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در دیدار هیئت  دولت مطرح شد:

 تاکید رهبر معظم  انقالب بر توانایی های کشور
 برای عبور از مشکالت

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، رهبر معظــم انقاب اســامی صبح روز گذشــته در 
دیــدار رییس جمهــور و اعضای هیئــت دولت بــا تاکید بــر توانایی کشــور برای 
عبور از مشــکات اقتصــادی بــا کار و تاش شــبانه روزی همــه  مســئوالن و همکاری و 
 همراهی آحــاد مردم، شــرایط و الزامات مقابله با نقشــه های دشــمن در مقطــع کنونی را

 برشمردند.

آگهی مزایده) مرحله دوم –  نوبت دوم (
شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه دوم  ســی و هشتمین جلسه رسمی مورخ 96/10/10 شورای 
اسامی شهر چوب و الوار حاصل از سربرداری و بریدن درختان سطح شهر  را از طریق مزایده عمومی به افراد یا 

شرکت های واجد شرایط بفروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا 

با تلفن 53241010 داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد : 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر 

قابل استرداد می باشد .
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/05/02

تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 97/05/03 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 116
www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

رحیم جافری – شهردار شهرضا

تصاویر دردنــاک دو نوجوان فلســطینی که در 
جریان حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه 
به شهادت رسیدند، رسانه های جهان را درنوردید 
و هرکسی اندک بهره ای از انسانیت برده بود را هم 
متاثر و غمگین کرد. واکنش »بنیامین نتانیاهو«، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی به این تصاویر 
چه بود؟ او در پیامی از حماس خواســت پیام این 
حمله را درک کند. ســخنگوی نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی، سخنان  او را اینطور در توئیتر منتشر 
کرد: »ما دامنــه واکنش مان به حمالت حماس را 
تا هر اندازه که الزم باشــد گسترش می دهیم. اگر 
حماس پیام مان را امــروز درک نکند، فردا درک 
خواهد کرد.« اســرائیل یکــی زد و چندتا خورد. 
رزمندگان جنبش مقاومت اســالمی فلســطین 
در واکنش به این کشــتار ،  دیروز چند موشــک 
دست ساز به سمت شهرک های صهیونیست نشین 
شــلیک کردند. جنگنده های رژیم صهیونیستی 
هم در پاسخ، زمین بازی مقابل یک خانه را در غزه 
بمباران کرد و دو کودک را کشت. تفاوت زمین بازی 
کودکان غزه و شــهرک های صهیونیست نشین 
البته، استفاده دومی از یک سامانه پدافندی است 
که با کمک های چند میلیــارد دالری هم پیمانان 
صهیونیست ها ســاخته شــده و فلسطین است 
و جوان های ســنگ و کلوخ به دســتی که قسم 
خورده اند انتفاضه شان تا رهایی قدس از چنگال 
این رژیم جعلی کودک کش ادامه داشته باشد. زور 
نتانیاهو به ایران و جوانان فلسطینی که نمی رسد ؛ 
اما بلد است چطور موشک هایش را بر سر کودکان 
و زنان بی دفاع و بی گناه بریزد. کودک کشی، رسم 
و آیین شــان اســت. امروز حتی اگر شعارت » نه 
غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« باشد و حتی اگر 
خودت را یک ایرانی آریایی و منسوب به کوروش 
و اجدادش بدانی، باید قلبت به درد بیاید و به رگ 
غیرتت بربخورد. حرف سیاســت نیســت، حرف 
انسانیت است. حرف از کودکان و نوجوانانی است 
که هیچ گناهی ندارند و قربانی وحشی گری های 
یک رژیم وحشی شــده اند؛ یک رژیم جعلی که با 
زور و زر می خواهد برای خودش »هویت« بخرد. 
هویت و اصالت اما خریدنی نیست. این را یک نفر به 
»نتانیاهو«ی جنایتکار حالی کند. به مرد منفوری 

که اگر نبود، چقدر جهان جای بهتری می شد... 

جهان بدون »نتانیاهو« چقدرجای بهتری بود

سمیه پارسادوست

 آدم این قدر »پست« 
و »رذل« می شود ؟! 

3

 جدایی تبریزی
  از »ذوب آهن« 
کلید می خورد

نرمش آذری برای جدایی  مهاجم 
کلیدی تیمش؛
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چنارهای چهارباغ سبز می ماند
معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

تولیدکنندگان، محصوالت دپو شده را گران می فروشند
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:
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معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضاب استان می گوید با وجود هشدارهای 
مکرر و متعدد،  بخشی از مردم اصفهان الگوی مصرف آب را رعایت نمی کنند؛

10 درصدی ها!
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بیراهه های بانکی
11

اشرافیت باالی پلیس بر تحرک اراذل  و اوباش
8

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

 آیین نکوداشت روز صنعت در اصفهان، با حضور مسئوالن استانی و کشوری
 و با انتقاد سخنرانان مراسم از بی قانونی بانک ها برگزارشد؛
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علیرضا کریمیان

کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه به راحتی راه 
را برای اقتدار هر چه بیشتر اردوغان فراهم کرد. تیم 
سیاسی و اجرایی رییس جمهور مقتدر ترکیه با این 
ضربه ناکام، به راحتی توانستند تمام موانع بر سر راه 
اصالحات سیاسی در این کشور را از پیش رو بردارند 
و هر چند با هزینه ای به نسبت باال؛ اما در نهایت به 
یک سیستم اجرایی یک دست و قابل اعتماد دست 
یافتند. در آخرین پرده از نمایش اصالحات سیاسی، 
انتخابــات 24 ژوئن ترکیه، باعــث ایجاد تغییرات 
جدید در قانون اساسی شد و پیامدهای قابل توجهی 
بر نقش بین المللی این کشور داشت. رجب طیب 
اردوغان با حمایت مردمی و 53 درصد از آرای ملی، 
اولین رییس جمهور منتخب شد. او با طیف وسیعی 
از اختیارات اجرایی و مسئولیت کامل و انحصاری 

برای سیاست گذاری آماده شد. 
سیاست های جدید ترکیه با رییس جمهور 

اردوغان
اردوغان، به عنوان اولیــن رییس جمهور ترکیه در 
حالی ســوگند یاد کرد که بایــد در آینده با برخی 
از مهم تریــن و پیچیده ترین مناقشــات داخلی و 
خارجی دســت و پنجه نرم کند. در یــک برآورد 
کلی تحول نظام سیاســی در ترکیه منجر به تغییر 
ساختارهای تصمیم گیری در این کشور نیز خواهد 
شــد به همین دلیل پیش بینی می شود برخی از 
سیاست های ترکیه به خصوص در حیطه سیاست 
خارجی، شتاب و روندی تهاجمی داشته باشد. یکی 
از این تحوالت مربوط به ساختار نفوذ حزب عدالت 
و توسعه بر قوه مجریه این کشور است. در سیستم 
سیاسی جدید  حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت 
قاطع پارلمانی اش را از دســت داده اســت.حتی با 
اینکه نقش این حزب به خاطر قانون اساسی جدید 
کمرنگ شــده، کنترل پارلمان برای عملکرد موثر 
نظام سیاســی حیاتی اســت. متحد جدید حزب 
عدالت و توسعه در پارلمان شریک انتخاباتی اش، 
حزب جنبــش ملی، خواهــد بود؛ اما ایــن اتحاد 

محدود به امــور پارلمانی 
نیســت و این حــزب از 
موقعیت و نفــوذ خود در 
انتصابات دولتی استفاده 
خواهد کــرد که به برخی 
از تنش هــای سیاســی 
در ترکیه دامــن می زند. 
شریک تازه اردوغان، سوء 

ظن عمیقی به جهانی شدن دارد و به همین دلیل 
نوع نگاه بــه راهبردهای جهانی ترکیــه و روابط با 
 شرکای تجاری و سیاسی این کشور دیگر مانند قبل

 نخواهد بود. ملی گرایــی افراطی  حاکم بر تفکرات 
سیاســتمداران جدید همچنین رویکرد شــدید 
ضد آمریکایی شــان تالش ها را برای سامان دادن 
به بســیاری از اختالفات دو جانبه موجود دشــوار 

خواهد کرد. 
ترکیه، کردها را قلع و قمع خواهد کرد

بر اساس برآورد کارشناسان، اتحاد با حزب جنبش 
ملی به شدت دست اردوغان را در مانور بر سر مسئله 
کردها خواهد بســت و به همین دلیل تالش های 
انجام شــده در جهت مذاکره با کردهــا بی نتیجه 

خواهد مانــد، در نهایت 
این روند ترکیه را به سوی 
دیدگاهی ســوق خواهد 
داد که سوریه تحت تاثیر 
کردها قرار گرفته اســت. 
ترکیه می خواهد مانع از 
شــکل گیری یک منطقه 
قانونی شــناخته شده و 
مستقل برای کردها در سوریه شــود؛ اما نهاده ای 
مســتقر در این کشــور اجازه عقب راندن کردها 
را نخواهــد داد به همیــن دلیل در آینــده ترکیه 
عملیات های شدیدتری برای ســرکوب کردها در 

سوریه صورت خواهد داد.
ترکیه در آستانه رویگردانی در غرب

روابط حسنه با روسیه و نیاز به تجهیز نظامی موجب 
خواهد شد تا ترکیه در ماه های آینده هر چه بیشتر 
از توافق و همکاری باآمریکا فاصله بگیرد. عالوه بر 
عوامل داخلی، روس ها نیز برای کشاندن ترکیه به 
اردوگاه متحدان خود تا کنون تالش های زیادی را 
انجام داده اند. توافق برای مجهــز کردن ترکیه به 
سامانه اس 400 یکی از امتیازاتی است که هم ترکیه 

و هم روسیه به شدت در پی محقق شدن آن هستند 
والبته این اقدام مورد اعتــراض اروپا و آمریکا واقع 
شده است؛ هر چند بهای جدایی کامل از غرب برای 
ترکیه بســیار گران تمام خواهد شد،  به دلیل آنکه 
اقتصاد این کشور بســیار وابسته به سرمایه گذاری 
های بین المللی است و ساالنه 250 میلیارد دالر از 

کشورهای غربی سرمایه جذب می کند. 
رشــد ترکیه نیز به شدت وابســته به دسترسی به 
بازارهای غربی و جریان ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و تکنولوژی اســت؛ همچنین به نظر نمی 
رســد ترکیه تمایلی به بازســازی روابــط خود با 
اتحادیه اروپا نیز داشته باشد. به رغم تمام تحرکات 
ترکیه برای عضویت در اتحادیــه اروپا در یک دهه 
گذشــته؛ اما روابط ترکیه با اتحادیــه اروپا از زمان 
کودتــای نافرجــام 2016 و ســرکوب منتقدان 
دولت از ســوی دولت آنکارا که انتقــادات اعضای 
این اتحادیه را برانگیخت، رو به وخامت گذاشــت 
و این روابط  اکنون در پایین ترین ســطح خود در 
سه دهه اخیر به سر می برد. جدایی ترکیه از غرب 
مسئله ای اســت که در گذشــته وجود نداشته و 
سیاســتمداران این کشــور نمی دانند چه عواقبی 
می تواند در انتظار این رویگردانی باشــد؛ چرا که 
هنــوز آینده روشــنی در آینده روابــط و تحوالت 
سیاســی در خاورمیانه و به خصوص سوریه وجود 
ندارد؛  اما در نهایت سیاســت هــای جدید دولت 
ترکیه در ســایه ملــی گرایی افراطــی در داخل و 
تحوالت و رفتار سیاسی آمریکا و روسیه نمی تواند 
 چندان دوســتانه با غــرب و بر همان مدار ســابق 
بر قرار باشد. رفتارها و انتظارات بسیارتند، به خوبی 
از میزان تبریک ها و تاییدهــای انتخابات اخیر این 
کشور مشخص است.جاه طلبی های جهانی اردوغان 
در سایه تنش ها و اغتشاشــات در خاورمیانه شاید 
به معضلی جدید بــرای اردوگاه غرب و به خصوص 
اســرائیل و آمریکا تبدیل شود؛ مســئله ای که در 
صورت عدم توافق اردوغان با متحدان تازه و تندروی 
داخلی می تواند موجب بروز تنش های بیشتر چه در 

داخل و چه در پیرامون این کشور شود.

اردوغان از عزم جدی ترکیه 
درباره ایران خبر داد

اردوغان، از آغاز فرآیند عملیاتی تجارت با پول ملی 
بین ترکیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از 
این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوســانات نرخ 
ارزهای مرجع تجارت بین الملل در کشور خود اعالم 
کرد.رییس جمهوری ترکیه گفت: نوسانات نرخ ارز 
تنها مسئله ترکیه نیست و یک معضل بین المللی به 
شمار می شــود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین 
کشــورها یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این 
مسئله است.اردوغان با اشاره به مذاکره کشورش با 
چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول 
ملی اثر نوســانات نرخ ارز را به کمترین حد ممکن 
می رساند.ترکیه ســاالنه حدود 160 میلیارد دالر 
صادرات و حدود 200 میلیارد دالر دارد و از شرکای 

مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.

نخست وزیر انگلیس: 
 ممکن است اصال بریگزیتی

به وجود نیاید
نخســت وزیر انگلیس هشــدار داد، از آنجایی که 
قانون گذاران تالش می کنند تــا برنامه های وی را 
برای خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا متزلزل کنند 
ممکن است اصال بریگزیتی به وجود نیاید.به گزارش 
رویترز؛ ترزا می، نخســت وزیر انگلیس در مقاله ای 
برای روزنامه »میل آن ســاندی« نوشت: پیام من 
به کشور در این آخر هفته بسیار ســاده است »ما 
باید بر اهداف خود تمرکز کنیم، اگر این کار را انجام 
ندهیم این خطــر وجود دارد که اصــال بریگزیتی 
به وجود نیاید«.اخیرا دو تن از وزرای ارشــد دولت 
انگلیس در اعتراض به برنامه های »ترزا می« برای 
تجارت با اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس از این 
بلوک، در مارس ســال آتی میالدی، استعفا دادند. 
ســپس طرح کلی ترزا می توســط دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در مصاحبــه ای به باد انتقاد 
گرفته شــد؛ موضعی که ترامپ در جریان دیدارش 
با ترزا می از آن عقب نشــینی کــرد.» می« در این 
مقاله برای روزنامه میل آن ساندی همچنین نوشت: 
انگلیس باید در دور آتی مذاکــرات با اتحادیه اروپا 

موضع جدی و سفت و سختی اتخاذ کند.

 ترامپ جزئیات مکالمه   اش
 با ملکه انگلیس را فاش کرد!

رییس جمهور آمریکا در ادامه سنت شکنی هایش 
این بار جزئیات گفت وگوی خصوصی خود با ملکه 
الیزابت را در اختیار رسانه ها قرار داد.دونالد ترامپ، 
در مصاحبه با »پیرز مورگان«، روزنامه نگار ایرلندی 
با افشای جزئیات گفت وگوی خود با ملکه انگلیس، 
یکی دیگر از پروتکل های ســلطنتی را نقض کرد.

زمانی که از ترامپ سوال شــد آیا زمانی که با ملکه 
در کاخ وینزر مالقات کردید، درباره »برکســیت« 
هم صحبت شد؟ وی پاسخ مثبت داد و گفت: »بله 
صحبت کردیم. او )ملکه( گفت که این یک مشکل 
بسیار بسیار پیچیده است و راست می گفت. به نظر 
من هیچ کس نمی تواند تصور کند که این مســئله 
چقدر پیچیده اســت. همه فکر می کردند که این 
 کار بسیار ساده اســت و انگلیس یا در اتحادیه اروپا 

می ماند و یا از آن خارج می شود.«

 همه شبکه های اجتماعی
 در عراق فیلتر شدند

وزارت ارتباطات منطقه کردستان عراق اعالم کرد 
که دولت عراق تمامی شبکه های اجتماعی در این 
کشور را فیلتر و استفاده از شبکه های اینترنتی را نیز 
قطع کرده است.سخنگوی وزارت ارتباطات منطقه 
کردستان عراق افزود: دولت عراق ضمن قطع تمامی 
شبکه های اینترنتی در عراق و منطقه کردستان عراق 
شبکه های اجتماعی به خصوص فیسبوک را فیلتر 
کرده است.در پی اعتراضات مردمی به نبود امکانات 
رفاهی و خدماتی در برخی استان های عراق، دولت 
عراق این اقدام را برای جلوگیری از سوء استفاده و 

گسترش اعتراضات اتخاذ کرده است.

جاه طلبی های جدید »اردوغان«

استیضاح وزیر اقتصاد تحویل 
هیئت رییسه مجلس شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه تیم اقتصادی دولت را در بروز مشکالت 
اقتصادی مقصر می دانیم، گفت:طرح استیضاح 
وزیر اقتصاد را با ۹0 امضا، تحویل هیئت رییسه 
داده ایم.حسینعلی حاجی دلیگانی با اعالم اینکه 
مشــکالت فعلی اقتصادی درپی تحریم های 
عملیاتی و تهدیدات رخ نداده است، افزود: »با 
این وجود ظرف ماه های گذشته ثبات اقتصادی 
را از دســت داده ایم.«حاجی دلیگانی با اعالم 
اینکه مجلس از اختیارات خود و بر اساس قانون 
اساسی در قبال وزرا کوتاه نخواهد آمد، گفت: 
»اســتیضاح وزیر اقتصاد را با ۹0 امضا تحویل 
هیئت رییسه داده ایم و در برابر وزرای دیگر نیز 
اگر الزم باشد از ابزار قانونی استفاده می کنیم.«

 مخالفت دولت
 با افزایش نمایندگان مجلس

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
از مخالفت دولت با افزایــش تعداد نمایندگان 
مجلس خبر داد.محمدجواد کولیوند در مورد 
افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دوره آینده  
اظهار داشــت: دولت به دلیل بار مالی، الیحه 
افزایش تعداد نمایندگان را نپذیرفت. وی افزود: 
این الیحه دارای بار مالی بود و به همین دلیل 
تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه ها در کشــور 
تغییر نمی کند.رییس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس با بیان اینکه استان البرز در دوره 
آینده مانند این دوره سه نماینده خواهد داشت، 
بیان کرد: تعداد نمایندگان استان البرز در دوره 

آینده تغییر نمی کند.

