اهرم قدرت برای ســرکوب و 
حذف مخالف خود استفاده نکرد. باید اندیشه های شهید 
بهشــتی در ارکان مختلف حاکمیت متبلور باشــد و از 
بازتولید تفکراتی که به دنبال حذف و طرد اندیشه های 
مخالف است، جلوگیری شود چرا که این تفکرات می تواند 

سم مهلکی برای یک نظام مردمی باشد.«

شمخانی:

ماجراجویی آمریکا در سوریه 
مصداق بارز بازی با آتش است

عارف: 

اندیشه های شهید بهشتی باید در 
ارکان حاکمیت متبلور باشد

ظریف: 

ممنوعیت ورود مسلمانان آمریکا 
را امن نمی کند

قاسمی:

 ایران بیانیه پارلمان اروپا را 
بی ارزش می داند

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در واکنش به 
تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا در تایید ایجاد محدودیت 
برای ورود شهروندان ۶ کشور اسالمی به آمریکا در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: ممنوعیت ورود مسلمانان، 
آمریکا را امن نمی کند. به جای سیاست هایی که افراطی ها 
را تقویت می کند، ایاالت متحده باید به جنگ واقعی علیه 
آنها بپیوندد.ظریف هم چنین در توییتی دیگر در واکنش 
به بیانیه آمریکا در هشدار به روسیه و ایران نسبت به وقوع 
حمله شیمیایی دیگر در سوریه گفت: یک تنش افزایی 
دیگر توسط آمریکا در سوریه بر اساس ادعاهای دروغین، 
کمک به داعش است؛ آن هم در زمانی که این گروه توسط 

مردم عراق و سوریه به سمت نابودی می رود.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه شنبه 
در حساب توییتری خود نوشت:  مسوولیت هرگونه انجام 
حمله شیمیایی جدید توسط رژیم اسد به عهده ایران و 

روسیه خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اخیر 
برخی از اعضای پارلمان اروپا در خصوص ایران، گفت: 
تعداد محدودی از نمایندگان پارلمان اروپا که به ارتباط 
با برخی گروه های معاند و گروهک منافقین مشــهور 
هستند، تالش داشته اند با سو استفاده از موقعیت خود 
ادعاهای غیر واقعی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 

را مطرح کنند.
بهرام قاســمی تصریح کرد: ما این اقدام را تالشی برای 
تاثیرگذاری بر فرآیند همکاری رو به رشــد ایران و اروپا 
می دانیم. وی اضافه کرد: بــدون تردید هر گونه تالش 
برای قبوالندن ارزشهای خاص یک کشور یا منطقه به 
سایر جوامع با فرهنگ ها، آداب و سنن متفاوت، تالشی 
در جهت رجعت به پارادایم های کهنه و منسوخ در روابط 
بین المللی اســت. ما چنین ادعاهایــی را که مبتنی بر 
فریبکاری، فرضیات ناصحیح و ناآگاهانه است، فاقد هر 

گونه اعتبار و ارزش تلقی می کنیم.

بین الملل

وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه درخواست های طرف 
مقابل باید واقع بینانــه و قابل اجرا باشــد، افزود: »اگر 
درخواست ها چنین نباشــند، مورد پذیرش ما نخواهند 

بود«.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی  وزیر خارجه قطر که 
برای رایزنی با همتای آمریکایی اش در واشنگتن به سر 
می برد، لیست درخواست های عربستان، امارات، بحرین 

و مصر را مجموعه ای »ادعای اثبات نشده« نامید.
به گــزارش پایگاه الجزیــره، وزیر خارجــۀ قطر که در 
واشــنگتن به ســر می برد، پس از دیدار با وزیر خارجه 
آمریکا، گفت: »آنچه کشــورهای مشــارکت کننده در 
محاصره قطر ارائه کرده اند، مجموعه ای از ادعاهای اثبات 

نشده است نه درخواست«.
محمد بن عبــد الرحمن آل ثانی تاکیــد کرد: »گفتگو 
نیازمند وجود اراده ای حقیقی از طرف مقابل است. بعالوه 
این کشورها باید دالیلی داشته باشند که ادعاهایشان را 

تایید کند«.

نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد گفت واشنگتن 
معتقد است که ایران توافق هسته ای را به هیچ وجه نقض 

نکرده است.
نیکی هیلی در کنگره آمریکا مدعی شد که این توافق باعث 
کند شدن روند تحقق اهداف تهران در زمینه تولید سالح 

اتمی خواهد شد.
با وجود این، وی افزود که: ایرانی ها به توســعه توانمندی 
 اتمی خود ادامــه می دهند و ما فقط بــا این توافق، فقط 

پول های بیشتری به آنان اعطا کردیم.
ریکس تلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا ،پیش تر گفته بود 
که توافق پنج به عالوه یک با ایران درباره برنامه اتمی در 

زمینه تحقق اهدافش با شکست مواجه شده است.
وی همچنین، مدعی شده بود که ایران یکی از بزرگترین 

»حامیان تروریسم« در جهان است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه واشنگتن چه اقداماتی برای جلوگیری از نقض 
قطعنامه شورای امنیت توسط ایران در دستور کار دارد، 

گفت: »عاشق تحریم ایران هستیم.«
نیکی هیلی افزود: »بله. ما ایــن را با صدای بلند خواهیم 
گفت؛ و بله، روسیه آن را وتو خواهد کرد. این همان نگرانی 

است که ما درباره شورای امنیت داریم.«

پیش از این، آنچه قطعی شدن تحریم های جدید آمریکا را 
به تعویق می انداخت ، احتمال پیروزی جناح رقیب حسن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، مخالفانی 
که یکی از اســتدالل های انتخاباتی شان نقص های برجام 

بوده و هست.
تصویب تحریم های جدید آمریکا علیــه ایران بعد از اینکه 
حســن روحانی در انتخابات به پیروزی رســید،باردیگر در 
دستور کار آنها قرار گرفت، اما این بار آنچه به عنوان مانع در 
راه تصویب این تحریم ها مطرح شــده است استفاده دولت 
روحانی از اهرم مخالفان ایرانی برجام نیســت،بلکه شریک 
کردن روسها در قانون تحریم ها از سوی برخی سناتورهای 

آمریکایی است. 
در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت روحانی برنامه ای 
برای استفاده بهینه از مخالفت شدید برجام برای ترساندن 
آمریکایی ها ندارد، تا از این طریق بتواند به قول خود غربی 
ها از پتانسیل یک پلیس بد در راستای حفظ برجام از آسیب 

به خوبی استفاده کند. 

اســتراتژی که بارها غربی ها علیــه ایران از آن اســتفاده 
کردند،»استراتژی پلیس خوب، پلیس بد«. در این استراتژی 
یک طرف بخش خــوب و امید بخش جریان بــا امتیازات 
محدود اســت و طرف دیگر یک مجازات گــر و بدون هیچ 

امتیازی یا با حداقل امتیازات است.
در قضیه مذاکرات هسته ای ایران با شش کشور،  بارها شاهد 
اجرای این استراتژی از سوی غربی ها بودیم که در اکثر اوقات 

فرانسوی ها نقش پلیس بد را اجرا می کردند. 
هرچند که این اســتراتژی زاده ذهن سیاست زده و منفعت 
گرای انسان غربی است، اما به نظر می رسد که شاید بد نباشد 
که از این اهرم علیه خودشان استفاده شود، آن هم در موضوع 
مهمی مثل برجام که فارغ از هیاهوی طرف آمریکایی علیه 
آن، مطمئنا آنها خواهــان برهم زدن وضعیت موجود برجام 
نیستند،هرچند که مطمئنا به دنبال افزایش امتیازات خود 

با افزایش فشار علیه ایران هستند.
جمهوری اســالمی ایران برای حفظ برجام از آســیب ها و 
همچنین پیشــبرد راهبردهای خود در جهت رســیدن به 

اهداف کالن انقالب اســالمی برای کاهش فشارها و تنش 
 های پیرامون برجام، راه ها و ابزارهای متفاوتی را در اختیار 

دارد.
 یکی از ایــن ابزارهــا که تــا پیــش از انتخابات از ســوی 
دولت از آن استفاده شده است ، مخالفان داخلی برجام هستند. 
نکته حائز اهمیت در مورد این مخالفان این است که غربی ها 
تجربه ای عملی از چگونگی عملکرد بی محابانه آنها در مقابل 

هر حرکتی که ناقض منافع ایران باشد، دارند.
در حقیقت روش مخالفــان برجام برای رســاندن انقالب 
اســالمی به اهدافش با روش دولت حســن روحانی بسیار 
متفاوت اســت و مطمئنا غربی خواهــان وضعیت موجود 
هستند،وضعیتی که گفتگو راه اول است وبعد از آن راه حل 

های دیگر مطرح می شود. 
دولت می توانــد همچنان 
با استفاده از این اهرم مانع 
موقت تحریــم های آمریکا 
باشــد و با ایــن کار زمان 
بخرد و درکنار این موضوع، 
ساختارهای روابط اقتصاد 
داخلی)با اجــرای اقتصاد 
مقاومتــی( و بیــن المللی 
خود را به گونه ای توســعه 
دهد که تحریم های آینده 
در صورت به اجرا در آمدن، 
تنهــا ایــران را در مقابل 
آمریکا قرار ندهــد و ایران 
حداقــل آســیب را ببیند، 
در حقیقــت دولت روحانی 
بایــد هزینــه تحریم های 

 آمریکا علیه ایران را مابین سایر کشورها نیز توزیع و تقسیم 
کند.

البته شاید دولتی ها منتظر اســتقرار و شروع به کار دولت 
دوازدهم هســتند، لذا باید منتظر ماند و دید که از میان راه 
های مختلف بــرای مقابله با آمریکا، ایران بــر چه راه هایی 
تمرکز بیشتری از خود نشــان می دهد، آیا صرفا با تصویب 
قوانینی در مجلس سعی در مقابل به مثل در جهت تصویب 
قانون دارد تا از این طریق سعی در مجاب کردن دیگر اعضای 
1+5 برای فشــار آوردن به آمریکا به منظور متوقف شــدن 
اقدامات ناقض برجام کند ؟و یا اینکه راهکارهای با ثبات تر  و 

آینده نگرانه تر را انتخاب می کند؟

آمریکا چندی اســت کــه در گیرودار تصویــب تحریم هایی علیه ایران اســت. 
 زمزمه این تحریم ها از مدتها قبل در محافل سیاســی و رســانه ای آمریکا پیچیده

بود. 

اعالم نظر رسمی قطر درباره 
درخواست های عربستان

آمریکا عاشق تحریم ایران 
است

تحریم بعد از انتخابات؛

دولت و استفاده از اهرم مخالفان برجام

یادداشت

 سالح هایی که توسط مدعیان 
سعید

نریمانی 
حقوق بشر و صلح ساخته شدند و 
در اختیار ضحاکان تشنه به خون 
قرار گرفتند. امروز، روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی 
است؛ سالح هایی که ناجوانمردانه در جنگ ایران و عراق، مردانی را 
برای همیشه زمینگیر کرد و دردهایی را در سینه هایشان کاشت 

که نسل های بعد نیز باید تاوانش را  بپردازند.
طی جنگ هشت ساله عراق و ایران، بیش از 110 هزار نفر گازهای 
شیمیایی را استنشــاق کردند و هر آن احتمال بروز عوارض آن با 

شدت های مختلف وجود دارد. 
بر اساس آمار ارائه شده از ســوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در 
حال حاضر، 48 هــزار و 420 نفر جانباز شــیمیایی در این بنیاد 
پرونده دارند و از خدمات آن بهره مند می شــود. اما به راستی این 

مردان بزرگ، چگونه روزگار سپری می کنند؟
از سالح های شیمیایی برای کشــتن افراد و وارد کردن صدمات 
بسیار جدی یا ایجاد انواع معلولیت ها در مردم استفاده می شود. 
این سالح ها بر اســاس اثرات گوناگونی که بر بدن افراد به جا می 
گذارند، به ســه دسته تقسیم می شوند: دســته اول، سالح هایی 
هستند که روی نظام عصبی بدن تاثیر می گذارند. از این سالح ها، 
در طول جنگ جهانی دوم و حتی قبل از آن، فراوان اســتفاده می 
شد؛ دسته دوم، بر روی پوست اثر می گذارند؛ دسته سوم نیز باعث 
اختالل در نظام تنفسی بدن می شــوند. دو نوع اول و سوم، یعنی 
گازهای سارین و خردل، همان هایی هستند که حکومت صدام در 
جریان جنگ تحمیلی از آنها در برابر رزمندگان ما و حتی مناطق 

کردنشین خود استفاده کرد. 
یکی از کارشناسان می گوید: »مواد شیمیایی و میکروبی، معموالً 
موجب مرگ حتمی انسان ها نمی شــود، بلکه آنها را با زمین گیر 
شدن و به شدت ضعیف شدن، متقاضی مســتمر کاال، خدمات و 
داروهای متناسب با درمان این مشکالت به مدت طوالنی می کند. 
همچنین چون مواد شــیمیایی روی ژن و نسل های بعدی انسان 
ها نیز اثرات سوئی می گذارد، نسل های بعد نیز متقاضی مستمر 
کاال و خدمات وارداتی از طرف غرب می شوند و کشورها مجبورند 
از خدمات پزشکی و دارویی غرب اســتفاده کنند و سود خوبی به 
کشورهای غربی برسانند«.وحشیانه ترین مورد استفاده از سالح 
های شیمیایی، در اسفند 13۶۶ در حلبچه بود که از جنگ جهانی 
اول تاکنون، گســترده ترین استفاده از ســالح های شیمیایی به 
شمار می رود. در این حادثه، دســت کم پنج هزار نفر از مردم کرد 
و مسلمان این شهر به کام مرگ فرســتاده شدند و هفت هزار نفر 

دیگر مجروح گردیدند. 
بی تردید فاجعه ای کــه در حلبچه رخ داد، بــا فجایعی همچون 
بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن به دست آمریکا 
قابل مقایسه است. روز یکشنبه ساعت 4/15 بعد از ظهر هفتم تیر 
سال 13۶۶ برابر با 28 ژوئن 1987، سردشت مورد حمله شیمیایی 
قرار گرفت. روز غریبی بود. مردم پس از خارج شدن از پناهگاه ها، 
برای کمک به هــم نوعان خود، به مناطق بمباران شــده رفتند و 
خوشحال بودند که کشته و زخمی نداشتند؛ ولی بعد از مدتی، بوی 

سیر گندیده تمام فضای شهر را فراگرفت. 
کسانی که در معرض مستقیم بمباران قرار گرفته بودند، با چشمانی 
کور و متورم و بدن هایی سوخته و تاول زده و تنگی نفس، در حالی 
که مرتب حالت تهوع داشــتند، نمی دانستند تا چند ساعت دیگر 

زنده می مانند؟
به کارگیری سالح های شیمیایی از ســوی رژیم صدام، در حالی 
صورت می گرفت که این کشــور، جزو دوازده کشور امضاء کننده 
پروتکل ژنو در مورد منع استفاده از سالح های سمی خفه کننده و 

ترکیبات با کتریولوژیک قرار داشت. 
به موجب این پروتکل که در تاریــخ هفدهم ژوئن 1925 تصویب 
شــد، دولت های امضا کننده پذیرفتند به کار بردن گازهای خفه 
کننده و شبیه آن را ممنوع بدانند. ممنوعیت یاد شده، شامل وسایل 
جنگی و میکروبی می شــد و آنها ملزم به رعایت بندهای پروتکل 
بودند. کنوانسیون منع تکمیل، توسعه، تولید و ذخیره سالح های 
بیولوژیک و سمی و انهدام آنها، به منظور عملی کردن پروتکل پیش 

گفته به تصویب رسید. 
این کنوانسیون، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم عوامل و مواد سمی 
و تجهیزات مرتبط با آن، و نیز تشویق و کمک هر دولت یا گروهی از 
دولت ها یا سازمان های بین المللی را در تولید و تحصیل این گونه 

مواد ممنوع اعالم کرده است. 
کنوانســیون منع سالح های شــیمیایی پس از دو دهه مذاکرات 
 فشرده، در ســال 1993 در پاریس امضا و از سال 1997 اجرایی 

شد. 
تاکنون 1۶2 کشور به عضویت کنوانسیون درآمده اند.سالح های 
شیمیایی زخمی بر روح انسانیت است،زخمی که توسط زورگویان 
و مسکتبران جهان ایجاد شد و اکنون نســل های بی شماری در 

آتش سالح های شیمیایی سوخته اند.

یادداشت

روز مبارزه با سالح های شیمیایی

زخمی بر عمق روح بشر

مزایده
)مرحله اول – نوبت دوم(

رحیم جافری- شهردار شهرضا

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه 259 رسمی مورخ 95/8/24 شورای اسالمی شهر 
تعدادی از مغازه های تجاری خود واقع در مجتمع تجاری باغملی را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز همه روزه به جز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا 

با تلفن 53241010 داخلی )11۶( مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد: 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا 

که غیرقابل استرداد می باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد:ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 9۶/4/20

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 9۶/4/21 در محل شهرداری شهرضا
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد. 

شماره تماس: 53241010- 031 داخلی: 11۶

)آگهی  فراخوان مناقصه عمومی(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلســی در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل نازک کاری موزه شــمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی بصورت 
 100% تهاتر با زمین یا واحد ســاخته شــده، به شــماره 2009۶1397000007 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی

 www.setadiran.ir بشرح زیر برگزار نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت مذکور: 9۶/4/7 
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 9۶/4/18

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 9۶/4/28
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 9۶/4/31 

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن: 03152472733 دورنگار: 52472214- 031 کدپستی: 45775- 8۶31۶

www.majlessi-ntoir.gov.ir سایت اینترنتی
کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

متراژ زیربنا عنوان پروژه
)مترمربع(

مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه )ریال(
شرکت در مناقصه

مدت زمان 
قرارداد

تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر 
شهر جدید مجلسی بصورت 100% تهاتر

2/757/000/000 بر 919
اساس فهارس بهای 9۶

9 ماه138/000/000 ریال

م الف: 55881

در حقیقت دولت 
روحانی باید 

هزینه تحریم های 
آمریکا علیه ایران 

را مابین سایر 
کشورها نیز توزیع 

و تقسیم کند

نوبت اول 

سید رسول 
رضایی
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پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی توانست بخش قابل توجهی از برنامه های 
مربوط به پروژه های اولویت دار آزادراهی را پیگیری کرده و برخی از آنها 
را به افتتاح برساند، در سال جاری نیز به نظر می رسد همین رویه پیش 
روی پروژه های زیرســاختی مهم قرار خواهد داشت.یکی از اصلی ترین 
طرح هایی که وزارت راه و شهرسازی پیگیری آن را در دستور کار قرار داده 
است، توسعه راه های منتهی به مشهد مقدس در خراسان رضوی است. 
یکی از اصلی ترین پروژه هایی که پای آستان قدس را به طرح های آزادراهی 
باز می کند، طرح اتصال مشهد به قوچان است. این پروژه که طبق اعالم 
وزارت راه و شهرسازی در ابتدا بناست حدفاصل مشهد تا چناران ساخته 
شود، به زودی به عقد قراردادی با آستان قدس منتهی خواهد شد.استان 
اصفهان نیز در ســال جاری دو پروژه مهم آزادراهی را پشت سر گذراند. 
یکی از آنها آزادراه اصفهان- شیراز است که با توجه به قابلیت کاهش ۱۰۰ 
کیلومتری مسیر میان این دو استان یکی از اولویت های جدی راهسازی به 
حساب می آید و طبق برآوردهای صورت گرفته امکان آن وجود دارد که 
حدود ۵۴ کیلومتر از آن در شهریور ماه سال جاری و حدود ۱۵۰ کیلومتر 
تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد. در کنار کنارگذر شرقی اصفهان 
نیز به عنوان یکی دیگر از طرح های آزادراهی در دستور کار قرار گرفته که 
قرارداد آن نهایی شده و تفاهم نامه ای نیز برای ۳۰ کیلومتر باقی مانده آن 

نوشته و آماده اجرا شده است.

ویژه

اخبار

کشف ۱۰۰۰ کیلوگرم لیموترش برزیلی قاچاق در اصفهان
مدیر بازرســی و نظــارت اصناف اصفهان از کشــف ۱۰۰۰ کیلوگــرم لیموترش 
 خارجی قاچاق بــه ارزش ۲۳۰ میلیون ریــال در میدان میوه و تــره باز اصفهان 

خبر داد.

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: با تدابیر انجام شده و تالش های 
شــکل گرفته، اســتان اصفهان در تولید محصوالت 

پروتئینی در جایگاه خوبی در کشور قرار دارد.      
امیر حســین افیونی در خصوص جایگاه این بخش در 
استان اظهار کرد: با تدابیر انجام شده و تالش های شکل 
گرفته، استان اصفهان در تولید محصوالت پروتئینی در 

جایگاه خوبی در کشور قرار دارد. 
وی ادامه داد: تا چند ســال قبل یکی از واردکنندگان 
شیر خشک بودیم در حالی که با موفقیت های چشمگیر 
حاصل شــده، امروز به یکــی از صادرکننــدگان این 
محصول تبدیل شده ایم و همین موضوع به بهبود بازار 

شیر نیز کمک زیادی کرده است.  
افیونی با اعالم اینکه میــزان صادرات محصوالت لبنی 
استان در سال 9۵ با رشــد بیش از 8۰ درصدی نسبت 
به ســال 9۱ و 9۲ روبه رو بود، اضافه کرد: امروز ســه 
کارخانه بزرگ لبنی در سطح استان اصفهان، موفق به 
دریافت کد IR شده اند و می توانند محصوالت خود را به 
سراسر دنیا صادر کنند، در همین راستا شاهد صادرات 
محصوالت لبنی استان به کشورهای اروپایی و روسیه 
هستیم و حتی صادرات به آمریکا نیز انجام شده است. 

  این هفته قیمت یک مدل خــودروی داخلی در بازار 
کاهش و یک مدل افزایش یافته است. 

 قیمت ساندرو اســتپ وی اتومات ۶۰۰ هزار تومان در 
بازار کاهش یافته است. قیمت رانا نیز ۳۰۰ هزار تومان 
در بازار افزایش یافته اســت. قیمت بقیه خودروهای 
داخلــی در بــازار تغییر خاصی نســبت به نــرخ این 

محصوالت در هفته گذشته نداشته است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه جذب سرمایه گذاری 
خارجی در ارتقای بهره وری و رشد صادرات و به کارگیری فناوری های نوین 
در صنعت نقش دارد، گفت: معرفی و ارائه مشــوق های سرمایه گذاری در 
بخش های گمرکی، مالی و مالیاتی در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی 
موثر است.  زهرا سعیدی مبارکه با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی، 
گفت: براساس پژوهش های  صورت گرفته، جذب سرمایه گذاری  مستقیم 
خارجی، عالوه بر سودآوری برای سرمایه گذار خارجی در ارتقای شاخص های 
اقتصاد کشور موثر است.نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به ضرورت 
دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه ششم توسعه ادامه داد: اگر روند 
جذب سرمایه گذار خارجی به صورت صحیح انجام شود، زمینه تسریع در 
رشد اقتصادی فراهم می شود؛ البته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

مالحظاتی وجود دارد که باید رعایت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت: به دلیل 
خشکسالی هایی که به صورت مســتمر ادامه داشته ۱۰ تا ۱۵ درصد 
منابع را از دســت داده ایم، این مقدار بالغ بر ۳9۱/7 در ثانیه آب کمتر 

شده و از دست رفته است در مقابل ۱88/۵ لیتر نیز احیا شده است.
محمدحسین قرائتی اظهار داشت: عالوه بر تامین آب شرب روستاییان، 
آب دام ها را هم باید تامین کنیم که آمار رســمی از وجود ۱/۶تا ۲ دام 

سبک و سنگین حکایت دارد.
وی با بیان اینکه تعداد مشــترکان ۲۴۰ هزار نفر اســت که از ۱۳۳9 
روستای دارای سکنه،9۵۱ روستا از خدمات مستقیم شرکت استفاده 
می کنند، عنوان کرد: بعضا از منابع آب اصفهان بزرگ استفاده می کنیم، 
اما برخالف کاهش منابع، تامین ۱۰ درصد برداشت از خطوط اصفهان 

بزرگ کمتر شده است.

نقش جذب سرمایه گذاری 
خارجی در ارتقاء بهره وری 

هدر رفت 15 درصد منابع 
آب به علت خشکسالی

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشــاورزی اصفهان 
گفت: طی خرداد امســال ۲۶ فقره موافقت اولیه در بخش 
ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت ۱۰۶۰8۰ تن در 

سال در استان اصفهان صادر شده است.
منصور قماشی با اشاره به مهم ترین فعالیت های این مدیریت 
در خردادماه اظهار داشــت: این مدیریت در راستای صدور 
جواز تاســیس اقدام به بررســی و تایید طرح های صنایع 
تبدیلی و تکمیلی کرده است که از آن جمله می توان به طرح 
بسته بندی انواع دمنوش گیاهی به ظرفیت ۵۰ تن در سال 
در شهرستان کاشان و طرح تولید ترشی جات غیر کنسروی 
به ظرفیت ۱۲۰۰ تن در ســال در شهرستان آران و بیدگل 

اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در این مــدت تعداد ۲۶ فقره موافقت اولیه 
با ظرفیت ۱۰۶۰8۰ تن در ســال در ســطح استان صادر 
شده است، افزود: مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در جهت صدور پروانه بهره برداری 
و توسعه اقدام به بررسی و تایید طرح تولید کنسرو قارچ به 
ظرفیت ۲۰۰ تن در سال در شهرستان اصفهان، طرح تولید 
غذای آماده و نیمه آمــاده به ظرفیت ۲۲۰۰ تن در ســال 
در شهرستان اصفهان و طرح بســته بندی خشکبار و میوه 
 خشک به ظرفیت ۳۵۰ تن در سال در شهرستان نطنز کرده

 است.