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس؛ 
 حذف تعطیلی پنجشنبه ها

 در ادارات
بنا به پیشــنهاد مرکز پژوهش های مجلس، با 
زودتر شروع کردن ساعت کار ادارات و خاتمه 
زودتر از ســاعت 14:30 می تــوان بخش قابل 
توجهی از تقاضــای مصرفی در زمــان اوج بار 
را کاهش داد. با توجه بــه کمتر بودن تقاضای 
مصرفی در اواخر هفته نسبت به روزهای دیگر، 
می توان همراه با تعطیلــی زودهنگام در طول 
هفته، برخی ســاعت کاری ادارات را نیز به روز 
پنجشنبه منتقل کرد. الزم اســت تعرفه برق 
ســاعت ۹ تا 11 شــب برای واحدهای تجاری 
افزایش یابد و به همان میزان تعرفه برق ساعات 
کم باری کاهش یابد. همچنین به جای ساعت 
12، باید ساعت 11 شب را ســاعت پایانی کار 
واحدهای صنفی و تجاری در شهرها قلمداد کرد.

بررسی بسته پیشنهادی اروپا 
در کمیسیون امنیت ملی

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: 
دستگاه دیپلماسی و ســازمان انرژی اتمی، 
آخرین وضعیت مذاکره با اروپایی ها را به این 
کمیسیون ارائه می کنند.سیدحسین نقوی 
حســینی با بیان اینکه اعضای کمیسیون از 
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی درخواست 
کردند تا گزارشــی از اثر بســته پیشنهادی 
و بیانیــه اتحادیه اروپــا در نجــات برجام 
را به کمیســیون ارائــه کنند،گفت: اعضای 
کمیسیون از دســتگاه دیپلماسی و سازمان 
انرژی درخواســت کردند، آخرین وضعیت 
مذاکره با طرف های اروپایی به کمیسیون ارائه 
شود.وی با بیان اینکه از سازمان انرژی اتمی 
نیز درخواست شده مقدمات بازدید اعضای 
کمیسیون از تاسیسات هسته ای کشور فراهم 
شــود، ادامه داد: اگر چه اعضای کمیسیون 
بازدیدهای دوره ای از تاسیســات هسته ای 
صورت دادند و آخرین مــورد آن نیز بازدید 
از رآکتور تهران بود؛ اما پس از خروج آمریکا 
از برجام تالش بر این اســت ایــن بازدیدها 

منظم تر دنبال شود.

پژمانفر
عضو کمیسیون فرهنگی:

وزیر بهداشــت با تاکیــد بر جدی بــودن موضوع 
تحریم ها و با بیان اینکــه  نگرانی ها بعد از آبان ماه  
بیشتر خواهد شــد و روز مبادا همین روزهاست، 
گفت: باید باور کنیم طوفانی نزدیک شده تا آمادگی 
آن را داشته باشــیم و با کسانی که می توانند تدبیر 

کنند، صحبت کنیم.
سیدحسن هاشمی ادامه داد: ما در وزارت بهداشت 
نباید  رو در بایستی داشــته باشیم و حتما مومنانه 
تیمی را همراه داشته باشید که تا آخر پای کار باشند 
و بدانند روزهای سختی در پیش داریم. وی تاکید 
کرد: اگر بنا باشد در این شرایط ویژه مانند روزهای 
عادی رفتار کنیم، نهایت بی تدبیری است و ممکن 
است به خیانت تشبیه شود. اگر کسی بگوید که 6 
ماه دیگر این مشکل را برای شما حل می کند، باید 
گفت که نوش داروی بعد از مرگ ســهراب است. 
وزیر بهداشــت در ادامه تصریح کرد: بحث دارو و 
تجهیزات پزشکی مهم تر از گندم، روغن و کنجاله 
 اســت و امروز نیاز داریم که به مــا در این زمینه

 کمک کنند.

  بعد از آبان ماه
 آماده طوفان باشیم

وزیر بهداشت:

کافه سیاست

عکس  روز 

ترامپ روی صندلی چرچیل
انتشار تصویری از نشستن متکبرانه ترامپ 
روی صندلی »چرچیــل«  با واکنش تند 

مردم و رسانه های این کشور مواجه شد.

فرزندان ظریف تابعیت خارجی ندارند

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیســیون فرهنگی گفت: همچنان 
آماده مناظره با موافقان الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
هستیم. وی با اشاره به مخالفت مقام معظم 
رهبری با تصویب چنین لوایحی در مجلس، 
ادامــه داد: امیدواریم که این مســئله برای 
همه بدیهی و روشن شده باشد که با قوانین 
داخلی می توانیم بســیاری از مسائل را حل 
کنیم و نیازی به تصویب این لوایح و پیوستن 
ایران به معاهدات بین المللی نیست.پژمانفر 
با تاکید بر اینکه الیحه الحاق دولت ایران به 
کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
قابل دفاع نیســت، تصریح کرد: پیوســتن 
ایران به به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم منجر به آسیب وارد شدن به منافع 
ملی، فرهنگی و اجتماعی کشــور می شود و 

باید بر قوانین داخلی خودمان تکیه کنیم.

همچنان آماده مناظره با 
موافقان الیحه CFT هستیم

 عبدالعلی زاده
 وزیر مسکن دولت اصالحات:

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد شایعات  پیرامون 
تابعیت خارجی و حساب های بانکی و تجارت افرادی 
که از آنها به عنوان آقازاده نام  برده می شــود و اغلب 
فرزندان مسئوالن دولتی هستند،عنوان کرد: من به 
عنوان سخنگوی دستگاه دیپلماســی، صرفا باید به 
موضوعات مرتبط با حوزه کاری خــودم بپردازم؛ اما 
به سبب آشنایی و همکاری نزدیک با دکتر ظریف با 
ضرس قاطع می گویم که فرزندان وی در ایران زندگی و 
کار می کنند و تابعیت خارجی ندارند. در مورد دیگران 
نیز من صالحیــت قضائی و امنیتی بــرای اظهارنظر 
ندارم. قاســمی همچنین در مــورد اخباری مبنی بر 
اینکه در خالل مذاکرات برجام، تفاهمی ناظر بر اخذ 
2500 مجوز اقامت میان ایران و آمریکا منعقد شــد، 
افزود: شدیدا آن را رد می کنم. هیچگونه مذاکره ای از 
سوی تیم مذاکره کننده هسته ای در رابطه با موضوع 
فوق الذکر و ســایر موضوعات مشــابه با آن در خالل 
مذاکرات منتهی به برجام صورت نگرفت و اصوال چنین 
موضوعی هیچ ارتباطی نه با برجام داشت و نه در دستور 

کار بود و نه به هیئت مذاکره کننده ربطی داشت.

 فرزندان ظریف
 تابعیت خارجی ندارند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

وزیر مسکن و شهرســازی دولت اصالحات 
با بیان اینکه حســن روحانی، اصالح طلب 
نیست؛ اما اصالح طلبان از دولت او حمایت 
کردند، گفت: بهتر اســت دولــت روحانی 
استعفا دهد.علی عبدالعلی زاده اظهار داشت: 
وقتی دولت کاری برای مردم نمی کند، بهتر 
است رها کند و برود. وی افزود: مسئولیت ها 
تا وقتی ارزش دارد که انسان بتواند خدمت 
کند و اگر نمی تواند خدمــت کند باید کنار 
برود. عبدالعلی زاده در پاسخ به این پرسش 
که آیا دولــت خودش باید اســتعفا دهد یا 
اینکه مجلس به این مسئله ورود کند، گفت: 
وقتی خودشــان کنار نمی روند مجلس باید 
ورود کنــد و وظیفه مجلس همین اســت.

عبدالعلی زاده تصریح کرد: این دولت هیچ گاه 
اصالح طلب نبوده و اصالح طلبان تنها از آن 

حمایت کردند.

بهتر است دولت روحانی 
استعفا دهد

پیشخوان

بین الملل

آیا باید برای مواجهه با یک ترکیه ستیزه گر آماده شویم؟
» متخلفان 600/000/000/000

تومانی« نقره داغ می شوند

دســتور روحانی؛ شفاف به 
مردم بگویید

ادامه ایــن رونــد یعنی 
خاموشی کامل در سال آینده!؟

FATF در بند اصالحات

روابط حسنه با روسیه و نیاز به تجهیز 
نظامی موجب خواهد شد تا ترکیه در 
ماه های آینده هر چه بیشتر از توافق و 

همکاری باآمریکا فاصله بگیرد

چهره ها

معمای ۵۰ میلیارد دالری ایران و روسیه
در میان تمام حاشــیه های ســفر علی اکبر والیتی 
به روسیه و دیدار دوســاعته اش با والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه، خبر سرمایه گذاری 50میلیارد 
دالری روســیه در ایران بیش از همه خبرساز شد؛ 
خبری که در ابتــدا موجی از شــگفتی را در میان 
مخاطبان ایجاد کرد و ســپس با واکنش سخنگوی 
ریاســت جمهوری روســیه و وزیر انرژی این کشور 
بیشتر حالت معما به خود گرفت. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی ریاســت جمهوری روســیه در پاسخ به 
ســواالت خبرنگاران در این باره گفت: »نمی تواند 

چنین چیزی را تایید کند«. به گــزارش ایتارتاس؛ 
وزیر انرژی روســیه نیز از عالقه مندی روسیه برای 
اجرای »برنامه نفت در برابر کاال« با ایران خبر داد و 
گفت: ما عالقه مند هستیم ایران از فرصت خرید کاال، 
کار و خدمات روسیه برخوردار شود تا تبادل تجاری 
و روابط بین دو کشور گسترش یابد. الکساندر نواک، 
این را هم گفت که مسکو ســرگرم کار با تهران برای 
تمدید پنج ساله قرارداد نفت در برابر کاال با ایران است؛ 
قراردادی که پیش از این ارائه کاالی روسی در مقابل 
100 هزار بشکه نفت ایران در روز بود و حاال ممکن 

است وسعت بیشتری نیز پیدا کند. به این ترتیب به 
نظر می رســد یا آنچه والیتی از میان سخنان پوتین 
متوجه شده بود، نه سرمایه گذاری 50میلیارددالری 
روسیه در ایران، بلکه رسیدن به قراردادی برای مبادله 
نفت و کاال با همین رقم بوده یا روسیه به کلی قصد 
دارد در سرمایه گذاری های خارجی اش تجدیدنظر 
کند و با تمرکز حجم زیادی از سرمایه های خارجی 
خود در کشور رقیب خود در بازار نفت و گاز، به توسعه 
بخش انرژی ایران کمک کند. با توجه به رفتارهای 
سیاسی و تصمیمات اقتصادی روسیه در گذشته به 

نظر می رسد احتمال مورد اول قوی تر باشد. خصوصا 
آنکه آندری لوگانســکی، نماینده تجاری روسیه در 
ایران، یک سال ونیم قبل،  در گفت وگو با اسپوتنیک، 
گفته بود مجموع حجم کاالهایی که مســکو تحت 
عنوان توافق نفــت در برابــر کاال می تواند به تهران 
تحویل دهد ممکن است به 45 میلیارد دالر در سال 
بالغ شود. به گفته وی، این کاالها شامل لوازم راه آهن 
و خودروهای سنگین  اســت. جالب آنکه والیتی در 
میان سخنان خود به تاکید »آقای پوتین« بر تکمیل 

کریدور شمال به جنوب نیز اشاره کرد.
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سهمیه بندی »بنزین« صحت ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

مشارکت در پرداخت مالیات 
تبلور وفاق ملی و عزم همگانی

شفاف سازی در چگونگی هزینه کرد مالیات ها 
و معرفی پــروژه ها، طرح هــا و اقداماتی که از 
محل مالیات ها انجام می شــود، بهترین روش 
ممکن برای جلب اعتماد مردم جهت همکاری 
با نظام مالیاتی است. هر قدر که مردم در جریان 
محل صرف مالیات پرداختی خود قرار بگیرند و 
مطمئن باشــند که مالیات پرداختی آنها برای 
ایجاد امکانات عمرانی و رفاه خودشــان صرف 
می شــود، تمایل بیشــتری برای مشارکت در 
پرداخت مالیات پیدا می کنند. در این صورت 
اســت که مدرک ســازی برای فرار از مالیات، 
بی معنا می شود و همگان در موعد مقرر و با ارائه 
اطالعات صحیح از کسب و کار و درآمد خود با 
دستگاه مالیاتی و دولت برای پرداخت مالیات، 

همگام خواهند شد.
پرواضح است که اعمال فشــار و ردیابی برای 
آگاهی از اطالعات شــغلی مودیــان و فعاالن 
اقتصادی در صورت عدم تمکیــن آنها در برابر 
قانون، کاری ســخت و زمان بر بوده و منجر به 
تحمیل هزینه زیاد به دســتگاه مالیاتی است. 
هدررفت وقــت و انرژی مامــوران و به نتیجه 
نرسیدن بســیاری از پرونده های مالیاتی و در 
نتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده، 

تنها نتیجه ای است که عاید دولت خواهد شد؛
در عوض اگر فرهنگ سازی صحیح و هوشمندانه 
صــورت بگیرد و اعتمــاد و اطمینــان مردم و 
مودیان به دســت آید، می توان امید داشت که 
همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و 
پیشرفته، مودیان بدون سرکشی به حساب ها و 
پرونده هایشان و بدون اعمال فشار، اظهارنامه 
خود را در موعــد مقرر ارائه کــرده و اطالعات 
کامال درســتی از میزان ســود و زیان خود و 
درآمد مکتســبه را به دولت اعالم می نمایند. 
تبلور وفاق ملی و عزم همگانی در اعتماد میان 
دســتگاه مالیاتی و مودیان معنا می شود. تنها 
می توان امید داشت که به یمن این اعتماد، اتکا 
به درآمدهای نفتی هر سال کمتر شده و منابع 

باقی مانده نفت برای آیندگان ذخیره شود.

بازار

دستگاه آسیاب برقی

نایب رییس کانون کارفرمایان استان 
اصفهان تاکید کرد:

 وضعیت نابسامان صنعت
در بحران بی آبی و برق

نایب رییس کانون کارفرمایان اســتان اصفهان با 
تاکید بر ضرورت واقعی شــدن نرخ دالر به عنوان 
یکی از مطالبــات صنعتگران، گفــت: با توجه به 
شرایط بحرانی آب در کشور و به دنبال آن قطعی 
آب و برق، اکنون وضعیت افرادی که در صنعت کار 

می کنند، نابسامان شده است.
»رضا چینی« با بیان اینکه بخش صنعت به دلیل 
تداوم رکود طی سال گذشــته و امسال وضعیت 
خوبی ندارد، اظهار کرد: یکی از مطالبات صنعتگران 
این است که قیمت دالر به نرخ واقعی آن برسد و 
شرایط به وجود آمده بتواند وضعیت صنعت را که 
ارزش افزوده باالیی دارد، مساعد کند. نائب رییس 
کانون کارفرمایان اســتان اصفهان با بیان اینکه 
جلسه هایی در این راستا برگزار شــده تا اذهان 
عمومی مردم آماده استفاده از کاالی داخلی شود، 
تصریح کرد: متاسفانه شرایط نابسامان اقتصادی 
مردم و رکود همه گیر است؛ مردم درآمدی برای 
خرید ندارنــد. وی  درخصوص تاثیــر کم آبی بر 
صنایع، اظهار کرد: با وجــود این بحران، صنایع از 
بازیافت آب و فاضالب شــهری استفاده می کنند 
البته شــاید هنوز اثر اجرایی این صرفه جویی را 
برای دگرگونی شرایط روحی مردم شاهد نباشیم؛ 
از ســوی دیگر کم آبی وضعیت صنعت را متزلزل 
می کند، به خصوص اینکه افکار عمومی متشنج 
می شــود. نائب رییس کانون کارفرمایان استان 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک شهر 
صنعتی با مشکالت فراوان مواجه است، خاطرنشان 
کرد: این مســئله در زمان استاندار سابق اصفهان 
مطرح بود؛ همانطور که استاندار فعلی بر آن تاکید 
دارد؛ زیرا متاســفانه در اســتان اصفهان قوانین 
120 درصدی اجرا می شود و دید منفی بسیاری 

از بازرسان، تولید را از اصفهان فراری داده است. 

اعضای کانون کارآفرینی استان 
اصفهان انتخاب شدند

انتخابــات دوره جدید کانون کارآفرینی اســتان 
اصفهان در محل اتاق بازرگانی انجام شــد.کانون 
کارآفرینــی اســتان اصفهان، چهارســال پیش 
براســاس بند 8  مصوبه بیســت و نهمین جلسه 
شــورای عالی اشــتغال در اصفهان ایجاد شد که 
انتخابــات دوره جدید این کانــون در محل اتاق 
بازرگانی اصفهان انجام شــد. شناسایی، طرح و 
بررســی موانع کارآفرینی در اســتان در مراحل 
مختلف از خلق ایده، ایجاد کســب و کار، رشــد، 
تثبیت و خروج از کســب و کار و ارائه راهکارهای 
عملیاتی بهبود وضعیت، شناسایی عوامل موثر در 
توسعه کارآفرینی استان، بررسی قوانین و مقررات 
مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهای عملیاتی به 
منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ها و موانع قانونی 
موجود، به مدیران مرتبط استانی وکشوری، کمک 
فکری، اظهارنظرهای مشورتی و ارائه پیشنهادات 
سیاســتی موثر به مدیران ارشــد دستگاه های 
اجرایی استان و دفتر توســعه کارآفرینی وزارت 
در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توســعه 
کارآفرینی، ارتباط موثر با ســازمان ها و نهادهای 
مرتبط در استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد 
و موسسات، بخشی از وظایف این کانون براساس 
دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور 

است.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی:
 خاموشی های اخیر 

ربطی به توافق پاریس ندارد
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتــی، در خصوص فیلمی کــه به تازگی 
در شــبکه های اجتماعی منتشــر و در آن گفته 
شده که خاموشــی های اخیر مربوط به تعهدات 
ایران در توافق پاریس است، گفت: به هیچ عنوان 
خاموشــی های اخیر ارتباطی با معاهده پاریس 
ندارد.»محسن طرزطلب« با بیان اینکه در شرایط 
فعلی، کاهش مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی 
به خاطر تعهــدات ایران در توافــق پاریس، نه در 
دستور کار ما قرار دارد و نه به ما ابالغ شده است، 
اظهار کرد: به منظور کاهــش گازهای گلخانه ای 
برنامه هایــی را در نظر داریم کــه بتوانیم موجب 
افزایش راندمــان نیروگاه های حرارتی شــویم.

طرزطلب ادامه داد: آمار و اطالعات ساخت نیروگاه  
حرارتی به طور کامل موجود و مشــخص است و 
موضوعی که دراین رابطه گفته شده که با کاهش 
۴2 درصدی نرخ رشد نیروگاه ها مواجه هستیم، به 

هیچ عنوان صحیح نیست.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2,926,000
تومان

1,396,000نیم سکه
تومان

716,000ربع سکه
تومان

411,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

240,660
تومان

      قیمت سکه و طال

EG111 آسیاب متئو مدل

 79,000
تومان

آسیاب مولینکس 
AR110O10 مدل

 244,500
تومان

ML-320P آسیاب پارس خزر مدل

 109,000
تومان

رانت خواری در بازار »ارز« سال هاســت که در 
ایران رونق زیادی دارد. افرادی که به هر طریق از 
درزها و مسیرهای فرار استفاده کرده و به راحتی 
یک شبه پولدار می شــوند و به رغم تالش های 
بســیار برای برطرف کردن این نقیصه، باز هم 
به دلیل اینکه طرح هــا و برنامه های اجرایی، 
شتاب زده و بدون کارشناســی در کشور اجرا 
شده و بخشی نیز از در رانت و تقلب بیرون رانده 
می شــود، عده ای دوباره از دیوار وارد حریم 

غیرمشروع پولسازی در اقتصاد می شوند. 
یکی از تاسف برانگیزترین مواردی که در ماه های اخیر، 
به رغم تک نرخی شــدن نرخ ارز صورت گرفته است، 
استفاده کردن از ارزهای مسافرتی  است؛ راهکاری که 
برخی با آن تقریبا یک شبه میلیونر شدند. اگر چه اخیرا 
با انتشار لیستی از واردکنندگان مشخص شد، بسیاری 
از شرکت ها با ارز دولتی کاالها را وارد کردند و در بازار 
به قیمت آزاد فروختند، اما این سوژه مورد اشاره در این 
گزارش نه »کاال« بلکه »انســان« است. افرادی که به 
اسم مسافران خارجی، ارز مسافرتی از دولت دریافت 
کردند و تنها با گذراندن یک یا دوشب در کشورهای 
همسایه توانستند سودهای میلیونی و کالنی را روانه 

جیب برگزارکنندگان این تورهای سوری کنند.
سفر خارجی با دو میلیون

در تازه ترین اظهارنظر، رییس انجمن دفاتر خدمات 
مســافرت هوایــی و جهانگردی ایــران در خصوص 
سفرهای ارزان به کشور های خارجی و استفاده برخی 
افراد از مابه التفاوت قیمت ارز مسافری با ارز آزاد، گفت: 
برخی دالالن، مسافرانی را که اهل روستاها بوده و تا به 
حال به کشور خارجی نرفته اند را پیدا کرده و آنها را به 
هتل های دو و سه ســتاره کشورهای خارجی می برند 
و یک هفته در آنجا نگه می دارنــد و به آنها می گویند 
که به صورت رایگان به ســفر آمده اند. ایــن افراد، ارز 
مسافرتی را به نام آنها دریافت می کنند و در بازار آزاد 
می فروشــند. ربیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایــی و جهانگردی ایــران، در ادامه صحبت هایش 
گفت:  این در حالی است که مابه التفاوت ارز مسافری 

آنها چهار تا پنج میلیون می شود؛ اما تمام هزینه آنها 
بیشتر از 2 تا 2/5 میلیون نیســت. به این صورت این 
افراد به سود خوبی دست پیدا می کنند؛ اما اینکه این 
افراد، چه کسانی هســتند مشخص نیست! وی افزود: 
در گذشته مسافراِن چمدانی داشتیم که اصطالحا به 
آنها »چترباز« می گفتند؛ آنان تا مسیر دبی می رفتند 
و با آوردن بار از آنها سوءاستفاده می شد. این هم مدل 
دیگر داللی است که از طریق بردن مسافری که اصال از 
آن سفر چیزی نمی داند و بهره ای هم نمی برد، یورو و 

دالرها را جمع می کنند.
مسافرانی که دالل ارز شده اند

در آشفته بازاری که آژانس های مسافرتی و افرادی که 
برای کارهای ضروری نیاز به سفرهای خارجی دارند 
نمی توانند بــه راحتی بلیت و ارز مســافرتی بگیرند، 
برخی با داللی و ارتباط هــای خاص در چند ماه اخیر 
توانســته اند، میلیاردها تومان از یارانــه دولتی به ارز 

مسافرتی را دریافت کنند. 
مسافران در سال های گذشته عادت کرده بودند از ارز 
مبادله ای برای سفرهای خارجی خود استفاده کنند؛ 
به طوری که می توانســتند حدود ۳00 دالر بر مبنای 
نرخی که بانک مرکزی آن را اعالم می کرد و تا ۳800 
تومان می رسید و با بازار آزاد متفاوت بود، دریافت کنند. 

با این حال در سیاست های جدید ارزی که از فروردین 
ماه سال جاری به اجرا درآمد، روال ارز مسافرتی تغییر 
کرد و مسافران فقط تا حداکثر 1000 یورو می توانند 
ارز با نرخ بانک مرکزی دریافت کنند؛ البته این میزان 
برای سفر به کشــورهای هم مرز و مشترک المنافع به 
حدود 500 یورو می رسد. میزان ارزی که بانک مرکزی 
برای مسافران تعیین کرده، از همان ابتدا مورد اعتراض 
قرار گرفت؛ تاکید نیز بر این بود که این رقم کمی بوده 
و نمی تواند پاسخگوی نیاز سفر آنها باشد. اما گردش در 
بازار آزاد ارز و در میان دالالن خیابانی، نشــان دهنده 
موضوع دیگری است.  بسیاری از مسافران با توجه به 
اختالف قیمتی که بین دو نرخ یورو وجود دارد، 1000 
یورویی که از بانک مرکزی دریافت می کنند، نزد خود 
نگه داشته و تا حد امکان در سفر خرج نمی کنند و بعد 
از برگشت در بازار با نرخ باال می فروشند؛ از این رو کسی 
که 1000 یورو با حدود پنج میلیــون تومان دریافت 
کرده، در بازار آزاد آن را بــا قیمتی حدود ۹ میلیون و 
500 هزار تومان می فروشد که چهارمیلیون و 500 هزار 
تومان سود دارد. دالالن می گویند: مسافرانی که یورو 
را خرج نمی کنند، عمدتا قبل از سفر به بازار آمده و ارز 
کشور مبدا را از بازار تهیه و آن را در سفر مورد استفاده 
قرار می دهند که هزینه آن نیز می تواند بسیار پایین تر 

از مبلغی باشــد که برای خرید دالر و یورو آزاد هزینه 
می کنند. عالوه بر مسافران واقعی، موج مسافران صوری 
نیز به این افراد اضافه شــده است؛ افرادی که در غالب 
تورهای گردشگری با مبالغی بسیار پایین به مسافرتی 
می روند که ارز آن عمال توسط دالالن دریافت و در بازار 

آزاد فروخته می شود.
همیشه پای »مافیا« در میان است

 رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران، درخصوص انجام سفرهای ارزان قیمت به کشور های 
خارجی ازسوی برخی آژانس ها می گوید: متاسفانه در 
حال حاضر این شرایط وجود دارد و همان دوستانی که 
بدون کارشناسی و جویا شدن نظر ما قانون ها را تصویب 
کرده اند، مسبب این وضعیت هستند.اما بنده دفاتر را از 
این موضوع مبرا می دانم؛ چراکه وقتی من با وجود اینکه 
رییس صنف و آژانس دار قدیمی هستم، نمی توانم برای 
خودم بلیت تهیه کنم، قطعا دفاتر دیگر هم به ســختی 
در حال کار کــردن در این بازار هســتند و نمی توانند 
 در این مســیرهای خاص حداقل تا 15 مــرداد بلیتی 

تهیه کنند. 
»حرمت ا... رفیعی« ادامه داد:  به همین دلیل مطمئنم  
یکی از این دفاتر هم به این کار روی نیاورده اند. وی با 
بیان اینکه چه کسی ارز ۳00 دالری را به 500 و 1000 
یورو افزایش داد، افزود: اگر شــما مافیای صنف های 
دیگر را پیدا کردید؛ مافیای این صنف را هم می توانید 
پیدا کنید. اینکه در حال حاضر چه کسانی توانستند تا 
اواسط مرداد بلیت ها را ببندند و چنین وضعیتی را ایجاد 
کنند، مشخص نیســت؟رفیعی ادامه داد: در حقیقت 
این افراد، دالل هایی هســتند که با ایرالین ها ارتباط 
دارند. اگر توجه کنیم، می بینیم در این مســیر به جز 
یک ایرالین داخلی و دو سه ایرالین خارجی، ایرالینی 
دیگری وجود ندارد و با توجه به اینکه برای هواپیمای 
ترکیش صرف نمی کند از اینجا مسافر را به استانبول 
ببرد و از استانبول دوباره به مالزی ببرد،  می توان به این 
نتیجه رسید که دو ایرالین ما این کار را انجام می دهند. 
همان هایی که تا چند وقت پیش می آمدند و به دفاتر 
التماس می کردند که بیایید و ما به شما گروه می دهیم. 
اما در حال حاضر اگر یک بلیت از آنها بخواهیم، وجود 

ندارد و بسته شده است.

رانت به بازار ارز مسافرتی رسید
  مسافرانی که دالل ارز شده اند؛  

نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان  با اشــاره به افزایش ۳0 درصدی انواع مختلف لوازم خانگی در بازار، گفت: با وجود اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، 
محصوالت تولیدی خود را در انبارها دپو کرده اند، اما اجناس خود را به قیمت روز می فروشند. »حسین عبدلی« در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی، اظهار 
کرد: بازار لوازم خانگی طی سه ماه نخست امسال با افزایش قیمت مواجه شد، اما امروز این افزایش نرخ متوقف شده و متاسفانه خریداری در بازار نیست. وی افزود: شرایط 
گرانی در بازار لوازم خانگی به نحوی است که مردم برای خرید مردد هستند و حتی در زمان خرید جهیزیه نیز به دلیل کاهش توان مالی، دچار مشکل شده اند. عبدلی ضافه 
کرد: در شرایط رکود بازار و نوسانات نرخ ارز، برخی تولیدکنندگان داخلی معطل نمانده و با مشاهده برخی کمبودها در بازار اقدام به افزایش قیمت کرده و از سوی دیگر 

محصوالت خود را تنها به صورت نقدی و بدون تخفیف به مغازه دار می فروشند. 

 تولیدکنندگان 
محصوالت دپو شده را 

گران می فروشند

نایب رییس اتحادیه لوازم 
خانگی اصفهان:

خبر
    

رییس اتاق اصناف ایران اعالم کرد:
وعده حذف برخی کاالها از فهرست کاالی ممنوعه وارداتی

رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرســش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در مورد ممنوعیت واردات 
1۳۳۹  قلم کاال، وزارت صنعت با توجه به اینکه مشکالتی در این زمینه در مورد تامین مواد اولیه به وجود 
آمده، بازنگری خواهد کرد، گفت: در این کاالها، مواد اولیه دیده نمی شود؛ بیشتر مباحث درباره ماشین آالت  
و کاالهای جنبی تولید اســت؛ حتی برخی تولید کنندگان به این ممنوعیت ها اعتراض دارند که ما به آنها 
اعالم کرده ایم به صورت مستدل بیان کنید که عدم واردات کدام کاال بر تولید تاثیرگذار است تا ما آنها را به 
وزارت صنعت اعالم کنیم. »فاضلی« افزود:  وزیر صنعت اعالم کرده است: در مورد هر کاالیی، اگر اتاق اصناف 
 ایران به صورت کارشناسی اعالم کند که به واردات آن نیاز است و باید از فهرست حذف شود، حذف خواهد

 شد.

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی:
سهمیه بندی »بنزین« صحت ندارد

یک عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اینکه فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
راه اندازی شد، نه تنها کمبود بنزین نداریم بلکه با راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه، صادرکننده بنزین خواهیم بود 
و مشکلی از جهت تامین بنزین در داخل کشور نداریم. »علی بختیار« درخصوص احتمال سهمیه بندی بنزین، 
اظهار کرد: به تازگی در برخی خبرگزاری ها بحث سهمیه بندی بنزین مطرح شده است، اما با توجه به اینکه فاز دوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد، نه تنها کمبود بنزین نداریم، بلکه با راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه 
صادر کننده بنزین خواهیم بود و مشکلی از جهت تامین بنزین در داخل کشور نداریم. وی افزود: نکته مهم این 
است که مصرف بنزین را کنترل کنیم. هر چه در زمینه ساخت پاالیشگاه اقدام کنیم با این روند مصرف، شرایط به 
گونه ای است که مصرف بنزین از مرز 80 میلیون لیتر می گذرد و هر روز افزایش مصرف در بنزین را شاهد هستیم.

 معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب استان می گوید با وجود هشدارهای مکرر و متعدد،
  بخشی از مردم اصفهان الگوی مصرف آب را رعایت نمی کنند؛

10 درصدی ها!
معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کرد: الگوی صحیح مصرف آب مردم اصفهان نسبت به 
سال قبل بهتر شده؛ اما با این حال هنوز 10 درصد از ساکنان 

این استان الگوی صحیح مصرف آب را رعایت نمی کنند.
روابــط عمومی شــرکت آبفــا اســتان اصفهان بــه نقل از 
»رضارضایی«  افزود: در سال ۹۳ حدود 8۳ درصد مشترکان 
مطابق الگو، آب مصرف می کردند که در سال ۹6 این آمار به 
86 درصد افزایش یافت و هم اکنون به ۹0 درصد رسیده است. 
وی که در نشســت با فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی 
شهرستان برخوار سخن می گفت، تصریح کرد: امسال طبق 
دستورالعمل جدید، مشترکانی که در طول ماه بیش از 15 متر 
مکعب آب مصرف کنند ضمن دریافت اخطار باید برای آشنایی 
و فراگیری آموزش های الزم جهت مصرف بهینه، در دوره های 
توجیهی شرکت کنند. رضایی با اشاره به اینکه مشترکان به دو 
بخش خانگی و غیرخانگی تقسیم شده اند، افزود: برای اعمال 
مدیریت مصرف، اولین اقدام شناســایی مشترکان پرمصرف 
بود که ابتدا با درج پیام هایی مبتنی بر چگونگی مصرف بهینه 
بر روی قبوض، این دسته از مشترکان را به مدیریت صحیح 
مصرف ترغیب کردیم. وی با اعالم اینکه از ابتدای ســال ۹7 
شرکت آبفا استان اصفهان برای مشترکان پر مصرف، قبوض 

مخصوص چاپ و ارسال کرده اســت، گفت: در این قبوض، 
نمودار ستونی مصرف آب مشترکان طی هفت تا هشت دوره 

گذشته درج شده است.
معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
توضیح داد: نمــودار میزان مصرف آب درج شــده در قبض 
مشترکان در سه رنگ اســت که رنگ »سبز« بیانگر متوسط 
مصرف آب ماهانــه منطقی برای هرمشــترک، رنگ »زرد« 
به معنای هشدار و نزدیک شــدن به مرز الگوی مصرف آب و 
رنگ »قرمز« نشــانگر گذر از الگوی مصرف آب است. معاون 
خدمات مشترکان و در آمد آبفا استان اصفهان بیان کرد: در 
سال گذشته حدود ۴58 هزار اخطار برای مشترکان پرمصرف 
ارســال و تاکنون برای 55 هزار نفر از مشــترکان پرمصرف 
جلسات آموزشی برگزار شــده است. رضایی با اشاره به اینکه 
برای بسیاری از ارگان ها، نهادها، سازمان ها، مراکز آموزشی، 
درمانی و صنعتی استان اصفهان دوره های آموزشی مدیریت 
مصرف برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری به 
منظور ترغیب همه اقشار جامعه به سازگاری با کم آبی و تغییر 
ســبک زندگی با تمام ارگان ها، نهادها، ســازمان ها، ادارات 
و صنایع جلســاتی توجیهی برگزار کردیم که در این راستا 
تفاهم نامه های متعددی نیز منعقد شده است. وی اضافه کرد: 

درحال حاضر بــه 2 میلیون و 
50 هزار واحد در اســتان اصفهان 

آبرسانی می شود که از این تعداد 8۳ درصد 
مشترکان خانگی هستند و 75 درصد مصرف 

آب اصفهان را به خــود اختصاص داده اند. رضایی 
بیان کرد: به رغم واگذاری 28 هزار انشعاب جدید، در 

پی اقدامات انجام شده طی چند ماهه اخیر، مصرف آب 
در این اســتان حدود 5 درصد کاهش یافته است. وی در 

پایان گفت: سامانه 1522 شرکت آبفا استان آماده ثبت نام 
مردم برای لوازم کاهنده مصرف آب است و شرکت آمادگی 
دارد به صورت 12 ماهه هزینه این لوازم را روی قبوض تقسیط 
کند. خشکسالی امسال کشورمان در 70 سال اخیر بی سابقه 
بوده است؛ به همین دلیل مدیریت مصرف آب باید مورد توجه 

جدی قرار بگیرد. اکنون زاینده رود از نظر میزان بارش از 
بدترین حوضه های آبریز کشور به شــمار می آید. این 

رودخانه در دهه های اخیر به دلیل خشکســالی های 
متوالی، کمبود بارش، تراکــم جمعیت و افزایش 

برداشت، به یک رودخانه فصلی تبدیل شده است 
و در پایین دست و فصول گرم سال با خشکی 

مواجه می شود.