به گفته مدیر صنایع کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، مشــاوره و راهنمایی به متقاضیان احداث 
واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، توزیع سوخت حمایتی 
در خردادماه 9۶ به بهره برداران بخش کشاورزی، انجام گشت 
مشترک جهت جلوگیری از فروش، نگهداری محصوالت و 
نهاده های کشــاورزی قاچاق با همکاری ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت، تشکیل هیئت بازدید و حضور در کارگروه 
نظارت به سطح عرضه و حضور در جلسه کمیسیون قاچاق 
کاال و ارز برای ســامانه جامــع انبارها، از دیگــر اقدامات و 
 فعالیت هــای مدیریت صنایــع کشــاورزی در خردادماه 

بوده است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور 
ما بانک ها بیشتر به دنبال درآمدزایی هستند و به جای 
اینکه چرخه تولید را به حرکــت در بیاورند مقابل تولید 
قرار گرفته اند. بانک ها بیشتر از آنکه بر رسالت اصلی خود 

تمرکز کنند به ظواهر کارها متمرکز شده اند.
سید ناصر موسوی الرگانی پیرامون ادغام موسسات مالی 
و اعتباری کوچک و برخی بانک های کوچک با یکدیگر، 
گفت: وجود موسسات مالی و اعتباری فراوان در کشور 
معضل بزرگی اســت که به دلیل ناهماهنگی و برخورد 
سلیقه ای این موسسات با مشتریان برای افراد بسیاری 

مشکل ایجاد شده است.
وی ادامه داد: تا زمانی کــه در صدور مجوز به افراد دقت 
نشود و ســرمایه تاســیس بانک افزایش نیابد اوضاع به 
همین منوال خواهــد بود. افراد حقیقــی و حقوقی که 
با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ســرمایه، بانک تاســیس 
می کنند نمی توانند جوابگوی نیازهای مشــتریان خود 
باشند و با ترفندهای مختلف مشتری جلب می کنند که 

در نهایت برای این افراد مشکالت بزرگی ایجادمی شود.
موســوی الرگانی با بیان اینکه یکی از الزمه های سوق 
دادن منابع مالی به بخش تولید، مهار نرخ ســود بانکی 
اســت، افــزود: بانک ها نیز بایــد به این مســئله توجه 
کنند که اگر بخش تولید را حمایــت کنند،می توانند از 

منافع آن در آینده ســود ببرند به دلیل اینکه نقدینگی 
تولیدکنندگان در اختیار آنها قرار می گیرد.وی پیرامون 
فعالیت موسســات مالی و اعتبــاری غیرمجاز، تصریح 
کرد: بانک مرکزی مسئول ســاماندهی موسسات مالی 
و اعتباری بوده؛ بنابراین نبایــد اجازه فعالیت به اینگونه 
موسسات بدهند.وی یادآور شد: با عدم ساماندهی فعالیت 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اعتبار بانک مرکزی 
زیر سوال می رود.نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی خاطر نشان کرد: دولت باید با اولویت به 
موضوع موسسات مالی غیرمجاز ورود کرده و اجازه غارت 

بیت المال را از متخلفان سلب کند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

افزایش موسسات مالی و اعتباری معضل بزرگی در کشور است

در شهر
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی اصفهان عنوان کرد:

صدور ۲۶ فقره موافقت نامه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در اصفهان

پارلمان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص اقدامات این شرکت برای 
افزایش ایمنی در کار اظهار کرد: صنعت فوالد خطرهای بسیاری 
دارد زیرا با ذوب، فوالد مذاب، پاتیل مذاب، حرارت و... روبه رو است 
اما اعتقاد دینی ما بر این است که باید ایمنی را به حدی برسانیم 
که امکان رخداد حادثه صفر شود.مهندس احمد صادقی با بیان 

اینکه پذیرش بروز حادثه برای این مجموعه غیرممکن است در 
ادامه گفت: از اداره کار اصفهان درخواست همکاری و کمک کردیم. 
آنها نیز  ما را برای ایمن سازی مجموعه یاری کردند. به این ترتیب 
پس از بازدید از مجموعه، تمام نقاطی که احتمال خطر در آن وجود 
داشت را شناسایی کردند و درصدد رفع آن برآمدیم. با این حال ما 

بازهم قانع نشدیم و دوباره از کارشناسان این اداره دعوت کردیم تا 
شناسایی نقاط ناامن را با دقت بیشتری انجام دهند و ما با رفع آن 
از بروز مشــکل در مجموعه ذوب آهن جلوگیری کنیم.وی ادامه 
داد: انجام مدل سازی در کارخانه ها و جایگزین کردن دستگاه های 
مکانیزه برای کارها به جای انجام عملیات به شــکل دستی که از 
سوی نیروی انسانی اجرا می شــود، از اقداماتی است که می تواند 
ضمن افزایش بهره وری واحدهای فوالدی از بروز خطر در هنگام 
کار نیز جلوگیری کند. اکنون در ذوب آهن اصفهان یک کارگر به 

شکل دستی از پاتیل، مواد مذاب نمونه را برای آزمایشگاه می برد. 
این در حالی است که در سال 7۲ یک ربات به کارخانه ذوب آهن 
آورده و نصب کردیم که با استفاده از آن نمونه برداری از پاتیل مذاب 
انجام می شد، اما با تغییر در مدیریت دوباره این روبات کنار گذاشته 
شد و کارگران به شکل دستی و سنتی نمونه برداری از پاتیل مذاب را 
انجام می دهند. از این رو دوباره در برنامه های خود استفاده از روبات 
و تجهیزات روز را برای ذوب آهن اصفهان در نظر گرفته ایم تا میزان 

خطرات ناشی از کار کاهش یابد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خبر داد:

ارتقای ایمنی ذوب آهن در کار با روش های نوین و مکانیزاسیون  

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،480،000 ریالنیم سکه

3،780،000  ریالربع سکه

2،520،000 ریالسکه یک گرمی

1،151،950 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 قیمت انواع دستگاه ضبط صدا 
Voice Recorder 

بازار

SONY ICD-PX440 سونی

 2,550,000
ریال

 2,950,000
ریال

SONY ICD-UX560F سونی

 4,200,000
ریال

 4,950,000
ریال

سونی SONY ICD-TX650 خبرنگاری

 4,800,000
ریال

 6,880,000
ریال

صادرات محصوالت لبنی 
اصفهان به آمریکا، اروپا و روسیه

 کاهش و افزایش قیمت
 دو خودروی داخلی

 خراسان رضوی و اصفهان
 اصلی ترین اولویت های آزادراهی 9۶

سه راهی جدید ایجاد شــده مقابل زوج های متقاضی خرید 
مسکن، شامل »وام بدون سپرده با سقف باالتر از تسهیالت 
قبلی«، »وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر« و همچنین 
»وام اولویت دار برای تعاونی ها« است که متقاضیان متناسب 
با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر 
یک از مسیرهای سه گانه، می توانند یک مسیر را برای دریافت 

تسهیالت انتخاب کنند. 
بانک های تجاری که از اردیبهشت ســال 9۴ به دنبال رفع 
ممنوعیت پرداخت تسهیالت خرید مسکن در شبکه بانکی، 
مجاز به ارائه وام بدون سپرده خرید مسکن به همه متقاضیان 
-مجرد یا ازدواج کرده- در سه ســقف ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون 
تومانی )به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان ها 
و همچنین شهرهای کوچک( شده بودند، هم اکنون با مصوبه 
جدید، اجازه دارند سقف این تسهیالت را فقط برای »زوجین«، 
به شکل قابل مالحظه ای افزایش دهند. کلیه بانک های تجاری 
دولتی و خصوصی از چند روز آینده و بعد از ابالغ مصوبه چند 
روز پیش شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، مجاز هستند 
به زوجین متقاضی خرید مسکن در »تهران«، »مراکز استان 
و شهرهای بزرگ« و »شــهرهای کوچک«، به ترتیب ۱۰۰ 

میلیون، 8۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان تســهیالت خرید 
مسکن پرداخت کنند. این تسهیالت، به صورت نصف، به هر 
یک از زوجین -زن و شــوهر- تعلق می گیرد و قابل پرداخت 

یکجا به یکی از آنها نیست. 
دولت یازدهم تالش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر باال 
ببرد و نرخ سود آن را برای اولین بار تک رقمی کند، اما استقبال 

از تسهیالت مسکن یکم، چندان باال نبوده است.
از خردادماه ۱۳9۴ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳9۶ تنها هشت 
هزارو ۳7۵ فقره تســهیالت پرداخت شده که تعداد چندان 
باالیی نیست و نشــان می دهد موانعی همچون پایین بودن 
مدت زمان بازپرداخت، اقساط ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان 
و باال بودن قیمت مسکن بر سر راه متقاضیان خرید مسکن 

ایجاد مشکل می کند.
از سوی دیگر ۲/۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. 
تعداد خانه های خالی تا قبل از سال ۱۳8۵ حدود ۶۵۰ هزار 
واحد بوده که در بازه زمانی ۱۳8۵ تا ۱۳9۰ به ۱/7 میلیون و 
سپس به ۲/۶ میلیون واحد رسیده است. این آمار به جز ۲/۱ 
میلیون مسکن نیمه خالی است که حداکثر ۶ ماه از سال مورد 
استقبال قرار می گیرد.اکنون با احتســاب خانه های خالی، 

تعداد خانوار و تعداد واحدهای مسکونی هر دو را مساوی و به 
حدود ۲۳/۵ میلیون واحد رسانده، اما به گفته عبده تبریزی، 
مشاور وزیر راه و شهرسازی، این تساوی به معنای تعادل در 
بخش مسکن نیســت؛ چرا که اوال ۶۵۰ هزار ازدواج ساالنه، 
هر ســال چند صد هزار تقاضای خانه اولی ها را به بازار روانه 
می کند و ثانیا تعداد بدمســکن ها که در بافت های فرسوده، 
سکونتگاه های غیررسمی و روستاها زندگی می کنند ایجاب 
می کند که برای جمعیت ۱9 میلیونی این بافت ها )حداقل ۵ 
میلیون واحد مسکونی( فکر جدی شود و هزینه های نسبتا 

سنگینی صرف اصالح و نوسازی این بافت ها  شود.
این سرمایه گذاری البته یک حســن دارد که می تواند بازار 
مسکن را که ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال دارد از رکود 
درآورد، اما تولیدکنندگان مسکن با فشارهایی همچون نبود 
مشتری، نرخ رشــد منفی ۱7 درصد، افزایش مالیات و عدم 
دسترســی به منابع پیش فروش به دلیل اصالحات قانونی 
در دو ســال اخیر مواجه هســتند که تولید مسکن جدید را 
غیراقتصادی می کند. بــه همین دلیل گفته می شــود در 
شرایطی که کشور به سالیانه حدود یک میلیون مسکن نیاز 
دارد بین سال های ۱۳9۱ تا ۱۳9۶ تولید سالیانه بین ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار واحد بوده و این نگرانی را ایجاد می کند که در آینده 

با فشار تقاضا مواجه شویم.
در شش ماهه ابتدای سال ۱۳9۵ نسبت به شش ماهه ابتدای 
سال ۱۳9۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ 
درصد کاهش را نشان می دهد. معامالت زمین یا ساختمان 
کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید 
در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال 

قبل از آن افزایش داشته است.
با اینکه برخی افراد انتظار دارند سیستم بانکی خود را با شرایط 
بازار مسکن تطبیق دهد، به نظر می رسد بانک ها که روز به 
روز با محدودیت منابع مواجه می شــوند و حتی کارشان به 
تعطیلی کشیده می شــود توان کاهش سود و افزایش مدت 
بازپرداخت را ندارند؛ بنابراین ظاهرا نمی توان در آینده نزدیک 
از نظام بانکی انتظار ایجاد رونق داشت و تنها باید روی قدرت 
خرید مردم حساب کرد؛ البته قدرت خرید طرف تقاضا با توجه 
به شیب نزولی قیمت مسکن نسبت به تورم در حال افزایش 
است و این امیدواری را ایجاد کرده که در شش ماهه دوم سال 
جاری شــاهد رونق غیرتورمی بخش مسکن از طریق تولید 

بخش خصوصی و تقاضای بدون تسهیالت باشیم.
افزایش ۶/۴ درصدی تعداد معامالت اردیبهشت شهر تهران 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل حکایت از تحرک نسبی در 
این بازار دارد و به نظر می رسد شرایط برای رونق غیرتورمی 
این بخش مهیا شده است و به گفته رییس اتحادیه مشاوران 
امالک در نیمه دوم سال جاری احتماال قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ 
 درصد افزایش را تجربه خواهد کرد که جهشی و سونامی گونه 

نیست.

سبد تسهیالت خرید مسکن با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، در قالب سه گشایش مالی برای جامعه تقاضای 
مصرفی، به روز شد. زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط »خانه اولی«، می توانند از مسیرهای تازه طراحی شده 
در »بانک های تجاری«، »بانک مسکن« و همچنین »بانک پشتیبانی کننده تعاونی های مسکن«، برای دریافت تسهیالت 

خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند.

وام مسکنی که طرفدار ندارد
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طرح»منو با گوشی خاموش نکنین«نصب شد
با شروع فصل تابستان، کمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان طرح  
جدید فرهنگی »منو با گوشــی خاموش نکنین« بامحوریت آموزش رژیم رسانه ای را در سطح 

شهر نصب کرد.

در شهر

در شهرگنبدهای فیروزه ای؛

پنج سینما میزبان جشنواره 
فیلم کودک می شود

به نقل از ســتاد اطالع رســانی ســی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دفتر اصفهان، 
حمیدرضا سلیمانی اظهارکرد: آماده سازی سالن های 
سینما، بررسی امکانات سالن، نظارت بر پخش تمام 
فیلم ها، نصب پوســتر فیلم ها و اعالم زمــان اکران 
فیلم ها، ازجمله اقدامات کمیته اکران فیلم جشنواره 

است.
مدیر اکران سالن های سینمایی جشنواره سی ام بابیان 
اینکه باید در زمان پخش فیلم ها گروه دوبله هم زمان 
نیز مستقر شود، ادامه داد: پنج سالن از سه سینمای 
سپاهان، یک سالن از ســینما فلسطین و سه سالن از 
پردیس چهارباغ شــهر اصفهان، برای اکران عمومی 
فیلم های جشنواره و سالن ســوره نیز برای بازبینی 

داوران جشنواره در نظر گرفته شده است.
به گفته وی نیمی از هزینه بلیت فیلم های جشنواره را 
شهردار اصفهان پرداخت می کند و شرکت کنندگان 
به جای هشت هزار تومان، باید چهار هزار تومان پرداخت 
کننــد.وی روش دیگر خرید بلیــت را از طریق روبات 
تلگرامی این جشنواره دانست و افزود: متقاضیان می 
توانند در روبات، ثبت نــام و یک بلیت رایگان به  عالوه 

۱۸بلیت دیگر را با تخفیف ۷۵درصد خریداری کنند.

 نمایشگاهی
 به رنگ اقالم تبلیغاتی

مهدی ســجاد زاده، رابط بین الملــل و آرای مردمی 
جشنواره سی ام با اعالم این خبر گفت: این نمایشگاه 
شامل عکس، پوستر فیلم، آنونس و تیزر فیلم است و 
در گالری های کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان 

برگزار می شود. 
وی با اشــاره به اینکه افتتاحیه این نمایشگاه در روز 
شنبه )دهم تیرماه( رأس ساعت پنج  بعدازظهر است 
خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از یکشنبه تا پنج شنبه 
به مدت پنج روز از ســاعت ۸ تــا ۱۳ و ۱۴تا ۲۰دایر 

خواهد بود.
ســجادزاده اضافه کرد: در این نمایشــگاه ۱۲قطعه 
عکس ۵۰در۷۰ و تعداد۳۰قطعه پوســتر۷۰در ۱۰۰ 
به نمایــش در خواهد آمــد. از برگزیــدگان بخش 
نمایشــگاهی و  بخش فیلم نامه، در مراسم نکوداشت 

عباس کیارستمی تجلیل به عمل خواهد آمد.

مهدی جمالی نژاد تاکید کرد:

استفاده حداکثری از هنرمندان اصفهان 

اینستاگردی

اجرايیه
4/90 شماره اجراییه:9510420351400426  شماره پرونده:9409980351400925 
شماره بایگانی شــعبه:941034 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9509970351400634 محكوم علیه زهرا قیدی 
فرزند سعید به نشانی مجهول المكان محكوم است به  پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/25 لغایت 
وصول و پرداخت مبلــغ 4/640/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محكوم له 
محمد رفعت فرزند علی به نشانی اصفهان چهارراه ابن سینا خ کمال کوچه 1 پ 3 با 
تلفن همراه 09012671853 و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی اســت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 9508 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)408 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/91 شماره دادنامه: 9509976825301643 شماره پرونده: 9509986825300759 
شماره بایگانی شعبه: 950916 خواهان آقای احسان خدارحمی فرزند علی بخش با 
وکالت خانم مهدیه فقهی فرزند سیدحســن به نشــانی اصفهان خ هاتف کوی حیدر 
میرزا مجتمع موعود واحد4 خوانده: آقای محمود رحیمی بلمیری فرزند ناصرقلی به 
نشانی اصفهان خیابان رودکی قلعه مارنان پالک 37 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرسی گردشكار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای احسان خدارحمی فرزند علی بخش 
با وکالت خانم مهدیه فقهی بطرفیت آقای محمود رحیمی بلمیری فرزند ناصر قلی به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ نهصد و بیســت و هفت میلیون ریال بابت 12 فقره چک 
به شماره های 745654- 94/11/15 و 226638- 94/11/20 و 226639- 94/7/25 
و 226640- 94/9/25 هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون ریال و 782399- 94/10/18 و 
782396- 94/7/18 و 782398 - 94/9/18 هر کدام به مبلغ بیســت میلیون ریال و 
827395- 94/9/5 به مبلغ بیست و دو میلیون ریال و 523111- 94/9/25 به مبلغ چهل 
میلیون ریال و 782394 - 94/8/30 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال و 226641 - 
94/11/25 به مبلغ شصت میلیون ریال و 745681 - 94/6/20 به مبلغ پانصد و بیست 
میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق چكها و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محــال علیه و نظر به اینكه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی حاضر نشــده و در برابر دعوی 
خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
که حكایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با 
استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصــره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفســاریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد و بیست و 
هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی 
چكها بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و یكصد و شصت و نه 
هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 9502 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)452 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/92 شماره دادنامه: 9609976825300218 شماره پرونده: 9509986825300990 
شماره بایگانی شعبه: 951230 خواهان آقای قدرت اله جعفری افجدی فرزند یداله به 
نشانی اصفهان خ جی شرقی خ شریعتی ک ش قاسمیان ک ش ستاری بن قیصر پ 27 
خواندگان: 1- آقای نادر نادری فرزند یداله به نشانی اصفهان خ امام خمینی شهرک 
کوثر مجتمع نور پ 46 ط 4، 2- آقای ســیداکبر میرمعصومی فرزند سید حسین به 
نشانی مجهول المكان خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 2- مطالبه 
اجرت المثل اموال 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت رای دادگاه در این 
پرونده آقای قدرت ا... جعفری افجدی فرزند یداله دعوایی مبنی بر مطالبه خســارت 
به علت واگذاری ملــک اجاره ای خواهان به غیر و گرفتن مبلغ ســیصد و ده میلیون 
ریال وجه رهنی از مستاجر جدید و مطالبه مبلغ هشتاد میلیون و دویست هزار ریال 
بابت اجرت المثل ایام تصرف مازاد بر قرارداد از تاریخ 1395/3/1 تا 1395/11/28 
و مطالبه خسارات دادرسی و بدوا صدور حكم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به 
طرفیت آقایان ســید اکبر میرمعصومی فرزند سیدحسین و نادر نادری فرزند یداله 
تقدیم نموده است. خواهان در دادخواست تقدیمی ابراز داشته با توجه به این که طبق 
اجاره نامه مورخه 1394/3/1 این جانب منزل مســكونی به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی شهرک کوثر مجتمع نور بلوک 46 طبقه ســوم را به خوانده ردیف اول آقای 
سید اکبر میرمعصومی اجاره داده ام و نامبرده منزل مسكونی مذکور را به خوانده 
ردیف دوم آقای نادر نادری به مبلغ 310/000/000 ریال رهن داده است لذا با توجه 
به این که مدت قرارداد اجاره در تاریخ 1395/3/1 منقضــی گردیده و خواندگان از 
تخلیه ملک مذکور به دلیــل این که آقای میرمعصومی چنــد روز قبل از اتمام تاریخ 
قرارداد تا به حال متواری گردیده و هیچ اثری از او نیست و از تخلیه منزل مسكونی 
این جانب خودداری نموده اند و با توجه به دادخواســت این جانب در شورای حل 
اختالف شعبه 5 به شماره پرونده 95-1906 دســتور تخلیه مبنی بر پرداخت مبلغ 
310/000/000 ریال توسط آقای میرمعصومی به آقای نادر نادری را صادر نموده 
ولی با توجه به متواری بودن آقای میرمعصومی هیچ گونه رای و اقدامات الزم جهت 
توقیف اموال و جلب آقای میرمعصومی در مورد پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال 
که او گرفته صادر نكرده است و این جانب به دلیل این که منزل مسكونی خود را نیاز 
داشتم و با توجه به متواری بودن آقای میرمعصومی مجبور به واریز مبلغ فوق به 
حساب دادگاه شورای حل اختالف به شماره فیش 232516 به جهت تخلیه منزل خود 
شدم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق اجاره نامه مورخ 1394/3/1 که حســب آن خواهان یک واحد آپارتمان را با 
اجاره بهای ماهیانه هشت میلیون ریال و دریافت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان 
قرض الحسنه به خوانده سید اکبر میرمعصومی اجاره داده و با توجه به مفاد دادنامه 
شماره 579 - 1395/4/13 شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان که به موجب آن 
حكم به تخلیه خواندگان از آپارتمان متعلق به خواهان در قبال پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال به خوانده ردیف اول و پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به خوانده 
ردیف دوم صادر شــده و از مفاد این دادنامه چنین اســتنباط می شود که مستاجر 
خواهان )خوانده ردیف اول( با دریافت مبلغ ســیصد و ده میلیــون ریال آپارتمان 
خواهان را مجددا به خوانده ردیف دوم اجاره داده و اکنون خواهان برای تخلیه ملک 
خود مجبور به پرداخت مبلغ فوق به مستاجر فعلی می باشد و نظر به اینكه خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرســی در جلســه دادگاه حاضر نگردیده و در برابر 
دعوی خواهان و مستندات وی ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی که حاکی از 
برائت ذمه خویش باشد اقامه ننموده اند و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد 
و تعرض مانده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
519 و 198 و 194 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 301 قانون مدنی حكم به 
محكومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ســیصد و ده میلیون ریال بابت وجه 
رهنی و مبلغ هشتاد میلیون و دویست هزار ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف مازاد 
بر قرارداد از تاریخ 1395/3/1 تا 1395/11/28 و مبلغ پانزده میلیون و دویســت و 
شصت و یک هزار ریال بابت خسارت های دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 95/12/2 تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در مورد دعوی اعسار نظر به اینكه خواهان دعوی 
خود را مسترد نموده و در مورد خوانده ردیف دوم با توجه به اینكه دعوی خواهان 
متوجه وی نیست با استناد به مواد 84 و 89 و 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 
های تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 9505 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)815 کلمه، 8 کادر(

اخطار اجرايی
4/93 شــماره: 356/95 به موجــب رای شــماره 1008 تاریــخ 95/11/20 حوزه 
18 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه 
علیرضا قادری شغل آزاد به نشــانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
16/500/000 ریال به عنوان اصل  خواسته و پرداخت مبلغ 1/206/250 ریال بابت 
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک )90/9/17( لغایت 
اجرای حكم در حق خواهان علی اکبر مصطفوی شغل آزاد با وکالت خانم نزار واقی 
به نشانی اصفهان خ سروش جنب دشت گل شرکت ساختمانی بكارتون. و نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است.  ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9487 شعبه 
18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()190 کلمه،  

دو کادر(
نظر کارشناس

4/97 احتراما در مورد پرونده کالسه 960075 اینجانب سرتیب محمدرضا سعید فر 
از اتومبیل سواری سمند خاکستری مدل 1385 دوگانه سوز به شماره 53- 973 و 88 
شماره موتور 85122940 و شاسی 14559574 بازدید نمودم. قسمت های خسارت 
دیده به شرح زیر می باشــد. گلگیر عقب ســمت چپ درب عقب سمت چپ با شیشه 
باالبر- درب جلو سمت چپ- رکاب سمت چپ- اکسل عقب- رینگ و چرخ جلو راست 
و رکاب راست و زیر و بند جلو خســارت دیده است که میزان خسارت وارده شامل 
صافكاری، نقاشی، مكانیكی، زیر و بندســازی و خرید و تعویض قطعات جمعا مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال معادل )سه میلیون و پانصد هزار تومان 3/500/000 تومان( 
تعیین و برآورد می گردد. ضمنا مدت بیست روز خواب روزانه 25 هزار تومان هزینه 
ایاب و ذهاب بر مبلغ فوق افزوده و هزینه کارشناسی و دادرسی با نظر ریاست محترم 
دادگاه نیز افزوده می گردد. م الف: 9388 شعبه 22 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()161 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/96 بهنام دهقانی زاده دارای شناسنامه شماره 903 به شرح دادخواست به کالسه  
1037/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علیرضا دهقانی زاده به شناسنامه 5 در تاریخ 95/08/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند 
و یک عیال به نام ذیل: 1- محمدحسین دهقانی زاده ش.ش 3092619- 127 )فرزند( 
2- بهنام دهقانی زاده ش.ش 903 )فرزنــد( 3- الهام دهقانی زاده ش.ش 25 )فرزند( 
4- فاطمه بدیعی گورتی ش.ش 121 )همسر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9562 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )146 کلمه، دو کادر(
اجرائیه

3/59 شــماره پرونــده: 139504002003001099/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9502153/1 شماره آگهی ابالغیه: 139603802003000009 بدینوسیله به محمود 
غنی پور اورگانی فرزند عبدالرســول به شناسنامه شماره 59 به نشانی بلوار بعثت 
ک حسن آباد ک شهید بدهكار پرونده کالسه 139504002003001099/1 که برابر 
گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک 
شماره 113133- 90/3/31  بین شما و جالل و هاشــم نصیری مبلغ 64/000/000 
ریال بدهكار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد. ظرف مدت ده روز 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 9855 اسدی رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)173 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/99 فریبا محبی دارای شناســنامه شــماره 483 به شــرح دادخواست به کالسه  
1018/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر محبی به شناسنامه 353 در تاریخ 95/12/04 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 نفر یک همسر 
و سه فرزند 1- حســین محبی ش 879 )فرزند( 2- فاطمه محبی ش 53041 )فرزند( 

3- فریبا محبی ش 483 )فرزند( 4- بتول شیرانی بیدآبادی ش 42201  والغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9560 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/100 رســول دهانی دارای شناســنامه شماره 7 به شــرح دادخواست به کالسه  
1042/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه سیف الهی به شناسنامه 1 در تاریخ 95/10/07 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و 
چهار دختر به شرح ذیل: 1- رسول دهانی ش 7 )فرزند متوفی( 2- نرگس دهانی ش 
103 )فرزند متوفی( 3- مرضیه دهانــی ش 111 )فرزند متوفی( 4- طلعت دهانی ش 
44 )فرزند متوفی( 5- عصمت دهانی ش 66 )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9530 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )147 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/101 رضا رحمانی دارای شناسنامه شماره 7341 به شرح دادخواست به کالسه  
1040/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خدیجه اکبری خوراسگانی به شناسنامه 53 در تاریخ 94/11/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و سه دختر به شرح ذیل: 1- علی رحمانی ش 24 )فرزند متوفی( 2- رضا رحمانی ش 
7341 )فرزند متوفی( 3- فخری خانم رحمانی خوراسگانی ش 190 )فرزند متوفی( 
4- عفت رحمانــی ش 12047 )فرزند متوفی( 5- زهــره رحمانی ش 16798 )فرزند 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

9528 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623101611 ابالغنامــه:  شــماره   4 /109
9509983623100888 شماره بایگانی شعبه: 951025 خواهان بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت آقای سید حسین نكوئی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محمدمهدی عامری راد فرزند ناصر و داود فلســفی فرزند عباس و علی 
جمالی بین کالته فرزند رحمت ا... به خواســته مطالبه تضامنی مبلغ 393/729/937 
ریال به انضمــام مطلق خســارات از قبیل هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل و 
خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حكم تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگســتری شهرستان اردســتان واقع در اردســتان ارجاع و به کالسه 
9509983623100888 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/5/10 و ســاعت 
9:30 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردد.م الف: 144 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان اردستان )202 کلمه، دو کادر(

تعويض پالک
ســواری پژو تیپ ROA1700CC مدل 1389 رنگ خاکستری 
متالیــک. تعــداد ســیلندر 4، دوگانه ســوز، شــماره موتور 
  NAAB41PA1AH255209 11888008823 شماره شاسی
متعلق به علیرضا علویجه شــماره شناسنامه 137 تاریخ تولد 
1318/7/4 قرار است به خانم هاله رمضانی شماره شناسنامه 

1591 و شماره ملی 1284956350 انتقال داده شود.

مدیر کمیته تشریفات سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان گفت: با توجه بــه برنامه ریزی های انجام 
گرفته، در مجمــوع حدود ۴۰ درصد در هزینه ها نســبت به 

جشنواره بیست و هشتم صرفه جویی شده است.
به گزارش ایمنا به نقل از ستاد اطالع رسانی سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دفتر اصفهان، مهدی 
تیموری اظهار کرد: کمیته تشریفات از اولین کمیته هایی بود 
که فعالیت های خود را برای جشنواره از دو ماه پیش آغاز کرد.

پیش بینی سه هتل در یک محور برای میهمانان
وی افزود: برای رزرو محل اســکان میهمانان از دو ماه پیش 
هتل های اصفهان از نقطه نظر کیفیت، امکانات و ظرفیت مورد 
بررسی قرار گرفتند که در نهایت سه هتل کوثر، پیروزی و شیخ 
بهایی به عنوان محل های اسکان و اقامت میهمانان داخلی و 
خارجی سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان انتخاب شد.
مدیر کمیته تشریفات سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اضافه کرد: میهمانان خارجی جشــنواره 
در هتل پیروزی و عوامل اجرایی جشــنواره و اصحاب رسانه 
در هتل شیخ بهایی مســتقر خواهند شد. محل اقامت درصد 
زیادی از میهمانان جشنواره شامل هنرمندان، عوامل هنری و 

فیلمسازان نیز در هتل کوثر خواهد بود.
تیموری با بیان اینکه تفاوت غالب برنامه های جشنواره سی ام با 
جشنواره های گذشته در صرفه جویی هزینه هاست، ادامه داد: 
با تجربیاتی که از برگزاری جشنواره های دوره های گذشته به 
دست آوردیم، برای کاهش و به حداقل رساندن هزینه ها برنامه 

ریزی هایی را انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در دوره قبل جشنواره، ۱۳ 
هتل برای اسکان میهمانان رزرو شده بود که هر کدام از هتل ها 

در یک جای شهر قرار داشــت و به همین دلیل حمل و نقل و 
ایاب و ذهاب میهمانان به سختی انجام می شد که هزینه های 
زیادی را می طلبید. امسال در مجموع سه هتل هماهنگ شده 
است که همگی  در یک محور )محور چهارباغ و حاشیه سی و 

سه پل( و نزدیک به محل اکران فیلم ها قرار دارند.
مدیر کمیته تشریفات سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان افزود: این موضوع باعث می شود تا استفاده 
از وسایل نقلیه برای ایاب و ذهاب میهمانان به شدت کاهش 
یابد و در برخی موارد از بین برود. با این برنامه ریزی هزینه ایاب 
و ذهاب، به یک پنجم هزینه های مشــابه در جشنواره قبلی 

)جشنواره  بیست و هشتم(  تقلیل خواهد یافت.
مدیر کمیته تشــریفات جشــنواره ســی ام گفت:  آکواریوم 
اصفهان، باغ صدف ها، باغ پرندگان، باغ گل ها، باغ خزندگان، 
ابنیه تاریخی و فرهنگی مانند کلیســای وانک، ابنیه واقع در 
میدان نقش جهان، پل های تاریخی، محورهای تاریخی و بازار 
اصفهان، از جمله مکان هایی است که برای بازدید میهمانان 
در نظر گرفته شده است. تیموری خاطرنشان کرد: به منظور 
دریافت غذا و همه امور مربوط به پذیرایــی، برای میهمانان 

کارت الکترونیک صادر می شود. 
این کار با هــدف صرفه جویی در هزینه ها و نظم بخشــیدن 
به برنامه هــا و فعالیت هــا انجــام می گیرد و یکــی دیگر از 
 وجوه تمایز این جشــنواره با جشــنواره های قبلی به حساب 

می آید. 
وی اظهار کرد: با توجه بــه برنامه ریزی هــای انجام گرفته 
درمجموع حدود ۴۰ درصد در هزینه ها نســبت به جشنواره  

بیست و هشتم صرفه جویی شده است. 
مدیر کمیته تشریفات جشنواره سی ام، با بیان اینکه استقبال 
و بدرقه میهمانان نیز در دســتور کار کمیته تشــریفات قرار 
دارد، اضافــه کرد: اطالعــات پروازهای میهمانــان خارجی 
دریافت شــده اســت و تورلیدرها و همکارانمان که مسلط 
 به زبان های انگلیســی و عربی هســتند، همــراه میهمانان 

خواهند بود.