مرضیه محب رسول
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اجراييه
4/566 شماره اجراییه:9710423633200154  شماره پرونده:9609983633200897 
شماره بایگانی شعبه:960903 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به دادنامه شماره 
9709973633200076 محكــوم علیهم 1- منوچهر بابائی فرزند حیاتقلی 2- مســعود 
بابائی فرزند منوچهر هر دو به نشــانی مجهول المكان تضامنا محكوم اند به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
محكومیت اضافی خوانده ردیف اول )مسعود بابائی فرزند منوچهر( به پرداخت 25/000/000 
ریال بابت اصل خواسته موضوع چک ردیف دوم ) چک بانک ملت مورخ 96/2/10 به مبلغ 
25/000/000 ریال( و 875/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم 
از تاریخ سررسید چک ها ) به شماره های 1-1642/047764/16 و 2- 162/047730/21 
مورخ 1- 96/2/30 و 2-96/2/10 به مبلغ 1- 200/000/000 ریال و 25/000/000-2( 
تا زمان پرداخت وجه آن در حق محكوم له طهماسب اســدی حسنوند فرزند غالم عباس 
به نشانی اســتان اصفهان شــهر اصفهان خیابان نبوی منش کوچه 108 و پرداخت مبلغ 
11/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت درضمن رعایت تبصره 2 
ماده 306 نیز الزامی است.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا 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 مشتمل 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال 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 علیــه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )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: 1554 شــعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )480 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/567 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 810/97 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 9/15  روز شــنبه مورخه 1397/6/17، 
مشخصات خواهان: علی ا... خدافروشــانی فرزند عبدالرضا به نشانی خمینی شهر خ امام 
جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، مشخصات خوانده: علی دوستی میرقاید فرزند محمد 
علی، خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک بانک ملی به شماره 97/3/8-044579 
به مبلغ 13/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی 
و خسارات تاخیر در تادیه از زمان سررســید چک لغایت اجرای حكم، دالیل خواهان: کپی 
مصدق چک  و عدم پرداخت،گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1551 شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/568 کالسه پرونده 96/2217 شماره دادنامه: 770 - 97/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان:  ســعید مختاری فرزند محمد علی به نشانی 
دوشاخ ســنگبری آندلس، خواندگان: 1- امیر حاج هاشمی به نشانی خمینی شهر منظریه 
بلوار عموشاهی پشت آتش نشانی، 2- محمد جعفر پور به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی 

روبروی بستنی چمن زار پوشاک مهدی، خواسته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در خصوص 
دعوی آقای سعید مختاری فرزند محمد علی به طرفیت آقای امیر حاج هاشمی فرزند ناصر 
و محمد جعفر پور  به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله 
به شماره 151548 مورخ 95/6/15 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  نظر به 
مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با احراز 
اشتغال ذمه و استصحاب دین، خواسته خواهان را ثابت دانسته و  به استناد مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده 
ردیف اول  را به پرداخت مبلغ بیست و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
1/400/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهینامه عدم پرداخت 96/8/1 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان   محكوم 
می نماید. رای  صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس 
ظرف مدت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان خمینی شهر می باشــد و در خصوص خوانده ردیف دوم آقای محمد جعفرپور با 
توجه به استرداد خواسته توسط خواهان نسبت به ایشان مستندا به بند الف ماده 107 قانون 
 آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار ابطال دادخواســت صادر 
می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:1560 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر )393 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/569 شماره ابالغنامه: 9710100350104039 شماره پرونده: 9709980350100130 
شماره بایگانی شعبه: 970153  خواهان آقای کورش ارست دادخواستی به طرفیت خواندگان 
خانم شاه سلطان رنجبر- محسن آخوند طهران- مرتضی هندی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرســی- خلع ید مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیكبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980350100130 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  
وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/28 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:204190 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)159 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
4/570 شماره ابالغنامه: 9710106836102843 شماره پرونده: 9709986836100360 
شماره بایگانی شعبه: 970388  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
غالم ســخی کریمی، خواهان  خانم تاج بی بی احمدی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده 
 آقای غالم ســخی کریمی به خواســته اثبات نســب مطرح که به این شــعبه ) اصفهان 
خ میرفندرسكی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 4 - اتاق 403(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986836100360 شعبه 1 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوســی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
97/5/29 و ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:204157 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/571  آقای ابوالفضل کوهی علی آبادی دارای شناسنامه شماره 1180031271 به شرح 
دادخواست به کالسه  228/97 ش 2 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی کوهی علی آبادی به شناسنامه 2 در تاریخ 97/4/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 

پســر به نام های 1- غالمرضا کوهی علی آبادی، ش.ش 1 فرزند علی 2- مجتبی کوهی 
الســیبی، ش.ش 6 فرزند علی 3- جواد کوهی علی آبادی، ش.ش 1180000501 فرزند 
علی 4- ابوالفضل کوهی علی آبادی، ش.ش 1180031271 فرزند علی و یک دختر به نام 
نرگس کوهی علی آبادی فرزند علی، ش.ش 5 و یک همسر دائمی به نام فاطمه مهدوی 
السیبی فرزند عباس، ش.ش 7 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 204135 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )179 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/572  آقای حسن کوهی علی آبادی دارای شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه  304/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد کوهی علی آبادی به شناسنامه 32 در تاریخ 68/8/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یک دختر و یک 
همسر دائمی که عبارتند از: 1- فاطمه کوهی علی آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1 فرزند متوفی 2- علی کوهی علی آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی 
3- حسن کوهی علی آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 فرزند متوفی 4- حسین مقدم 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1 فرزند متوفی 5- علی اکبر کوهی علی آبادی به شماره 
شناسنامه 162 فرزند متوفی 6-فرخ کوهی علی آبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 33 
همسر 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: 204129 شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )197 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

4/573  شماره نامه: 9710113634600068 شــماره پرونده: 9709983634600073 
شماره بایگانی شعبه: 970073 در پرونده کالســه 970073 این شعبه آقای میثم احمدی 
فرزند ابراهیم به اتهام تخریب عمدی تحــت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المكان بودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
درامور کیفری مراتــب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین 
رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 1559 شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خمینی شهر )103 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/488  آقاي طهماسب اله دادي داراي شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه  
322/97 ش 2 از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقامعلي اله دادي به شناســنامه 3 در تاریخ 97/3/28 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طهماسب اله دادي، ش.ش 1، 
2- جواد اله دادي، ش.ش 3، 3- هادي اله دادي، ش.ش 68 )پسران متوفي( 4- شهین اله 
دادي، ش.ش 4 )دختر متوفي( 5- همدم اله دادي فرزند حسینعلي، ش.ش 4 )همسر دائمي 
متوفي(. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 202927 شعبه دوم 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان چادگان )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/574  خانم الهه اولیاء پناه دارای  شناســنامه شماره 1731 به شرح دادخواست به کالسه  
1052/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اولیاء پناه به شناســنامه 1560 در تاریخ 97/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- امیر اولیاء پناه، ش.ش 798 نسبت با متوفی فرزند 2- الهام اولیاء پناه، ش.ش 
2526 نســبت با متوفی فرزند 3- الهه اولیاء پناه، ش.ش 1731 نســبت با متوفی فرزند 
4- صدیقه شیرنشان، ش.ش 247 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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: 204436 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغييرات شرکت توليدی و صنعتی خودرنگ شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه ملی 10260243777

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/12/20 موسسه حسابرسی 
ابتكار حساب آریا به شناســه ملی 10260655399 به سمت بازرس اصلی و آقای 
حمید مجیدی نژاد به شماره ملی 0033328481 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال 95 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)199294(

آگهی تغييرات شرکت ايمن ريف آريا سهامی خاص به شماره ثبت 
42388 و شناسه ملی 10260601827 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1395/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پریوش اسدی اقبالغی به کدملی 4622057441 به سمت 
بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی ابتكار حساب آریا به شماره ثبت 3274 و شناسه 
ملی 10260655399 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)199264(

آگهی تغييرات شوق وصال رهيده موسسه غير تجاری به 
شماره ثبت 5406 و شناسه ملی 10660135700 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/27 و نامه 
شــماره 13/1/97/2378 مورخ 1397/03/20 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام موسسه به ویرا نقش جهان فردا تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)196943(

آگهی تغييرات شرکت تدبير سازان فجر کاشان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 4206 و شناسه ملی 10860279237 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1397/03/23 اصغر اســمعیلی کاشــانی به کدملی 1262370061 و زهرا 
اسماعیلی کاشــانی به کدملی 1260479862 بعنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 

)198274(

آگهی انتقالی شرکت ماندگار سازه ميثاق با مسوليت محدود به شماره 
ثبت 56025 و شناسه ملی 14003961155 

به استناد آگهی تغییرات بشماره 0901023461 مورخ 93/3/19 و صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 93/2/20 مرکز اصلی شرکت ماندگار سازه میثاق بامسولیت 
محدود بشماره ثبت 452074 از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی اصفهان به نشانی اصفهان 
مجتمع امیرکبیر )شــاپور جدید( خیابان بابا گلی جنب تعمیرگاه جام جام به کد پســتی 
8195979756 انتقال یافت در این اداره تحت شماره ثبت 56025 ثبت و از لحاظ امضا 
تكمیل و جهت اطالع عموم اگهی میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )199339(

4
آغاز به کار مدرسه سینمایی 

جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان

مدرســه ســینمایی کــودکان و نوجوانان در 
ســی و یکمین دوره از جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان برپا خواهد شــد 

تا استعدادهای سینمایی در آن پرورش یابند.
محمد جواد عیدی در گفت و گو با ستادخبری 
سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، اظهــار کرد: نزدیک به 20 
سال است که جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار می شود، 
هر ســال داورانی در این جشــنواره بودند که 
متاسفانه از ظرفیت آنها اســتفاده نشده است 
و فقــط بحث فیلــم در مدت جشــنواره برای 
آنها اهمیت داشــته و این جشــنواره برای آنها 
تاثیری نداشــته اســت. وی افزود: امســال با 
تدابیری که اندیشیده شــد قرار است تا از میان 
داوران و خبرنــگاران نوجوان جشــنواره بین 
المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان آنهایی 
که دارای اســتعداد و خالقیت هستند در این 
مدرسه رشد کنند. عیدی با بیان اینکه انتخاب، 
ارزیابی و توانمند ســازی کودکان و نوجوان در 
دستور کار این مدرســه قرار دارد، اضافه کرد: 
توانمندسازی کادر داوطلبان نیز از دیگر اهداف 
فعالیت این مدرسه اســت. مدیر اجرایی سی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، ادامه داد: در ســال جاری داوران و 
خبرنگاران نوجوان به این مدرسه وارد خواهند 
شد تا خالقیت های خود را در آن شکوفا کنند. 
عیدی با بیان اینکه هدف این مدرسه شخصیت 
بخشی به کودکان و آشنایی با سینما و هدایت به 
سمت فعالیت حرفه ای سینمایی است، تاکید 
کرد: این مدرسه به عنوان محلی برای پرورش 
استعدادهای سینمایی کودکان مطرح خواهد 
بــود و در ارتباط با کودکان و نوجوانان اســت؛ 
همچنین توسط نوجوانان اداره می شود تا در آن 
از استعدادهای فیلم نامه نویسی، فیلمبرداری، 
کارگردانی و عکاسی و ... از خالقیت خود کودکان 
استفاده شــود. در بخش خبرنگاری نیز بحث 
گزارش نویسی، مصاحبه و ... به صورت خالقانه 
و با زبان کودک و نوجوان انجام خواهد شد. وی 
افزود: از متخصصین کــودک و نوجوان در این 
مدرسه استفاده خواهد شــد؛اما محوریت کل 

مدرسه در اختیار کودکان و نوجوانان است.

 جشنواره 

فقیهه سلطانی به »کوران« 
پیوست

تئاتر »کوران« به کارگردانــی و دراماتورژی »امید 
نیاز« با بیــش از ٣0 بازیگر، مردادمــاه در تاالر هنر 

اصفهان  روی صحنه می رود.
»کوران« در قرن ١٩ میالدی بــه نگارش در آمده، 
اما امید نیاز  آن را برای عصر حاضر دوباره نویســی 
کرده است. این تئاتر برای نخســتین بار در ایران و 
اصفهان، به ســفارش تاالر هنر و سازمان فرهنگی، 
اجتماعی شــهرداری اصفهان روی صحنه می رود. 
تا کنون حضور مهدی تقــی پور، محمدرضا ترابی و 
فقیهه ســلطانی به عنوان بازیگر میهمان در کوران 
قطعی شده اســت. هم چنین »فریندخت زاهدی« 
مشاور پروژه، »یاسر خاسب« طراح حرکات، »امید 
نیاز«و »سیدمهدی موسوی« طراحان صحنه، »پونه 
خامین« طراح لباس و »امیرســالر قاضی زاده« و 
»نگار سبقت اللهی« نیز نوازندگان این پروژه هستند.

 نقد و بررسی مجموعه داستان
 »با شب یکشنبه«

نشســت نقد و بررسی مجموعه داســتان »با شب 
یکشنبه« نوشته محمدرضا صفدری در شاهین شهر 

برگزار می شود.
این نشست با حضور محمدرضا صفدری، نویسنده 
کتاب و »سیاوش گلشیری« منتقد میهمان برگزار 

خواهد شد.
کتاب »با شــب یکشنبه« شــامل ٩ داستان کوتاه 
اســت که عمدتا در دهه ۸0 نوشــته شــده است. 
عناوین داســتان هــای این مجموعه شــامل مرد 
کاله آبــی، مصطمقوظ، مکمول، کرزنگــرو، پرنده، 
با شب یکشــنبه و سنگ ســیاه و دو داستان از این 
مجموعه نیز بدون عنوان است. این کتاب دربرگیرنده 
آثاری اســت که هر کدام بیانگر پختگی نویســنده  
در شــیوه های مورد عالقه اش در داســتان کوتاه 
اســت. زبان که از خصلت هــا و مولفه هــای مهم 
صفدری اســت در مجموعه »با شــب یکشنبه« به 
 اوج می رســد و به نمونه هایی رشک برانگیز تبدیل

 می شوند.

در شهر

فقیهه سلطانی به »کوران« پیوست

پیشنهاد سردبیر:

»یحیی گمار« نمایشــگاه گردان» گذار نخستین« درباره 
فعالیت خود در این رویداد گفت: مجموعه پیش رو، گردآوری 
آثاری اســت از هنرمندانی که در نحوه تفکر و شــیوه زیســت و 
کاربست آن در هنر، به نوعی گذار رســیده اند و همین اصلی ترین 
دلیلی بود تا  در نمایشگاه »گذار نخســتین« حضور داشته باشم؛ چرا 
که همیشــه گزینه های دیگری هم برای حضور در نمایشگاه وجود دارد. 
همچنین حضور این هنرمندان از شــهرهای مختلف با مدیاهای متفاوت و 
دغدغه های نسبتا مشترک بر القای مفهوم گذار و انتقال تاکید دارد.به تعریفی 
دیگر در نمایشگاه حاضر، مخاطب با دریافت و عبور از اثری به اثر دیگر، از رسانه 
ای به رســانه دیگر و از موضوعی به موضوع دیگر، به صورتی ملموس با نوعی گذار 
 و یا انتقال مواجه می شــود که این خود خط و ربط آثار را با عنوان نمایشــگاه نشان

 می دهد.
وی در پاسخ به این ســوال که دلیل رونق گالری داری در اصفهان را در چه می بیند، افزود: 
تعداد گالری های اصفهان نسبت به پتانسیل هنری این شهر بسیار کم است ولی اخیرا تعداد 
گالری ها  افزایش پیدا کرده و من دلیل آن را تغییر ذائقه مردم  و تمایل عموم به عنوان مخاطب هنر 

می بینم که یکی از اهداف گالری ها برای رونق هنر باید پرورش مخاطب باشد. 
از میان دیگر هنرمندان این نمایشــگاه اسم »عیسا چوالندیم« نقاش ، نویســنده و مترجم، به چشم 
می خورد. این هنرمند پس از اظهار خشنودی برای گشــایش گالری گذار راجع به  دو آثار  خود در این 
نمایشگاه واســتفاده  از نماد »گراز« در آثار خود توضیح داد: »گراز« در طرح های من نماد مبارزه و سرباز 
است که همچنین جزو قدیمی ترین حیوانات محیط زیست ایران محسوب می شود . چوالندیم به عنوان اولین 
هنرمندی که از  طرح گراز استفاده کرده و توجه خاصی نســبت به این طرح دارد، کتابی با موضوع نقش گراز در 

ایران باستان نوشته که البته اجازه چاپ نیافته است .

مدیر گالری »گذار« در رابطه با تاســیس 
گالری می گوید: ایــن گالری،  از آن جهت 

که نیاز آن را در حوزه هنر و فرهنگ امروز 
اصفهان احســاس کردم، راه اندازی شد. 

گذشــته از دغدغه مندی و عالقه مندی 
به کار در این حیطــه، یک نوع ضرورت 

تاریخــی و بــه خصــوص جغرافیایی 
 باعث شــد که به عرصه گالــری داری

)آن هم در شــهر اصفهان( ورود کنم. 
»شــیرین معنوی« رویکرد گالری را 

تمرکز بر هنرمندان و آثار هنری معاصر 
دانست،  با این تعریف که ازبیان،امکان 

و دانش امروزی برای خلق آثارشان 
استفاده می کنند و سعی بر این است 

که از هنرمنــدان صاحب فکر نقاط 
مختلف در این راستا استفاده شود و 

آثارشان را در اصفهان عرضه کنیم 
و به نمایش بگذاریم؛ هر چند که 

اشاعه تفکر و هنر ناب هنرمندان 
شهرمان در اولویت است.

 وی افــزود : از نظــر جنبه های 
حمایتــی از هنرمنــدان هــم 

برنامه هایی در نظر گرفته شده 
که بر حســب نیاز هنرمندان و 

همینطور  تــوان و صالحدید 
گالری، تصمیم گیری خواهد 

شد که البته برای پیشبرد و 
عملی کردن این نوع برنامه ها 

از کارشناسانی در این حوزه 
کمک خواهیم گرفت.

گــــذری 
بـر گــالری 

»گــــذار«

گالری »گذار« با برپایی نمایشــگاه گروهی با عنوان 
»گذار نخســتین« واقع در  خیابــان حکیم نظامی، 

کوچه سنگتراش  ها، نبش بن بســت سعدی، پالک 
15 فعالیت خود را آغاز کرد.  در این نمایشــگاه علی 

محبوبی صوفیانی با یک اثر اینستالیشن، حمید فاتح 
دو اثر نقاشی، حجت امانی دو اثر چاپ، جواد عظیمی 

دو اثر نقاشی، عیســا امیری چوالندیم دو اثر نقاشی و 
دوخت)کوبلن(، فرشــید داوودی دو اثر میکس مدیا، 

علی فاضلی دو اثر الیت باکــس و یحیی گمار با دو اثر 
نقاشی حضور دارند. 