 لعنت بر جنگ که پدری را 
از دخترش جدا می کند

جشنواره

به نقل از ســتاد خبری سی امین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان دفتر اصفهان، دکتر مهدی جمالی نژاد اظهار 
داشت: این دوره از جشنواره، با شکوه و ابهت ویژه تری به میزبانی 
اصفهان برگزار می شود و تفاوت این دوره از جشنواره با دوره های 
گذشته، استفاده حداکثری از هنرمندان اصفهان و درگیری همه 

شهروندان با این جشنواره خواهد بود.
وی ابراز داشت: ۸۸میهمان از ۴۴کشــور در این رویداد فرهنگی 
هنری شــرکت می کنند،۳۰داور از کشورهای مختلف هستند که 
۶نفر از آنها اصفهانی هستند، در ســطح ملی نیز ۶۶داور در سطح 

ملی حضور دارند که همگی اصفهانی اند.
شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه فیلم های سینمایی بلند، نیمه 
بلند و پویانمایی در چند سینمای شهر اصفهان به نمایش درآمده 
و با یکدیگر رقابت خواهند کــرد، ادامه داد: کارگاه های تخصصی، 
نشست های تخصصی و نمایشگاه عکس وپوستر نیز در طول زمان 
برگزاری جشنواره پیش بینی شده اســت که در کتابخانه مرکزی 
شهر اصفهان برگزار خواهد شد. وی بابیان اینکه شهر اصفهان یک 
شهر امن محسوب می شــود، اضافه کرد: در این دوره از جشنواره 

فیلم سازان و میهمانان خارجی در شهرمان حضور خواهند یافت.

در حاشیه برگزاری این جشــنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان اصفهان، برنامه ای برای برپایی کارگاه های تخصصی 

آموزشی تدارک دیده شده است.
این کارگاه هــا با محوریــت موضوعاتی چــون پویانمایی، 
فیلم نامه نویسی، اســتاپ موشن، فیلمســازی و... با حضور 

اساتید برجســته هر رشــته در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.

 کارگاه آموزشی »فیلم نامه نویسی«یکی از این برنامه هاست 
که با حضور شادمهر راستین برپا می شود.

شــادمهر راســتین فیلم نامه نویــس ســریال هایی چون 

»همسران«، »خانه ما«، »خانه سبز«،  »من یک مستاجرم« 
و فیلــم هایی چون »به همین ســادگی«، »ایــن زن حرف 
نمی زند«،»امروز« و... است که دوره عالی فیلم سینمایی را در 
مرکز اسالمی آموزش فیلم سازی باغ فردوس گذرانده  است. 

عالقه مندان برای شرکت در کارگاه فیلم نامه نویسی شادمهر 
راستین می توانند شنبه، ۱۰ تیر ماه، رأس ساعت ۱۰ تا ۱۳ به 
سالن اصلی کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

برپایی کارگاه آموزشی فیلم نامه نویسی در اصفهان

در حاشیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان؛

کاهش ۴۰ درصدی هزينه تشريفات نسبت به جشنواره ۲۸ام

آزاده نامداری مجری تلویزیون در اینستاگرام خود از تجربه مادرانه اش 
گفت و با خانواده شهدای مدافع حرم همدردی کرد و چنین نوشت:

سجاد! 
دیشب که دیرکرده بودی گندم آنقدر بهانه ات راگرفت که لباس پوشیدیم 
و آمدیم توی راهرو،هربارکه آسانسور روی طبقه ما می ایستاد گندم دست 
وپامیزد که تویی،درهمه آن لحظه ها به مادرهایی فکر کردم که انتظار 
کودکشان بی پایان است وچقدر سخت اســت دختری را بدون پدرش 
بزرگ کنی و جوابش راچه بدهی وقتی منتظر است کلید توی در بچرخد 
و پدری در آغوشش بکشد؟!پدری که هرگز باز نخواهد گشت...لعنت به 

جنگ که پدری را از دخترش جدامی کند.
پ.ن.چقدر بزرگ شده ام! چه چیزهایی حس می کنم، می فهمم.
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تروریسم روز به روز به تهدیدی جدی تر در سراسر جهان تبدیل 
می شــود و به همین جهت، فیسبوک، مایکروســافت، توییتر و 
یوتوب امیدوار هســتند که با راه اندازی »فــروم اینترنتی جهانی 
ضد تروریســم« با این پدیده رو به رشــد مقابله کنند. فروم مورد 
اشــاره، نه تنها با هدف همکاری این چهــار کمپانی برای کاهش 
حضور و رشد تروریســم در فضای مجازی به وجود می آید، بلکه 
قرار اســت آغازگر همکاری هایی با کمپانی های کوچکتر و دولت 

های مختلف نیز باشد.
در مجموع، هدف نهایی چهار کمپانی را می توان ســاکت کردن 
صدای تروریســم دانســت؛ چه بیانیه های تنفرجویانه که آتش 
مجادالت را شعله ور می سازند و چه محتویاتی با مضامین تبلیغاتی 
که برای جذب افراد و تغییر طرز تفکر در اقصی نقاط جهان تولید 
می شــوند. این اتحاد تازه تاســیس، فعالیت های فروم اینترنتی 

اتحادیه اروپا را ادامه خواهد داد.

اپل در تالش است تا با ایجاد یک سیستم متمرکز روی آیفون، این 
وسیله را به ابزاری جهت دسترســی و انتقال آسان تمام سوابق و 

اطالعات پزشکی کاربران تبدیل کند.
به گفته ی cnbs، اپل در حال کار روی پروژه ای است که دسترسی 
به ســوابق پزشــکی کاربران را آســان تر از قبل می کند. ظاهرا 
کوپرتینویی ها قصد دارند آیفون را به منبعی از ســوابق بیماری، 
نتایج تست های آزمایشگاهی، نسخه های پزشکی، اطالعات سالمت 
و توصیه های پزشــک کاربر تبدیل کنند. به این ترتیب، دیگر الزم 
نیســت برای پیدا کردن نتیجه ی یک آزمایش خاص و فرستادن 
آن برای پزشک خود، بین انبوهی از ایمیل ها به جستجو بپردازید 
یا از پزشک پیشین خود بخواهید ســوابق تان را در اختیار پزشک 
جدید قرار بدهد؛ بلکه برای دسترســی به هر قســمتی از سوابق 
پزشکی تنها کافی است که سری به آیفون خود بزنید و اطالعات 

را دریافت کنید.
بنا به گفته ی cnbs، اپل در تالش است تا همان کاری را که برای 
موسیقی انجام داد، برای ســالمت نیز تکرار کند؛ ایجاد پلتفرمی 
شبیه به itunesبرای جمع آوری تمام اطالعات سالمت کاربر در 
یک سیســتم مدیریتی متمرکز. اپل هم اکنون در حال مذاکره با 
بیمارستان ها و گروه های فناوری اطالعات فعال در زمینه سالمت 

است تا این ایده را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کند.

براساس آخرین تحقیقات بازی های ویدئویی بر روی بافت بخشی 
از نورون های عصبی تاثیر می گذارد و باعث کارکرد بهتر و بیشتر 
مغز می شود. اگر یک »گیمر« باشید شاید این خبر شما را چندان 
هیجان زده نکند، بدون شک شما مدت ها پیش متوجه شده اید که 
بازی ها به عملکرد بهتر مغز شما کمک می کنند، آخرین تحقیقات 
نشان داده است که بازی های ویدئویی تأثیر مستقیمی بر کارکرد 
مغز دارند. محققان زیادی در این پروژه همکاری داشته اند که هر 
کدام در زمینه های متفاوتی مشــغول به فعالیت هستند. مارک 
پالوس، متخصص علوم انســانی، یکی از اعضای این گروه اســت. 
پالوس در رابطه با تاثیر مفید بازی های ویدئویی در ایجاد ارتباط در 
جامعه سخن به میان آورده اســت و بازی کامپیوتری در محدوده 

نرمال را برای روابط فردی بسیار مفید و الزم دانسته است.
پالوس و همکارانش مجموعه ای از ۱۱۶ محقق کاوشــگر را برای 
بررسی داده های تحقیقات، تشــکیل داده اند.۲۲ مورد خاص در 
رابطه با تغییرات ساختاری مغز در حین بازی های ویدئویی مشاهده 
شده است. شواهد نشان داده است که بازی های ویدئویی ساختار 
مغز ما را تغییر می هد و برخی مناطق خاموش مغز را درگیر می کند 

که همین درگیری باعث افزایش عملکرد مغز می شود.

سفارش های زیاد اپل برای تهیه قطعات آیفون 8، کمپانی ال جی 
را دچار مشکل کرده است!

تولید آیفون8 در بازار مشــکل ایجــاد کرده زیرا اپــل انبوهی از 
تراشه های ملزوم را سفارش داده است. این روند به کمبود تراشه در 
بازار منجر شده و شرکتی مانند ال.جی مجبور به پرداخت هزینه 
بیشتر شده است. تولید آیفون8 در بازار قطعات تلفن های هوشمند 
مشکل ساز شده است. زیرا شرکت اپل با سفارش تعداد انبوهی از 
تراشه های NANDوDRAMسبب شــده تا تولید کنندگان دیگر 
تلفن هوشــمند با کمبود ذخایر قطعات برای تولید دستگاه های 
خود مواجه شوند. پیش بینی می شود سه مدل آیفون در سپتامبر 
سال جاری به بازار عرضه شود و به همین دلیل اپل تعداد انبوهی از 
دو نوع تراشه مذکور را سفارش داده است.به نوشته رویترز این روند 
سبب شده شرکت های دیگر مبلغ بیشــتری برای خرید تراشه ها 
بپردازند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر شرکت ها نتوانند 
میزان کافی قطعات الزم را برای تولید دســتگاه های خود بخرند، 
احتماال کیفیت و ویژگی تلفن های هشمند آنها افت خواهد کرد و 
به این ترتیب نمی توانند سطح توقع مشتریان خود را برآورده کنند.

این در حالی است که برخی شرکت ها برای اجتناب از این مشکل 
تعداد بیشتری تراشه سفارش داده اند. ال.جی یکی از شرکت هایی 
است که با این مشکل دست و پنجه نرم می کند و سعی دارد قطعات 
مورد نیاز خود را تامین کند.این شرکت در بیانیه خود نوشته است:
»پس از ظهور کمبود ذخایر قطعات مورد نیاز، ما تصمیم گرفتیم 
قطعات مربوط به سفارش های آتی را زودتر از هنگام تهیه کنیم. «

به تازگی تصویری در فروم asus zentalkمنتشــر شــده است 
که نام و مدل ۶ گوشی جدید از خانواده ایســوس zenfone4 را 
به نمایش می گذارد. ایــن تصویر در واقع یک جدول اســت که از 
 سایت پشــتیبانی گوگل گرفته شده و نشــان می دهد که اسامی
 zenfone4 مکس، zenfone4 پرو و zenfone4 سلفی و سه 
مدل دیگر از ذن فون 4 برای اســتفاده از سرویس های گوگل ثبت 
zen�  شده اند.مطابق برنامه ریزی های ایســوس، قرار بود خانواده
fone4 در ماه »می« روانه بازار شود اما بنابر برخی مشکالت موجود 

در روند توسعه، این موضوع تا ماه جوالی به تعویق افتاده است.

فناورانه

رایانه های سراسر جهان بار دیگر مورد هجوم یک ویروس جدیدی به نام »پتیا« 
قرار گرفته اند. این درحالی است که سیستم های کنترل اشعه های رادیواکتیو 
در چرنوبیل و یک کارخانه داروسازی در آمریکا با مشکل روبرو شده است.  این 
حمله از اوکراین آغاز شد. نخست شبکه توزیع برق، فرودگاه و بانک ملی این 
کشور و شــرکت های مخابراتی آن از بروز مشکالتی خبر دادند که پس از آن 
سریع در سراسر اروپا منتشر شد.  شــرکت هایی در نروژ، روسیه، دانمارک و 

فرانسه نیز از بروز مشکالتی در سیستم های خود خبر دادند.
 ویروس مذکور  سیستم های رایانه ای شرکت های داروسازی »مرک شارپ« 
و »دوم «در آمریکا را نیز آلوده کرده است. این ویروس از قربانیان می خواهد تا 
مبلغی را به عنوان باج به یک حساب ناشناس آنالین واریز کنند تا فایل هایشان 
دوباره قابل دسترســی شــود. تا به حال آمار دولتی حاکی از آن است که ۱۹ 
عملیات پرداخت به این حساب ناشناس انجام شده است. رقم کل این پرداخت 
ها بالغ بر هزاران پوند می شود. این درحالی است که محققان امنیت سایبری 
هشدار داده اند ویروس پتیا بزرگتر و خطرناکتر از ویروس» واناکری« است که 

چندی قبل رایانه های جهان را آلوده کرد.  

 حمله ویروس» پتیا« به رایانه های 
جهان

 تاکسی پرنده؛ رویایی که خیلی زود 
به واقعیت تبدیل شد

رویای ماشین های پرنده باالخره با طراحی و ســاخت تاکسی های پرنده به 
واقعیت رسید. آنچه در حرکت رو به جلو دنیای فناوری و پیشرفت های آن می 
بینیم این مساله را دور از انتطار نمی کرد که روزی رویای ماشین های پرنده 
که بیشتر در فیلم ها و کارتون های کودکانه نمیاش داده می شد، محقق شود.

شرکت فرانسوی ایرباس که در زمینه حمل و نقل فعالیت دارد در نظر دارد پروژه 
ای با نام »واهانا« راکه یک خودروی پرنده و خودران است ، تا سال ۲0۲0 راه 
اندازی کند.گفته می شود مسافرت با این خودروی پرنده به ازای هر کیلومتر 

حداقل ۹3 سنت و حداکثر ۱/5 دالر خواهد بود.
ایرباس در گذشته اعالم کرده بود تا پایان ســال ۲0۱7 میالدی نمونه اولیه 
تاکسی پرنده را رونمایی و تست کند.عالقمندان به سفر با این تاکسی پرنده 
می توانند با نصب یک اپلیکیشن نزدیک ترین تاکسی هوایی به مقصدشان را 
سفارش دهند.این خودرو پرنده با یک مرتبه شارژ می تواند حدود ۱00 کیلومتر  
سفر کند، طراحان این پرنده در نظر دارند با باتری های اضافه مدت زمان سفر 

این تاکسی پرنده را افزایش دهند.

محققان آمریکایی الگوی رایانه ای ابداع کردند که می تواند واکنش رشته های 
عصبی دست به تحریکات پوست را شبیه سازی کند.

این الگوی رایانه ای که توســط محققان دانشگاه شیکاگو ساخته شده است، 
واکنش بیش از ۱۲ هزار و 500 رشته عصبی را با درنظرگرفتن مکانیک های 
پوست در زمانی که تحت فشار قرار می گیرد یا روی اشیا حرکت می کند، با 

دقت میلی ثانیه شبیه سازی می کند. 
این نرم افزار به محققان اجازه می دهد تا چگونگی واکنش رشته های عصبی را 
در زمان تماس پوست با اشیا مشاهده کنند. همچنین محققان با استفاده از این 
الگو می توانند نحوه واکنش عصب به لمس را بهتر درک کنند و از آن برای ایجاد 
احساسات واقعی در دست های بیونیک برای افراد قطع عضو شده استفاده کنند. 
»اسلیمن بنسمایا« ،استادیار زیست شناسی ارگانیسمال و آناتومی، در دانشگاه 
شیکاگو و محقق برتر این تحقیق گفت: هرچه درباره نحوه واکنش رشته های 
عصبی به تحریک پوست دست می دانیم، در این الگو قرار داده شده است. با 
استفاده از این الگو می توان مشاهده کرد که چگونه تمام این رشته های عصبی 

با هم کار می کنند تا موجب بروز المسه شوند.

علمپژوهی

محققان نوعی فناوری تصویربرداری ساخته اند که قابلیت 
خوانش افکار پیچیده انسان را دارد. این فناوری می تواند 

افکار پیچیده ای را ردیابی کند که فرد بر زبان نمی آورد.
محققــان دانشــگاه »کارنگی ملــون« نوعــی فناوری 
تصویربرداری از مغز ساخته اند که می تواند افکار پیچیده 
انسان را شناسایی کند. فناوری »خوانش مغز« نشان می 
دهد، افکار پیچیده به وسیله زیرسیستم های مختلف مغز 

به وجود می آیند و فرد آنها را بیان نمی کند.
این تحقیق با شواهد جدید نشان می دهد که ابعاد ذهنی 
یک مفهوم میان افرادی با زبان های مختلف در سراســر 
جهان یکسان است. دکتر مارسل جاست، استاد دانشگاه 
کارنگی ملون، رهبری این تحقیق را برعهده دارد. به گفته 
وی تحقیقات نشان می دهد طی فرایند شکل گیری یک 
جمله مانند »شاهد طی جلسه دادگاه فریاد زد«، مغز فرد 
از الفبایی با 4۲ جزء معنایی )ماننــد فرد، محیط، روابط 

اجتماعی و یک عمل فیزیکی( استفاده می کند.
هر نوع اطالعات در سیستم های مغزی مختلفی فرآوری 
می شــود. برنامه مذکور با اندازه گیری میزان فعالیت در 
هر یک از سیســتم های مغزی، می تواند نوع افکار فرد را  
مشخص کند. جاست در این باره می گوید: یکی از مهمترین 
پیشرفت ها در حوزه شناخت مغز انسان، توانایی ترکیب 
مفاهیم مختلف و ایجاد افکار پیچیده است. ما باالخره راهی 

برای بررسی این پیچیدگی ها یافتیم.
برای انجام این تحقیق محققان 7 شرکت کننده را در نظر 
گرفتند و با استفاده از یک مدل مفهومی فعالیت های مغز 
آنان را برای وجــود ۲3۹ جمله مرتبط با الفبای مفهومی  
ارزیابی کردند. این برنامه توانســت اجزای معنایی ۲40 

جمله بیان نشده را رمزگشایی کند.
این مدل همچنین توانست اجزای معنایی یک جمله گفته 

نشده را با صحت 87 درصد پیش بینی کند.
به گفته جاست مرحله بعدی رمزگشایی از موضوع کلی 

تفکر افراد است.

براساسرمزگشاییازتفکرافراد؛

فناوری خوانش افکار انسان 
ساخته شد

GPS  ایرانی ساخته می شود
معاون سازمان فضایی ایران از برنامه ریزی برای تامین »منظومه ماهواره ناوبری مختص 
ایران« مشابه GPS )سامانه موقعیت یاب جهانی( خبر داد.سرادقی گفت: طرح این پروژه بلند 

مدت است و امسال باید راهبرد آن به صورت دقیق تدوین ،  تعریف و اجرا شود.

شبیه سازی حس المسه با استفاده از یک 
الگوی رایانه ای

هوش سنج

 روزی دو نفر به خواستگاری دختر پادشاه رفتند.پادشاه 
به هر  کدام از آنها  یک اسب داد؛ به یکی اسب سفید به 
یکی اسب سیاه  و گفت: هر کدام که دیرتر به خط پایان 
برســد دخترم را به او می دهم.بعد از چند ساعت بی 
حرکت ماندن، هر دو خواستگار به سرعت سوار اسب ها 

شده و به طرف خط پایان می تازند.چرا؟

پاســخ معمای نتایج مســابقات فوتبال : گزینه )ب( 
درست است. حداکثر امتیاز موقعی است که تیم اول 
همه ی ۹ تیم را ببرد. در این صورت مجموع امتیازات 
این تیم برابر با ۱8 امتیاز می شود. برای این که اختالف 
امتیاز تیم اول با تیم دوم حداکثر باشد باید تیم دوم با 
بقیه 8 تیم مساوی کرده باشد در این صورت تیم دوم 
دارای 8 امتیاز اســت. پس اختالف مورد نظر حداکثر 

۱0 امتیاز می باشد.

  معمای شماره 2172

  جواب معمای شماره 2171

عاشقان سینما همیشه با عالقه فراوان عناوین روی پرده 
اکران و اخبار فروش آنها را دنبال می کنند.برای این دسته 
از عزیزان اپلیکیشن» پاپ کرن «بهترین کمک خواهد بود. 
چرا که  شما با این اپلیکیشن  می توانید از آخرین خبرها و 
فیلم های در حال اکران مطلع شوید. همچنین امکان اطالع 
از فیلم های جشنواره فجر هم در این اپلیکیشن وجود دارد.

پاپ کرن فضایی را فراهم کرده که شــما عالوه بر اطالع از 
جدیدترین فیلم های اکران شــده در سینماهای تهران و 
شهرستان ها، اطالعات کاملی از دست اندرکاران فیلم ها، 
پوســتر، نمایش آنونس فیلم ها، خالصه داستان، نمایش 
ســینماها و زمان های پخش هر فیلم را در اختیار داشته 
باشید.اپلیکیشــن پاپ کرن به فکر شام بعد از فیلم دیدن 
شما هم بوده؛ کافی است سینمای مورد نظر را انتخاب کرده 
و به بخش »رستوران ها« بروید تا نزدیک ترین رستوران به 

همراه شماره تلفن و آدرس کامل را بیابید.

قابلیت های کلیدی اپلیکیشن پاپ کرن شامل:
معرفی فیلم های در حال اکران در ســینماها و جشنواره 
فجر ، نمایــش اطالعات کامل فیلم هــا ،نمایش آنونس و 
پوستر فیلم ها ، معرفی سینماهای تهران و شهرستان ها ، 
فیلم های روی پرده و سانس آنها ، نمایش رستوران های 
 اطراف ســینما ،ارســال اعالن فیلم های تازه اکران شده 
و جدول فروش فیلم ها است.اپلیکیشن پاپ کرن ظاهری 
زیبا و کارکردی ساده دارد و شما به سرعت با نحوه کار کردن 
با آن آشنا خواهید شد. استفاده از این اپلیکیشن کامال رایگان 
بوده و در صورت نیاز برای حذف تبلیغات می توانید هزینه 
ای را پرداخت نمایید.  امیدواریم با اپلیکیشن پاپ کرن در 
کنار پاپ کرن پنیری خود در تعقیب هنر مورد عالقه تان 

بیشتر لذت ببرید.
goo.gl.kAZM۱V  شما میتوانید با استفاده از لینک

اپلیکیشن پاپ کرن را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

پاپکرن؛

اپلیکیشنی برای عاشقان سینما

اتحاد چهار کمپانی بزرگ 
تکنولوژی برای مبارزه با تروریسم

آیفون، منبع سوابق پزشکی کاربران 
خواهد شد

بازی های ویدئویی باعث افزایش 
کارکرد مغز می شود

آیفون۸ برای LG دردسرساز شد

رونمایی6 مدل جدید از خانواده 
  zenfone 4 ایسوس

 EQهوش تحصیلی( و( IQدر آزمون  های سراســری ۲ عامل
)هوش هیجانی( مورد ســنجش قرار می گیرد که IQ ثابت و 
منتقل شده توسط ژن  های وارثتی و EQ با تمرین قابل افزایش 
اســت که می توان با به کارگیری روش هایــی تقویت EQ و 
چگونگی استفاده از آن را در آزمون سراسری مورد توجه قرار داد.

آزمونسراسری،محلیبرایسنجشهوشهیجانی
توانایی کنترل انواع هیجانات اعم از شــادی، امیدواری، غم، نا 
امیدی و مواردی از این قبیل همچنین اجرای بهترین تصمیم در 
شرایط مختلف نشان از هوش هیجانی باال در افراد مختلف است 
در واقع اگر منطقی و عقالنی رفتار کنیم عملکردی هوشمندانه 
داشــته ایم که نشان از شــرایط رضایت بخش هوش هیجانی 

محسوب می شود.
محمدرضا پور دستمالچی، مشاور تحصیلی، در خصوص ضرورت 
هوش هیجانی در آزمون سراسری با بیان اینکه هوش هیجانی به 
شکل  های مختلف در آزمون سراسری سنجیده می شود، مطرح 
کرد: »با تغییر نگرش خود می توان هوش هیجانی را برای آزمون 

سراسری تقویت کنیم.«
وی ادامه داد: کنترل هیجان ناامیدی، کنترل هیجان ایده آل 
گرایی، کنترل هیجان اضطراب و مقایســه، کنترل هیجان بی 
خیالی، کنترل هیجان بی تفاوتی و مواردی از این قبیل می تواند 

مسیر موفقیت در آزمون سراسری برای داوطلبان را هموار کند.
عملکردیهوشمندانهدرجلسهکنکورداشتهباشیم

پور دســتمالچی با اشــاره به اینکه برای یک داوطلب آزمون 
سراسری ،تقویت هوش هیجانی تاثیر بسزایی در روند نتیجه 
گیری وی دارد، بیان کرد: این مساله موجب می شود تا در جلسه 
آزمون رفتار هوشمندانه داشته باشد، با نگاهی منطقی آزمون ها 
را تحلیل کرده و رفتار خود را اصالح کند، رفتار دیگران تأثیری 
در عملکرد او نداشته باشد و با تمام توان برای رسیدن به هدفش 
تالش کند.این مشــاور تحصیلی با بیان اینکه داشــتن رفتار 
هوشمندانه در جلسه آزمون به معنی کنترل ذهن است، افزود: 
به عنوان مثال مهم نیست که به همه سؤاالت پاسخ داده شود و 
برخالف شایعه های موجود، درصد ۱00 نسبت به سایر درصد ها 

هیچ برتری و امتیازی ندارد.
وی تصریح کرد: در واقع تمامی سؤاالت در آزمون سراسری برای 
سنجش علمی داوطلبان نیست برخی سواالت برای سنجش 
هوش هیجانی است و داوطلبانی که روی این سواالت )سواالت 
مبهم( مکث می کنند درصد کمتری کسب کرده بنابراین هوش 
هیجانی کمتری دارند که با تمرین و یادآوری این مهارت )هنر 
آزمون دادن( در آزمون  های آزمایشی می توان هوش هیجانی 

را تقویت کرد.

هنرچگونهآزموندادن،کلیدیطالییبرایموفقیت
درکنکور

موفقیت در آزمون سراســری تنها با باال بودن اطالعات میسر 
نیست و نیازمند به کارگیری هنر آزمون دادن است که این مساله 
باید در آزمون های پایانی مورد توجه و تمرین دانش آموزان قرار 
گیرد تا میزان تســلط بر آن افزایش یافته و شکلی عملیاتی در 

جلسه کنکور پیدا کند.
پور دستمالچی در این باره با بیان اینکه هنر آزمون دادن شامل 
۱0 تکنیک است، اظهار کرد: این حق را برای خود قائل شویم 
که به تعدادی از سواالت پاســخ ندهیم، در مرحله اول فقط  به 
سواالتی  که مطمئن هستیم ، پاسخ دهیم. وقت هر درس را فقط 
به همان درس اختصاص داده و زمان پاسخ گویی به هر درس را 

کاهش بدهیم تا در انتها زمان برای مرور ایجاد شود.
وی ادامه داد: زمان شروع پاسخگویی به هر درس را در ابتدای 
همان درس بنویسیم، هر ۱0 سوال یک بار زمان و شماره پاسخ 
برگ را کنترل کنیم، اگر زمان پاسخ گویی به سواالت یک درس 
به اتمام رسید و برخی ســواالت آن هنوز باقی مانده بود تست 

های مربوطــه را ر ها کنیم، 
در زمان مرور ابتدا ســواالت 
را نخوانده و بعد به ســواالت 
عالمــت دار جــواب دهیم، 
هر زمان که دچار آشــفتگی 
ذهنی شدیم با مصرف مواد 
قندی، تنفس عمیق، کشش 
عضالنی، رعایــت وضعیت 
نشستن و ایجاد افکار مثبت 
حدود انرژی اولیه را در خود 
ایجاد کنیم و فراموش نکنیم 
دیگران هیــچ تاثیری روی 
نتیجه ما نخواهند داشــت و 
کافی است ما به درصد دلخواه 

خود دست یابیم.
چگونهآزمونسراسری
رادرمنزلشبیهسازی

کنیم؟
توجه به هنــر آزمون دادن و 
دستیابی به این مهارت نیاز به 

تمرین دارد تا در جلسه کنکور به طور کامل قابلیت اجرایی پیدا 
کند بنابراین در این روز های باقی مانده باید خود را با این شرایط 
هماهنگ کرد تا مسیر حرکت به سمت رشته و دانشگاه دلخواه 
فراهم شــود. این کار نیاز به شبیه سازی شرایط کنکور و پیاده 

کردن مهارت های یادشده دارد.

درواپسینروزهاینزدیکبهکنکورسراســریعالوهبرآمادگیتحصیلیبرایدستیابیبهنتیجهای
مطلوبهنرچگونهآزموندادنومدیریتشرایطازاهمیتبســزاییبرخورداراستومیتوانآنرا
حلقهایمفقودهدرکسبموفقیتدانستبنابراینداوطلبانبایدباآمادگیکاملدرجلسهکنکورشرکتکنند.

چند نکته طالیی در روزهای پایانی مانده به »کنکور«

موفقیتدرآزمون
سراسریتنهابا

باالبودناطالعات
میسرنیستو

نیازمندبهکارگیری
هنرآزموندادن

استکهاینمساله
بایددرآزمونهای
پایانیموردتوجه
وتمریندانش

آموزانقرارگیرد
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يادداشت
بازسازی آثار شش هزار ساله نطنز در 15 کارگاه مرمتی

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان گفت: 15 کارگاه مرمتی 
برای بازسازی تاریخ شش هزار ساله شهرستان نطنز فعال شده است.

اخبار

رییس اداره زندان گلپایگان گفت: با اجرای طرح  هر مســجد آزادی یک زندانی در مــاه مبارک  گلپايگان
رمضان، آزادی 11 زندانی جرایم غیر عمد در گلپایگان صورت گرفت.
غالمرضا حبیبی اظهارداشــت: با برگزاری نخستین جلسه در شب 
هفدهم ماه مبارک رمضان در امامزاده ابراهیم)ع( روستای سعیدآباد 
گلپایگان، از سوی مردم  خیر و نیکوکار روستاهای درب امامزاده و 
کنار رودخانه کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شــد و 2 زندانی 

جرایم غیرعمد زندان گلپایگان آزاد شدند.
وی افزود: در شب 19 ماه مبارک رمضان نیز از سوی هیئت امنای 
امامزاده 17 تن گلپایگان 2 میلیون و 400 هزار تومان، جمع آوری و 

زمینه آزادی یک زن زندانی جرایم غیرعمد فراهم شد.
رییس اداره زندان گلپایگان گفت: با کمــک  7 میلیون و 600هزار 
تومانی  اعضای گروه ورزشی باشگاه فرهنگی ورزشی تختی گلپایگان، 
زمینه آزادی 2 زندانی جرایم غیرعمد زندان گلپایگان فراهم شــد؛ 
همچنین در مراسم اختتامیه مسابقات فوتبال جام رمضان با کمک 
پیشکسوتان فوتبال شهرستان، زمینه آزادی یک زندانی دیگر نیز 

فراهم شد.

مسئول محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد  اصفهان
کشاورزی استان اصفهان گفت: GAPتنها به بحث 
سالمت محصول محدود نیست بلکه سالمت محیط زیست، بهداشت 

مزرعه، کشاورز و منابع پایه را هم شامل می شود.
حمید رضا رحمانی در حاشــیه بازدید کارشناســان و متخصصان 
سازمان جهاد کشاورزی از مزرعه GAP پیاز شهرستان فالورجان 
اظهار کرد: GAP یک سیســتم پایدار برای تولید محصول سالم در 
دنیاست، در حقیقت تولید محصول سالمی که باقی مانده سم و کود 
آن در حد مجاز باشد، در سیستمی قرار می گیرد که از فرآیندهای 
 GAP قبل از کشت تا زمان مصرف نهایی را دنبال می کند و این همان
اســت. وی ادامه داد: ما نیز برای تولید محصول ســالم و با کیفیت 
نیاز به استفاده از سیستم GAP داریم، در همین راستا تا کنون 33 
مورد GAP در سطح کشور تدوین شــده، اما مشکل اینجاست که 
این GAP ها اجرایی نبوده و صرفا ترجمه ســایر GAP ها در سطح 
دنیا هستند، لذا برای اجرایی شدن باید دستور العمل آنها به گونه ای 

تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشند.
مسئول محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان اضافه کرد: در همین ارتباط و برای تولید محصول سالم در 
کشور پس از تهیه GAP ها، این آیین نامه ها به مرحله اجرا در می آیند 
تا نواقص آن شناسایی و رفع شــوند؛ سپس در سطح کشور اجرایی 
خواهند شد. رحمانی ادامه داد: در همین ارتباط، دفتر محیط زیست 
و سالمت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با همکاری 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، اقدام به 
طراحی GAP پیاز در طول بیش از یک سال کرد و از بهمن ماه سال 
گذشته، با انجام کشت در پایلوت های اجرایی استان در دو شهرستان 
فالورجان و فریدن، مراحل اجرایی این آیین نامه در استان کلید خورد 

تا نواقص و مشکالت احتمالی آن شناسایی شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون گفت:  کمبــود آموزگار و فضای آموزشــی، چالش ســال تیران
تحصیلی جدید در این منطقه است.

علیرضا مرزبان افزود: بازنشستگی 65 معلم در پایان سال تحصیلی فعلی 
و بازنشستگی بیش از50 معلم در ابتدای سال تحصیلی فعلی، ترخیص 
سربازان معلم و درخواست انتقالی برخی از معلمان ، کمبود معلم در 
تیران و کرون را افزایش داده است. برخی از معلمان مدارس شهرستان 
از مناطق دیگر استان در این منطقه دعوت شده اند که تعدادی از آنها 
درخواست انتقال به شهرستان خود را دارند و این موضوع کمبود میزان 
معلم را افزایش می دهد. وی بیان کرد: برخی از معلمان حق التدریس 
به کادر آموزگاری افزوده شده اند اما این موضوع به حل مشکل کمبود 
معلم کمک نمی کند که اگر در گذشته نسبت به این نیاز مهم تدبیری 
اندیشــیده شــده و پیش بینی ها صورت گرفته بود اکنون با چنین 
چالش هایی روبه رو نبودیم. وی همچنین گفت: باتوجه به فرسودگی 
برخی از مدارس، تاسیس مدرســه در برنامه قرار گرفته و این موضوع 
نیزجزوچالش های آموزش و پرورش شهرستان است که برای رفع این 
مشکل جلسه مشترکی با حضور فرماندار شهرستان در اداره کل نوسازی 
مدارس برگزار شده و اداره کل نوسازی مدارس برای مرمت و احداث 

مدارس قول مساعد داده است.

با مسئوالن

مدیر کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
شهرســتان ســمیرم گفت: مجموع 
کمک های ماه رمضان به این نهاد افــزون بر 2 میلیارد 
و 400 میلیون ریال بــود. علی قربان افشــاری اظهار 
کرد: یک میلیاد ریال از این مبلغ اختصاصی ایتام تحت 
پوشــش بوده و 650 میلیون ریال نیز از محل صدقات 
جمع آوری شــده اســت. وی افزود: مرکز نیکوکاری 
بیت العباس و ثامن الحجج سمیرم نیز 900 میلیون ریال 
کمک نقدی و غیر نقدی را جمع آوری کرده و به دست 
نیازمندان رساندند. وی با بیان اینکه به 133 خانوار در 
طرح محســنین کمیته امداد خدمت رسانی می شود، 
گفت: 254 یتیم با سرانه یک میلیون و 200 هزار ریال در 
ماه نیز در حمایت حامیان معرفی شده این نهاد هستند. 
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان سمیرم، 
سپس به طرح خودکفایی این نهاد اشاره کرد و گفت: 2 
هزار و 700 طرح خودکفایی در چند سال اخیر اجرا شده 
و کمیته امداد از دستگاه هایی است که همواره رتبه اول 

اشتغال زایی را داشته است.

مدیر اداره آب و فاضالب شهرســتان   اردستان
اردستان گفت: 100درصد جمعیت 
شهرهای اردستان، زواره و مهاباد و تعداد 40 هزار نفر از 
مردم شهرستان تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی 
قرار دارند. سید عباس شریعتمدار با بیان اینکه 13 هزار 
و 800 انشعاب توسط اداره آبفا واگذار شده است تصریح 
کرد: عالوه برجمعیت شهری، 30 روستای شهرستان نیز 
از انشعاب آب شهری برخوردار بوده و 80 روستا نیز به 
وسیله تانکر آبرسانی می شــوند. مدیر آبفای اردستان 
گفت: به دلیل کویری بودن منطقه و گرمی هوا، متوسط 
مصرف سرانه آب شهرستان 250 لیتر در هرشبانه روز و 
در شــهر مهاباد 300 لیتر اســت که 100 تا 150 لیتر 
بیشتر از حد اســتاندارد محسوب می شود. شریعتمدار 
افزود: 79درصد مشترکان در اردســتان و زواره در حد 
اســتاندارد و 3 درصد باالی 40 مترمکعب درماه و بقیه 
بین 20 تــا 40 متر مکعــب مصرف آب دارنــد که به 
مشترکان پرمصرف به صورت کتبی اخطار داده شده که  
در صورت عــدم رعایت ضوابط با آنهــا برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

 کمک 2/4میلیارد ریالی 
به کمیته امداد سمیرم 

100 درصد جمعیت اردستان 
تحت پوشش آب شرب سالم

سال هاست که ساکنان شــهرهای اطراف کارخانه ذوب آهن 
شاهد بروز بوی بســیار مشمئز کننده ای هســتند که از آن 
به عنوان بوی کک یاد می شود و درســت از همین جابود که 
نگرانی های مردم از بعد ســالمت و رفاه بیشتر شد؛ چراکه به 
گفته اکثر ساکنان شهرستان لنجان، شاید قرار بوده با حضور 
این صنعت در شهرستان لنجان سرمه در چشمان مردم کنند، 
اما پس از سال ها نه تنها اشتغال این کارخانه نصیب جوانان این 

شهرستان نشد بلکه زدند چشمانشان را هم کور کردند.  
از سوی دیگر با وجود اینکه سال هاست به طور مداوم و مکرر 
از معضل آالیندگی کارخانه ذوب آهن ســخن گفته می شود 
اما متاسفانه کمتر شاهد به کارگیری اقدامات عملی مناسب 
از سوی دستگاه های مسئول بوده  و تنها شاهد اخباری مبنی 
بر نصب کنورتورهای جدیــد و پیگیری در ایــن حوزه بوده 
ایم و از ســوی دیگر طی ســال های گذشــته بارها خبرهای 
متعددی از شکایت محیط زیست اصفهان از کارخانه ذوب آهن 
روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و تیترهای بســیاری 
زینت بخش روزنامه ها و رسانه ها شد که با توجه به عدم تحقق 
وعده های زیســت محیطی شــرکت ذوب آهن درباره کاهش 
و کنترل آالیندگی خود، پرونده ای در ایــن زمینه در مراجع 
قضائی استان تشکیل شده و به زودی حکم نهایی در این مورد 

صادر می شود  اما همچنان نتیجه قطعی به مردم این شهرستان 
گزارش نشده است. در این میان نکته قابل توجه آن است که 
حتی تنها نمایشگر آلودگی محیط و کیفیت هوا در زرین شهر 
مدت هاســت حال و روزی به مراتب بدتر از وضعیت آلودگی 
هوا در این شــهر دارد و تنها مردم نظاره گــر تابلویی خاموش 
در این شهر هستند و این سوال در ذهن مردم مطرح است که 
چرا این تابلو باید خاموش باشد؟ آن هم تابلویی که در راستای 
اطالع رسانی به مردم نصب شده تا وضعیت میزان آالیندگی هوا 
را که حق مردم شهرستان است گزارش کند. مگر جز این است 
که  فعالیت چنین تابلویی برای آن است که مردم در هنگام خطر 
با تدابیر الزم بتوانند وضعیت موجود را برای خود و فرزندانشان 

کنترل کنند؟
یکی از وظایف ســازمان حفاظت محیط زیست، جمع آوری 
اطالعات و ارائه آن به مردم به صورت شفاف است، اما متاسفانه 
در شهرستان صنعتی لنجان شاهد آن هستیم که این تالش ها 
تاثیر چندانی در سیاست گذاری ها برای کاهش آلودگی هوا 
نداشته و ماه هاست که تنها نمایشگر آلودگی محیط و کیفیت 
هوا در این شهرستان خاموش اســت و این در حالی است که 
آلودگی هوا برای ساکنان شهرستان لنجان به مسئله ای غم انگیز 
و دیدن یک روز پاک به آرزویی برای ساکنین این منطقه تبدیل 

شده است. ساکنان شهرهای زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، 
ورنامخواست که به نوعی با کارخانه ذوب  آهن همجوار هستند، 
از شدت آالیندگی این کارخانه ناراضی بوده و به اعتقاد آنها این 

واحدها از استانداردهای زیست محیطی الزم برخودار نیست.
عضو شورای اســالمی  زرین شهر می گوید: ســاز شعله های 
کوره های ذوب آهن این شــهر سال هاست که کوک نیست و 
همین امر باعث  شده  دود این آتش چشم و سینه مردم شهر 
را بســوزاند؛ مردمی که دیگر ســرفه ها جان آنها را به لبشان 

رسانده است.
حجت االسالم مجید ســبکتکین افزود: تاکنون پیگیری های 
فراوانی از طرف مردم و مسئوالن صورت گرفته، ولی همچنان 
مردم از بوی بد این کارخانه در ســتوه هستند و من به عنوان 
نماینده مردم در شــورای اسالمی زرین شــهر، هر روز شاهد 
مراجعه مردمی به دفتر شورای اســالمی این شهر برای رفع 
آالیندگی های موجود هستم و همواره از ما پاسخ قانع کننده 

می خواهند.
وی عنوان کــرد: البته کارخانه ذوب آهــن نیز پیگیری هایی 
را انجام داده اما به نظر می رســد این مهم کافی نبوده است و 
متاسفانه مدیران ذوب آهن نتوانسته اند به وعده های خود در 
رفع نواقص و آلودگی های زیست محیطی در زمان مد نظر اقدام 
کنند. سبکتکین با اشاره به اینکه توسعه با تکنولوژی روز باید 
شکل گیرد بیان کرد: در فرآیند تولید و توسعه، اشتغال زایی و 
درآمدزایی شکل می گیرد و از بین بردن کارخانه ها کار اشتباهی 
است، بنابراین اولین آسیب کارخانه های آالینده برای صاحبان 
و کارگران آنهاست، از این رو برای جلوگیری از آلودگی هوا باید 

مدیریت صحیح اعمال شود.
احمد صادقی در خصوص فعالیت های کارخانه ذوب آهن برای 
مقابله با آلودگی های این کارخانــه گفت: کارخانه ذوب آهن 
با کاشــت چندصد هکتار درخت، دیدگاه خود را در مقابله با 
آالینده های کارخانه به نمایش گذاشته زیرا چنانچه این اقدام 
صورت نمی گرفت، ضریب اکسیژن در منطقه کمتر از حد مجاز 

می شد و مشکالتی را برای مردم ایجاد می کرد.
وی به دیگر اقدامات زیســت محیطی این شــرکت در دوره 
جدید مسئولیت خود اشــاره کرد و یادآور شد: جلوگیری از 
خروج آب های سمی و تعطیلی 9 حوضچه آب سمی با دستور 
بنده صورت گرفت و فناوری روز دنیا برای گرفتن ســموم آب 
ُکک سازی انجام شده است. وی افزود: حوضچه های فاضالب 
باید مدرن شود چون روباز است و در این صورت هیچ بویی به 
همراه نخواهد داشت؛ از ســوی دیگر با تعطیلی تصفیه خانه 
فاضالب شرکت واقع در محوطه بیرونی کارخانه، خرید و نصب 
تجهیزات مدرن برای ســاخت تصفیه خانه در داخل کارخانه 

صورت گرفته است.
مدیرعامل شــرکت  ذوب آهن تصریح کرد: نوسازی سیستم 
ال اف)هــای( کنورتور و آگلومراســیون ذوب آهــن فراتر از 
توصیه های محیط زیست بوده و ما در تالش هستیم با ایجاد 
مدیریت بازرسی، روی عملکرد کارکنان در شیفت شب برای 
انجام بهتر وظایف آنها کنترل بیشتری داشته باشیم تا شاهد 

کاهش بوی کک باشیم.

 سمیرم

معاون طب سنتی وزارت بهداشــت گفت: با توجه به وجود بیش از 600 گونه گیاه دارویی در نطنز،  تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات گیاهان دارویی در نطنز، گام بســیار مهمی در این حوزه است و نطنز
می تواند به عنوان شهر پایلوت در حوزه گیاهان دارویی مطرح شود.

محمود خدادوست اظهار کرد: در فاصله برگزاری جشنواره نخست تا امروز، سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان 
نطنز با رشد 30 درصدی روبه رو بوده و زمینه توسعه بیشتر تولید گیاهان 

دارویی در بخش کشاورزی منطقه کامال وجود دارد.
وی با اشــاره به تنوع آب و هوایی نطنــز تاکید کــرد: از آنجایی که این 
شهرســتان دارای تنوع آب و هوایی متفاوتی اســت به طــوری که هم 
کوهستانی و هم کویری است، تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات گیاهان 
دارویی در نطنز امری مهم برای توســعه این بخش در منطقه و کشــور 

محسوب می شود.
 خدادوســت در پایــان یادآور شــد: برگــزاری کارگاه های آموزشــی 
 در زمــان برگــزاری جشــنواره و خــارج از آن، دایــر کردن رشــته 
گیاهان دارویی در دانشــگاه های شهرستان و کشــور، یکی از نخستین 
 و مهم ترین گام های توســعه کشــاورزی در حوزه کشــت و تولید گیاهان دارویی است که باید بیشــتر مورد توجه 

قرار گیرد.

معاون طب سنتی وزارت بهداشت مطرح کرد:

ضرورت تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات گیاهان دارویی در نطنز

نماینده مردم نطنز در مجلس در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره گیاهان دارویی نطنز اظهار کرد: 
با توجه به قرارگیری در ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سعی شده است جشنواره در حوزه 

گیاهان دارویی کمک شایانی به اشتغال و تولید در عرصه اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
مرتضی صفاری نطنزی افزود: شهرســتان نطنز دارای موقعیت ارتباطی، تاریخی و طبیعی اســت که موجب شده 

این شهرســتان در کشــور از جایگاه خاصی برخوردار باشد که یکی از 
بزرگ ترین مزیت و ظرفیت آن موقعیت گردشگری است که 1800 اثر 

تاریخی و بقاع متبرکه متعدد آن گویای این موضوع است.
وی تاکید کرد: منطقه آب و هوایی نطنز نیز از مزایای گردشگری در نطنز 
است که مناطق کوهســتانی و کویری را باهم در خود جای داده است و 
پوشش گیاهی منطقه نیز می تواند به صنعت گردشگری و تولید گیاهان 

دارویی کمک کند.
صفاری اضافه کرد: توجه و تمرکز در بحث گیاهان دارویی و گردشگری 
در محــور اقتصاد مقاومتی مــی تواند تحولی بزرگــی در رونق صنعت 
گردشگری و اشــتغال زایی ایجاد کند و مهم ترین محور توسعه نطنز نیز 

برنامه ریزی روی این موارد است. صفاری خواستار معرفی نطنز به عنوان یک بندر خشک شد و گفت: از ظرفیت های 
طبیعی و صنعتی شهرستان می توان در امر تولید، کشاورزی و صادرات موفق استفاده کرد.

نماينده مردم نطنز در مجلس:

نطنز به عنوان بندر خشک معرفی شد

قاب روز

به گزارش ايمنا از شهرستان لنجان، امروز ديگر نمی توان نقش صنايع را در آلودگی هوای لنجان 
کتمان کرد؛ چراکه  انتشار بوی آزار دهنده کارخانه ذوب آهن در زرين شهر در طول شب خواب 
راحت را از چشم مردم نه تنها اين شهر بلکه شهرهای شهرستان لنجان گرفته و نگرانی ها را در خصوص میزان 

آاليندگی اين کارخانه ها هر روز بیشتر می کند.

نطنز

 با اجرای طرح »هر مسجد آزادی يک زندانی« در گلپايگان؛

  11 زندانی جرایم غیرعمد 
آزاد شدند

اجرای GAP پیاز به صورت پایلوت 
در فالورجان و فریدن

مشکل عمده آموزش و پرورش تیران و کرون؛ 

کمبود آموزگار و فضای آموزشی

رییس دادگســتری تیران گفت: رفتارهای سلیقه ای و 
احساسی در حوزه قضائی موجب کاهش جرم نمی شود 
بلکه باید تغییر رفتار صورت گیرد. محمدرضا محمدی افزود: تغییر رفتار 
در نهاد خانواده، مدارس و تشکل های فرهنگی باید صورت گیرد و رفتار 
احساساتی و ضربتی نه تنها موثر نیست بلکه نتایج عکس داشته و بد بینی به 
نظام نیز ایجاد می کند. وی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال بیش 
از 2 هزار و 790 فقره پرونده در دادگستری تیران تشکیل شده بیان کرد: 
بیش از 2 هزار فقره پرونده بررسی شده و مابقی نیز در حال رسیدگی است و 
با تالش مردم و ادارات و نهادهای اداری و خدماتی می توان بخش زیادی از 
پرونده های قضائی را کاهش داد. رییس دادگستری شهرستان تیران و کرون 
گفت: این منطقه از جمله شهرستان های دارای امنیت، سالمت اخالقی و 
با مردمانی اخالق مدار اســت؛ اما ورود نزدیک به 10 هزار فقره پرونده به 

دادگستری در سال گذشته برای این شهرستان زیبنده نیست.

دبیر دومین جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی و گیاهان  
دارویی نطنز گفت: کشــت گیاهان دارویی در شهرستان 
نطنز تقریبا 40 درصد افزایش داشته است. محمودرضا فقیهی اظهار کرد: 
تالش شــده با همکاری متخصصان، برندی متناسب با موضوع و هدف این 
جشنواره در شهرستان پایه ریزی شود تا بتوانیم حرکتی موفق و رو به جلو 
برای استفاده از پتانسیل های خاک زرخیز نطنز داشته باشیم. وی تصریح 
کرد: در فاصله جشنواره نخست تاکنون نزدیک به دو هزار ساعت مذاکره و 
نشست با مسئوالن، مدیران و متخصصان در ارتباط با برگزاری جشنواره دوم و 
دستیابی به اهداف پیش رو برگزار شده که خروجی این جلسات، نتایج مثبتی 
بوده است. وی  افزود: پس از برگزاری جشنواره نخست تاکنون میزان کشت 
گیاهان دارویی در شهرستان نطنز تقریبا 40 درصد افزایش داشته است که 
در حال حاضر حدود 220 هکتار زعفران، 90 هکتار گل محمدی و صد هکتار 

گیاهان با کاربرد درمانی در اراضی کشاورزی منطقه کشت می شود.

رفتارهای سلیقه ای در 
حوزه قضائی، موجب 
کاهش جرم نمی شود

 افزایش 40 درصدی 
 کشت گیاهان دارویی

در نطنز

نطنز  تیران

هوایی که بوی کک می دهد

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر؛

شروع به کار نمایشگاه 
پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی در لنجان

لنجان
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فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، از کشــف محموله قاچاق لوازم یدکی 
خودرو در شهرستان بروجن خبر داد. غالمعباس غالمزاده  اظهار داشت: ارزش ریالی 

این محموله قاچاق بیش از یک میلیارد ریال تخمین زده شده است.

کشف محموله قاچاق لوازم یدکی خودرودر چهارمحال و بختیاری
یادداشت

خانواده و چالش اوقات فراغت
فصل تابستان که از راه می رسد 
بســیاری از خانواده هــا درگیر 
مسئله اوقات فراغت فرزندانشان 
می شوند. روزهای اول تعطیالت 
شاید هم برای بچه ها خوشایند باشد و هم برای والدین؛ چون بعد 
از نه ماه درس و تالش و دلشوره های امتحان و نگرانی برای نتایج ، 
صبح زود بیدار شدن و رفت و آمدها و غیره، این فکر که فعال خبری 
از کار و تکلیف و قید و بندهای مختلف نیست، باعث می شود همه 
خانواده به خاطر این تغییر جدید در شــیوه زندگی خود احساس 

خوبی داشته باشند. 
افراط و تفریط 

روی ســخنم با دو گروه از این والدین است؛ یک دسته آنهایی که 
بدون هیچ نظارت و کنترلی به فرزندانشان اجازه می دهند روزهای 
خود را بی هدف و بی برنامه و با زیاده روی در بعضی کارها به شب 
برســانند، دیر بخوابند و دیر بیدار شــوند و نمی توانند آگاهانه و 
مقتدرانه زمان بازی آنها را کنترل کنند؛ بدون در نظر گرفتن پیامد 
بعضی بازی ها و آســیب های ناشــی از آنها و یا بیرون ماندن های 
طوالنی مدت و بی خبر بودن از آنها که برای فرزندشان ایجاد می 
کنند، تسلیم خواســته ها و تمایالت آنها می شوند و  دسته دیگر 
والدینی که بی هیچ مالحظــه و توجهی برای فرزندان خود برنامه 
ریزی کرده و مجبورشــان می کنند طبق میل آنها عمل کنند و 
گاهی آنقــدر در این کار افراط می کنند که حتی از فرزندانشــان 
نمی پرســند به چیز و چه نوع فعالیتی تمایــل دارند. تعطیالت 
طوالنی مدت مدارس در تابستان خیلی وقت ها باعث جر و بحث ها 
و دلخوری های والدین با نوجوانانشان می شود. بسیاری از نوجوانان 
از اینکه والدینشــان به عالقــه آنها توجه نمی کننــد و تعطیالت 
تابستانشــان را با کارهایی پر می کنند که تمایلــی به آن ندارند، 
ناراضی و عصبانی هســتند و در این زمینه واکنش های عجیب و 
غریبی از خودشان نشان می دهند. به نظر می آید برخی از والدین 
می خواهند تمام آرزوها و خواســته هایی را که خود به آنها دست 
نیافته اند، از طریق فرزندانشــان فراهم کنند؛ حتی اگر به قیمت 
نارضایتی آنها باشد. در واقع بدون هیچ مالحظه ای از نوجوان خود 
انتظار دارند که تمام ســاعات روز و هفته را به کارهایی که دوست 
ندارند بپردازند. نوجوانی می گفت : پدر و مــادر من گاهی آنقدر 
زیاده روی می کنند که حتی وقتی تلفنی با دوستان حرف می زنم 
به من می گویند چرا وقتت را تلف می کنی . پاشویه کار مفید انجام 
بده. آخه مگه میشه همه اش کار مفید کرد؟ خودشان تمام روز کار 
می کنند و تفریح و سرگرمی هیچ مفهومی براشون نداره، توقع دارن 
منم مثل خودشون باشم . من دوست ندارم این طوری زندگی کنم. 
دوست ندارم به زور مامان و بابام زبان بخونم ، موسیقی یاد بگیرم، 
کالس نقاشــی برم و فوتبال بازی کنم . به من می گن باید ورزش 
کنی، خب باشه قبول ، می دونم ورزش برای سالمتیم خوبه ، اما دلم 
می خواد با دوستام برم دوچرخه سواری ، اصال برم کوه ، خب اینم 
ورزشه دیگه ، مگه نیست ؟ نه خودشان اهل گردش و خوش گذرونی 
هستند نه به من اجازه می دن. نه ماه رفتم مدرسه ، درس خوندم ، 
براشون نمره های خوب آوردم )!( حاال دلم می خواد یه کم تفریح 
کنم که اینا اجازه نمی دن. تمام وقــت منو با این کالس های جور 
واجور گرفتند، بــرای همینم تصمیم گرفتــم دیگه هیچ کدوم از 

کالس هامو نرم، ببینم چه کار می تونن بکنن!
چه کار باید کرد؟

برای جلوگیری از این نوع رفتارهای اعتراض آمیز نوجوانتان، از به 
کار بردن زور و فشار و ســختگیری های بی مورد اجتناب کنید. با 
بهبود و گسترش روابطتان با او و توجه به عالیق و سالیق فرزندتان 
برای اوقات فراغتش برنامه ریزی کنیــد. با ایجاد تعادل بین کار و 
سرگرمی و تفریح هم خودتان و هم فرزندتان کسب انرژی کنید. 
تفریح حق طبیعی و نیاز همه بچه ها حتی بزرگساالن است. فکر 
نکنید وقتی کودکان به نوجوانی می رســند دیگر نیازی به بازی و 
تفریح ندارند. کار زیاد برای هیچ کس خوب نیست، حتی برای شما؛ 
چه رســد به نوجوانی که نیاز به تحرک و شادی و نشاط دارد ، آن 
هم به شیوه ای که خودش ترجیح می دهد و به انتخاب خودش . 
به جای کالس های مختلف، با برنامه ریزی درست و نظرخواهی از 
نوجوانتان و به همراه خانواده به گردش و تفریح بپردازید . به جای 
آنها تصمیم نگیرید . به آنها فرصت بدهید که ساعاتی هم با دوستان 
خوبشان شاد باشند. از االن مفهوم کار برای زندگی نه زندگی برای 
کار را به آنها بیاموزید. کار و تفریح هــر دو با هم کیفیت زندگی را 
افزایش می دهند ، با نادیده گرفتن یکی و چســبیدن به دیگری 
خوشی و آرامش را از خود و خانواده تان نگیرید . تفریح سالم برای 
نوجوانان بازدهی آنها در سال تحصیلی بعدی را باال می برد . همین 
امروز در کنار فرزند نوجوان خــود از زندگی لذت ببرید . مطمئن 
باشید فردا دیر خواهد بود . چرا که وقتی نوجوان بزرگ تر می شود 
دیگر فرصتی برای با او بودن نخواهید داشت و طبیعی است فاصله 
ای که بین شما و فرزندتان ایجاد شده را دوستانش پر خواهند کرد. 