۱۵ اثر هنری محصول 8 هنرمند از 
شهرهای مختلف با عنوان »گذار 

نخستین« به نمایش گذاشته  شده اند

طیبه معین زاده

از  داوودی«  »فرشــید 
هنرمندانی است که آثارش در این مجموعه به 

معرض نمایش گذاشته شده است. وی درمورد آثار خود چنین 
توضیح می دهد: »وابســتگی به رشته  خاصی در کارهایم 

ندارم. برای بیان ایده خود از رشته های متفاوت استفاده 
می کنم و در حال حاضر در آثارم  »روزنامه  و پارچه« در 

اولویت هستند زیرا قابلیت های زیادی دارند.دو اثر  
به این مجموعه ارائه کرده ام که در آنها نیز ازکاغذ و 

روزنامه استفاده شده است.« این هنرمند تهرانی 
برای هنر اصفهان اظهار امیدواری کرده و روند 

پیشرفت هنر در این شهر را خوب ارزیابی 
می کند. »علی فاضلی« از دیگر هنرمندان 

این نمایشگاه که شیوه دو اثرش در این 
نمایشگاه  را  »الیت باکس« انتخاب 

کرده، علت این انتخاب را اینگونه 
بیان می کند: نــور در آثار من، 

بودن یا نبودن سوژه است و  
تصمیم گیری وجود سوژه 

به عهــده مخاطب قرار 
دارد. 
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افزودهشدنقابلیتجدیدبهاعالنهای»واتسآپ«

پیشنهاد سردبیر:

برای حمل و نقل شخصی؛
بدون گواهینامه با تاکسی پرنده پرواز کنید

شرکت کانادایی »اوپنر« از تولید تاکسی هوایی جدیدی به نام »بالک فالی« خبر 
داده که به عنوان یک وسیله نقلیه شــخصی قابل استفاده است. این تاکسی پرنده، 
نخستین تاکسی پرنده تمام برقی و فوق سبک جهان محسوب می شود که دارای 
بال های ثابت بوده و به صورت عمودی نشســت و برخاســت مــی کند. محصول 
یادشــده که با بال های خود در دو طرف تاکسی پرنده شــباهت زیادی با بشقاب 
پرنده ها دارد، مجهز به هشت موتور برقی است و می تواند با یک بار شارژ مسافتی 

۴۰ کیلومتری را طی 
کند. حداکثر سرعت 
این تاکسی پرنده به 
۱۰۰ کیلومتــر در 
ســاعت می رســد. 
برای طراحی و تولید 
این تاکســی پرنده 
بیش از ۹ سال زمان 
صرف شده و بیش از 
هزار پرواز آزمایشی 
صورت گرفته است. 

 مشاغل فناورانه، ازجمله مشاغلی 
هستند که امروزه با گســترش استفاده از 
فناوری های مرتبط با رایانــه در زمینه های 
مختلف کاری، تقاضای باالیی برای آنها وجود 
دارد. این مشاغل، عمدتا از شغل های پردرآمد 
نیز به شمار می آیند. با این حال، همه شغل های 
حوزه فناوری به یک اندازه سودآور نیستند. 
در ادامه به تعدادی از پردرآمدترین مشاغل 
مبتنی بر فناوری براســاس آماری که توسط 
دفتر آمار مشاغل آمریکا منتشر شده است، 

اشاره می کنیم. 
1. کارشناس پشتیبانی شبکه رایانه ای

میانگین درآمد ساالنه:52/۱6۰ دالر
نخســتین و کلیدی ترین وظیفه یک کارشــناس 
شبکه، بررسی مشــکالت به وجود آمده در شبکه 
و برطرف کردن آن اســت. توانایی حل مشــکالت 
به وجود آمده به شکل سریع و خالقانه، از مهم ترین 
ویژگی های متخصص شبکه های رایانه ای است. این 
افراد باید از مهارت هــای ارتباطی خوبی برخوردار 
باشند تا بتوانند با کسانی که با مشکالتی مانند ورود 
به ایمیل یا شروع یک ویدئو کنفرانس مواجه شده اند 
به خوبی ارتبــاط برقرار کنند. ازآنجاکه بســیاری 
از شــرکت ها در حال ســرمایه گذاری روی شبکه 
رایانه شان هستند، انتظار می رود وضعیت استخدام 
در این موقعیت شغلی تا سال ۱۴۰5/ 2۰26 حدود 

۱۱ درصد افزایش یابد.
2. توسعه دهندگان »وب«

میانگین درآمد ساالنه: 66/۱3۰ دالر
با آنالین شدن بخش عمده ای از مشاغل، بسیاری از 
شرکت ها برای نشان دادن کاالهای خود به مشتریان 
بالقوه از وبگاه ها به جای ویترین فروشگاه ها استفاده 
می کنند. توســعه دهندگان »وب«، کارشناسانی 
هســتند که وظیفه آنها طراحی، ایجاد و حفظ این 
وبگاه هاســت. این کارشناســان با توجه به حوزه 
تخصص خود، عناصر دیداری یا متنی ایجاد می کنند 
که کاربران آنها را می بینند یا در ساخت اجزای پشت 
صحنه وبگاه هــا که دیده نمی شــوند، نقش دارند. 
انتظار می رود استخدام در این رشته شغلی تا سال 

2۰26 تا ۱5 درصد افزایش بیابد.
3. مدیر سیستم

میانگین درآمد ساالنه: 7۹/7۰۰ دالر
مدیر سیســتم، شــخصی اســت که یک سیستم 
رایانه ای یا یک شبکه رایانه ای یا مجموعه شبکه های 
رایانه ای را نگهداری و اداره می کند. مدیر سیستم ها 
باید به طور روزانــه از عمکلرد درســت و کارآمد 
شبکه مطمئن شوند و اجزای معیوب آنها را تعمیر 
و به روزرســانی کنند. وظایف یک مدیر سیســتم 
گسترده است و از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت 
می کند. ایجاد نسخه پشتیبان از اطالعات، برقراری 
امنیت سیستم و شناسایی اشــکاالت آن، نصب و 
به روزرسانی و ارتقای نرم افزارها، بررسی ترافیک و 
امنیت شبکه، پاسخگویی به سواالت فنی کاربران و 
کمک به آنها و گزارش اشکاالت سیستم از وظایف 
مدیران سیستم اســت. انتظار می رود استخدام در 
این زمینه کاری تا سال  2۰26، تا 6 درصد افزایش 

داشته باشد.
4. برنامه نویس

میانگین درآمد ساالنه: 7۹/8۴۰ دالر
برنامه نویــس رایانــه، فــردی اســت کــه از 
زبان برنامه نویسی مثل پایتون یا C++ برای نوشتن 
برنامه هایی اســتفاده می کند که به سیســتم ها و 
برنامه های نرم افزاری می گویند، چگونه عمل کنند. 
آزمایش برنامه ها، اپلیکیشــن ها و رفع اشــکاالت 
آنها به منظور مطمئن شــدن از رســیدن به نتایج 
مورد نظر، از وظایف برنامه نویســان است. بسیاری 
از برنامه نویسان با مدرک کارشناسی در زمینه علوم 
رایانه و برخی نیز با مدرک کاردانی وارد این شــغل 
می شوند. انتظار می رود تقاضا برای این شغل تا سال 

2۰26، تا 7 درصد افزایش بیابد.
5. کارشناس پایگاه داده

میانگین درآمد ساالنه: 8۴/۹5۰ دالر
کارشناس پایگاه داده، وظیفه سازماندهی، نگهداری 
و بازیابی داده هایی ماننــد اطالعات مالی، اطالعات 
مشتریان، اطالعات شرکت ها، اطالعات انبار و سایر 
اطالعاتی را که ارزش حفــظ و طبقه بندی دارند با 
اســتفاده از نرم افزارها به عهــده دارد. مهارت هایی 
مانند توانایی تحلیل، توجه به جزئیات، تفکر منطقی، 
توانایی حل مسئله و مهارت در زبان های پایگاه های 
داده )SQL( از مهارت هــای الزم بــرای این حرفه 
است. بســیاری از کارشناســان پایگاه داده، دارای 

مدرک کارشناســی در رشــته های مرتبط با رایانه 
هستند. انتظار می رود تا ســال 2۰26 استخدام در 

این موقعیت شغلی ۱۱ درصد افزایش پیدا کند.
6. تحلیلگر سیستم

میانگین درآمد ساالنه: 87/22۰ دالر
تحلیلگر سیستم که هم دســتی در تجارت و هم 

دســتی در فناوری دارد، به عنوان 
یک پل ارزشمند میان 

این دو بخش 
مهــم در 

یــک 
کت  شر
لیت  فعا

 . می کنــد
یــن  ا

کارشناســان 
بیشــتر  کــه 
روی عملکــرد 
 ، سیســتم ها

ی  طبقه بنــد
و تجزیــه و تحلیــل 

اطالعــات، تعییــن و ارائه 
ضوابــط طراحــی سیســتم های 

رایانه ای و طراحی طرح های پیشــنهادی متمرکز 
هســتند، راه حل های دیجیتالی برای مشــکالت 
تجاری ارائه کرده و به ســازمان ها کمک می کنند 
عملکرد کارآمدتری داشته باشــند. انتظار می رود 
استخدام در این رشته تا ســال 2۰26، تا ۹ درصد 

افزایش بیابد.
7. کارشناس امنیت اطالعات

میانگین درآمد ساالنه: ۹2/6۰۰ دالر
متخصص امنیت اطالعــات، روش ها، تکنیک ها و 
ابزارهای امنیتی الزم را بــرای حفاظت از داده ها و 
اطالعات مهم یک شرکت، سازمان یا دولت در برابر 
دسترسی های غیرمجاز، حمالت عمدی و سرقت 
ایجاد می کند. هکرها باید بدانند کارشناسان امنیت 
اطالعات به خوبی آموزش دیده اند و برای جلوگیری 
از دســتکاری در مجموعه داده های خصوصی، به 
بهترین ابزارهای دیجیتال مجهز هستند. در آینده 
به تعداد بیشــتری از این کارشناســان نیاز است و 

انتظار می رود استخدام در این 
زمینه شغلی تا ســال 2۰26، تا 28 

درصد رشد داشته باشد.
8. توسعه دهنده نرم افزار

میانگین درآمد ساالنه: ۱۰2/28۰ دالر
توســعه دهنده یا تولیدکننده نرم افزار، کار طراحی، 
آزمایش و نگهداری از برنامه هــای دیجیتال رایج در 
زندگی مدرن مانند اپلیکیشن های تلفن همراه، پلتفرم 
شبکه های اجتماعی و سیستم های پرداخت آنالین را 
به عهده دارد. تقاضا برای این شــغل در حال افزایش 
است و انتظار می رود تا سال 2۰26 استخدام در این 

زمینه شغلی 3۴ درصد رشد داشته باشد.
9. مدیر فناوری اطالعات

میانگین درآمد ساالنه: ۱35/8۰۰
مدیر فناوری اطالعات، مسئولیت زیادی درزمینه 
توسعه و اجرای برنامه های فناوری برای شرکت ها 
به عهده دارد. این افراد نیازهای رایانه ای شرکت ها را 
بررسی می کنند، سفارش به روزرسانی می دهند و از 
امنیت ثبت های دیجیتال اطمینان حاصل می کنند. 
انتظار می رود میزان استخدام در این رشته تا سال  

2۰26، حدود ۱2 درصد افزایش داشته باشد.

پولسازترینمشاغلفناورانهدنیا فناوری

شارژ سریع گوشی های »هوآوی« تنها در ۳۰ ثانیه
شارژ کردن باتری گوشی های مختلف، همیشه یک چالش جدی برای کاربران بوده 
است؛ زیرا در بسیاری از موارد شارژ این باتری ها به سرعت خالی می شود. فناوری 
شارژ سریع که توسط برخی شرکت های سازنده گوشی معرفی شده، مشکل یادشده 
را تا حدی برطرف کرده است. شرکت اپل با عرضه گوشــی های آیفون 8 و آیفون 
ایکس، این فناوری را برای اولین بار در تولیدات خود به کار برد و مدعی شد خدمات 
یادشده را با کیفیت بسیار باالیی ارائه می کند. این شرکت می گوید در آینده سرعت 
و کیفیت خدمات شارژ سریع خود را باز هم افزایش خواهد داد. در این میان هوآوی 

به رقیبی بسیار جدی برای اپل مبدل شده است. 
این شــرکت می گوید آداپتوری را برای شارژ بی ســیم ابداع کرده که محصوالت 
مشابه اپل را به حاشــیه می راند و می تواند با آن رقابتی جدی داشته است.یکی از 
آداپتورهای شارژ سریع هواوی که به تازگی مجوزهای الزم برای استفاده را دریافت 
کرده ۱۰ ولتی و ۴ آمپری است و می تواند در عرض 3۰ ثانیه بخش قابل توجهی از 
باتری یک گوشی را شارژ کند. البته این شرکت در این زمینه توضیحات دقیق تری 
 Mate ارائه نکرده است. انتظار می رود هواوی برای اولین بار همزمان با عرضه گوشی
2۰ از این فناوری شارژ سریع رونمایی کند. در همین حال شرکت چینی اوپو هم در 
حال کار بر روی فناوری تازه ای است که شارژ کامل یک باتری 3۴۰۰ میلی آمپری 

را در تنها 35 دقیقه ممکن می کند.

 افزوده شدن قابلیت جدید به اعالن های »واتس آپ«
پیام رسان واتس آپ قصد دارد با انتشار یک نســخه به روزرسانی جدید گزینه جدیدی 
را تحت عنوان mark as Read به نوار آدرس بار اعالن های خود در گوشی هوشمند 
کاربران اضافه کند. این نسخه جدید که ورژن 2.۱8.2۱۴ از واتس آپ است، به کاربران 
این امکان را می دهد تا درصورت مشغله داشتن و کمبود وقت، اعالن های واتس آپ در 
نوار باالی گوشی را »دیده و خوانده شــده« تلقی کنند و از نمایش مجدد این اعالن و 

نوتیفیکیشن ها در نوار آدرس بار باالی گوشی جلوگیری کنند.
دارای حــدود بر اساس گزارش های رسمی توسط واتس آپ، این اپلیکیشن 

۱/3 میلیارد کاربر در سراسر جهان است و در ماه 
سپتامبر سال گذشته میالدی، به رکوردی 

در میان شــبکه های اجتماعی دســت 
یافت و آن، جــای دادن بیش از 8۰۰ 
میلیون کاربر فعال در ماه بود. شرکت 
فیس بوک با تصاحب شرکت واتس آپ 
در سال 2۰۱۴، ۱۹ میلیارد دالر کسب 

کرد و از آن زمان تاکنــون نیز با افزودن 
قابلیت های جدیــد به دنبال جذب و حفظ 

طرفداران این پیام رسان بوده است.

توسط محققان کشور؛
ربات امدادرسان تونل های بین شهری اختراع شد

محققان کشور موفق به طراحی رباتی شدند که در زمان رخ دادن سانحه در تونل های 
بین شهریف امدادرسانی را سرعت می بخشد.

»محمد کاظمی راد« مخترع »ربات امدادرسان تونل« اظهار کرد: این ربات مجهز 
به سیستم کنترل از راه دور است و از مسافت های طوالنی نیز می توان آن را کنترل 

کرد.
وی با بیان اینکه تنها کاربرد این ربات مربوط به تصادفات و ســوانح جاده ای است، 
گفت: در تونل های بین شهری که امکان امدادرســانی هوایی نیز وجود ندارد، این 

ربات کاربرد زیادی دارد.
کاظمی راد ادامه داد: زمانی که ســانحه ای در تونل های بین شــهری رخ می دهد 
و دسترسی به حادثه دشــوار می شود، با اســتفاده از این ربات می توان به سرعت 
برای امدادرســانی به محل حادثه رســید و با اســتفاده از امکانات ترافیک ایجاد 
شــده را رفع کرد تا در صورت نیاز آمبوالنس به ســرعت به محل برسد. وی درباره 
تجاری ســازی این اختراع عنوان کرد: تنها یک نمونه از این ربات را طراحی کردم 
و هنوز ســرمایه گذاری روی این اختراع انجام نشده است. شــاید احساس نیازی 
در این زمینه وجود ندارد؛ در صورتی که این ربات بســیار کاربردی است و عالوه بر 
 رسیدن ســریع به محل حادثه به علت مدل طراحی اش می تواند در رفع ترافیک 

تاثیر گذار باشد.

  عکس روز

پارک شناوری که با زباله های بازیافتی ساخته شد!
 پارکی شناوری در شــهر »روتردام« هلند ساخته شده اســت. در این پارک بلوک هایی
 6 ضلعی از زباله های بازیافتی ســاخته شــده اند کــه در برخی گیــاه و در برخی دیگر 

نیمکت هایی نصب شده است.

اپلیکیشن

 بزرگ ترین ربات دنیا 
در حمل ونقل سنگ معدن آهن

قطار خودرانی که 28 هزار تن سنگ آهن را حمل می کند در 
منطقه Pilbara در غرب استرالیا بیش از 28۰ کیلومتر فاصله 

معدن تا بندر کیپ المبرت را بدون راننده طی می کند.
قطار AutoHaul که توسط شــرکت Rio Tinto طراحی 

شده است  ۱5۰۰ کیلومتر را به صورت خودکار طی می کند.
مهندس ارشد در AutoHaul لیدو کاستا اظهار کرد: کنترل 
این ربات غول پیکر توســط رایانه های نصب شــده در مرکز 
عملیات و قطار است. با این روش، انتظار می رود فناوری به طور 

چشمگیری  »ایمنی و بهره وری« را افزایش دهد.