تفریح ، اتالف وقت نیست؛ بلکه یک نیاز برای زندگی سالم است.

افزایش ۲۴ درصدی مصرف بنزین 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و 
بختیاری از افزایش ۲۴ درصدی مصرف بنزین ســوپر طی ســال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان خبر داد.
مجتبی سرداری اظهار کرد: ســال جاری میانگین فروش روزانه 
بنزین سوپر در سطح استان ۲۱ هزار و ۷۴۲ لیتر بوده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: میانگین فروش روزانه بنزین معمولی ۷۴۸ هزار 
و ۱۰۱ لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد 

افزایش داشته است.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و 
بختیاری توضیح داد: در مجموع ۴ میلیون و ۷۷۷ هزار لیتر بنزین 
اعم از سوپر و معمولی به مصرف خودروها در سطح استان رسیده 

است.
وی تصریح کرد: افزایش عمومی مصرف فرآورده بنزین در سطح 
اســتان وهمچنین ترددهای اســتانی مرتبط با انتخابات ریاست 
جمهوری و سفر گردشگران به این خطه، ازعلل عمده رشد مصرف 

فرآورده بنزین در این بازه زمانی است.
ســرداری افزود: در همین بازه زمانی فروش نفت کوره در استان 
۷۰/۸ درصد و فروش نفت ســفید ۳۱/۸ درصد کاهش داشته که 
تالش در راستای تبدیل سوخت و جایگزین شدن گاز طبیعی به 
جای مصرف نفت سفید، علت اصلی کاهش مصرف این فرآورده ها و 
سوخت فسیلی در صنایع و کارخانه های حرارتی استان بوده است.

غالمرضا محمدی با اشاره به شعار سال تحت عنوان »اقتصاد 
مقاومتی، تولیــد و اشــتغال« اظهار کرد: ســازمان تامین 
اجتماعی، پیگیر عملیاتی شدن بخشودگی جرایم کارگاه های 

فعال بوده است.
وی افزود: جرایــم 6۲۰ کارگاه فعال در اســتان که حدود 
۱۲میلیارد تومان بدهی دارنــد، در صورت پرداخت به موقع 
این بدهی، دو میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان از آن بخشــوده 

خواهد شد.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: پس 
از ابالغ بخشنامه بخشودگی جرایم، فاز اول آن از ۲۷ خرداد 

ماه سال گذشته آغاز شد و به مدت سه ماه ادامه داشت.
محمــدی بیان کــرد: در ایــن فــاز ۱9۱ کارگاه، متقاضی 
بخشــودگی جرایم بودند که از این تعداد، بخشودگی ۱۴۱ 

کارگاه تایید شد و مابقی مشمول این طرح نشدند.
وی تصریح کرد: در این مقطع به دلیل وجود مشکل نقدینگی 
کارگاه های تولیدی که ناشــی از رکود بازار بود، استقبال در 

حد انتظار نبود.
مدیرکل ســازمان تامین اجتماعی استان ادامه داد: صنوف، 
شرکت های دولتی، خدماتی، پیمانکاری و شهرداری در فاز 
اول مشمول بخشودگی نبودند ولی در فاز دوم این گروه نیز 
قوانین بخشــودگی جرایم اعمال شــد و از ۱9 دی ماه سال 
گذشته تا شش اردیبهشت ماه سال جاری در چارچوب این 

قانون، مهلت ارائه در خواست داشته اند.
وی گفت: در فــاز دو حدود 5۳۳ کارگاه برای بخشــودگی 
درخواســت دادند که ۴۷9 مورد مشــمول بخشودگی قرار 
گرفتند و تفاهم شدکه نسبت به پرداخت دیون به صورت نقد 

و اقساط اقدام نمایند.
محمدی با اشــاره به اینکه از مجموع ۷۲۴ درخواست ارائه 
شــده به ســازمان تامین اجتماعی برای بخشودگی جرایم، 
6۲۰ کارگاه از این قانون اســتفاده کردند، ادامه داد: از این 
6۲۰ کارگاه تاییدشده، بدهی ۳۴ کارگاه به دلیل عدم مراجعه 
برای تعیین تکلیف بدهی و یا عدم پرداخت به موقع اقساط، به 

حالت اول بدون بخشودگی برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه اگــر کارفرمایان مدیون، بدهی را به صورت 
نقد به این ســازمان پرداخــت کنند کل جرایــم به صورت 
صددرصد بخشیده می شــود، افزود: پرداخت در ۱۸ قسط، 
از ۸5 درصد، در۲۴ قســط، از ۷5درصد، در۳۰ قســط، از 
6۰درصد و در ۳6 قســط، از 5۰ درصد بخشــودگی جرایم 

برخوردار می شود.
محمدی اضافه کرد: براساس مبلغ بدهی، کمیته مربوطه با 

تعداد اقساط درخواستی کارفرما موافقت می کند.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان درخصوص شرایط 
خوش حسابی خاطرنشان کرد: در فاز دوم اجرای طرح، اگر 
کارگاه فعال باشد و از تاریخ بحران به قبل از آن، ۴ ماه از ۱۸ 
ماه فعالیت، لیست و حق بیمه را در زمان قانونی به این نهاد 
 ارائه داده باشد، مشمول استفاده از قانون بخشودگی جرایم 

می شود.

اخبار

ادای احترام مسئوالن استان 
به مزار شهید رحمان استکی

همزمان با هفتم تیرماه، ســالروز عروج ملکوتی شهید 
بهشــتی و ۷۲ تن از یاران امام)ره( و انقالب، مسئوالن 
چهارمحــال و بختیاری به مزار مطهر شــهید رحمان 
اســتکی ادای احترام کردنــد. نماینده ولــی فقیه در 
چهارمحال و بختیاری، استاندار و مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری، به همراه جمعی 
از مسئوالن در محل گلزار شهدای شهرکرد حاضر شدند 
و با اهدای تاج گل به مزار مطهر شهید رحمان استکی 
ادای احترام کردند. گفتنی اســت رحمان استکی در 
تاریخ هفتم تیر ۱۳6۰ در فاجعه انفجار تروریستی دفتر 
مرکزی حزب جمهوری اسالمی، عاشقانه به سوی معبود 
پر کشید و در گلستان شهدای شهرکرد در جوار رحمت 

حضرت حق قرار گرفت.

خریداری۸۰۰ تن گندم استان 
به صورت تضمینی

ذبیح ا... غریب مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم از نیمه 
خرداد ماه سال جاری در این استان آغاز شده است، 
عنوان کرد: تاکنون ۸۰۰ تن گندم به صورت تضمینی 
در چهارمحال و بختیاری خریداری شده است. وی افزود: 
خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت گندم در این 
استان ادامه دارد. مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال  
و بختیاری اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم در 

این استان به صورت تضمینی خریداری می شود.

صادرات فرش دستباف استان 
افزایش می یابد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: صادرات فرش دســتباف چهارمحال و 
بختیاری افزایــش می یابد. نعیم امامی با اشــاره به این 
موضوع، اظهار داشــت: بــا افزایش تعــداد کارگاه های 
تولید فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری، صادرات 
فرش دستباف در این استان افزایش می یابد. وی افزود: 
در حال حاضــر ۳۰ کارگاه تولیدی فرش دســتباف در 
چهارمحال وبختیاری فعال اســت که تعداد آنها در سال 
جاری افزایش می یابد. رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ۸۰ درصد 
فرش تولیدی چهارمحال و بختیاری قابلیت صادرات دارد.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: جرایم 620 کارگاه فعال در استان که حدود 
12 میلیارد تومان بدهی دارند در صورت پرداخت به موقع این بدهی، دو میلیارد و 600 میلیون تومان از 

آن بخشوده خواهد شد.

طرح ویژه امداد و نجات تابســتانه جمعیت هالل احمر استان چهارمحال 
و بختیاری آغاز شد. ســید احمد مرتضوی فرد مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ویژه امداد و نجات تابستانه هالل 
 احمر از ابتدای تیرماه جاری در استان آغاز شــد و تا اواخر شهریور ادامه

 دارد.
وی افزود: ۳5۰ امدادگر و نجاتگر متخصص به همراه ۲۴ دستگاه آمبوالنس 
و 9 دستگاه خودروی ست نجات در 9 پایگاه ثابت، ۳ پایگاه کوهستان و ۴ 

پایگاه موقت اجرای طرح مستقر شده اند.
مرتضوی فرد اضافه کرد: حدود 5۰ هزار امدادگر، نجاتگر و جوان داوطلب 

عضو جمعیت هالل احمر استان هم در این طرح همکاری دارند.
وی ادامه داد: هر ۱5 روز یکبار نیز یک دستگاه بالگرد به منظور ارائه خدمات 

به شهروندان در فرودگاه شهرکرد مستقر می شود.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: قنات های چهارمحال و بختیاری الیروبی می شوند.

سید طاهر نوربخش با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: 6۰۰ میلیون 
تومان برای الیروبی قنات چهارمحال  بختیاری اختصاص یافته است.

مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندســی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد: 5۰ رشته قنات در این استان الیروبی می شوند.

ســید طاهر نوربخش با اشــاره به اینکه ۸۴۰ قنــات در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد قنات بیش از 5۰۰ رشته 

قنات کم آب شده است.
مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد: ۲۰۰ قنات طی دو ســال گذشــته در این استان 

خشک شده است.

آغاز طرح ویژه امداد و 
نجات تابستانه هالل احمر

قنات های چهارمحال و 
بختیاری الیروبی می شوند

خنک ترین استان کشور 
پذیرای گردشگران 

تابستانی است

چهارمحال و بختیاری خنک ترین استان کشور، پذیرای گردشگران تابستانی است.
درحالی که با افزایش دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور، گرما ســاکنان این مناطق را رنج می دهد، خنکای هوای چهارمحال و بختیاری نوازشگر حضور گردشگران در این 

استان است.
چهارمحال و بختیاری با دارا بودن چشم اندازهای زیبای کوهستانی، تاالب ها، جنگل های بلوط و بنه و آبشــارها و رودخانه ها، از محیط طبیعی مناسبی برای توسعه صنعت 
گردشگری برخوردار است.تاالب های بین المللی چغاخور و گندمان، حاشیه زاینده رود و پل زمانخان، گرداب بن، تفرجگاه پیرغار، آبشار آتشگاه لردگان، کانون گردشگری کوهرنگ 
و قلعه های تاریخی، از مهم ترین مناطق سیاحتی و امامزادگان حمزه علی، بابا پیراحمد و دو معصوم از مهم ترین مناطق زیارتی چهارمحال و بختیاری به شمار می روند. چهارمحال 

و بختیاری، ۱۱ موزه، ۴۲۰ اثر تاریخی و فرهنگی، بیش از ۱5۰ جاذبه گردشگری و ۱5 منطقه نمونه گردشگری را در دل خود جای داده است.
روستاهـای هوره، یاسه چـاه، چلوان و سوادجان به خاطر سابقه تاریخی؛ روستاهای آتشگاه، آورگان، سرآقا سید، شیخ علیخان و دیمه به دلیل داشتن طبیعت بکر و زیبا و روستاهای 

دستگرد امامزاده، ده چشمه و دزک به دلیل برخورداری از جاذبه های تاریخی و طبیعی، به عنوان روستاهای هدف گردشگری در چهارمحال و بختیاری مشخص شده اند.

فرماندار کوهرنگ گفت: بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با جمعیتي 
بالغ بر 5۰۰ هزار گردشگر و مســافر وارد شهرستان شدند و 
پیش بیني مي شود این تعداد تا پایان روز جمعه)فردا( به مرز 

یک میلیون برسد.
مرتضي زمانپور افزود: شهرستان کوهرنگ یکي از قطب هاي 
گردشگري کشــور بوده و در همه فصول سال گردشگرپذیر 

است.
وي با بیــان اینکه در تعطیــالت عید فطر امســال، از همه 
استان هاي کشور و حتي خارج از کشور ازجمله کشورهاي 
اروپایي مسافر و گردشگر داشتیم، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار 
خودرو با جمعیتي بالغ بر 5۰۰ هزار گردشــگر و مسافر وارد 
شهرستان شدند و پیش بیني مي شود این تعداد تا پایان روز 

جمعه به مرز یک میلیون برسد.
فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه آبشــار تونل اول کوهرنگ، 
چشمه دیمه، آبشار شیخ علیخان، غار یخي و چشمه کوهرنگ 
مقصد گردشگران بود تصریح کرد: سه شنبه شب کلیه نقاط 
شهرستان اعم از بلوارها، پارکینگ ها، فضاي سبز، مدارس، 
معابر خالي و حتــي پیاده روها جاي خالي وجود نداشــت؛ 

به طوري که هتل ها از هفته هاي قبل رزرو شده بودند.
مهنــدس زمانپور گفت: بــا این حجم عظیم گردشــگران 
خوشبختانه هیچ گونه کمبود مواد غذایي نبوده و نانوایي ها 

فرماندار کوهرنگ خبر داد: 

ورود بیش از 5۰۰ هزار گردشگر به کوهرنگ

از ابتدای امسال، 6۲ هزار و ۲۱۴ 
تن آهــن اســفنجی در کارخانه 
فوالد ســفید دشــت اســتان 
چهارمحال و بختیاری تولید شده 

است.
 سید نعیم امامی مدیرکل صنعت، 

معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری گفــت: از ابتدای 
امسال، 6۲ هزار و ۲۱۴ تن آهن اسفنجی در کارخانه فوالد 

سفید دشت تولید شده است.
وی افزود: از این میزان محصول تولیدی، ۳۸ هزار و ۸۳۲ تن 
مربوط به خردادماه است. امامی اضافه کرد: کارخانه فوالد 
یک میلیون تنی سفید دشت از زمان راه اندازی در آبان ماه 
سال 95 تا پایان خردادماه امسال، ۱۷۴ هزار و 6۲۴ تن آهن 
اسفنجی با متالیزاسیون 95 و کربن  ۱/۷ درصد تولید کرده 

که از کیفیت باالیی برخوردار است.
وی گفت: میزان اشــتغال زایی کارخانه فوالد سفیددشت 
به عنوان یکی از طرح های هفت گانه فوالد کشــور، در حال 
حاضر ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک هزار نفر به صورت 
غیر مستقیم اســت. کارخانه فوالد سفید دشت شهرستان 
بروجن در فاصله ۳5 کیلومتری شــهرکرد، مرکز اســتان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

تولید بیش از ۶۲ هزار تن آهن 
اسفنجی

مســئول خدمــات ایمنــی و 
آتش نشــانی شــهرداری اردل، از 
آتش ســوزی در 5 هکتار از باغات 
مثمــر و مزارع محصــول گندم و 
جــو در منطقه »گورمیــزه« این 

شهرستان خبر داد.
مجتبی نصیــری افزود: شــامگاه جمعه با تمــاس تلفنی 
شهروندان مبنی بر آتش سوزی در باغات گردو، بادام، انگور 
و مزارع گنــدم و جو در ۲ کیلومتری شــهر اردل، تیم های 
عملیاتی با تانکرهــای حمل آب ۱۲هــزار لیتری به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی اظهار کرد: پس از چندین ساعت عملیات اطفای حریق، 

آتش سوزی این باغات و اراضی کشاورزی مهار شد.
مسئول خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری اردل علت 
آتش ســوزی را عوامل انســانی بیان کرد و افزود: علت این 

آتش سوزی عامل انسانی و غیرعمد گزارش شده است. 
وی خسارت وارد شــده به باغات و مزارع نابود شده ناشی از 
آتش سوزی را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: با توجه 
به بارش های مطلوب بهاری و رشــد گیاهان زیر درختی در 
آبشخورهای باغات، علت تشــدید آتش سوزی، وجود این 

گیاهان خودرو گزارش شده است.

5 هکتار از باغات مثمر و مزارع 
اردل در آتش سوخت

و قصابي ها به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و اصناف به صورت 
شبانه روزي خدمات ارائه دادند.

فرماندار کوهرنگ یادآور شــد: با توجه به اینکه شهرستان 
کوهرنگ با سه استان خوزستان، لرستان و اصفهان هم مرز 
است، جاده هاي منتهي به این سه استان داراي ترافیک بسیار 

سنگین است.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بخشودگی جرایم 620 کارگاه فعال در چهارمحال و بختیاری

رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیاری گفت: در ســه ماه 
گذشته مجموع تصادفات رخ داده نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۲6درصد افزایش یافته است. 
ســرهنگ رحمت ا... نجفی اظهار کرد: در ســه ماه گذشته 
تصادفات فوتی نســبت به مدت مشــابه۴۱ درصد کاهش، 
متوفی ۴۳ درصد کاهش، تصادفات منجر به جرح ۸۰ درصد 
افزایش، تعــداد مجروحین ۴۳ درصــد افزایش و تصادفات 

خسارتی یک درصد کاهش داشته است. 

وی با اشاره به اینکه طی این مدت تعداد تخلفات، پنج درصد 
و برگه های جریمه صادر شده نســبت به مدت مشابه شش 
درصد افزایش یافته است، افزود: طی سه ماه گذشته سبقت 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشــته پنج درصد، سرعت 
۱۷درصد، انحراف به چپ ۱۳درصد، نقص فنی پنج درصد، 
نبستن کمربند ایمنی ۲۴درصد، اســتفاده نکردن از کاله 
ایمنی ۴6درصد، ارجاع به دادگاه ۲۳درصد و استفاده از تلفن 

همراه ۷۷ درصد افزایش یافته است.

نجفی گفت: در ســه ماه گذشته بیشترین ســهم در وقوع 
تصادفات مربــوط به خودروهای ســواری 59 درصد، وانت 
۲6 درصد، موتورسیکلت شــش درصد و کامیون 9 درصد 

تصادفات را به خود اختصاص داده است. 
وی بیشترین علت تصادفات در محورهای استان را تخطی 
از ســرعت مطمئنه با۳۱ درصد، انحراف به چپ ۳۷ درصد، 
عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه ناشی از خستگی و خواب 
آلودگی 9 درصد، تغییر مسیر ناگهانی دو درصد، عدم توجه 
به جلو ۱۲درصد، عدم رعایت حق تقدم 9درصد و عدم رعایت 

فاصله طولی یک درصد دانست.

افزایش ۲۶ درصدی تصادفات در محورهای مواصالتی چهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ یکي از قطب هاي 
گردشگري کشور بوده و در همه فصول 

سال گردشگرپذیر است

علیرضا
 رحمانی بلداجی

خبر

E-MAIL
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يادداشت
پرواز مشهد در اصفهان به زمین نشست

پرواز 4109 ورودی از مشــهد مقدس به اصفهان ، بعد از تماس خلبان به دلیل نقص 
 فنی در چرخ ها و اعام اشــکال در چرخ جلو ســاعت 11:30 به ســامت به زمین

 نشست.

اخبار

پیگیری

يك »دلیجه« به اداره حفاظت محیط زيست شهرستان 
اصفهان تحويل شــد.به گزارش پايگاه اطاع رســاني 
محیط زيست اصفهان»پارما« از اداره حفاظت محیط 
زيست شهرستان اصفهان، يك دلیجه كه توسط شهروند 
طبیعت دوست به كارشناسان اين اداره تحويل شده بود 
به اداره محیط زيست طبیعي اداره كل استان انتقال داده 
شد تا پس از بررسي و در صورت مناسب بودن وضعیت 
ســامتي در زيستگاه هاي طبیعي اســتان رهاسازي 
گردد.دلیجه پرنده اي شکاري است كه در مناطق باز، 
درختزارها، حاشیه تاالب ها و بر روي صخره ها ديده مي 
شود. اين پرنده در زمره پرندگان حمايت شده از سوي 

سازمان حفاظت محیط زيست است.
مديركل دفتر تنوع زيســتي و حیات وحش ســازمان 
حفاظت محیط زيســت آخرين وضعیــت برنامه هاي 
مديريت جامــع گونه هاي در معرض تهديد كشــور را 
تشــريح كرد و گفت: براي اجرايي شــدن برنامه هاي 
جامع مديريت گونه ها به اعتبارات كافي و تعامل كلیه 

دستگاه ها احتیاج داريم.

آخرین وضعیت برنامه های 
مدیریت جامع حیات وحش

مدير كل دفتر تنوع زيستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زيست  با بیان اينکه سیاست مورد تاكید دفتر حیات 
وحش طي سه سال گذشته اولويت دادن به تهیه برنامه هاي 
مديريت جامع گونه هاي جانوري در معرض تهديد كشور 
است،اظهاركرد: بر اساس گزارش هاي اتحاديه جهاني محیط 
زيست و تنوع زيستي )IUCN(، ايران ۷4 گونه مهره دار در 
معرض تهديد دارد. دفتر حیات وحش از بین اين تعداد 30 
گونه را انتخاب كرده و در اولويت تدوين برنامه جامع مديريت 
قرار داده اســت.مجید خرازيان مقدم افزود:  قصد داريم با 
اجرايي كردن اين برنامه ها وضعیت حفاظتي گونه هاي در 
معرض تهديد را طي يك برنامه میان مدت بهبود ببخشیم. 
در مرحله اول شرح خدماتي را براي 30 گونه تهیه كرديم. 
در سال گذشته شــش برنامه جامع مديريتي براي شش 
گونه گوزن زرد، تمساح پوزه كوتاه، سمندر لرستاني، خرس 
سیاه، خرس قهوه اي و غاز پیشاني سفید كوچك تهیه و به ۲9 
استان اباغ كرديم همچنین با ارسال نامه اي به استانداران از 
آنان درخواست كرديم برنامه هاي جامع مديريت گونه ها را 
در اسرع وقت در شوراي برنامه ريزي استان تصويب و رديف 

اعتباري مستقل براي آنها در نظر گرفته شود.

کشف بیش از 89 کیلوگرم مواد 
مخدر در نایین 

فرمانده انتظامی نايین از كشف 89 كیلو و۲00گرم مواد مخدر از نوع 
ترياک وحشیش ازيك دستگاه تريلر تانکر دارعبوری در يکی از جاده 
های ورودی شهرستان خبر داد.سرهنگ صادق كاظم زاده افزود: در 
بازرسی از يك دستگاه خودرو عبوری 49 كیلو و500گرم حشیش 
و 39 كیلو و۷00 گرم ترياک كشف شد.وی اضافه كرد: اين مقدار 
مواد مخدر از استان های شرقی و جنوبی در حال انتقال به شهرهای 
مركزی كشور بود كه به وسیله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان كشف شد.فرمانده انتظامی نايین افزود: در اين رابطه يك 

قاچاقچی دستگیر وخودرو حامل مواد نیز توقیف شد.

 وجود ۴۰ تا ۵۰ هزار معتاد
 متجاهر در کشور

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:  تعداد معتادان متجاهر 
در تهران حدود 1۲ تا 15 هــزار از انواع مختلف كارگر، بی خانمان، 
اتباع خارجی، فاقد سکونت، دارای اختال مزمن روانی و كودكان 

خیابانی بدون سرپناه و در كل كشور بین 40 تا 50 هزار نفر است.
پرويز افشار در مورد مشاهده معتادان در شهرهای مختلف گفت: 
35 درصد آن چیزی كه در سطح خیابان می بینیم معتاد متجاهر 
نیســتند، مخصوصاً اينکه در تهران مصداق بیشتری دارد؛ چراكه 
تعداد زيادی از آنها از لحاظ شکل و ظاهر شبیه به معتادان متجاهر 
خیابانی هســتند. اين در حالی اســت كه بســیاری از سازمان ها 
دستگاه ها و نهادها به عنوان متولی جمع آوری  و برخورد با معتادان 
متجاهر وظايفی را برعهده دارند و بايد در زمینه ســاماندهی آنها 
فعالیت كنند تا مردم اين گونه مصاديق را در خیابان ها نبینند.معاون 
كاهش تقاضا و توسعه مشــاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر در مورد آمار معتادان كل كشــور هم اظهار داشت: بر اساس 
شیوع شناسی سازمان بهزيستی در كل كشور ۲ میلیون و 80۲ هزار 
نفر معتاد وجود دارد اما بر اســاس طرح وزارت بهداشت تعداد اين 

افراد 3 میلیون و ۶00 هزار نفر است. 

حمایت از حادثه دیده ناشی از کار 
بدون توجه به سابقه بیمه

در حوادث ناشی از كار، تعهدات ســازمان تامین اجتماعی شامل 
درمان، غرامت دستمزد و ... مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق  
بیمه نیست و بدون توجه به ســوابق بیمه ای، مزايای قانونی ارائه 
می شود.به اســتناد ماده ۶0 قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی 
از كار، حوادثی اســت كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای 
بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی 
است كه بیمه شده در كارگاه يا موسســات وابسته يا ساختمان ها 
و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دســتور كارفرما در خارج از 
محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتی باشــد.اوقات مراجعه به 
درمانگاه يا بیمارســتان و يا برای معالجات درمانی و توانبخشی و 
اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جزو اوقات انجام 
وظیفه محسوب می شود، مشروط بر اينکه حادثه در زمان عادی رفت 
و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. همچنین حادثه ای كه برای 
بیمه شده حین اقدام برای نجات ساير بیمه شدگان و مساعدت به 
آنان اتفاق می افتد، حادثه ناشی از كار محسوب می شود.به گزارش 
اداره كل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، كارفرما موظف است 
ضمن اقدام برای جلوگیری از تشديد اثرات حادثه، گزارش حادثه 
را نیز حداكثر ظرف سه روز اداری به اطاع شعبه تامین اجتماعی 

محل برساند.

استاندار مطرح کرد:

اعتیاد 6۴ درصد متاهالن استان 
اصفهان به مواد مخدر

استاندار اصفهان گفت: ۶4 درصد از معتادان استان اصفهان متاهل 
هستند، ۲0 درصد از آنان دارای تحصیات عالیه و ۲۲درصد از آنان 
در محیط های صنعتی به اعتیاد مبتا شده اند كه نرخ رشد ابتا به 
مواد مخدر در مدارس و در میان بانوان نگران كننده است.رســول 
زرگرپور افزود: مواد مخدر به عنوان زلزله خاموش و ابزار جنگ نرم 
شناخته شده و يکی از پرسودترين تجارت های دنیاست.وی افزود: 
گردش مالی تجارت مواد مخدر حدود هزار و ۶00 میلیارد دالر در 
سال اســت؛ ۲50 میلیون نفر در دنیا مواد مخدر مصرف می كنند 
كه5/۲میلیون نفر از آنــان معتاد حاد هستند.اســتاندار اصفهان 
گفت: 84 درصد تولید ترياک جهان در افغانستان است كه كشور 
ما نیز از اين بايای خانمان ســوز به دور نیست كه عوامل سیاسی، 
روانشناختی، فرهنگی، محیطی و خانوادگی از جمله عوامل اصلی 
روی آوری به مواد مخدر در ايران اســت.وی افزود : اعتیاد، طاق، 
فحشا و آســیب های ناشــی از حاشیه نشــینی از جمله 4 آسیب 

اجتماعی است كه مبارزه با آن ضروری است  .

واژگونی پراید در آزاد راه امیر کبیر
واژگونی پرايد در محور نطنز - اصفهان دو كشته و يك مصدوم بر 
جای گذاشت.ريیس پلیس راه استان اصفهان گفت : بامداد ديروز بر 
اثر واژگونی خودروی سواری پرايد در آزادراه امیر كبیر محور نطنز 
به اصفهان دو سواری آن جان باختند و راننده خودرو نیز به شدت 
مجروح شد .سرهنگ حسین پور قیصری افزود :عدم توجه به جلو 

و خواب آلودگی راننده خودرو علت اين حادثه اعام شده است .

زوان جی ،منطقه ای بدون فاضالب 
چاههای فاضاب منطقه »زوان جی« در كانشــهر اصفهان مردم 
اين منطقه را با مشــکل روبرو كرده اســت.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما ،زوان جی كه در منطقه شرقی شهر اصفهان قرار دارد 
سالهاســت بدون شــبکه فاضاب و با چاههای جذبی روزگار می 
گذراند.مردم اين منطقه كه حدود ۲00 خانوار هستند می گويند 
حدود هزار چاه جذبی در اين منطقه وجود دارد كه برای تخلیه آنها 
روزانه بايد ۷50 هزار ريال هزينه كنیم و هر روز شــاهد حشرات و 
جانوار موذی باشــیم.آنها می گويند حدود ده سال است كه برای 
تاسیس شبکه فاضاب شهری اقدام كرده ايم اما تاكنون هیچکس 
پاسخگو نبوده است.مدير شركت آب و فاضاب منطقه يك اصفهان 
گفت: به دلیل نبود نقدينگی طرح شبکه فاضاب به اين منطقه و 
كمربندی شرق اصفهان سالهاست متوقف شده است.سعید توكلی 
افزود: امســال300 میلیارد ريال برای آغاز عملیــات اجرايی اين 
طرح اختصاص يافته و قرار اســت در مدت سه ســال تکمیل و به 

بهره برداری برسد.

تحویل یك »دلیجه« به اداره 
حفاظت محیط زیست اصفهان

استاندار اصفهان گفت: سیستم برخط رزرو بار كامیون ها با همکاری كامیونداران 
از هفته آينده اجرايی می شــود. رســول زرگرپور در جلسه بررسی مشکات 
كامیونداران منطقه غرب و جنوب غرب استان، اظهار داشت: در طول 10سال 
گذشته علیرغم اينکه 30 درصد افزايش بار كامیونداران گزارش شده است ولی 
۲۲0 درصد افزايش ناوگان حمل و نقل بار را در استان داشته ايم كه ضمن تبعات 
مثبت، باعث بروز ناهماهنگی هايی در اين خصوص شده است.استاندار اصفهان 
افزود: افزايش تعداد كامیون ها در زمان ركود مشــکات بیشتری را ايجاد می 
كندكه خوشبختانه بر طرف شده است  و اجرای اين طرح بخشی از مشکات اين 
قشرزحمتکش را برطرف می كندو توزيع بار توسط تشکل های كامیون داران 
انضباط بهتری خواهد داشت.استاندار اصفهان با تاكید بر اينکه از ابتدای هفته 
آينده اين طرح بايد اجرا شود، افزود: در طول اين مدت فرمانداران بايد نسبت به 
توجیه كامیون داران اقدام كنند كه اجرای طرح با سهولت و سرعت صورت پذيرد.

۴ نفر امسال، بر اثر حوادث 
کار در اصفهان جان باختند

اجرایی شدن سیستم 
برخط رزرو بار کامیون ها

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت:در دو ماهه اول 
امسال تعداد بازرسی های انجام شــده در محیط های كارگاهی در استان 
اصفهان، چهار هزار و 1988 مورد بوده است. در اين فاصله زمانی 35 حادثه 
اتفاق افتاده كه حوادث منجر به فوت چهار مورد، نقص عضو يك مورد، قطع 
عضو دو مورد و ساير حوادث ۲8 مورد بوده است.محسن نیرومند اعام كرد:  
الزام كارفرمايان به داشتن مسئول ايمنی تمام وقت و اجرای دستورالعمل 
تائید صاحیت ايمنی پیمانکاران و الزام پیمانکاران به اخذ صاحیت ايمنی 
از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی از ديگر فعالیت های در حال انجام در 
حوزه ايمنی محیط كار اســت.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: تعداد حوادث اتفاق افتاده در محیط كاری در دو ماهه نخست 
سال 95، ۲35 مورد گزارش شده كه اين تعداد در دو ماهه ابتدای سال 9۶ با 

85 درصد كاهش به 35 مورد رسیده است.

 انتقال حق بیمه 
کمیته امداد و بهزیستی 

به »بیمه سالمت«

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان بیمه سامت درباره تجمیع منابع حق بیمه نهادها و سازمان ها در  سازمان بیمه سامت اظهار كرد: در بودجه سال 9۶ 
درباره انتقال اعتبارات مربوط به بنیاد شهید و امور ايثارگران و سازمان بهزيستی تصمیم گیری شد. اخیرا در هیئت وزيران انتقال حق بیمه سازمان بهزيستی و 
همچنین كمیته امداد به سازمان بیمه سامت به تصويب رسید و اجرايی خواهد شد.غامرضا عباس پاشا، درباره علت اين تصمیم گفت: مشکلی با كمیته امداد 
نداشتیم و اين امر در  راستای تجمیع منابع بیمه ای صورت می گیرد زيرا  بر اساس موكدات قانونی بايد منابع بیمه ای در سازمان بیمه سامت يکپارچه و تجمیع 
شوند. وی با بیان اينکه در مصوبه هیئت وزيران مقرر شد هر فردی كه در قالب بیمه سامت همگانی از سه سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته بود از اين پس در 
پرداخت حق بیمه اش مشاركت كند گفت: بیش از 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سامت همگانی قرار دارند كه طبق مطالعات انجام شده بیش از 80 درصد 

آنها حاشیه نشین و نیازمند هستند. دولت از اين افراد حمايت می كند و بیمه برای آنها رايگان خواهد بود.

مدير حوادث و فوريت های پزشــکی استان اصفهان با بیان 
اينکه اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان به نیروهای زيادی 
از فارغ التحصیان رشــته فوريت های پزشــکی نیاز دارد، 
گفت: آقايان عاقه مند به تحصیل دراين رشته، می توانند با 
اطمینان خاطر نسبت به تضمین آينده شغلی خود، اين رشته 
را انتخاب كرده و در آن تحصیل كنند.غفور راستین با بیان 
اينکه اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان به نیروهای 
زيادی از  فارغ التحصیان رشــته فوريت های پزشکی نیاز 
دارد، اظهار كرد: رشته فوريت های پزشکی از طريق آزمون 
سراســری رشــته علوم تجربی در مقطع كاردانی دانشگاه 
دولتی، دانشــجو جذب می كند.وی با اشــاره به اينکه اين 
رشته به صورت نیمه متمركز و ويژه برادران است،  بیان كرد: 
متقاضی، پس از قبولی در كنکور سراسری، در آزمون های 
سامت جسمی شــركت كرده و در صورت برخورداری از 
شرايط الزم، از قبیل قد 1۷0 سانتی متر به باال و توده بدنی 
كمتر از ۲9 در اين رشــته جذب می شــود.مدير حوادث و 
فوريت های پزشکی استان اصفهان تصريح كرد: دانشجو، در 
دو سال تحصیل خود، آموزش های ويژه فوريت های پزشکی 
را در زمینه های مختلــف اعم از فوريــت  در بیماری های 
داخلی، ســکته های مغزی و قلبی و تشــنج، فوريت های 
محیطی ماننــد گرمازدگی و ســرمازدگی و مــوارد تروما 
شامل تصادفات، ضربه های اندامی و خونريزی را پشت سر 

گذاشته و پس از گذراندن دوره كارآموزی بالینی در اورژانس 
بیمارستانی و پیش بیمارســتانی فارغ التحصیل می شود.

راستین با بیان اينکه آينده شغلی فارغ التحصیان اين رشته، 
تضمین شــده اســت، اذعان كرد:  ادامه تحصیل در رشته 
فوريت های پزشکی، هیچ بن بستی ندارد و فارغ التحصیان 
می توانند در مقطع كارشناســِی همین رشته، كارشناسی 
ارشِد پرستاری اورژانس و دكترای مديريت بحران و مديريت 
حوادث ادامه تحصیل دهند.وی يادآور شد: تعداد واحدهايی 
كه دانشــجو در مقطع كاردانی و كارشناسی بايد پشت سر 

بگذارد، برای هر مقطع، ۷۶ واحد است.

مدير كل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زيست 
ضمن تشريح انواع پسماند كشــاورزی، نسبت به نحوه 
مديريت اين نوع پسماند در كشــور انتقاد كرد و گفت: 
بقايای محصوالت كشاورزی يك منبع غذايی مهم برای 
افزايش حاصلخیزی خاک است كه بايد مورد توجه وزارت 

جهاد كشاورزی قرار گیرد.
محمد جواد ســروش در بیان تقسیم بندی پسماندهای 
كشاورزی اظهار كرد: پسماند كشاورزی دو بخش دارد. 
يك بخش باقیمانده محصوالت كشــاورزی اســت كه 
پســماند خطرناكی محسوب نمی شــود و بخش ديگر 
پســماند خطرناک و ويژه كشاورزی اســت. با توجه به 
شرايط موجود در كشور ما كه بیش از ۷5 درصد خاک ها 
فاقد مواد آلی مورد نیاز هستند و به طور كلی خاک های 
فقیری داريم. اين بخش از پســماند كشاورزی می تواند 
كمك بســیاری برای تولید كود كمپوست و بازگرداندن 

مواد آلی به خاک باشد.
وی با اشاره به اينکه در كشورما بر اساس برآوردها مجموع 
پسماندهای كشــاورزی حدود 1۷0 میلیون تن در سال 
است، گفت: بر اساس سیستم كشاورزی موجود و سیستم 
حفاظتی كنونی، برگرداندن بقايای گیاه به خاک می تواند 
راه مناسبی برای غنی كردن خاک باشــد يا بايد تاش 
كنیم سیستم تولید كود كمپوست را در تمام نقاط كشور 

راه اندازی كنیم.
مدير كل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زيست 
با بیان اينکه ساالنه حدود 150 تن كود كمپوست هم از 
زباله های شهری و هم از پســماندهای كشاورزی تولید 
می كنیم، تاكید كرد: سیســتم های تولیــد كود بايد در 
مناطق كشاورزی ما وجود داشــته باشد تا هر گونه بقايا، 
ضايعات و پسماند كشاورزی تبديل به مواد آلی شود و به 
خاک بازگردد. در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر تولید 
كودهای بیولوژيك توسط وزارت جهاد كشاورزی اشاره 

شده است.

مدير کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زيست:

تولید ساالنه ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی در کشور

محیط زیستخبر

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان:

تضمین آینده کاری فارغ التحصیالن رشته فوریت های پزشکی در اصفهان 

نظام آموزشی ايران چند سالی است كه 
دچار تغییر شده اســت.بر اساس نظام 
جديد دانش آموزان شش ســال را در مقطع دبستان سپری 
می كنند و پس از آن در دو مقطع سه ســاله به نام متوسطه 
اول و متوســطه دوم به تدريس می پردازند.با اين وجود نظام 
آموزشی جديد همچون گذشته دارای امتحانات هماهنگ و 
به اصطاح نهايی اســت.امتحانات نهايی يکی از دغدغه های 
دانش آموزان در سال های اخیر بوده است.تاثیر گذاری معدل 
امتحانات در آزمون كنکور و مشــکات ناشی از سخت بودن 
سواالت و مواردی از اين قبیل همواره مورد نقد و بررسی دانش 
آموزان قرار داشته است.چندی پیش بود كه شايعاتی مبنی بر 
افشا شدن سواالت امتحانات نهايی بین دانش آموزان پخش 
شد.شايعاتی كه معموال در خردادماه هر سال شاهد آن هستیم.

وزارت آموزش و پرورش قويا اين شايعات را بی اساس خواند و 
آنها را تکذيب كرد.با اين وجود در برخی از شبکه های مجازی 
پیام هايی مبنی بر فروش سواالت امتحانات نهايی منتشر شد 
و عده ای به طمع دست يابی به ســواالت اسیر اين پیام های 
دروغین شدند.اكنون پس از گذشت چند هفته از امتحانات 
نهايی فروش ســواالت امتحانات نهايی تايید شده است. به 
گزارش تســنیم، امتحانات خرداد دانش آموزان در شرايطی 
تمام شد كه برخی از آنها نسبت به لو رفتن سؤاالت امتحانات 
نهايی معترضند، همین مسئله منجر به ورود پلیس فتا به ماجرا 

و دستگیری برخی افراد در اين رابطه شد.
دانش آموزان، امسال نیز شاهد بازار فروش سؤاالت امتحانات 
نهايی در فضای مجازی بودند و در يك مورد، كانالی با عنوان 

فروش امتحانات نهايی 9۶، ســواالت هــر درس عمومی را 
به قیمت 100 هزار و اختصاصی را به قیمت 180 هزار تومان 
به فروش می رساند. در اين شبکه ها به دانش آموزان اين گونه 
اطمینان داده می شد »طبق گزارشات رابط هامون همه چیز 
دارد روال عادی خود را طی می كند، جای هیچ گونه نگرانی از 

جانب شما دانش آموزان نیست«.
اين كانال چند ساعت مانده به برگزاری امتحانات نهايی اقدام 
به انتشار سربرگ ســؤاالت در فضای تلگرام می كرد و با اين 
كار به مخاطبان خود در رابطه با داشــتن سواالت امتحانات 
نهايی اطمینان خاطر می داد. يکی از دانش آموزان سال سوم 
دبیرستان به خبرنگار گفت: نیم ساعت تا 45 دقیقه مانده به 
برگزاری امتحان نهايی، دانش آموزان سواالت را داشتند و در 
حال بررسی آنها با يکديگر بودند، در اغلب دروس سواالت لو 
رفته بود و اگر فردی سواالت را نداشــت برای سايرين جای 
تعجب بود. ماجرا هم به اين صورت بود كه كانال هايی در تلگرام 
با دريافت 100 تا 180 هزار تومان نیم ساعت مانده به برگزاری 
امتحان ســواالت را در فضای مجازی ارســال می كردند.وی 
افزود: ما برای درس خواندن از شب تا صبح بیداريم اما يك عده 
سواالت امتحانات را می خرند و معدلشان به راحتی باال می رود. 
اين انصاف نیست، سواالت درس زيست ســوم دبیرستان با 
تلگرام لو رفت، از ساعت ۷ و نیم تو حوزه ما بعضی ها با گوشی 

سواالت را چك كردند.
يکی ديگــر از دانش آموزان عنوان كرد: ســواالت درس زبان 
فارسی ساعت ۷.3۶ دقیقه صبح در تلگرام منتشر شد و سواالت 
دروس زمین شناسی و عربی نیز در فضای مجازی منتشر شد 

و دانش آموزان سواالت را بر روی گوشی های خود داشتند و در 
حال بررسی آنها بودند.

فاطمه يکی ديگر از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهر 
تهران است كه معتقد است سواالت درس زمین شناسی رشته 
تجربی نیز به شکل گسترده ای دست بچه ها بود به طوری كه 
اگر سوال را نداشتی همه تعجب می كردند. حتما تمام مدارک 
مربوط را به زودی به سازمان ســنجش، آموزش و پرورش و 
پلیس فتا ارائه خواهم كرد. چطور مسئوالن با قاطعیت 100 
درصد لو رفتن سؤاالت را انکار می كنند، روح جوان های ما را 
با تکذيب خدشــه دار نکنید بلکه موضوع را با قدرت بررسی 
و پیگیری كنید. در همین رابطه يکی از معلمان شــهر تهران 
گفت: در ايــام برگزاری امتحانات يکــی از همکاران بنده كه 
دبیر ادبیات است، ســواالتی را به ما نشان دادند كه مربوط به 
امتحانات نهايی درس ادبیات سال سوم دبیرستان بود كه قبل از 
ساعت هشت منتشر شده بود.در همین رابطه جبار  كوچکی نژاد 
،عضــو كمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اسامی،تصريح كرد: براساس گزارش  پلیس فتا و گزارش هايی 
كه به كمیسیون واصل شده و شــهادت اولیای دانش آموزان 
 مشخص شد كه ســواالت امتحانات دوره متوسطه افشا شده

 است.
كوچکی نژاد با تاكید بر اينکه تاكنــون آمار دقیقی از اينکه لو 
رفتن سواالت به صورت فراگیر بوده يا تنها در چند شهرستان 
و يا يك استان جنوبی كشــور بوده، وجود ندارد، گفت: قرار 
اســت در اولین جلسه كمیســیون آموزش پس از سركشی 
نمايندگان به حوزه های انتخابیه، موضوع فراگیر بودن و يا اينکه 

در چه شهرســتان ها و 
استان هايی سواالت لو 
رفته با حضور مسئوالن 
پلیس فتــا و آموزش و 

پرورش بررسی شود.
تقلــب در امتحانــات 
مــدارس كشــور يکی 
از شــايع ترين اتفاقات 
آموزش و پرورش است.
امتحانات داخلی برخی 
از مدارس در پايین ترين 
ســطح امنیت امتحان 
برگزار می شــود.برخی 
از مــدارس غیرانتفاعی 
به ســبب كسب درآمد 
رضايــت  و  بیشــتر 

والدين از كمك رسانی به دانش آموزان خود در طول جلسه 
امتحان كوتاهی نمــی كنند.دبیران مدارس نیــز به عنوان 
مراقبین جلسات امتحانی به سبب برخی از روابط دوستانه با 
دانش آموزان سخت گیری الزم را در طول جلسه امتحان انجام 
نمی دهند.آموزش و پرورش يکی از حیاتــی ترين نهادهای 
جامعه اســت كه تخلفات داخــل آن می توانــد ضربه های 

جبران ناپذيری به پیکره جامعه بزند

تخلف در امتحانات ؛از شایعه تا واقعیت

نیم ساعت تا 45 
دقیقه مانده به 

برگزاری امتحان 
نهايی، دانش آموزان 
سواالت را داشتند و 

در حال بررسی آنها با 
يکديگر بودند

سیاوش
 پاک سرشت
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پایداری  آیت ا... محمدصادق حائری شیرازی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مراسم شهدای 
هفتم تیر در مسجد جامع اردستان اظهار کرد: شهادت بهترین حسنه است که خدا 
نصیب هرکسی نمی کند و توفیق عظیمی بوده که شهیدان به چنین سرنوشتی برسند.

 همسری که رمز موفقیت شهیدی که شهادتش کمر حاج قاسم را شکست
یک شهید شد

سریالی با موضوع عملیات خیبر روی آنتن شبکه ۲
کتاب »عمار حلب« به قلم محمدعلی جعفری، قرار است ما را 
با شخصیت ناب شهید مدافع حرم، محمدحسین محمدخانی 
آشــنا کند. این کتاب هفتمین کتاب از مجموعه مدافعان 
حرم است که انتشارات روایت فتح آنها را منتشر کرده است. 
دربخشــی از این کتاب چنین آمده: »شب قبلش می گفت: 
متنفرم از اینکه توی زمینی که نمی شناسم، عملیات کنم.  این 
بار را به دوش کشید به خاطر اینکه زحمات چند روز گذشته 
بچه ها هدر نرود و خط شکسته نشود. آنجا نقطه مسئولیت او 
نبود.چهار، پنج نفری راه افتادند. شبانه رفتند برای شناسایی. 
صبح عملیات درگیر شدند. به روشنایی خورده بودیم؛ یک 
مقدار کار گره خورد. شش، هفت صبح بود که حاج عمار شهید 
شد. نیروهای غیر ایرانی پشت بی سیم می گفتند »حاج عمار 
استشهد!« سریع از اتاق عملیات گفتیم »حاج عمار شهید 
نشده، حالش خوبه، فقط کمی جراحت داره.« گفتیم مجروح 
شده که شیرازه کار از هم نپاشد. این نیروها دو، سه سال بود 
که با حاج عمار کار می کردند. نمی خواستیم نگرانی در دلشان 
ایجاد شود. پشت بی سیم گفتیم »فالنی! نگو حاج عمار شهید 
شده، نگذار همه نیروها متوجه شوند و روحیه شان را از دست 
بدهند.« از این طرف در اتاق عملیــات غوغایی بود. یکی از 
دوستان از پشت میزش افتاد کف اتاق و از حال رفت. پاهایش 
را دراز کردیم. به هوشــش آوردیم و آب قند دادیم بهش، به 

فکر این بودیم چه کسی را جایگزین حاج عمار کنیم؛ کسی 
که جنگنده، خستگی ناپذیر، شجاع و مدیر باشد و با نیروها 
بجوشد. واقعا کسی را نداشــتیم. حاج قاسم بعد از شهادت 
حاج عمار گفت »کمرم شکست.« دوستانی که جنازه عمار 
را دیده بودند، می گفتند مثل کسی بوده که روزها و شب های 
متمادی عملیات کرده و حاال از فرط خستگی خیلی راحت 

خوابش برده.«

شهید مجتبی بابایی زاده از شهدای یگان ویژه صابرین بود که در سال 
۱۳۹۰ به شهادت رسید. مادر این شهید رمز موفقیت فرزندش را بیان 
می کند.شهید مجتبی بابایی زاده متولد دوم خرداد سال ۱۳62 در 
شهرستان اندیمشک و از شهدای یگان ویژه صابرین نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که در سیزدهم شهریور ماه سال 
۱۳۹۰ در شمال غرب کشــور و در نبرد با تروریست های پژاک در 

ارتفاعات جاسوسان به فیض شهادت نائل شد.
کتاب راه ستاره ها که توسط موسســه حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیروی زمینی سپاه منتشر شــده، به زندگی نامه این 
شهید مدافع امنیت کشور پرداخته است. در بخشی از این کتاب، مادر 
شهید بابایی زاده رمز موفقیت فرزندش را اینچنین بیان می کند: »من 
موفقیت های مجتبی را از خوبی های همسرش می دانم. چون ایشان 
از همه لحاظ همسری کامل و قابل اطمینان است. االن هم به خاطر 
حضور همسر مهربان اوست که احساس نمی کنم مجتبی در میانمان 
حضور ندارد. هر مردی اگر به درجاتی از ایمان و عرفان می رسد یقینا 
کسی پشتیبان اوســت. در این راه پر بهجت، همسران شهدا نقشی 
اساســی ایفا می کنند. بیخود نبود که حضرت امــام خمینی)ره( 
می فرمود: »از دامن زن مرد به معراج می رود« و نقش بی بدیل مادران 

و همسران شهدا در اینجا بیش از پیش خودنمایی می کند.

ساخت مجموعه تلویزیونی »یحیی« با موضوع عملیات 
خیبر، به زودی روانه آنتن خواهد شد.

سریال تلویزیونی »شکوه یک زندگی« به تهیه کنندگی 
امیرعباس کنی و کارگردانی رضا بهشــتی، به »یحیی« 
تغییر عنوان داد. ساخت این مجموعه تلویزیونی مدتی 
است در شهرک سینمایی دفاع مقدس به پایان رسیده و 

به زودی روانه آنتن خواهد شد.
داستان این مجموعه که به مناسبت هفته دفاع مقدس از 
شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد، در فضای دهه 6۰ 
هجری شمسی و در یکی از روستاهای استان مازندران 

روایت می شود. 
افزون بر این، بخش عمده ای از داستان متعلق به دوران 
دفاع مقــدس به ویژه عملیات خیبر بوده و در شــهرک 
ســینمایی دفاع مقدس فیلم برداری شده است.  نسخه 
اولیه فیلم نامه  این مجموعه به قلم شعله شریعتی نوشته 
شده و مرجان اشرفی زاده، فیلم نامه نهایی را به نگارش 
درآورده است. تکریم همســران شهدای جاویداالثر که 
سال ها با اســتقامت و امیدواری و به تنهایی بار زندگی 
خود و فرزندان شــان را به دوش کشیده اند، محور اصلی 
این سریال است. در خالصه این سریال چنین آمده است: 
»نارگل زنی 25 ساله و باردار به همراه سه فرزند در انتظار 

بازگشت همسرش )یحیی(  از جبهه های جنگ است...«
در این مجموعه بازیگرانی چون بیتا ســحرخیز، نازنین 
فراهانــی، عبدالرضا اکبــری، مریم کاظمی، حســام 
محمودی، مزدک رستمی، سوگل طهماسبی، کوروش 
ســلیمانی، الهام جعفرنژاد، طوفــان مهردادیان، مینا 
نوروزی فر، ساقی زینتی، مهری آل آقا و... به ایفای نقش 

می پردازند.

شهدا به روایت تصویر

شهیدی بر بالین شهیدی دیگر
آنچه می بینید، شهید محمد کیهانی بر پیکر شهید علی محمد قربانی است. روز چهارم محرم ۱۳۹5 یعنی 
۱۳۹5/8/8حوالی ساعت 7:45 به کنار سر شهید محمد کیهانی تیری اصابت می کند. وی تا ساعت 4 صبح 
در بیمارستان حلب بستری بود و همانجا به شهادت رسید و روز بعد از شهادت یعنی ۹5/8/۹ پیکرش به وطن 
بازگشت. شهید قربانی نیز یازدهمین شهید مدافع حرم خوزستان است که در بهمن ماه ۱۳۹4 در دفاع از حرم 

حضرت زینب کبری )س( و حضرت رقیه )س( در سوریه به شهادت رسید.

پریدن از قفس که بال و پر نمی خواهد
انگار قصه خاک، قصه اسارت است و زمین گیر کردن آدم ها! چطور می شود رهایی از خاک را ترسیم کرد؛ آن هم به 
این سادگی؟! شهید آوینی می گفت هیچ شنیده ای که مرغی اسیر، قفس را هم بردارد و با خود ببرد؟ کاش بودی 
و این بار برای ما روایت می کردی وقتی حرف، حرف زینب )س( است، قفس که هیچ، برای خواهر حسین)ع( دنیا 
با همه بزرگی اش بشود یک قفس، برای سجاد مرادی، سید یحیی براتی، مرتضی زارع و جواد محمدی ماندن بی 

مفهوم ترین مفهوم است...! راستی روایت این همه غیرت در یک عکس عجیب، ناشدنی است...

حامد  و چای روضه
  عکسی که مشــاهده می کنید مربوط به حامد جوانی، جوانی 25 ســاله بود که 5 تیرماه ۱۳۹4 در سوریه 

به شهادت رسید  .
 ایــن شــهید مدافــع حــرم حضــرت زینــب)س( کــه  پــس از تحمــل جراحــات و از 
 دست دادن دو دست و دو چشم خود به شهادت رسید و در جوار قبر شهید »محمودرضا بیضایی« به خاک 

سپرده شد پای ثابت  مجالس روضه خوانی امام حسین ) علیه السالم( بود.

شهادت بهترین حسنه است که خدا نصیب هر کسی نمی کند

ناگفته هایی از حادثه 7 تیر به روایت وزیر بهداشت وقت؛

داستان پیدا شدن پیکر شهید بهشتی
تا به امــروز حادثه تروریســتی هفتم تیر ۱۳6۰ کــه منجر به 
شــهادت 72 تن از عزیزترین همراهان انقالب از جمله شــهید 
آیت ا... بهشتی شد، از زوایای مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار 
گرفته است؛ اما شاید روایت وزیر بهداشت وقت از آن رویداد تلخ 
و اینکه چگونه خودش از حادثه تروریستی نجات یافته، ناگفته 

مانده باشد.
دکتر هادی منافی وزیر بهداری وقت، از جمله دعوت شدگان در 
جلسه حزب جمهوری اسالمی در روز هفتم تیر بوده است اما به 
دلیل آنکه روز قبل از این حادثه حضرت آیت ا... خامنه ای مورد 
حمله تروریســتی منافقین قرار می گیرند، در بیمارستان قلب 

تهران درمان ایشان را پیگیری می کرد.
آنچه در ادامه مــی خوانید، بازخوانی حادثه تروریســتی هفتم 

تیر۱۳6۰ تهران در گفت و گو با دکتر منافی است.
- به یاد دارم که در بیمارستان باالی سرآقای خامنه ای بودم که 
محمدرضا کالهی )که عامل نفوذی منافقین در حزب جمهوری 
اسالمی بود و آن موقع هنوز ما خبر نداشتیم(، چند بار با من تماس 
گرفت و گفت: دکتر منافی، حتما در جلسه امشب حزب حضور 
داشته باشید. امشب یک جلسه خیلی مهم داریم. من هم گفتم 
که آقای خامنه ای مجروح شده و باید به ایشان برسم. این تماس 
چندبار دیگر هم تکرار شد تا اینکه من با توجه به اینکه جلسه مهم 
بود، حرکت کردم به سمت دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی 
در خیابان سرچشــمه که البته با تاخیر حرکت کردم و میانه راه 

خبر را شنیدم.
-  اول شــهید رجایی به من زنگ زد کــه همین تماس خودش 
خیلی عجیب بود؛ چون اولین بار بود که ایشــان شــخصا با من 
تماس می گرفت. آن موقع موبایل نبود و نهایتا تلفن های خطی 
وجود داشت؛ اما دولت به مسئوالن نظام در ماشین هایشان یک 
خط تلفن داده بود که از این طریق مسئوالن می توانستند با هم 
تماس بگیرند. شــهید رجایی هم از همین طریق مســتقیما از 
ماشین خودشان، ماشین ما را گرفته بود. از من پرسید که برادر 
منافی کجایی؟ گفتم دارم می روم جلسه حزب و توی راهم. گفت 
حتما برو آنجا؛ یک اتفاقی افتاده، برو ببین و به من خبر بده... که 
من خیلی نگران شدم . بعد در فاصله رسیدن تا دفتر حزب، چند 
تماس دیگر هم با من گرفته شد و فهمیدم آنجا هم بمب  گذاری 
شده و آیت ا... بهشتی که آن موقع رییس دیوان عالی کشور بود، به 

همراه دوستان دیگری مثل حجت االسالم محمد منتظری، حسن 
عباسپور که آن موقع وزیر نیرو بود، محمود قندی که وزیر پست 
و تلگراف و تلفن بود ، موسی کالنتری که وزیر راه و ترابری بود و 

بسیاری دیگر به شهادت رسیده  بودند.
- وقتی من رسیدم سرچشمه، دیدم از دفتر حزب، از آن ساختمان 
بزرگ دیگر چیزی باقی نمانده و همه جا ویران شده است. جنازه 
حاضران در مجلس همه جا دیده  می شد و همه مشغول آواربرداری 
و امدادرسانی بودند. می گفتند تعدادی از جنازه ها را برده اند اما تا 
جایی که می شد دید، زمین پر از جنازه بود و شدت انفجار هم به 
اندازه ای بود که بیشتر پیکرها سالم نبودند. من آنجا دنبال شهید 
بهشتی گشتم که پیدا نکردم و گفتند تعدادی از اجساد را منتقل 
کرده اند به بیمارستان شفایحیائیان. سریع خودم را رساندم آنجا. 
گفتم که می خواهم پیکر شهید  بهشتی را ببینم. اما گفتند اینجا 
نیست. من آمدم بیرون و دو سه تا بیمارســتان دیگر هم رفتم؛ 
آخرش فهمیدم که پیکر ایشان در همان بیمارستان شفایحیائیان 

بوده و از ما پنهان کرده بودند.
- نمی دانم. با اینکه می گفتم من وزیر بهداری هستم و می خواهم 
از وضعیت ایشان مطلع شوم اما حتی به من هم نمی گفتند. البته 
آن موقع هنوز خیلی از کارکنان بیمارستان ها از دوران شاه باقی 
مانده بودند و حتــی حرف مِن وزیر بهــداری را نمی خواندند. تا 
اینکه باالخره بعد از دوساعت پیکر ایشان را در سردخانه به من 
نشان دادند. من رفتم داخل سردخانه، از این سردخانه هایی که 
هرطرف چهارطبقه کشــو داشــت. دیدم داخل یکی از کشوها، 
پیکر شهید بهشتی را گذاشــته اند و در بقیه کشوها پیکر دیگر 
شهدای آن حادثه را. پیکر شــهید بهشتی به خاطر شدت انفجار 
از سینه به باال سالم بود و باقی اعضا از بین رفته بود. وقتی ایشان 
را دیدم با شــهید رجایی تماس گرفتم و ماجــرا را اطالع دادم. 
ایشــان گفت که خودم هم باید بیایم ببینم. گفتم پس ســریع 
خودتان را برســانید چون می خواهند پیکرشــهدا را به پزشکی 
قانونی منتقل کنند. شهیدرجایی خیلی سریع خودش را رساند 
و با هم رفتیم پیکر آقای بهشــتی و چند نفر دیگر از دوستان را 
دیدیم. من آنجا برای اولین بار بود که اشــک شــهید رجایی را 
دیدم. با اینکه خیلی قوی و خوددار بود، بــا دیدن این وضعیت 
 دیگر نتوانست روی پاهایش بایســتد و برایشان صندلی آوردیم 

و نشست.