 فین تک چیست و استارت آپ های 
فین تکی چه می کنند؟ 

Fi�( خالصه شده عبارت فناوری مالی )Fintech(   فین تک
nancial Technology( است و به آن دسته از فناوری ها 
اشــاره دارد که خدمات مالی را تســهیل می کنند یا شــکل 
جدیدی از آنهــا را ارائه می دهند.  با رشــد فنــاوری و ایجاد 
امکانات جدید، خدمات بانکی شکل نوینی یافته است و سایر 
سرمایه گذاران امکان ورود به بازارهای مالی را پیدا کرده اند. در 
بازار مالی تحلیل اطالعات و پیش بینی شــرایط از موضوعات 
بسیار مهم اســت و می تواند به موفقیت سرمایه گذاری منجر 
شود. مطابق آمارهای اکسنچر )accenture( سرمایه گذاری 
در فین تک از ســال 2۰۰8 که به میزان حدود ۹3۰ میلیون 
دالر بوده است تا ســال 2۰۱۴ تقریبا ۱2 برابر شده و به بیش 
از ۱2 میلیارد دالر رســیده اســت. امروزه این بازار با رشــد 
پول هــای رمزنگاری شــده )مانند بیت کویــن( و نیازمندی 
کاربران بــه محصوالتی همچون کیف پول هــای دیجیتالی، 
 زمینه مناسبی برای فعالیت استارت آپ ها و بازار جذابی برای 

رقابت است.

 سامانه ارزی محصوالت
 و خدمات فناوری کشور راه اندازی شد

ســامانه ارزی محصوالت و خدمات فناوری کشــور با هدف 
تحت پوشــش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی 
خدمات ارزی فعاالن فناوری اطالعات کشور در بستر خدمات 
الکترونیکــی راه اندازی شــد. متقاضیان بــرای دریافت این 
http:// خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی

nasr.irannsr.org بــرای ثبت نام اقدام کــرده و پس از 
دریافت پیامــک تایید ثبت نام، در مرحلــه دوم برای تکمیل 
پرونده الکترونیکی باید اطالعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری 
خدمات و محصوالت ارزی و اطالعات خــود را ثبت و تصاویر 

درخواست شده را ارسال کنند.

بارکد اجناس را با موبایل خود اسکن کنید
نرم افزار QR Droid Code Scanner این امکان را برایتان فراهم می کند تا به آسانی 
بارکد محصوالت را با استفاده از دوربین گوشی اندرویدی خود اسکن کنید و اطالعات 
جامعی درباره آنها به دســت آورید. برای این کار کافی است این برنامه را روی دیوایس 
اندرویدی خود نصب کرده، ســپس برای کار کردن آن دوربین گوشی را مقابل بارکد 

قرار دهید.
:QR Droid ویژگی های نرم افزار

* یک بارکدخوان قدرتمند با امنیت باال
* امکان ساخت کد از یک مخاطب یا بوک مارک

QR Code امکان دسته بندی تاریخچه برای دسترسی سریع به *
* بوک مارک ها و برنامه ها

* اسکن بارکد در یک مجله و تماشای ویدئو
* اسکن QR Code ، کارت SD، مرورگر  یا تصاویر ذخیره شده
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اختصاص 19 میلیارد ریال به 
طرح های آبخیزداری اردستان

نماینده مــردم اردســتان در  اردستان
مجلس شورای اسالمی از اختصاص 19 میلیارد ریال 
اعتبار از محل منابع ملی و استانی جهت اجرای طرح 
های آبخیزداری در این شهرستان خبر داد.حجت 
االسالم سید صادق طباطبایی نژاد گفت: مبلغ 15 
میلیارد ریال از محل منابع ملی و 40 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات استانی نیز جهت احداث سیل بند به 
منابع طبیعی شهرستان اختصاص می یابد.وی بیان 
کرد: دولت جهت اجرای طرح های آبیاری کم فشار 
و تحت فشار 85 درصد تسهیالت بالعوض پرداخت 
می کند و اجرای این طرح از روســتای نیســیان با 
اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال جهت اصالح شبکه 
آبرسانی روستا آغاز شده است. وی در ادامه به اجرای 
و  بهســازی  مشــترکین،  بــرق   شــبکه 
جا به جایی تیرها با اعتبار 2 میلیارد ریال اشــاره و 
تشریح کرد: طرح های عمرانی مانند جدول گذاری، 
سنگ فرش پیاده رو، بهســازی و اجرای آسفالت، 
ساماندهی آرامســتان و تعویض شبکه آبرسانی در 
بیش از 10 روستای دهستان برزاوند نیز در یک سال 

گذشته با 11 میلیارد ریال اعتبار انجام شد.

 رتبه اول کشوری شهرضا 
در جشنواره انار

رییس اداره تولیــدات گیاهی  شهرضا
جهاد کشــاورزی شهرســتان شــهرضا گفت:در 
جشنواره انار در ســال 1387 انار شهرضا از لحاظ 
کیفی و تازه خوری رتبه اول کشوری را کسب کرده 
است. مرتضی کافی اظهار کرد: شهرستان شهرضا با 
سطح زیر کشت هزار و 650 هکتار انار که هزار و 400 
هکتار آن بارور و 250 هکتار باغات جدیداالحداث 
است، مقام سوم اســتان را به خود اختصاص داده 
است.کافی با بیان این که در حال حاضر شهرستان 
شهرضا از لحاظ سطح زیر کشت سومین شهرستان 
استان اصفهان است، گفت: شهرضا 16 درصد سطح 
زیر کشت و 23 درصد تولید انار استان اصفهان را به 

خود اختصاص داده است.

بامسئوالن

رتبه اول کشوری شهرضا  در جشنواره انار

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

نمایندهمردمشاهینشهر:
 دشت برخوار 

وضعیت بسیار بدی دارد
نماینده مردم شاهین شهر و   شاهین شهر
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دشت برخوار به علت خشکسالی، خشک شدن 33 
رشته قنات و 100حلقه چاه کشاورزی، بدترین 
وضعیت کشــاورزی را در بین دشت های استان 
اصفهان دارد. حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار 
کرد: اگر پساب فاضالب شهرستان برخوار به شرق 
اصفهان منتقل شود، کشاورزی این شهرستان به  
طور کامل نابود خواهد شد و 200 هزار نفر از مردم 
برخوار ناچار می شــوند به مناطق دیگر کشــور 
مهاجرت کنند.وی از اســتاندار اصفهان خواست 
جلوی اجرای طرح مطالعه نشده انتقال پساب از 
حبیب آباد را بگیرد و با شــجاعت، لغو اجرای این 
طرح را اعالم کند. نماینده مردم شاهین شــهر و 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: کشــاورزان برخواری، امسال بابت کشت 
نکردن اراضی کشاورزی 100 میلیارد تومان ضرر 
کردند.حاجی دلیگانی با طرح سوالی از استاندار 
اصفهان بیان کرد: چرا باید کشــاورزان برخواری 
بابت خشکسالی و رها کردن باالجبار کشاورزی از 

دریافت خسارت محروم باشند؟

دادستانگلپایگان:
عدم حمایت، جامعه زندانیان 

را به زندان باز می گرداند
گلپایگان دادســتان گلپایگان گفت: 
بسیاری از زندانیان پس از آزادی به دلیل ارتکاب 
مجدد به جرم، به زندان بــاز می گردند که این 
موضوع نشــان دهنده عدم حمایــت جامعه از 
زندانیان اســت. کیومرث امیرخانی در جلسه 
هیئت مدیریه انجمن حمایت از خانواده زندانیان 
اظهار کرد: در این انجمن سعی شده در حد توان 
به زندانیان و خانواده آنان خدمات رسانی شود؛ 
البته خیران در این زمینه نقش بسزایی داشته و 
در این راه از هیچ خدمتی فروگــذار نکرده اند.

دادســتان گلپایگان تصریح کــرد: حمایت از 
زندانیان و خانواده آنان تنها بر عهده دادگستری 
نیست بلکه کمک سایر مسئوالن را می طلبد، اگر 
با یک طرح و ایده زمینه اشتغال زندانیان را فراهم 
کنیم خانواده آنان نیز در آرامش خواهند بود و 

بسیاری از مشکالت آنان رفع می شود.

شهرســتانهایاســتاناصفهان،همهساله
میزبانعشایرکوچنشیناست.شهرهایبویین
میاندشــت،فریدنوچادگاندرغرباستان
باداشتن27هزارنفرعشــایرایلبختیاری،
سمیرم،دهاقانوشــهرضادرشمالاستانبا
24هزارنفرعشایرازایلقشقاییومحمدآباد
ونصرآباددرشرقاصفهانبا3هزارنفرعشایر
ازطایفهعربجرقویه،جامعهعشایریاستان

اصفهانراتشکیلمیدهند.
این عشــایر حدود پنــج مــاه از ســال را عمدتا در 
شهرستان های فریدونشهر،سمیرم ، چادگان، دهاقان، 
شهرضا و جرقویه اصفهان استقرار دارند. معیشت عشایر 
از دامداری، کشاورزی و تولید انواع صنایع دستی تامین 
می شود؛ هرچند جمعیت عشایر نسبت به جمعیت کل 
اصفهان کم است؛ اما یک جامعه تولید کننده محسوب 
می شود به طوری که 30 درصد از صنایع دستی و 25 
درصد از گوشت قرمز اســتان را تولید می کنند. این 
مسئله موجب شده تا استفاده از ظرفیت های جمعیتی 
عشایر برای اقتصاد اصفهان اهمیت زیادی داشته باشد، 
عالوه بر این استفاده از ظرفیت های بوم گردی عشایر 
می تواند پتانسیل های خوبی برای توسعه گردشگری 
در استان داشته باشــد عالوه بر این عشایر می توانند 
نقشی موثر در گردش چرخ های اقتصادی شهرهایی 
مانند فریدونشهر و چادگان نیز داشته باشند. با توجه به 

اینکه  28 درصد دام صنعتی کشور و حدود 23 میلیون 
واحد دامی متعلق به این جامعه است، ایجاد زمینه های 
الزم برای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های عشایر 
در این مناطق می تواند زمینه اشتغال برای افراد بومی 
را نیز فراهم کند. در همین زمینه رییس سازمان امور 
عشایری کشور با اشاره به اینکه 25 درصد تولید مواد 
پروتئینی کشــور از جمله گوشــت قرمز و 35 درصد 
صنایع دستی کشور متعلق به جامعه عشایری است، 
می گوید: ظرفیــت های قانونی خوبی برای عشــایر 
کشور در برنامه توسعه ششــم دیده شده که از جمله 

آنها می توان به تخصیص سهمی از مالیات ارزش افزوده  
برای توسعه مناطق عشایری اشاره کرد. به گفته وی، 
از محل این قانون در سال گذشته 70 میلیارد تومان و 
امسال حدود 100 میلیارد تومان برای عمران و توسعه 

مناطق عشایری در نظر گرفته شده است.
 قندالی، اجرای طرح زنجیره ای تولید گوشــت قرمز 
را نیز یکی از طــرح های موفق بــرای افزایش تولید 
این ماده پروتئینی در جامعه عشــایری برشــمرد و 
گفت: بر این اســاس ســاالنه 200 میلیارد تومان از 
محل صندوق توســعه ملی با نرخ ترجیحی سرمایه 

در گردش در اختیار عشایر کشــور قرار می گیرد. به 
گفته وی، کانون های هدایتی با درخواســت عشایر و 
توسط سازمان امور عشــایر با توجه به مسائلی مانند 
ظرفیت اشــتغال و دامپروری، تعیین مکان می شوند 
اما در کانون های خودجوش، خود عشــایر مکانی را 
به عنوان مثال در کنار یک روستا برای اسکان انتخاب 
می کنند. وجود امکانات و بها دادن به اقتصاد عشایری 
می تواند موجب اسکان آنها در نزدیکی شهرستان های 
 برخوردار شده و عاملی برای رونق اقتصادهای محلی

 خواهد شد.

عشایر با توجه به ظرفیت ها، تعیین مکان می شوند

همزمان با هفته تامین اجتماعی و با حضور سید  کاشان
تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دو طرح تامین 
اجتماعی شعبه شهید ابوالفضل زارعی راوند در کاشان و درمانگاه 
تامین اجتماعی حضــرت ابوالفضــل )ع( در آران و بیدگل بهره 

برداری شد.
 مدیر درمان تامین اجتماعی شهرستان کاشان در حاشیه آیین 
بهره برداری از این طرح ها گفت:عملیات اجرایی درمانگاه تامین 

اجتماعی حضرت ابوالفضل )ع( آران و بیدگل از شهریورماه 1394 
با هدف ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی این 
شهرستان در زمینی با زیربنای 2 هزار و 600 مترمربع به ارزش 

150 میلیارد ریال آغاز شد.
علیرضا افشار با اشاره به اینکه برای ســاخت و تجهیز این مرکز 
بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شــده است، افزود: 
این درمانگاه در سه طبقه شامل بخش های عمومی، تخصصی، 

فوریت های پزشکی، دندانپزشــکی، آزمایشگاه و داروخانه طی 
دو سال ساخته شــد و از چند ماه پیش نیز به صورت آزمایشی 
کار خود را آغاز کرده بود. به گفته وی، سیدتقی نوربخش پس از 
افتتاح این درمانگاه به واحد پذیرش مراجعه و روند بهره برداری از 
سامانه نسخه الکترونیک را از واحد پذیرش تا مراجعه به پزشک 
 و دریافت دارو از داروخانه و سایر واحدهای این درمانگاه بررسی 

کرد.

افتتاح دو طرح تامین اجتماعی در منطقه کاشان 

کمکعشایربهمعیشتشهرستانهایاصفهان؛

سمانهزاغینژاد
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وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:199183 

شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان )297 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/543 کالســه پرونده: 960200 -97/2/16 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان، شــماره دادنامــه: 9709976794600468-97/3/20 خواهان: 
جمال امینی موسی آبادی به نشانی اصفهان خ شاهپور خ شــهید باباگلی جنب نمایندگی 
زامیاد فروشــگاه ایویکو یوکا با وکالت 1- حســین محمدیان 2- زهرا کیانی، خواندگان: 
1- مهدی جواد دستجردی 2- محمد هادی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی جمال امینی موســی آبادی به طرفیت 
1- مهدی جواد دستجردی 2- محمد هادی به خواســته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
)20/000/000 ریال( بابت یک فقره چک به شماره 1351/485120143 به انضمام کلیه 
خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار 
دین و اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خواندگان 
1- مهدی جواد دستجردی 2- محمد هادی در جلسه رسیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال 
دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی مبنی 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده اند شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرســی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشــور حکم به محکومیت تضامنی خوانده ردیف 
اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس به پرداخت مبلغ بیست 
 میلیون ریال )20/000/000 ریال( بابت اصل خواســته و مبلغ  دو میلیون و صد هزار ریال
 ) 2/100/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در یکی از محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشد. م الف: 199176 شــعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )372 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

4/544 شماره دادنامه: 9709976793600168 شماره پرونده: 9609986793601450 
شماره بایگانی شــعبه: 961462 خواهان: آقای ایمان صادقی میر لطف اله فرزند ناصر به 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 70 طبقه چهارم با وکالت آقای کیوان 
 شاکریان چالشــتری فرزند کیومرث به نشــانی اصفهان فالورجان میدان آزادی ابتدای 
خ میثم، خوانده: آقای محمدرضا قلیچیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 

چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ایمان صادقی میر لطف 
اله با وکالت آقای کیوان شــاکریان به طرفیت آقای محمدرضا قلیچیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 145/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره ) 3302/461710 به تاریخ 95/07/25 
به مبلغ 145/000/000 ریال( به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و 
با عنایت به وصف تجریدی بودن چک موصوف و بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/862/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی )عنداللزوم هزینه نشــر آگهی در سه مرحله( خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 95/07/25( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صــادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:199212 شعبه 6 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهیدحججی( )345 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/545 شماره دادنامه: 9709970351400197 شماره پرونده: 9609980351400826 
شماره بایگانی شعبه: 960957 خواهان: آقای بهروز شوشتری یگانه فرزند خسرو به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خیابان ملک شهر خیابان 17 شهریور خیابان شهید صادقیان 
کوچه بصیرت پــالک 20،  خواندگان: 1- آقای شــاهین میر الوند فرزنــد نقی 2- آقای 
مرتضی عبدالهی فرزند حســین همگی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به 
عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( گردشــکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای بهروز شوشتری یگانه فرزند خسرو به طرفیت 
آقایان 1- مرتضی عبدالهی فرزند حسین 2- شــاهین میر الوند فرزند مرتضی به خواسته 
اعتراض عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با این توضیح 
که خواهان مدعی اســت به موجب مبایعه نامه مورخ 1393/9/10 یک دســتگاه اتومبیل 
وانت پراید به شــماره 53 ایران 429 ص 22 از خوانده ردیف دوم آقای شــاهین میر الوند 
خریداری می نماید که خوانده ردیف اول به عنوان طلبکار و طی تامین خواســته اصداری 
از این دادگاه مبادرت به توقیف اتومبیل مذکور نموده اســت حــال تقاضای رفع توقیف از 
اتومبیل را دارد دادگاه با عنایت به مبایعه نامه مورخ 1393/9/10 وکالتنامه تعویض پالک 
به شماره 314193 مورخ 1396/6/28 تفویض از سوی آقای شاهین میر الوند به خواهان 
و با التفات به وجود مدارک مالکیت عرفی )بیمــه نامه کارت اتومبیل( در یدخواهان و عدم 
حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی و عدم ارائه هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی خواهان 
و مصون ماندن مستندات دعوی از هر گونه ایراد و اعتراض خواندگان لذا دادگاه اعتراض 
را وارد و ثابت دانسته مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از 
اتومبیل مذکور به نفع خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی می باشد ظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:199215 
 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )339 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

4/546 شماره دادنامه: 9709970350700515 شماره پرونده: 9609980350701279 
شــماره بایگانی شــعبه: 961529 خواهان:  آقای محمدرضا دباغ فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان خیابان توحید میانی خ مهرداد پ 135، خوانــده: خانم آزاده دباغ فرزند مهدی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، رای دادگاه: در خصوص 
دعوای محمدرضا دباغ به طرفیت آزاده دباغ به خواســته صدور حکم به اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســی دردعوای مطالبه مبلغ 4/000/000/000 ریال با توجه به شهادتنامه ارایه 
شده خواهان و شهادت شهود او در جلسه رســیدگی و عدم ارایه دلیل بر مالئت وی برای 
پرداخت کل هزینه دادرسی از سوی خوانده و از طرفی با عنایت به شغل او ناتوانی خواهان 
از پرداخت 120/000/000 ریال از هزینه دادرسی محرز تشخیص داده می شود و به استناد 
مواد 504 و 513 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به 