تعدادی از همسران شهدای مدافع حرم استان اصفهان در تقدیر 
از یگان های موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از 
خداوند متعال، اقتدار بیش از پیش رزمندگان اسالم را برای مقابله 
با دشمنان کینه توز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواستار 

شدند.
در این پیام چنین آمده است: »سیلی مقتدرانه شما رزمندگان سپاه 
اسالم به جبهه کفر و تروریست های تکفیری در موشک باران مقر 
اصلی داعش در منطقه »دیرالزور« سوریه دل همه ملت بزرگ ایران، 
مخصوصا خانواده شهدای مدافع حرم را به عنوان پیشکسوتان جهاد 
در مقابل دشمنان تکفیری، شاد کرد و بار دیگر صفحه زرینی را در 

کارنامه غرور انگیز ملت قهرمان ایران به ثبت رساند.
بی شک شــوک بزرگ این اقدام غافلگیرانه برای تروریست های 
داعشی، حامیان و سایر هم مســلکان آنها، سنگین بوده و درس 
عبرتی برای آیندگان و بدخواهان نظام اســالمی است. این اقدام 
بجا، هوشمندانه و ضربتی، پاســخی به اقدام کور تروریستی در 
تهران بود تا به دشمنان نشــان دهد امروز هرگونه اقدامی علیه 
ایران، پاسخی سنگین، پشیمان کننده و در حقیقت نابود کننده 
خواهد داشت. دشمنان ایران اســالمی صدای این سیلی محکم و 
خرد کننده را شنیدند و آمریکا، اسرائیل، رژیم سعودی و مرتجعان 
منطقه با واقعیت اقتدار و قدرت سپاه اسالم آشنا شدند. درود خدا 
و مالئکه بر شما رزمندگان اسالم و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که والیتمدارانه و در اقدامی انقالبی، دل فرماندهی معظم کل قوا 
حضرت آیت ا... خامنه ای)مدظله العالی( و تمام ملت ایران و خانواده 

شهدا و آزادگان جهان را شادکردید.
خانواده شــهدای مدافع حرم که عزیزان خود را در همین مسیر 
مقدس و در خارج از مرزهای جمهوری اســالمی برای عزت اسالم 
و امنیت مردم ایران تقدیم حضرت عشــق نمودند، ضمن تشکر 
از نیرو های مسلح بخصوص یگان های موشــکی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، از خداوند متعال اقتدار بیش از پیش 
رزمندگان اســالم را برای مقابله با دشمنان کینه توز نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران خواهان است.
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

همسران شهدای مدافع حرم اصفهان: شهید سید سجاد حسینی، 
شهید ابوالفضل شیروانیان، شهید مسلم خیزاب، شهید سیدیحیی 
براتی، شــهید جواد احمدی، شهید موســی جمشیدیان، شهید 
حسین رضایی، شهید پویا ایزدی، شهید محمد جواد قربانی،شهید 
مرتضی زارع،شهید روح ا... مهرابی، شهید حمیدرضا مرادی، شهید 
حمیدرضا دایی تقی، شهید روح ا... کافی زاده، شهید حسن احمدی، 
شهید کمیل قربانی، شهید علیرضا نوری، شهید علی شاهسنایی، 
شهید محمدرضا ابراهیمی،شهید مهدی اسحاقیان، شهید محسن 

حیدری.«

با ارسال پیام صورت گرفت؛

تقدیر همسران شهدای مدافع حرم 
اصفهان از یگان های موشکی سپاه

در قاب رسانه
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پژمان نوری به ملوان پیوست
پژمان نوری، بازیکن سابق تیم ملی ایران با تایید نادر دست نشان، سرمربی تیم 
ملوان و بعد از مذاکره با مســعود رضاییان با قراردادی یک ساله به تیم فوتبال 

ملوان پیوست.

روزنامه خبر ورزشــی ادعای جالبی را درباره کاپیتان فصل پیش 
ســپاهان مطــرح کرده اســت. این 
روزنامــه مدعی شــده که احســان 
حاج صفی پس از رد پیشنهاد یک  و 
نیم میلیون دالری یک تیم قطری 
به پیشــنهاد ۲۱۰ هــزار یورویی 
پانیونیــوس یونان پاســخ مثبت 
داده است. به عبارت دیگر، اگر این 
ادعا صحت داشــته باشد این بازیکن 
ملی پوش قید حدودا چهار میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان پول را زده تا در سال جام جهانی در یک لیگ 

اروپایی بازی کند.

رضا عنایتی در خصوص شــرایطش پــس از خداحافظی از فوتبال 
گفت: این روزها برای من به ســختی 
می گذرد و اولین سالی است که بدون 
تیم بودن را تجربه می کنم. ۲۰سال 
در این مقطع همیشــه در شرایط 
تمرین و اردو قرار داشتم، اما امسال 
وضعیت متفاوت اســت. چند روز 
پیش در ســالگرد مرحوم غیاثیان از 
مربیان فوتبال مشهد در قالب دو تیم 
به میدان رفتیم که من فوتبالیست های 
مشــهدی را دیدم و روز خوبی بود. در آن بازی هــم دو گل به ثمر 
رساندم. وی ادامه داد: شاید باورتان نشــود ولی در هفته های اخیر 
دو پیشنهاد داشتم که آنها را رد کردم. وسوسه شده بودم که دوباره 
بازی کنم ولی به هر حال باید با این شــرایط کنار بیایم، چون دیگر 
از فوتبال خداحافظی کرده ام. عنایتی درمــورد اینکه چه برنامه ای 
برای مربیگری دارد، خاطرنشــان کرد: منتظر هســتم کالس های 
مربیگری آسیا شروع شود تا در این کالس ها شرکت کنم. از طرفی 
مشــغول برنامه ریزی هســتم تا در یکی دو ماه آینده یکی  دو سفر 
 خارجی داشته باشم و در کالس های مربیگری چند دوره را پشت سر 

بگذارم.

ادعای یک روزنامه ورزشی؛

حاج صفی از ۵ میلیارد گذشت

عنایتی:

وسوسه شدم که دوباره برگردم

ادعای روز

وسوسه روز

فوتبال جهان

مستطیل سبز

احتمال دارد بازوبنــد کاپیتانــی از »خدای فوتبــال« به خاطر 
بی توجهی در تعطیالت تابســتانی 

گرفته شود.
آلکــس مایــر با 34 ســال ســن، 
پرسابقه ترین بازیکن تیم اینتراخت 
فرانکفورت از بوندس لیگای آلمان 
محســوب می شــود.وی سال ها 
برای این تیــم قدیمی توپ زده و در 
موفقیت هایش ســهیم بوده است. از 
سوی هواداران نیز بســیار محبوب 
بوده و لقب »خدای فوتبال« گرفته اســت.با این حال امکان دارد 
در فصل آینده بازوبند کاپیتانی از وی گرفته شــود. علت این امر 
بی توجهی حین تعطیالت تابستانی گزارش شده است.مطابق اعالم 
اشپورت بید، این بازیکن حین تعطیالت تابستانی مصدوم شده و هم 
اکنون نیاز به عمل جراحی دارد.همین مسئله باعث خشم مدیران 
تیم فرانکفورتی شده اســت. این مقامات مدعی هستند مایر نباید 

بی احتیاطی می کرد تا تمرینات با مصدومیت او آغاز شود.

بازوبند کاپیتانی از »خدای فوتبال«  
گرفته می شود

مسئول پایه و جوانان هیئت فوتبال اصفهان:

مردم در مدارس فوتبال 
مجوزدار، ثبت نام کنند

مســئول پایه و جوانان هیئت فوتبال استان اصفهان 
با اشــاره به آغاز به کار مدارس فوتبال در استان اظهار 
داشــت: تا کنون ۲۲ مجوز مدرســه فوتبال در شهر 
اصفهان و 48 مجوز در ســطح اســتان برای فعالیت 
مدارس فوتبال صادر شــده که این ثبت ها هم اکنون 

ادامه دارد.
محمدرضا زکی زاده با اشاره به تشخیص مدارس مجاز 
فوتبال از سوی همشهریان تصریح کرد: همه مشخصات 
مدارس فوتبال استان در سایت هیئت فوتبال گذاشته  
شده و مردم می توانند با مراجعه به این سایت از قانونی 

بودن این مدارس اطالع پیدا کنند.
مســئول واحد پایــه و جوانان هیئت فوتبال اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: مــدارس فوتبال فاقــد مجوز 
باید هر چه ســریع تر جهت انجام مراحــل به هیئت 
فوتبال اســتان مراجعه کنند که در غیــر این صورت 
 فعالیتشان متوقف و به مراجع قضائی و اماکن معرفی

 می شوند.
زکی زاده با اشاره به بررســی عملکرد مدارس فوتبال 
توسط این واحد عنوان داشــت: عملکرد همه مدارس 
فوتبال از نظر کیفی توسط پیشکسوتان و کارشناسان 
فوتبالی که برای این مدارس اعزام می کنیم بررسی شده 
و در پایان برترین مدرســه فوتبالــی را معرفی و از آن 

تجلیل می کنیم.
وی با اشاره به وضعیت تیم های پایه در استان یادآور 
شد: رغبت جوانان و نوجوانان به سمت ورزش فوتبال، 
فوتبال پایه اصفهان را قوی کرده از این  رو امروزه شاهد 
حضور ۲3 تیم در ســطح پایه ۱5 ســال هستیم که 
این نشــان می دهد به همه بازیکنان امکان بازی داده 
می شود و همه این تیم ها از نظر تعداد و کیفیت بازیکن 

در سطح خوبی قرار دارند.

مجتبی حســینی به فاصله چهار روز پس از آنکه رســما جای خود را 
روی نیمکت ذوب آهن به نفع امیر قلعه نویی از دســت داد سر از کادر 
فنی پیکان در آورد ولی به فاصله تنها ۲ روز پس از پیوســتن به پیکان 
حسینی از تصمیم خود پشیمان شد.۱۰ روز بعد از آن سرمربی فصل 
پیش ذوب آهن سومین شگفتی را رقم زد که عبارت بود از اتحاد دوباره و 
البته غیرمنتظره اش با یحیی گل محمدی در تراکتورسازی!به این ترتیب، 
حسینی که فصل پیش پس از جدایی گل محمدی از ذوب آهن، در این 
تیم اصفهانی از دستیار به سرمربی ارتقا درجه یافته بود پس از پشت سر 
گذاشتن تجربه چندین ماهه سرمربیگری در لیگ برتر بار دیگر در کادر 
فنی یحیی همان نقشی را ایفا خواهد کرد که پیش تر در نساجی مازندران، 

صبا، پرسپولیس، نفت تهران و باالخره ذوب آهن داشت.

در آخرین رده بندی مربیان باشگاهی جهان، برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
پرسپولیس همچنان با 34۰4 امتیاز بهترین مربی فوتبال ایران محسوب 
می شــود و جالب اینکه نام او در این رده بندی حتی از مربی سرشناسی 
چون کلودیو رانیری هم باالتر قرار گرفته است.علیرضا منصوریان سرمربی 
استقالل اگر چه با 334۲ امتیاز 6 پله پایین تر از برانکو قرار دارد، اما بهترین 
مربی ایرانی این رنکینگ به شمار می رود و سیروس پورموسوی و مجتبی 
حسینی هم در این رده بندی در رده های بعدی قرار گرفتند تا امیر قلعه نویی 
به رده پنجم مربیان حاضر در لیگ ایران سقوط کند.آن طور که ۱۱ نیوز 
نوشته، برانکو ایوانکوویچ صعود خیره کننده در رنکینگ جهانی مربیان را 
مدیون عملکرد قابل قبول تیمش در رقابت های آسیایی است؛ چرا که اساسا 

رقابت های داخلی تاثیر چندانی در این رتبه بندی ندارد.

سومین غافلگیری 
آقامجتبی!

برانکو؛ بهترین مربی لیگ 
برتر

 خالد شفیعی جدیدترین لژیونر فوتبال کشورمان و اولین بازیکن 
ایرانی حاضر در لیگ کره جنوبی است. مدافع جدید اف سی سئول، 
در گفت وگویی که ایسنا آن را منتشر کرده درباره اهدافش از حضور 
در شرق آسیا صحبت کرده است. شفیعی گفته:» من دو هدف عمده 
داشتم که به خاطر آن به لیگ کره آمدم. یکی این که بتوانم قهرمانی 
در کره جنوبی را تجربه کنم و دیگــری با اثبات خودم جزو نفرات 

اعزامی به جام جهانی روسیه باشم.«

اهداف شفیعی از حضور در سئول

ســه مهاجم آفریقایی در تمرینات تیم فوتبال پیکان شرکت 01
خواهند کرد.مجید جاللی، سرمربی پیکان درصدد انتخاب یک 
مهاجم آفریقایی است تا جانشین منشا را مشخص کند. بر همین 
اساس قرار است سه مهاجم آفریقایی برای شرکت در تمرینات و 

دادن تست در تمرینات پیکان شرکت کنند.
خبر دیگر در مورد پیکان اینکه شاگردان جاللی امروز در دیداری 

تدارکاتی به مصاف سپیدرود خواهند رفت. 

سه مهاجم آفریقایی در تمرینات پیکان
 سید مهدی رحمتی روز سه شنبه  استقبال بسیار گرمی از 
پژمان منتظری کرد تا ثابت کند هیچ اختالفی با این بازیکن 
ندارد. پیش از این گفته می شد این دو بازیکن بر سر بستن 
بازوبند کاپیتانی با هم اختالف دارند، اما منصوریان در یک 
تصمیم حرفه ای پیش از حضــور منتظری در تمرینات 
استقالل صراحتا اعالم کرد که کاپیتان تیمش رحمتی 

است تا این اختالف ها را در نطفه خفه کند.

پایان خوش داستان بازوبند استقالل

بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل پر حاشیه در تیم 
فوتبال تراکتورســازی صحبت از این بود که قصد 
دارید یک فصل استراحت کنید، اما در حالی که مدیر 
عامل ذوب آهن هم بارها حضور شما را در این باشگاه 
تکذیب کرده بود به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب 

آهن در لیگ هفدهم انتخاب شدید؟
واقعیت را بخواهید به من پیشنهاد شد که کمی استراحت 
کنم، اما وقتی باشگاه ذوب آهن پیشنهاد داد،این پیشنهاد من 

را با خودش درگیر کرد.
چرا، دلیل خاصی داشت؟

من از گذشته نه چندان دور خاطرات خوبی از اصفهان دارم 
و یکی از انگیزه هایی که باعث شد به ذوب آهن جواب مثبت 

بدهم وجود همین خاطرات خوب است.
انگیزه ای که شما نام بردید ،بیشتر انگیزه احساسی 

است.
من ذوب آهن را با مطالعه انتخاب کردم.این باشگاه تیم خوب 
و با نظم و انضباطی است،امکانات خوبی هم دارد؛مدیران آن 
دلسوز هستند و برای موفقیت باشگاه تالش می کنند. باید 
بگویم تیم خوبی هدایت باشگاه را در اختیار دارد. از مدیریت 
کارخانه گرفته تا شــخص آقای آذری به عنوان مدیر عامل 
که همیشه پای کار است. من هم هر چند، چند روزی است 
که کار را شروع کرده ام، اما احساس می کنم روزهای خوب 

و روشنی در انتظار باشگاه ذوب آهن در لیگ آینده است.
مدت قرارداد شما با ذوب آهن چند ساله است؟

قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهم باید بگویم همه مربیان 
دوست دارند در اصفهان و در دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان 
کار کنند؛ چرا که در این دو باشگاه بســتر برای کار وجود 
دارد.به همین دلیل اکثر مربیانی کــه به اصفهان می آیند 
برنامه بلند مدت دارند، اما با این حال قرارداد یک ســاله با 

ذوب آهن بسته ام.
دلیل خاصی داشت ؟

نه!گفتم در ذوب آهن به دلیل ساختار و امکانات خوبی که 
باشــگاه دارد، بســتر کار وجود دارد که همین موضوع راه 
رسیدن به موفقیت را هموارتر می کند، اما با این حال مدت 
قرار دادم با ذوب آهن یک ساله است تا ببینیم در آینده چه 

پیش می آید.

درجلســه معارفه، مدیران باشگاه ذوب آهن اعالم 
کردند ازشما انتظار قهرمانی ندارند.

درست است که در این جلسه از سوی مدیران باشگاه عنوان 
شد که انتظار قهرمانی ندارند ولی طبیعی است که ذوب آهن 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات لیگ 
برتر شود. یکی از دالیل انتخاب ذوب آهن از سوی من همین 

بود که مدعی کسب قهرمانی باشیم.
برای رسیدن به این خواسته باید با تیمی قوی وارد 

مسابقات شوید و برای بستن یک تیم قوی باید 
حضوری خوب در فصــل نقل و انتقاالت 

داشته باشید.
اول باید بگویم کــه مهم ترین هدف من 
حفظ شــاکله اصلی تیم بود که شکر 
خدا این اتفاق افتاد.از سوی دیگر برای 
تقویت تیم و همچنین برطرف کردن 
نقاط ضعف لیستی از بازیکنان مورد 
نظرم را به مدیریت باشــگاه دادم تا 
نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام 

کنند.
با گذشت چند روز از آغاز رسمی 
فصل نقل و انتقاالت از عملکرد 

باشگاه راضی هســتید؟ سوالم 
را بهتر بپرســم آیا بازیکنانی که 

خواستار جذب آنها شده بودید 
جذب شدند؟

تا به امــروز همه چیز خوب 
بوده اســت. باشــگاه با 

شــریفات و بوحمدان 
قــرارداد امضــا کرد 

که این دو بازیکن 
به دلیــل اینکه 
می تواننــد در 
پســت  چند 
بازی کنند، در 
لیگ خیلی به 
کار ما خواهند 

آمد؛ البته به دنبال جذب دو سه بازیکن دیگر هم هستیم که 
با جذب آنها لیست بازیکنان ذوب آهن بسته می شود؛ البته 
همانطور که گفتم حفظ شاکله اصلی هدف اصلی ما بود که 

شکر خدا این اتفاق افتاد. 
دراین میان باشگاه موفق شــد تا قرار داد مرتضی 
تبریزی را تمدید کند، بازیکنی که باشگاه استقالل 

برای جذب او  بی میل نبود.
مرتضی بازیکن خوبی است که حضورش در ذوب آهن می 
تواند مثمرثمر باشد. در کنار این بازیکن مهدی رجب 
زاده و قاسم حدادی فر هم که نمادهای باشگاه 
ذوب آهن محسوب می شوند که هیچ 
مشــکلی برای تمدید قراردادشان 

وجود ندارد.
در ایــن میــان وضعیت 
رشیدمظاهری هنوز مشخص 
نشده است هر چند روابط 
عمومی باشــگاه با صدور 
اطالعیه ای اعــالم کرد که 
مظاهــری بازیکن ذوب آهن 

است.
رشیدبا ما قرارداد دارد 

و می ماند.

قلعه نویی: خاطرات خوب 
مرا به اصفهان برگرداند

ســتاره گلزن تیم فوتبــال اتلتیکومادرید اســپانیا،درها را روی 
بارسلونا بست.ســائول نیگس ستاره 
تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال اسپانیا 
که در جام ملت هــای اروپا زیر ۲۱ 
سال خوش درخشیده تحت رادار 
بارسلوناســت،اما اتلتیکومادرید 
که به خاطر حکــم فیفا حق خرید 
و فــروش بازیکــن نــدارد، هرگز 
نمی خواهد این ســتاره کلیدی را از 

دست بدهد.
سائول مکمل خوبی برای گریزمان است و بارسلونا پس از شکست 
در خرید گریزمان به ســراغ ســائول رفته اســت. روابط عمومی 
اتلتیکومادرید اما به صراحت اعالم کرده که درها روی بارســلونا 
بسته شده و ســائول به طور قطعی در اتلتیکومادرید خواهد ماند 
 و به زودی قــراردادش را با رقمــی باالتر از قــرارداد قبلی تمدید 

می کند.

ستاره اتلتیکو به بارسلونا نمی رود

باشگاه سویا تایید کرد که آنها با اینتر برای بازگشت اور بانگا به این 
تیم به توافق رسیده اند.بانگا دو فصل 
در سویا حضور داشت و با نمایش های 
خوبش توانست توجه اینتر را جلب 
کند ولی پس از یک فصل حضور در 
نراتزوری، به تیم سابقش بازگشت. 
او در حالی این تیم را ترک می کند 
که تنها ۲۰ بازی برای آنها انجام داده 
و 6 گل و 8 پاس گل نتیجه تالشش 
بوده است. بانگا با سویا پیش از این دو 
بار قهرمان لیگ اروپا شــده بود و خاطرات بسیار خوبی از این تیم 
و ورزشگاه سانچز پیزخوان دارد. وی در تالش است که به تیمش 

کمک کند تا نسبت به فصل گذشته بهتر کار کنند .

 بازگشت ستاره آرژانتینی
 از اینتر به سویا

امیر قلعه نویی یک بار دیگر به نصف جهان کوچ کرد بلکه خاطرات تلخ سال های گذشته در تراکتورسازی و استقالل را با قهرمانی دوباره در این شهر به دست فراموشی 
بسپارد. او که دو بار با سپاهان عنوان قهرمانی لیگ برتر را باالی سر برد حاال در ذوب آهن دنبال این موفقیت  است، تیمی که مدعی است توانایی و ظرفیت الزم برای این 

عنوان را دارد. سرمربی جدید ذوبی ها در گفت وگو با سایت باشگاه حرف های جالبی بر زبان آورد.

در هفته اول مسابقات لیگ برتر فوتسال دو دیدار لغو شد تا بار دیگر 
انتقادها از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال باال بگیرد.

قرار بود چهاردهمین دوره لیگ برتر 
فوتســال از روز سه شــنبه آغاز شود 
و مدعیــان قهرمانــی برای کســب 
جام، خیز بردارند، امــا در هفته اول 
مسابقات، دو دیدار لغو شد تا بار دیگر 
انتقادها از کمیته فوتسال فدراسیون 

فوتبال باال بگیرد.
طبق برنامه از پیش تعیین شــده بنا 
بود فصل جدید لیگ برتر فوتســال 
از ساعت ۱8 روز سه شنبه با دیدار فرش آرای مشهد مقابل آذرخش 
بندرعباس شکل رســمی به خود بگیرد، اما این بازی به علت حاضر 

نشدن آذرخش برگزار نشد.
 همچنین پارسیان شهر قدس که امتیاز دبیری را در اختیار گرفته، 
قرار بود دیروز به مصاف شهرداری ساوه برود که به دلیل عدم تکمیل 
مدارک، این بازی هم به تعویق افتاد تا لیگ برتر فوتســال در اولین 
روز با حاشیه هایی روبه رو شود که در شأن باالترین سطح مسابقات 

داخلی این رشته نیست.
فوتسال موفق ترین رشته تیمی ایران محسوب می شود که توانسته 
برای اولین بار در تاریخ روی سکو برود و عنوان سومی جهان را کسب 
کند، اما تیم ملی که باید از لیگی پویا و منظم تغذیه شود حاال شاهد 

لغو بازی ها و البته کنار کشیدن برخی تیم های سرشناس است.

تیم فوتسال دبیری تبریز که سال گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر 
را با اختالف تنها یک امتیاز از دست داد، در اعتراض به سیاست های 
مسئوالن کمیته فوتســال از لیگ برتر کنار کشــید و امتیاز خود را 

واگذار کرد تا از جذابیت مسابقات کاسته شود.
 علی کفاشیان، رییس پیشین و نایب رییس کنونی فدراسیون فوتبال 
که سرپرستی کمیته فوتســال را بر عهده دارد در این مدت عملکرد 
مطلوبی نداشته و از سوی مسئوالن باشــگاه ها متهم به انفعال شده 

است.
کاظم سلیمانی، سرپرست دبیری کمیته فوتســال هم مورد انتقاد 
شدید فوتسالی ها قرار دارد و مدیران باشگاه دبیری تبریز بارها صراحتا 
علیه او موضع گرفته اند. حاال با لغو دو دیدار در هفته نخســت لیگ 
برتر بار دیگر انتقادها شدت گرفته و البته مسئوالن کمیته فوتسال 

هنوز پاسخگو نبوده اند.
در این میان بیشترین ضربه را تیم ملی فوتسال خواهد خورد که پس 
از قهرمانی در جام ملت های آسیا و کسب عنوان سومی در مسابقات 
جام جهانی ۲۰۱6 کلمبیا باید با قدرت بیشــتری خود را برای دفاع 
از عناوین مهیا کند. این در حالی اســت که با انصــراف تیم ها و لغو 
بازی ها، طبیعتا بازیکنان آماده ای به تیم ملی تحویل داده نمی شوند 
 و کار محمد ناظم الشــریعه، ســرمربی تیم ملی ســخت تر خواهد

 شد.
 به نظر می رســد مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال باید بیشتر 
به فوتســال توجه کند و اجازه ندهد رشــته ای که توانسته عملکرد 

چشمگیری داشته باشد، در سراشیبی سقوط قرار بگیرد.