معافیت موقت وی از پرداخت مبلغ مذکور صادر و در خصوص مابقی هزینه دادرسی به مبلغ 
18/000/000 ریال به استناد ماده 197 قانون یاد شده حکم به بطالن دعوا صادر می شود 
این رای حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است.  م الف:199219 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4/547 شماره دادنامه: 9709970353300442 شماره پرونده: 9609980363200558 
شماره بایگانی شــعبه: 961803 متهم:  آقای مصطفی اللهورنیان فرزند سلمان به نشانی 
اصفهان خ پروین خ حکیم شفائی اول ک ســجاد 2 ک 17 پ 18 ط همکف، اتهام: عدم 
ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوی مرد، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مصطفی 
اللهورنیان فرزند ســلمان مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم موضوع گزارش شعبه دوم 
دادگاه محترم خانواده اصفهان به تاریخ 96/1/28 این دادگاه براســاس مفاد کیفرخواست 
صادر شده از دادســرا و با توجه به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی دادگاه و در دادسرا با 
وصف ابالغ جهت دفاع از اتهام خویش و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود و مندرج 
در پرونده از جمله تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه خانم سهیال اشرفی به طرفیت متهم به 
خواسته ثبت واقعه ازدواج که منتهی به صدور حکم ثبت واقعه ازدواج شده است بزهکاری 
متهم را محرز و مسلم دانسته و به اســتناد ماده 49 قانون حمایت خانواده ناظر به ماده 19 
قانون مجازات اسالمی ضمن الزام متهم به ثبت این واقعه نامبرده را به پرداخت مبلغ هشتاد 
و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادر شــده 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ســپس ظرف 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.  
م الف:199330 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( 

)256 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

4/548 شماره دادنامه: 9709970354700514 شماره پرونده: 9609980363201526 
شماره بایگانی شعبه: 970182 شاکی: خانم مهوش سلطانی فرزند بردی با وکالت خانم زهرا 
سعادت فرزند اسماعیل به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب خ شهید قندی )مهرداد 
ســابق( ســاختمان کیمیا ط 2 واحد 4 و خانم مریم منعمیان اصفهانی فرزند احمدرضا به 
نشانی اصفهان خ 22 بهمن شمال باغ غدیر ک شهرزاد اول پ 32، متهم: آقای غالمرضا 
طاغونی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان انتهای خ آپادانا دوم خ طیب اصفهانی بعد از بن 
بست مژگان شماره 1 مجتمع باران طبقه اول، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و 
انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای غالمرضا طاغونی فرزند نعمت اله 
مبنی بر ترک انفاق شاکیه دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و مالحظه رونوشت ســند ازدواج فی مابین طرفین و 
مالحظه اظهارات گواهان شاکیه در دادسرا و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از 
مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگهی و 
سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به ماده 53 از قانون 
حمایت از خانواده نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید 
رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده 
و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان است.  م الف:199363 شــعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع 

شهید بهشتی( )273 کلمه، 3 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول

4/554 شماره درخواست: 9710463630400011 شماره پرونده: 9709983630100159 
شماره بایگانی شعبه: 970094 به موجب اجرائیه کالسه 970094 اجرائی در اجرای احکام 
حقوقی دادگستری تیران و کرون محکوم له خانم سپیده احمدی دارانی فرزند محمد حسن 
محکوم علیهما آقایان فربد ربانی و فریدون اقبالی ، مبنی بر فروش یک دســتگاه سیستم 
تصفیه آب )اسمز معکوس( معرفی شده از جانب فربد ربانی که توسط کارشناس دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است یک دستگاه 
سیستم تصفیه آب )اسمز معکوس( به ظرفیت 50 متر مکعب در شبانه روز، کار کرده، سالم و 
دارای مشخصات ذیل 1( سیستم پیش تصفیه شامل دستگاه پمپ آبارا استیل ایتالیا و فیلتر 
کارتریج پنج میکرون و هوزینگ کارتریج از جنس پروپیلن 2( سیستم RO شامل شاسی 
دستگاه از جنس کربن استیل و موتور پمپ ساخت ایتالیا و هوزینگ ممبران ساخت آمریکا 
و فلوتر و فلومتر و اتصاالت ورودی و خروجی و اتصاالت پنوماتیک تایوان و پریچر سوئیچ 

حفاظتی کم و زیاد و یک دستگاه پمپ تزریق ایتالیایی جهت تزریق آنتی اسکاالنت و تابلو 
برق شــامل کنتاکتور و تجهیزات حفاظتی که با توجه به مشخصات فوق و اینکه دستگاه 
کم کار و سالم می باشد به مبلغ 175/000/000 ریال )هفده میلیون و پانصد هزار تومان( 
ارزیابی گردیده است. مقرر گردید دســتگاه موصوف روز سه شنبه مورخ 97/5/23 ساعت 
9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به 
فروش برسد و قیمت پایه از قیمت  کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در 
غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از ملک مورد مزایده داده شود.  م الف:195 اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران 
و کرون )اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران( )337 کلمه، 3 کادر(  

تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون ثبت
4/564 شماره: 970720671656324-97/3/23 بر اساس تقاضای خانم شادی سخایی 
مبنی بر تعیین بهاءثمنیه اعیانی ده سهم مشاع از 813 سهم ششدانگ پالک 156/15 واقع 
در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم نادره وکیلی 
تهامی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ فاقد ارزش ریالی ثمنیه 
اعیانی برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را به حساب سپرده ها به مبلغ فاقد ارزش 
ریالی ثمنیه اعیانی واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی است لذا 
با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود  
آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 
شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند ازتاریخ انتشار این آگهی 
به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهــی طرح دعوی را به اداره مذکور 
تسلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی 
بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.   م الف:1555 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )193 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/565 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 90/97 حل 3 ، وقت رســیدگی ساعت 4/50 بعد از ظهر روز شنبه 
مورخه 1397/05/27، مشخصات خواهان: سجاد خشتی ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی به 
نشانی خمینی شهر خ آزادگان ک شهید خشتی پ 8، مشــخصات خوانده: موسی بلوچی 
فرزند ابراهیم، خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 138462 مورخ 
95/12/12 عهده بانک کشاورزی به انضمام خســارات قانونی، دالیل خواهان: 1- کپی 
مصدق چک 2- گواهینامه عدم پرداخت،گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1515 شعبه سوم 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )191 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/575 شماره ابالغنامه: 9710106796301957 شماره پرونده: 9709986796300437 
شماره بایگانی شعبه: 970441  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مهدی عباسی شورجه فرزند علی ناز، خواهان آقای محسن داودنیا دادخواستی به طرفیت 
خوانده مهدی عباسی به خواسته مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986796300437 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/07 ساعت 9 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 204138 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
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بانوان کارآفرین درباره صادرات اطالع چندانی ندارند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

2هزار نفر پشت نوبت دریافت 
مستمری دراستان هستند

مدیرکل بهزیســتی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: ۲ هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری 
از بهزیستی در چهارمحال و بختیاری هستند 
که براساس مصوبه ســازمان به همه این افراد 
مستمری تعلق می گیرد.محمد میرزایی اظهار 
داشت: براساس مصوبه ســازمان تمام کسانی 
که پشت نوبت دریافت مســتمری هستند در 
آینده ای نزدیک به آنها حقــوق ماهیانه تعلق 
می گیرد. وی با اشاره به وجود 3۲ هزار ناتوان 
تحت پوشش بهزیستی استان افزود: این افراد 
در 3 طیف خفیف، متوســط و شدید هستند 
که هزینه های تحصیلــی، کمک هزینه درمان 
و مســکن به آنها پرداخت می شــود.مدیرکل 
بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
5 هزار و 400 نفر تحت پوشــش بهزیســتی 
مســتمری دریافــت می کنند، بیــان کرد: از 
مجموع 3۲ هزار نفر، 6 هزار نفــر از 76 مرکز 

فعال توانبخشی خدمات دریافت می کنند.

بهره برداری از2مرکز درمانی 
در استان

مدیرکل درمان تامین اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری گفت: امســال در هفته دولت و دهه 
فجر ،۲ مرکز درمانی در چهارمحال و بختیاری 

به بهره برداری می رسد.
محمود جاوید اظهار داشت: مردم حق دارند در 
یک مکان مناسب خدمات دریافت کنند. وقتی 
شخصی وارد بیمارستان می شود به اندازه کافی 
نگرانی دارد؛ اما اگر محیط هم نامناسب باشد بر 

این نگرانی افزوده می شود.
وی ادامــه داد: درمانگاه جدیــد در نزدیکی 
بیمارســتان امام علی)ع( بــا زیربنای 1100 
مترمربع در هفته دولت به بهره برداری می رسد. 
همچنین اورژانس بیمارســتان امام علی )ع( 
بازیربنــای 1700 مترمربع در حال ســاخت 
است که دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل درمان تامین اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: سال گذشته پلی کلینیک 
تخصصی شــهرکرد بــا 5 هزار متــر زیربنا با 
41 اتاق، اتاق عمل ســرپایی، دندانپزشکی و 
آزمایشگاه احداث شــد. وی تصریح کرد: سال 
گذشته 34 پزشــک در مراکز درمانی مشغول 

شدند . 

شرکت 11 هزار نفر در جشنواره 
کتابخوانی رضوی چهارمحال

مدیرکل کتابخانه های چهارمحــال و بختیاری 
گفت: از ابتدای آغاز فراخــوان تاکنون، 11 هزار و 
۲00 نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی چهارمحال 
و بختیاری شرکت کردند.فرهاد خلیل مقدم اظهار 
داشــت: از مجموع 11 هزار و ۲00 نفر، 6 هزار و 
100 نفر به صــورت آنالین و 5 هــزار و 100 نفر 
نیز به صورت مکتوب در این جشــنواره شرکت 
کرده اند. وی افزود: فراخوان هشتمین جشنواره ملی 
کتابخوانی رضوی از اردیبهشت ماه امسال منتشر 
شد و  با استقبال خوب مردم استان مواجه شده است 
که کارکنان اداره کل و کتابداران با تمام توان خود 

این جشنواره را اجرا می کنند.

اجرای 1200عنوان برنامه از 
سوی ستاد زیر سایه خورشید

رییس ســتاد مردمی دهه کرامــت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در طول 6 سال، 1۲00 عنوان برنامه 
از سوی ستاد زیر سایه خورشــید در چهارمحال و 
بختیاری اجرا شده اســت.ابراهیم ابراهیمی اظهار 
داشت: امسال نیز براســاس برنامه ریزی های انجام 
شده 40 عنوان برنامه در سراسر استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه جشــن های زیر سایه خورشید با 
محوریت فعالیت های فرهنگی، جهادی و تبلیغاتی 
انجام می شود، افزود: گره خوردن دل های مردم با 
عطر بارگاه امام رضا)ع(، زیارت از دور کســانی که 
توانایی رفتن بــه حرم آقا را ندارند و ایجاد نشــاط 
معنوی در بیــن مردم از جمله اهــداف اجرای این 
برنامه هاســت.رییس ســتاد مردمی دهه کرامت 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ســال گذشــته 
خادمان حرم آقا در 5 شهرســتان اســتان حضور 
یافتند که این برنامه ها 90 هزار مخاطب مستقیم 
و 400 هزار مخاطب غیرمســتقیم از این برنامه ها 
بهره مند شدند؛همچنین 90 هزار بسته تبرکی در 

بین مردم توزیع شد.
ابراهیمی تصریح کرد: سال گذشــته 1۲5 عنوان 
برنامه در ۲5 شهر و روستای محروم استان اجرا شد. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: رابطه 
دوســویه ای بیــن کارآفرینــان و دســتگاه های 
اجرایی وجود ندارد و این مســئله مشــکالتی را 
 فــرا روی کارآفرینان به ویژه در حــوزه زنان ایجاد 

کرده است.
اقبال عباسی در نشست با زنان کارآفرین این استان 
گفت: بی شــک امر تولید و کارآفرینی در استان ما 
که دارای باالترین آمار بیکاری کشور است، اهمیت 
بســیاری دارد و باید در این حوزه اقدامات موثری 

صورت گیرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این 
میان زنان که نیمی از جمعیت کشــور و به تبع آن 
اســتان را به خود اختصاص داده انــد، می توانند با 
راه اندازی فعالیت های تولیدی و اقتصادی ســهم 
بســزایی در رونق تولید داخلی و اشتغال زایی ایفا 

کنند.
وی تصریح کرد: با این وجــود برخی موانع از قبیل 
بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر، بی توجهی 
به بــازار فروش، کمبــود تجربه، نبود تســهیالت 
کافی، نداشــتن مجوز صنفی و صنعتــی و وجود 
برخی تبعیض های جنســیتی نســبت به جامعه 
 زنان، سبب شــده تا بانوان کارآفرین با مشکالتی

 مواجه شوند.
عباسی با انتقاد از طوالنی بودن زمان صدور مجوز 
فعالیت هــای تولیدی افزود: هرچنــد دولت تمام 
تالش خود را برای تسهیل امر تولید و ایجاد اشتغال 
به کار گرفته؛ اما طوالنی بــودن روند صدور مجوز 

ایرادی بجاست که درصدد رفع آن هستیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دولت 
وظیفه بسترســازی بخش تولیــد را برعهده دارد؛ 
اما اگر کارآفرینان نسبت به بازار هدف، برندسازی 
و مدیریــت فعالیت های اقتصادی خــود تجربه و 
برنامه ریزی الزم را نداشته باشند با شکست مواجه 

می شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیت 
موجــود می توان گفــت کــه بانــوان کارآفرین 

و تولیدکننــده نســبت بــه مقولــه صــادرات و 
بازاریابــی اطــالع و دانــش چندانــی ندارند که 
 باید در ایــن خصوص تالش بیشــتری داشــته 

باشند.
عباسی، وجود برخی مســائل فرهنگی را از دیگر 
موانع فــراروی بانوان کارآفرین برشــمرد و گفت: 
رفع این مشکالت و موانع نیازمند تقویت همراهی 
و ارتباط دوســویه بین کارآفرینان و دستگاه های 

اجرایی است.

بانوان کارآفرین درباره صادرات اطالع چندانی ندارند

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری از عدم درج 
قیمت و اخذ هزینه باالتــر از نرخ مصوب از بیمــاران در مراکز 
سونوگرافی شهرکرد خبر داد. محمدرضا عمرون ، از اجرای گشت 
مشترک نظارت بر غرفه های صنایع دستی در سطح شهر خبر داد 
و گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان این موضوع 
در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت. وی 

در ادامه با اشاره به گزارشات مردمی رسیده از مراکز سونوگرافی 
شهرســتان شــهرکرد در رابطه با رعایت نکردن تعرفه مصوب، 
گفت: کارشناســان تعزیرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری 
با همراهی معاونت بهداشــت و درمان دانشــگاه علوم پزشکی و 
کارشناس بیمه سالمت استان جهت نظارت بر روند ارائه خدمات 
از هفت مرکز بازرســی به عمل آوردند. عمرون، عدم درج قیمت 

و اخذ هزینه باالتر از نرخ مصوب از بیمــاران را از عمده تخلفات 
مراکز سونوگرافی شــهرکرد عنوان و اظهار کرد: این مراکز تحت 
نظر دانشگاه علوم پزشــکی فعالیت می کنند؛ بنابراین تخلفات 
آنها توســط کارشناسان دانشگاه علوم پزشــکی و بیمه سالمت 
جمع بندی و جهت تشکیل پرونده و رسیدگی به اداره کل تعزیرات 

حکومتی استان ارسال می شود.

تخلفات مراکز سونوگرافی زیر ذره بین تعزیرات؛
سرکیسه کردن بیماران برای بازرسان محرز شد

    دبیر ستاد اقامه نماز استان خبرداد :  استاندار چهارمحال و بختیاری : 
برگزاری نشست های تخصصی 

نماز شناسی درچهارمحال
دبیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری نشست های تخصصی نماز شناسی در این 
استان خبر داد و گفت: این نشست ها ویژه گروه های 
موثر جامعه و در طول سال با هدف تربیت یاوران نماز 

برگزار می شود.
حجت االســالم محمد کریمی، دبیر ستاد اقامه نماز 
استان چهارمحال و بختیاری، در نشست هماهنگی 
برگزاری نشست های تخصصی نماز شناسی در این 
استان که با حضور رابطان دســتگاه های فرهنگی و 
موثر جامعه به میزبانی ستاد اقامه نماز استان برگزار 
شد، گفت: توجه به امر نماز در جامعه یکی از مهم ترین 
رسالت های امروز ماســت که باید در اولویت برنامه 
های شخصی و اجتماعی همه افراد قرار گیرد.حجت 
االســالم کریمی، شبکه ســازی در حوزه نماز را یک 
شرط اساســی بیان کرد و افزود: باید بکوشیم روحیه 
نماز در مجموعه های اداری کشــور نهادینه و فراگیر 
شــود؛ چراکه اگر این روحیه شکل بگیرد، خدمت به 
مردم نیز بهتر انجام می شود.وی وحدت و ساماندهی 
امور مربوط به نماز در استان را ضروری دانست و ادامه 
داد: نشست های تخصصی نماز شناسی ویژه گروه های 
موثر جامعه در طول سال با هدف تربیت یاوران نماز 
در استان برگزار می شود.دبیر ستاد اقامه نماز استان 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فرآیند اجرای این 
نشست های تخصصی خاطرنشان کرد: نشست های 
تخصصی نماز شناســی در قالب انعقاد تفاهم نامه با 
دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان برگزار می شود، 
به این صــورت که باید در بازه های زمانی مشــخص 
در طول ســال اقدام به برگزاری این نشست ها برای 

کارکنان و افراد زیرمجموعه خود کنند.