درحاشیه

آقای تاج! حواستان به فوتسال هست؟
قاب روز

دعوای زن و شوهری دو قهرمان ملی ایران!
پیمان رجبی، مربی تیم ملی دوومیدانی به همراه همســرش لیال رجبی ورزشــکار المپیکی ایران با انتشار 

عکسی از خود خبرساز شدند.
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بهرام ســبحانی، افزود: جوامع باید به منظــور رفع نیازهای 
اقتصادی خود به مسائل اجتماعی و حفظ محیط زیست توجه 
ویژه داشته باشند و با در نظر گرفتن این موارد اقدام به بهبود 

کیفیت زندگی خود کنند.
این مقام مسئول گفت: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای طرح 
به  منظور تولید 2/5 میلیون تن فوالد احداث شــد و در ادامه 
توسعه این شرکت در دســتور کار قرار گرفت و دستیابی به 

تولید 6 میلیون تن فوالد هدف گذاری شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: یکی از 
مواردی که همواره فوالد مبارکه بر آن تاکید داشته، رفع نیاز 
حال حاضر کشور در زمینه محصوالت فوالدی است که این 
مهم با در نظــر گرفتن توانایی دوره های آینــده در برآوردن 

نیازهای خود صورت گرفته است.
دفع پســماندهای فوالد با نظارت سازمان محیط 

زیست 
ســبحانی در ادامه به برخی اقداماتی که توسط این شرکت 
به منظور حفظ محیط زیست صورت گرفته، اشاره کرد و بیان 
داشت: دفع پسماندهای ویژه تحت نظارت سازمان حفاظت 
محیط زیســت به روش اصولی و طبق ضوابط فنی و اجرای 

طرح فرآوری گرم سرباره انجام می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان هدف از اجرای این 
طرح را حفظ محیط زیست خواند و خاطرنشان کرد: به دنبال 
اجرایی شــدن این طرح ضایعات دفنــی کاهش یافته و این 
ضایعات به ارزش افزوده تبدیل شده است که منجر به حفاظت 

از منابع طبیعی می شود.
وی به نمونه دیگری از طرح های اجرایی فوالد مبارکه به منظور 
حفظ محیط زیست اشاره کرد و اذعان داشت: اجرای سیستم 
پایش لحظه ای و بر خط آالینده ها و ارســال اطالعات آنالیز 
به سازمان محیط زیست، احداث تصفیه خانه های پساب در 
شرکت فوالد سبا، توسعه و ارتقای سیستم های تصفیه پساب 
در فوالد مبارکــه با هدف کاهش برداشــت آب از رودخانه و 
ارتقا و بهبود سیستم های کنترل غبار با اعتباری بالغ بر 200 
میلیارد تومان بخش دیگری از اقدامات فوالد مبارکه به منظور 

حفظ محیط زیست است.
بهره گیری از پساب برای مصارف صنعتی

سبحانی همچنین به اجرای طرح هایی که با هدف کمک به 
بحران آب در منطقه صورت گرفته اســت اشاره کرد و یادآور 
شد: تامین مالی طرح جمع آوری و تصفیه پساب های شهرهای 
مجاور با هدف رفع مشکل زیست محیطی منطقه و استفاده 
از پســاب ها در مصارف صنعتی و کمک به حل بحران آب در 
منطقه، بخش دیگری از اقدامات فوالد مبارکه در این راســتا 

بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ادامه از مشارکت 
این شرکت در طرح ها و برنامه های زیست محیطی بین المللی 
خبر داد و در همین راستا متذکر شد: طرح تغییرات اقلیم با 
همکاری انجمن جهانی فوالد انجام گرفت که این شــرکت 

موفق به دریافت تقدیرنامه شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر نیز در راســتای بهبود شــرایط 
زیست محیطی منطقه و همگام با توسعه فوالد مبارکه میزان 

فضای سبز این شرکت از هزار و 600 هکتار فراتر رفته است.
سبحانی در همین راستا تصریح کرد: به همین منظور تدابیری 
اتخاذ شده است تا آبیاری این میزان فضای سبز با استفاده از 
پساب تصفیه شده صنعتی شرکت و بدون برداشت آب اضافی 

از زاینده رود در محیطی کامال سالم انجام شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان در پایان تاکید 
کرد: فوالد مبارکه توســعه همکاری ها با مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی کشور را به منظور گسترش مطالعات خود در این 

زمینه در دستور کار قرار داده است.

عملیاتی شدن جمع سپاری تا 2ماه آینده
سید جمال الدین صمصام شریعت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت:  2ماه آینده 
سیستم جمع سپاری عملیاتی می شود تا عوارض های مربوط به صدور پروانه ساختمانی از طریق 

سیستم،محاسبه شود.

چهرهاخبار

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: آمار فوت شدگان در سال۹5 نسبت به سال گذشته 25درصد 

کاهش و نجات یافتگان ۱۹درصد افزایش داشته است.
بهزاد بزرگزاد بابیان اینکه متوســط زمان رسیدن به محل حادثه 
در داخل محدوده ۴ دقیقه و ۱۱ثانیه است، ادامه داد: این زمان در 

خارج از محدوده به ۱0دقیقه و 2۳ثانیه می رسد.
وی با اشاره به فراوانی حریق و حادثه در ماه های گرم سال، گفت:  
مناطق 8، ۱0و ۱2 بیشترین حریق و مناطق۴،5و8باالترین میزان 

حوادث را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با اعالم اینکه میانگین تماس با خطــوط۱25،8۴۳ مورد در روز 
بوده یادآور شــد: متوســط روزانه مســتقر کردن خودرو توسط 
سازمان۱0مورد در روز و میزان برگزاری ساعت آموزشی 2۳2هزار 

و ۱2۹نفر ساعت است.
بزرگزاد با بیان اینکه نردبان دوم آتش نشــانی به زودی به ناوگان 
عملیاتی سازمان خواهد پیوست، خاطرنشــان کرد: تجهیزات و 
دســتگاه های مختلفی در سال گذشــته خریداری شد که کمک 

بسیاری به ماموران آتش نشانی برای انجام عملیات مختلف کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش ۲۵درصدی آمار 
فوت شدگان سال9۵

با مسئوالن

تابلوهای فرهنگ شهروندی گوشزد می کند؛

 موتور سواران نکات ایمنی را 
رعایت کنند

دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان 
گفت: در نیمــه اول ماه جــاری تابلوهــای فرهنگ 
شــهروندی رعایت نکات ایمنی به موتور ســواران را 

گوشزد می کند. 
ســعید امامی اظهار کرد:  تابلوهــای کمیته فرهنگ 
شهروندی در ۳00نقطه مناطق ۱5گانه شهر اصفهان 
نصب شــده و در هرماه نیز 2بار به یکی از موضوعات 
شهری می پردازد. وی افزود: در همین راستا در نیمه 
اول ماه جاری تابلوهای فرهنگ شهروندی نیز به رعایت 
نکات ایمنی به موتور سواران اختصاص داده شده است.

امامی  اعالم کرد:تحقیقات نشــان داده شهروندان در 
ایام تابستان بیشتر از موتورسیکلت استفاده می کنند 
و این باعث شده که متاســفانه آمار تصادفات افزایش 
پیدا کند. وی عنــوان کرد: 80درصــد از علت مرگ 
موتور ســواران وارد شــدن ضربه  به مغز آنها بوده  از 
این رو، تابلوهای تبلیغات شــهری نیز استفاده از کاله 
 ایمنی را برای جلوگیری از حوادث ناگوار گوشزد کرده

 است.

مدیر تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی استان خبر داد :

 اشتغال زایی ۵60نفر 
در تعاونی های اصفهان

امســال با راه انــدازی ۳۱ واحــد تعاونی در اســتان 
 اصفهان بــرای 560 نفر اشــتغال زایی ایجاد شــده

 است. 
مدیر تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت:از ابتدای امسال با راه اندازی ۳۱ تعاونی 
برای 560نفر اشــتغال زایی ایجادشده است . علیرضا 
تیغ ســاز با بیان اینکــه این تعداد شــرکت تعاونی با 
عضویت هزار و 2۳نفر و سر مایه گذاری ۱2میلیارد ریال 
تشکیل شده است افزود : شرکت های تعاونی تشکیل 
شــده در حوزه هایی شــامل حمل و نقــل، خدمات، 
صنعت، کشاورزی، مســکن و فرش دستباف فعالیت 
می کنند . وی گفــت : در این مدت بیش از ۱0میلیارد 
ریال کاال از شــرکت های تعاونی استان به کشورهای 
اروپایی و آســیایی صادر شده اســت .  از هفت هزار و 
۳00شرکت تعاونی تشکیل شده در استان هم اکنون 

سه هزار و ۱80شرکت فعال است .

مردادماه سال جاری تکمیل می شود؛

ساماندهی فاز دوم ادامه خیابان 
گلزار شهدای عاشق آباد 

مدیر منطقه ۱2شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی فاز دوم 
ادامه خیابان گلزار شهدای عاشق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا بوستان 
عاشق آباد به مساحت۳0هزارمترمربع در دست اجراست و تا مردادماه 

سال جاری تکمیل می شود. 
محمدرضا برکت با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: ساماندهی 
و احداث پیاده روهای سطح منطقه برای تردد روان شهروندان در دستور 

کار مدیریت شهری قرارگرفته است.
برکت گفت: از همین رو ساماندهی پیاده روهای منطقه در سال جاری 

با اعتبار ۷میلیارد و۴00میلیون ریال انجام می شود.

واکنش استاندار اصفهان به ممانعت از 
حضور عکاسان خبری در نماز عید فطر 

رسول زرگرپور در واکنش به ممانعت از حضور عکاسان خبری در 
نماز عید سعید فطر در مصالی اصفهان اظهار داشت: از وقوع این 

اتفاق از طریق رسانه ها باخبر شدم.
وی افــزود: برگزار کننده نمازهای جمعه و مناســبتی، شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی است که هماهنگی با مدیریت استان 

نداشته و تنها یک نفر در این زمینه تصمیم می گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه پوشش خبری این چنین برنامه هایی 
و انتشار وانعکاس اخبار این برنامه ها اهمیت باالیی دارد، گفت: اخبار 
اصفهان و تهران به عنوان 2 مرکز ملی از طریق رســانه های بیگانه 
رصد می شود و از هرگونه حرکتی که مانع این انعکاس می شود باید 

جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی که مسئولیت 
برگزاری این برنامه ها را دارد کمترین هماهنگی را با مدیریت استان 
دارد و ادعا می کند که هماهنگی را با دفتر امام جمعه انجام می دهد.

زرگرپور با بیان اینکه ممانعت از ورود عکاسان خبری به این برنامه 
اتفاق خوبی نبود، افزود: با توجه به اینکه مصلی در حوزه مدیریت 
استانداری است به دوستان مصلی توصیه می کنم که جایگاه ویژه ای 

را برای عکاسان خبری و خبرنگاران در مصلی تعبیه کنند.
گفتنی است، در روز برگزاری نماز عید سعید فطر در مصالی اصفهان 
از حضور عکاسان خبری استان برای پوشش این برنامه ممانعت شده 

بود که این موضوع سبب اعتراض عکاسان خبری اصفهان شد.

اخبار

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

حفظ محیط زیست بر رفع نیازهای اقتصادی تقدم دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان اظهار داشــت:در حال حاضر برای چند روستا یک مجتمع 
آب رسانی بااتصال منابع آبی ایجاد می شود که توسعه مجتمع های آب رسانی در اولویت آبفار قرار دارد؛ چراکه در شرایط 

فعلی خدمات رسانی به صورت مجزا به روستاها منطقی نیست.
محمدحسین قرائتی تصریح کرد: در سال گذشته با اجازه رهبر انقالب 
از صندوق توسعه ملی مبلغی به این موضوع اختصاص داده شد و متعهد 

شدیم ۳6مجتمع جدید در سال ۹5و۹6در استان اصفهان انجام شود.
وی تصریــح کرد:کاهش۱/۱8درصدی هدر رفــت آب، افزایش ضریب 
پایداری، شاخص آب پایدار و سالم و کاهش آب رسانی سیار ازجمله نتایج 
افزایش مجتمع های آب رسانی است؛ همچنین یک میلیون و ۱۱6هزار 
 مترمکعب آب معــادل ۳2لیتر بر ثانیــه به چرخه مصــرف برگردانده

 شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر چندین روستا به صورت سیار آب رسانی می شــوند، تصریح کرد: ۳2۹ روستا به صورت سیار آب رسانی 

می شوند که این تعداد تا پایان تابستان به ۴00 روستا می رسد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان خبر داد:

احداث36مجتمع  آب رسانی جدید در روستاهای اصفهان

 معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری اصفهان اظهار داشــت: در کالن شهر اصفهان با سابقه 
علمی، تاریخی و هنری متمایز در دنیا، ضرورت وجود نقشه و اطالعات مکانی مورد نیاز شهروندان و گردشگرانی که 
هر ساله از این شهر بازدید می کنند، ضروری بوده و وجود کتاب نقشه کارتوگرافی شده شهر که بتواند مورد استفاده 

 عموم کاربران و متناســب با جایگاه شــهر اصفهان باشد، کامال مشهود 
بود.

معاون برنامه ریزی شــهرداری اصفهان ادامه داد: بر این اساس معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان در کنار ارائه 
خدمات سیستم اطالعات جغرافیایی به حوزه های تخصصی شهر، آماده 
 ســازی و چاپ کتاب نقشه ۹6 شهر اصفهان را در دســتور کار خود قرار 

دارد.
محمدی تاکید کرد: این کتاب به عنوان اولین نســخه کتاب نقشه شهر 
اصفهان با به کارگیری جدیدترین نقشه های شهری، عکس های هوایی و 

تصاویر ماهواره ای و موقعیت برخی از مراکز مهم تفریحی گردشگری چاپ شده و مورد استفاده سازمان ها، شهروندان 
و گردشگران می باشد.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان:

کتاب نقشه توصیفی شهر اصفهان تدوین شد

پروژه  پردیس  هنر آبشار در یک نگاه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست اظهار کرد: مفهوم توسعه پایدار به 
توسعه جوامع با در نظر گرفتن نیازهای کنونی، بدون لطمه زدن به استعدادها و توانایی های موردنیاز آینده است.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان در خصوص 
مراحل پیشــرفت تقاطع های غیرهمسطح شــهید باالیی 
اظهارکرد: احداث تقاطع غیرهمسطح شهید باالیی)اشکاوند( 
در کمربنــدی شــرق اصفهــان و در مقابــل مجموعــه 
 مرکز همایش هــای بین المللــی حضرت امــام خامنه ای

 )مدظله العالی( در حال اجراست.

ایرج مظفر، افــزود: عملیات اجرایی این پــروژه تاکنون ۹۴ 
درصد پیشرفت داشته است.

 وی ادامه داد: برای تکمیل این پروژه در سال جاری بیش از 
2۱ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به احداث 
دوربرگردان های پل روگذر تقاطع شهید باالیی اضافه کرد: 

احداث این پروژه نیز حدفاصل محور اشکاوند تا سپاهان شهر  
در دست اجراست و تاکنون ۴2 درصد پیشرفت داشته است.

مظفر تاکید کرد: احداث این تقاطع برای دسترسی آسان تر به 
مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای )مدظله العالی(، 
کاهش ترافیک در منطقه، سهولت در رفت و آمد و دسترسی 
ســریع تر به مناطق اطــراف اصفهان از جملــه اصفهانک، 
 باغ رضوان و سپاهان شــهر در دستور کار شــهرداری قرار 

گرفت.

        پیشرفت94درصدی تقاطع غیرهمسطح شهید باالیی

مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا اظهارکرد: سالن قبلی گلستان 
شــهدا، مهم ترین مکان برای اجرای برنامه های مذهبی بود، اما این سالن 
برای برگزاری برنامه ها مناســب و ایمن نبود؛ از همین رو احداث ســالن 

اجتماعات گلستان شهدا در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
میثم امینی افزود: عملیات اجرایی سالن اجتماعات گلستان شهدا از اواخر 
سال گذشته برای غنی بخشی به برنامه هایی که در این مکان اجرا می شود، 
آغاز شد.مدیر پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا با بیان اینکه طراحی 
و ساخت سالن اجتماعات گلستان شهدا ترکیبی از فضای مدرن و سنتی 
است، عنوان کرد:  احداث این سالن به مساحت 5 هزارمتر مربع تاکنون 50 

درصد پیشرفت داشته است.
امینی در ادامه با اشــاره به اینکه پارکینگ این طرح به وسعت ۳500 متر 
مربع است و ظرفیت پارک ۱50 خودرو را دارد، اضافه کرد: برای عملیات 
اجرایی پارکینگ و فونداسیون سالن این پروژه نیز ۳۴ میلیارد ریال اعتبار 

در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری پیاده روسازی 
معابر منطقه با اعتبار ۱2 میلیارد ریال اجرا می شود. عبدالرسول امامی 
اظهار کرد: در سال جاری پیاده روهای معابر منطقه با اعتبار ۱2 میلیارد 
ریال ساماندهی می شود. وی افزود: در همین راستا در سال جاری پیاده 
رو ســازی خیابان حکیم نظامی، حدفاصل خیابان سروش تا خیابان 

دشتستان و خیابان پروین اجرایی می شود.
مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین پیاده رو سازی 
خیابان قدس - ابتــدای خیابان مصلی تا میدان قدس امســال  انجام 
می شود.امامی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشان کرد: در 
سال جاری بوستان های ســطح های منطقه با اعتبار 26 میلیارد ریال 

ساماندهی می شود.
وی اضافه کرد: در این راستا امسال بوســتان فروزان در خیابان حکیم 
شفایی،  بوستان فجر در خیابان فجر،  بوستان طالقانی، بوستان معلم در 

خیابان فجر و ... نیز ساماندهی می شود.

 سالن اجتماعات
  گلستان شهدا 

به نیمه رسید

اجرای پیاده روسازی 
 معابر منطقه 10

 با اعتبار 1۲میلیارد ریال 
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

»همکاری در مدیریت مصرف آب، می تواند ما را از تنش آبی در تابســتان سال 
جاری در استان اصفهان عبور دهد و این پیام مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان به همه شهروندان و مشترکین است.«
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به مناسبت هفته صرفه جویی آب 
)1 تا 7 تیر( در جمع بیش از 70 خبرنگار و عکاس حاضر شــده بود با بیان این مطلب 
گفت: در 93 شهر استان اصفهان که جمعیتی افزون بر چهار میلیون نفر را در خود جای 
داده و تحت پوشش شرکت آب و فاضالب اســتان است اگر به طور استاندارد برای هر 
نفر در شبانه روز 150 لیتر مصرف آب در نظر بگیریم و هر نفر 1/5 لیتر مصرف خود را 
کاهش دهد، جمعا در شبانه روز 6 میلیون لیتر مصرف آب در استان کاهش می یابد که 
این میزان می تواند تامین آب را برای 40 هزار نفر امکان پذیر سازد؛ بنابراین همکاری 
همه مشترکین و شهروندان در مصرف آب در تابستان ســال جاری، می تواند ما را از 

تنش های آبی، به خوبی عبور دهد.
هاشم امینی اظهار داشت: با توجه به اینکه استان اصفهان در اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار دارد و مردم در بخش های مختلف نیز تنش آبی را حس کرده و می کنند به نظر 
می رسد صرفه جویی در مصرف آب فقط نباید منحصر به هفته صرفه جویی در مصرف 
آب باشد و در این راستا، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در حوزه آب شرب معتقد 

است در مقاطع مختلف مصرف بهینه آب باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما ده سال است خشکســالی را تجربه کرده ایم و شاهد کاهش بارش 
نسبت به دیگر استان ها هستیم، اظهار داشت: در استان اصفهان، محدودیت تاسیسات 
در زمینه آب شرب هم داریم و مسئوالن استان، مردم و مشترکین و رسانه ها به موضوع 

بحران یا تنش آبی واقف هستند و این امر برای آنها ملموس و محسوس است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصریح کرد: 85 درصد تامین آب امروز 
در 93 شهر استان، از طریق تصفیه خانه بزرگ اصفهان و 15 درصد از چاه ها، قنوات 
و چشمه ها تامین می شود. این در حالی است که از سال 87 تا سال 95، بیش از 500 
هزار واحد به آمار مصرف کنندگان آب شــرب اضافه شده و از 1/5 میلیون واحد به دو 

میلیون واحد یا آحاد رسید.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته به جهت کاهش بارش و از دست دادن منابع آبی، 
خشک شدن و کاهش ظرفیت 124 چاه و اینکه هیچ منبع جدید آب شربی در 56 شهر 
و 300 روستای تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اضافه نشده است، 
ما با مدیریت توزیع و فناوری های روز توانســتیم کمبود آب را جبران کنیم و وظیفه 
داریم با استفاده از ظرفیت های استان در قالب بهره گیری از فناوری های روز، فرهنگی 
و بهره برداری، کمبود آب تا زمان ایجاد منابع جدید که سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ است را مدیریت کنیم.
امینی می گوید: ما 5400 لیتر بر ثانیه در حوزه آب شرب را از دست دادیم در حالی که 
500 هزار واحد مصرف کننده نیز اضافه شده اســت؛ بنابراین باید با تالش و مدیریت 
مصرف و توزیع، کمبود آب را جبران کنیم که در این راســتا رســانه ها به عنوان پل 
ارتباطی مردم و دستگاه های اجرایی به خصوص شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به عنوان ظرفیت فرهنگــی در حوزه اجتماعی می توانند به ما کمک کنند و نقشــی 

پررنگ داشته باشند.
وی چهار بخش و محور، اقدامات فنی و مهندسی، تعرفه ای، قانونی و اقدامات فرهنگی 
را از راهکارهای هدف گذاری شده برشمرد و افزود: اگر اقدامات و فعالیت های فنی و 
مهندسی انجام نمی شد امروز شرایط بسیار سخت تری را در تابستان داشتیم؛ البته در 
چهار سال گذشته سامانه تله متری را در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان راه اندازی 
کردیم تا برخی مشکالت برطرف شود. از سوی دیگر سامانه مدیریت یونیک یا فشار که 
الگو گرفته از شــهر توکیوی ژاپن بود را در یک کار خاص و خالقانه مورد استفاده قرار 

دادیم تا بتوانیم آب شهرها و روستاها را تامین کنیم.
وی اصالح شبکه و انشــعابات آب را از دیگر فعالیت های جدی شرکت آب و فاضالب 
دانســت و گفت: در ســال 95، از 245 کیلومتر توسعه شــبکه، 76 کیلومتر اصالح 
شبکه های فرسوده انجام شد و برای اولین بار در کشور اکیپ نشت یابی متشکل از سه 
اکیپ از همکاران در نقاطی که نیاز به نشــت یابی بود وظیفه خود را انجام دادند و در 
چند سال گذشته بیش از 700 لیتر بر ثانیه آب که می توانست به هدر رود را به چرخه 

توزیع باز گرداندیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار داشت: اجرای خطوط توزیع و 
انتقال شهر اصفهان در قالب پروژه خط انتقال خیابان شهید فهمیده از خمینی شهر تا 
پارک قلمستان ظرف دو سال با اعتبار 167 میلیارد ریال انجام شد که از اقدامات بخش 
فنی و مهندسی بود. همچنین از سال 89 تا 95 ، میزان آب بدون درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از 31 درصد به 17 درصد کاهش یافت و شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در کاهش آب بدون درآمد، رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داد و 
سرانه مصرف آب نیز در شبانه روز از 189 لیتر در سال 86 ، به 151 لیتر طی شبانه روز 

در سال 95 رسید.
امینی اقدامات تعرفــه ای، قانونی و فرهنگــی را از دیگر راهکارها برشــمرد و افزود: 
فعالیت های بسیار خوبی در زمینه های تعرفه ای، قانونی و فرهنگی در شرکت آب 

و فاضالب تاکنون انجام شده است که کشف، جمع آوری و تعیین تکلیف انشعابات 
غیرمجاز، برخورد با انشــعابات پرمصرف، جمع آوری پمپ های غیرمجاز و ... از آن 

جمله است؛البته ما با نصب پمپ مخالف نیستیم ولی مخالف نصب پمپ های غیرمجاز 
و غیراستاندارد هستیم و امســال برنامه جدی برای برخورد با مشترکینی که اصول را 

رعایت نمی کنند داریم تا حقوق مردم تضییع نشود.
وی با تاکید بر اقدامات فرهنگی در مدیریت مصــرف آب گفت: ما باید مردم را مجاب 
کنیم که اگر بخواهیم از منابع محدود آب مراقبت و مواظبت کنیم تا نسل های آینده 
هم آرامش داشته باشــند، باید مصرف آب را مدیریت کنیم و اقدامات فرهنگی انجام 
دهیم و اگر تک تک آحاد جامعه، نقش خود را در مصرف بهینه آب و مدیریت آن، ایفا 

کنند می توان گفت 50 درصد راه در حوزه مدیریت مصرف آب طی شده است.
امینی پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در طول سال در زمینه مدیریت مصرف آب 

را از برنامه های فرهنگی مدیریت مصرف آب و استمرار آن در سال جاری برشمرد.
وی از تشکیل اولین خانه فرهنگ آب از سوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در کشور خبر داد و افزود: ما برای اولین بار خانه فرهنگ آب را در اصفهان برای سنین 

مختلف ایجاد کردیم که در تمامی فصول سال به طور جدی فعالیت می کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می گوید: در هفته صرفه جویی آب در 

تابستان سال جاری ما برنامه هایی را تدارک دیده ایم.
امینی افزود: بسته پیشــنهادی در هفته صرفه جویی مصرف آب برای گذر از مشکل 
آب، اعزام اکیپ های مروجین مصرف بهینه آب در ادارات، جامعه، مساجد و پارک ها، 
جمع آوری پمپ های غیرمجاز و ... در طول تابستان در مصرف آب در استان اصفهان 

به اجرا در می آید.
وی گفت: مردم نقش 50 درصدی در حــوزه مدیریت مصرف آب دارند به گونه ای که 
اگر دمای هوا کمتر از 33 درجه سانتی گراد باشد ما مشکل تامین آب نخواهیم داشت، 
 اما اگر دمای هوا به 35 درجه برســد، 16 درصد، دما بین 35 تا 37 درجه سانتی گراد 
20 درصد، 37 تا 39 درجه سانتی گراد 25 درصد و 39 تا 42 درجه سانتی گراد دمای 
هوا نزدیک 30 درصد افزایش مصرف آب خواهیم داشت. این در حالی است که 5400 
لیتر بر ثانیه ظرفیت آب را هم از دست داده ایم و باید تا راه اندازی سامانه دوم آب، این 

شرایط سخت را مدیریت کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ســاعت 16 تا 21 را پیک مصرف آب 
اعالم کرد و گفت: در این ساعات مصرف افزایش می یابد که باید مصرف آب مدیریت 

شود.
امینی با تشکر از همکاری شــرکت فوالد مبارکه در اجرای شبکه های آب و فاضالب 
و تصفیه خانه ها گفت: ما در ســال گذشــته، 153 میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل 
برای احداث شــبکه های فاضالب برخوار، نجف آباد و ... داشتیم؛ همچنین بازسازی 
شــبکه فاضالب اصفهان را با بهره گیری از ظرفیت فاینانس بــا 177 میلیارد تومان 
شــروع کردیم و از روش های جهانی در بازســازی شــبکه فاضالب اصفهان استفاده 
 می کنیم که 25 کیلومتر از 360 کیلومتر بازســازی به روش حفر بدون ترانشه انجام 

می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهار داشــت: در ســال 96 نیز 
بهره برداری از پروژه های حاشیه شمالی شهر اصفهان را که 54 کیلومتر است با اعتبار 
28 میلیارد تومان انجام دادیم؛ همچنین آبرسانی به شهر دهاقان با 41 کیلومتر خط 
انتقال با 20 میلیارد تومان را در سال جاری به پایان خواهیم رساند. این در حالی است 
که کل پروژه های شرکت آب و فاضالب، استان را به کارگاهی بزرگ مبدل ساخته است.

امینی آبرسانی به گلشــهر گلپایگان را با ده میلیارد تومان که به زودی به بهره برداری 
می رسد، آغاز آبرسانی به منطقه مورچه خورت با اعتبار 20 میلیارد تومان، آغاز عملیات 
اجرایی فاضالب شهر کوشک با اعتبار 15 میلیون تومان، آغاز عملیات اجرایی فاضالب 
شهرهای دیزیچه و زیباشــهر با اعتبار 96 میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی شبکه 
فاضالب کهریزسنگ با اعتبار 15 میلیارد تومان را از دیگر اقدامات انجام شده و در حال 

انجام شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خواند. 
وی خاطرنشان کرد: از سال 77 تا 92، هفتاد و دوکیلومتر لوله گذاری شبکه در نجف آباد 
انجام شده بود که با یک اقدام جهادی و با استفاده از تبصره 3 و کمک شورا، از سال 92 

تا سال گذشته، 180 کیلومتر لوله گذاری انجام شد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه افزود: شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان از ســال 88 تا 92، حدود 27/4 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مشارکت مردم را جذب کرد که این میزان در یک اقدام پسندیده از سال 92 

تا 95، به 676 میلیارد تومان رسید. 
امینی خاطرنشان کرد: از 23 تصفیه خانه کشور که در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی 
بود دو تصفیه خانه پروژه اقتصاد مقاومتی در استان باید اجرایی می شد که تصفیه خانه 
فاضالب سده ورنامخواست افتتاح شد و شبکه فاضالب شهر خوانسار نیز در اواخر مرداد 

و در دولت یازدهم به پایان خواهد رسید. 
در پایان این نشســت صمیمانه مدیر عامل و معاونین شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان به سواالت متعدد خبرنگاران پاسخ گفتند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مطرح کرد:

گذر از بحران کم آبی با همکاری در مدیریت مصرف بهینه آب محقق می شود

                     مهدی زرگر

مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی می فرمود: 
ان شــاءا... مومنیــن، براق محمــد و آل 
محمد)ص( باشــند؛ زیرا وقتی آنها سوار ما 
باشــند، رو به خدا می رویم. حاال که نشد ما 
خود، براق سوار باشیم خوب است که الاقل 

براق این خانواده باشیم. بدتان که نمی آید؟

حدیث عشق

 ان شاءا... براق محمد 
و آل محمد)ص( باشیم
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