مفاد آراء
4/114 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660302016000081 مورخ 97/02/24 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس دادخواه تهرانی 
فرزند حسن به شــماره شناسنامه 52 صادره از تیران به شــماره ملی 5499313806 در  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4344/73 مترمربع پالک فرعی 2820 از 
یک  اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر 
شیرازی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/4/25 

 م الف: 164 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران
تحدید حدود اختصاصی

4/536 شماره صادره: 1397/04/506041-1397/4/20 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین محصور پالک شماره 1728 فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن جز بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید جالل انوری فرزند سید یداله در جریان  
ثبت  اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1397/05/22  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:174 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )139 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/537 شماره صادره: 1397/04/505821-1397/4/20چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی محصور پالک شــماره 374 فرعی از 182 اصلی واقع در روستای ابیازن 
جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم محبوبه السادات 
خامســی زاده و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/05/22  ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:172 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )138 کلمه، 1 کادر(
مزایده

4/388 شعبه پنجم اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده کالسه 
3777/96 ش 1/1/5/م ش له آقاي قاســم علیرضایي علیه رســول چنگیري به آدرس 
مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي به مبلغ 212/463/713 ریال اموال 
توقیفي مورد مزایده به شــرح یک دستگاه سواري سیســم پژو تیپ پارس اي ال ایکس 
مدل 1385 رنگ خاکســتري، خاکستري متالیک به شــماره انتظامي 362 ج 32 ایران 
53 ظرفیت 4 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره موتور 
12685000009 شماره شاسي 11306707 وضعیت و شرایط فعلي اتومبیل 1- بدنه از 
ناحیه عقب و سمت چپ خوردگي داشته که بازســازي و رنگ شده است 2- الستیکها 
مناسب است و در حدود 65 درصد بازدهي دارند 3- موتور و گیربکس مناسب است 4- بیمه 
نامه شــخص ثالث معتبر تا تاریخ 97/11/23 دارد با توجه به وضعیت موجود در اتومبیل 
مذکور و در نظر گرفتن نوع و مدل و شــرایط بازار خرید و فروش ارزش پایه براي فروش 
مبلغ 180/000/000 ریال معادل هیجده میلیون تومان تمام برآورد و اعالم مي گردد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت که در نظر دارد جلسه مزایده اي در 

مورخ 97/5/7 در ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروي پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستري مجتمع قضایي شهید محسن حججي 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج 
روز قبل از جلســه مزایده و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. در خصوص دعوی قاسم علیرضایی علیه 
رسول چنگیزی مقتضی چنانچه مایلید در جلســه مزایده مورخ 97/5/7 در ساعت 10 تا 
11 صبح مراجعه نمایید )محل برگزاری مزایده: خ آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان 
قضایی شماره 2 شورای حل اختالف مجتمع قضایی شهید محسن حججی طبقه دوم اتاق 
7( م الف: 199189 اجراي احکام شعبه پنجم مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 

اصفهان )323 کلمه، 3 کادر(
مزایده

4/389   شــعبه پنجم اجراي احکام شــوراي حل اختالف اصفهان درخصوص پرونده 
کالسه 3777/96 ش 1/1/5/م ش له آقاي قاســم علیرضایي علیه رسول چنگیري به 
آدرس مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایــي به مبلغ 212/463/713 
ریال اموال توقیفي مورد مزایده به شرح یک دســتگاه سواري سیسم پژو تیپ پارس اي 
ال ایکس مدل 1385 رنگ خاکستري، خاکستري متالیک به شماره انتظامي 362 ج 32 
ایران 53 ظرفیت 4 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره 
موتور 12685000009 شماره شاسي 11306707 وضعیت و شرایط فعلي اتومبیل 1- بدنه 
از ناحیه عقب و سمت چپ خوردگي داشــته که بازسازي و رنگ شده است 2- الستیکها 
مناسب است و در حدود 65 درصد بازدهي دارند 3- موتور و گیربکس مناسب است 4- بیمه 
نامه شــخص ثالث معتبر تا تاریخ 97/11/23 دارد با توجه به وضعیت موجود در اتومبیل 
مذکور و در نظر گرفتن نوع و مدل و شــرایط بازار خرید و فروش ارزش پایه براي فروش 
مبلغ 180/000/000 ریال معادل هیجده میلیون تومان تمام برآورد و اعالم مي گردد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت که در نظر دارد جلسه مزایده اي در 
مورخ 97/5/7 در ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجراي احکام واقع در خیابان آتشگاه 
روبروي پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستري مجتمع قضایي شهید محسن حججي 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 199194 اجراي احکام شعبه پنجم 

مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

4/538   اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 960662 ج /5 له آقای سعید شهابی و علیه آقای حمید 
آقاجانی مبنی بر مطالبه مبلغ 445/900/298 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و 
حق االجرای دولتی در تاریخ 97/5/22 ساعت 9/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین خ شــهید نیکبخت جهت فروش 12/998 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 1857 فرعی و 15187 اصلی بخش 5 اصلی با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای حمید آقاجانی و 
اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و 
با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: کارشناس 
منتخب پس از هماهنگی با خواهان با حضور ایشان به محل وقوع ملک به آدرس اصفهان، 
میدان قدس، خیابان مصلی، خیابان امامزاده ابراهیم، کوچه رضایت، پالک 5 کدپســتی 
8198649871 عزیمت نموده و از ملک فوق بازدید به عمل آورده که گزارش آن به شرح 
ذیل به حضورتان ایفاد می گردد. مشخصات ثبتی ملک: با توجه به تصویر مدارک ابرازی 
از ســوی خواهان ملک فوق دارای یک جلد سند به شماره چاپی 070727 و شماره ملک 
اصلی 15187 فرعی 1857 به مساحت 111 متر مربع با شماره ثبت 105271 ثبت شده 
در دفتر امالک شماره 5 و صفحه 385 از قطعه مفروزی 62 واقع در بخش 5 ثبت اسناد و 
امالک اصفهان شش دانگ به نام آقای حمید آقاجانی فرزند رضا مسبوق به ثبت می باشد 
مشخصات و مصالح مصرفی ساختمان: ملک فوق عبارت است از یک باب منزل مسکونی 
قدیمی به مســاحت حدود 111 متر مربع با قدمت حدود 40 سال در دو طبقه شامل طبقه 
همکف( و زیرزمین که زیرزمین بصورت انباری به مساحت تقریبی 12 متر مربع می باشد 

با دیوار باربر و ســقف از آهن و آجر به صورت طاق ضربی، سطوح دیوارهای داخلی گچ و 
رنگ، کف ها موزاییک، بدنه و کف آشپزخانه و حمام و ســرویس های بهداشتی کاشی 
 و ســرامیک، کابینت فلزی، درب های داخلی چوبی و درب و پنجره های خارجی فلزی 
می باشد، نمای ساختمان از سنگ و آجر بوده و دارای سیستم سرمایش کولرآبی و سیستم 
گرمایش بخاری گازی می باشد. نظریه کارشناسی با توجه به موارد صدراالشاره و موقعیت، 
قدمت، انشــعابات، کاربری، امکانات، متراژ و دیگر عوامل موثــر در قضیه علی الخصوم 
عرضه و تقاضای ملک در زمان مباشــرت قیمت پایه روز ششدانگ عرصه واعیان ملک 
فوق در صورت بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی و 
تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد برابر 2/400/000/000 ریال )معادل 
دویســت و چهل میلیون تومان( برآورد و اعالم نظر می گردد. در نتیجه ارزش 13/377 
حبه مشاع آن به 445/900/298 ریال می باشد که مقدار 12/759 حبه مشاع آن به مبلغ 
425/267/427 ریال بابت مطالبات محکوم له و مقدار 618/1000 ) 0/618( حبه مشاع 
به مبلغ 20/632/871 ریال ارزیابی می گردد. م الف: 193168 اجراي احکام حقوقی 

شعبه پنجم دادگستری اصفهان )580 کلمه، 6 کادر(
ابالغ راي

4/135 کالســه پرونده اصلي: 960429 شــماره دادنامه: 96099767947405 تاریخ 
رســیدگي: 96/11/25 مرجع رسیدگي کننده: شعبه 17 شــوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: سعید کنگازیان به نشاني پارک الله دینان کوچه برج بن بست شاهد پالک 333،  
خوانده: محمدیار قنبري  به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار:  به 
تاریخ 96/11/11 شعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960429 و اخذ نظریه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي 
مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شورا: در خصوص دعوي مجید کنگازیان  به طرفیت 
محمدیار قنبري به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاي 94/10/30-775589 
و 775590-94/2/7 جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانوني. 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانوني در جلسه رســیدگي حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانوني در 
خصوص دعوي مطروحه مبني بــر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوي 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون 
آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 507/500 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
)چکها ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزي و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره غیابي محسوب و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و پس از انقضاي مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدید نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. 
م الف: 193815 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شــوراي حل اختالف اصفهان )293 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

4/539 شماره دادنامه: 9709976793800510 شماره پرونده: 9609986793801738 
شماره بایگانی شعبه: 961741 خواهان: آقای مســعود ترکیان اشجردی فرزند اصغر با 
وکالت خانم مهری مظاهری کلهــرودی فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان خیابان 
بزرگمهر چهار راه هشــت بهشت ســاختمان ســارا طبقه 4، خوانده: آقای جمال الدین 
سبزه واری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
مسعود ترکیان اشجردی فرزند اصغر با وکالت خانم مهری مظاهری کلهرودی به طرفیت 
جمال الدین سبزه واری فرزند رضا به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 9509/685934-07 مورخ 96/11/25 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به 
 دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/935/000میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/11/25 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 199106 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )326 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای اصالحیه

4/540 کالسه پرونده 950019 شماره دادنامه: 9709976795900279 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن جهانگیری به نشانی اصفهان 
ملک شهر خ مطهری کوچه سوســن پالک 31، خوانده: فرید بنهانی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا) اصالحیه رای( نظر به 
اینکه در دادنامه صادره به شماره 95/3/24/297 در پرونده کالسه 30/95 شماره صحیح 
یکی از سفته ها 0588623 می باشــد که در دادنامه صادره سهوا 0588633 قید شده که 
بدینوســیله تصحیح می گردد ارائه رای بدون این اصالحیه معتبر نمی باشد رای صادره 
غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد. م الف:199108 شعبه 29 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ راي

4/541 شماره دادنامه: 9709976796200263 شماره پرونده: 9609986796201400 
شماره بایگانی شعبه: 961410 خواهان: آقای حســین دادخواه علی آبادی فرزند رحیم 
به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ آل محمد اخوان 30 نبش کوچه فرشته درب 
آبی، خواندگان: 1- آقای حبیب اله قاسمی به نشانی مجهول المکان 2- آقای سید کاکا 
رحیمی دورکی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای حسین دادخواه علی 
آبادی فرزند رحیم به طرفیت 1- آقای حبیب اله قاسمی 2- آقای سید کاکا رحیمی دورکی 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری تویوتا به شماره انتظامی 242 ی 59 
ایران 23 به شماره موتور 3177228 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات 
پرونده، استعالم به عمل آمده  از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، مالحظه 
قولنامه های ارائه شده ازطرف خواهان، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مــواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنــی حکم بر محکومیت 
خواندگان 1- حبیب اله قاسمی 2- سید کاکا رحیمی دورکی به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو سواری تویوتا به شماره انتظامی 242 ی 59 ایران 23 
به شماره موتور 3177228 به نام خواهان وپرداخت مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی از ناحیه خوانده ردیف اول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف: 199165 شــعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهید 

حججی( )308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

4/535 شماره ابالغنامه: 9710100350503159 شماره پرونده: 9609980350501330 
شماره بایگانی شــعبه: 961576  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای امیر صناعتی فرزند اسماعیل، خواهان آقای محســن رهبر دادخواستی به طرفیت 
خوانده امیر صناعتی فرزند اسماعیل به خواســته چک مطرح که به این شعبه )اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 
اتاق شــماره 225( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350501330 شعبه 5  
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/06/11 
ساعت 10 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست 
 و ضمائــم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 193156 شعبه 5  دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )168 کلمه، 

2 کادر( 
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 برگزاری دهمین دوره طرح 
والیت دانشجویی در اصفهان 

مســئول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی 
استان اصفهان با اشــاره به برگزاری دهمین دوره 
طرح والیت دانشجویی موسوم به دوره »خط امام 
استانی« اظهار داشــت: این دوره از 26 تیر لغایت 
2 مرداد به مدت 10 روز با شــرکت 350 دانشجو 
شامل 230 نفر خواهر و 120 نفر برادر از دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی سراسر استان اصفهان 
در اردوگاه فرهنگی، تربیتی شهدای درچه برگزار 
می شود.مهدی یادگاری افزود: یک هزار نفر برای 
شرکت در این دوره ثبت نام کردند که با توجه به 
ظرفیــت اردوگاه، 350 نفر از دانشــجویان برای 

شرکت در دوره، فراخوان شده اند.

تجهیز تمام کالنتری های کشور 
به مراکز مشاوره 

فرمانده ناجا گفت: پلیس پیشگیری باید فرآیندی 
را اعمال کند که تا پایان ســال ۹۸، تمام یا بیشتر 
کالنتری ها مجهز به مشــاور شوند.سردار اشتری 
افزود: طبق آمــار، ۷0 درصد پروند ه های ارجاعی 
به مراکز مشاوره نیروی انتظامی، به صلح و سازش 
ختم می شود.فرمانده ناجا گفت: افتخار ما این است 
که در یک محله و شهر میزان جرایم کاهش پیدا 
کند.سردار اشتری ادامه داد: موضوع آموزش هم 
برای ما در ناجا اهمیت دارد و هر چقدر آموزش ها 
در کالنتری ها و پایگاه ها افزایش پیدا کند، به همان 
اندازه اثرگذار خواهد بود و پلیس باید دانش بنیان 

و حرفه ای باشد.

اجرای طرح »کدینگ اموال 
دانشگاه آزاد«

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی 
گفت: طرح بزرگ کدینگ اموال و امالک دانشگاه 
آزاد اســالمی به همت معاونت توسعه مدیریت و 

منابع به زودی اجرایی می شود.
عبدالرسول پورعباس خاطر نشــان کرد: در این 
طرح برای نخستین بار، آمار تمامی اموال و امالک 
دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه جامع اداری و مالی 
دانشگاه آزاد اسالمی )ســاجد( جهت تسهیل در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های آتی جمع آوری 

می شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی 
درخصوص مزایای این طــرح گفت: در این طرح 
تمام کاالهای دانشــگاه با کــد منحصر به فردی 
تعریف شــده و قابلیت مدیریت و ردیابی تمامی 
اموال و مشاهده موجودی به شکل آنالین میسر 

خواهد بود.

توزیع کارت المپیاد علمی 
دانشجویی کشور 

توزیع کارت مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی 
کشور  آغاز شد.

براســاس برنامه زمانی پیش بینی شــده، مرحله 
نهایی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی 
کشــور برای منتخبین المپیاد )شامل متمرکز و 
نیمه متمرکز( در روزهای پنجشنبه و جمعه 2۸ و 
2۹ تیر در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
کارت ورود به جلسه آزمون های المپیاد از طریق 
سایت واحد المپیاد دانشجویی کشور در دسترس 
داوطلبان قــرار گرفت و داوطلبــان می توانند تا 
روز سه شنبه 26 تیر)فردا( کارت خود را دریافت 
کنند.برنامه آزمون  ها و آدرس خوابگاه  ها و اسامی 
منتخبین المپیاد از طریق همین سایت در اختیار 

داوطلبان قرار گرفته است.

پرداخت پاداش پایان خدمت 
فرهنگیان تا پایان شهریور 

رییس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش 
در خصوص عدم پرداخت پــاداش پایان خدمت 
فرهنگیان، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش قول 
داده است که تا پایان شــهریور ماه، تمام پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شــود و ما هم 

پیگیر هستیم.
احمــد صافی با اشــاره به تجمعــات فرهنگیان 
برای تحقق پــاداش پایان خدمت شــان، گفت: 
این فرهنگیان حــق دارند و باید پــاداش پایان 
خدمت شــان به موقع پرداخت شــود و این همه 

تاخیر درست نیست.
وی اضافه کرد: باید پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
در بودجه هر سال آموزش و پرورش دیده شود و 

پس از بازنشستگی، به موقع به آنها پرداخت شود.

عکس  روز 

تجهیز تمام کالنتری های کشور به مراکز مشاوره

پیشنهاد سردبیر:

 ورود زائران خانه خدا 
به فرودگاه جده

همزمان با فرارسیدن ایام حج، هزاران نفر از زائران 
کشورهای اسالمی وارد فرودگاه جده عربستان 

شدند تا از آنجا به مدینه منوره عزیمت کنند.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
اشرافیت باالی پلیس بر 
تحرک اراذل  و اوباش

فرمانده نیــروی انتظامی اســتان اصفهان در 
نشست مشــترک ســپاه صاحب الزمان)عج( و 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ضمن تبریک 
والدت حضرت معصومه)س( و دهه کرامت، به 
ارائه گزارشی از عملکرد این فرماندهی در ارتقای 
نظم و امنیت استان پرداخت و اظهار کرد: پلیس 
اصفهان از نیمه دوم سال گذشته با ابتکار خود، 
قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل را تشکیل داد که 
با طراحی خوب عملیات ذوالفقار و مرصاد میزان 
کشــفیات در حوزه قاچاق کاال و مــواد مخدر 
افزایش چشــمگیری یافت و مقابلــه با اراذل  و 
اوباش تشدید شد.سردار مهدی معصوم بیگی با 
اشاره به اشرافیت باالی پلیس اصفهان بر تحرک 
اراذل  و اوباش و مخالن امنیت اســتان اصفهان 
افزود: یکی از اولویت های قرارگاه عملیاتی اقدام 
و عمل، برخورد با افراد شرور است که طی چند 
روز اخیر بیش از 40 نفر از ایــن افراد که دارای 
سوابق کیفری درزمینه شــرارت و برهم زدن 
آرامش مردم داشتند دستگیر و تحویل مراجع 

قانونی شدند.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان گفت: 
یکی از رویکردهای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان مردمداری و ایجاد رضایتمندی در بین 
آنان اســت که در ارزیابی های به عمل آمده این 
فرماندهی توانست رتبه اول اعتمادسازی بین 
مردم را در کشــور به دســت آورد که دستاورد 

خوبی به شمار می آید.

سرپرست پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

پلمپ ۴۷ واحد صنفی متخلف 
در اصفهان

سرهنگ محمدحسن اســماعیلی، سرپرست 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی 
و اخالقی ، طــرح بازدید و کنتــرل واحدهای 
صنفی پوشاک زنانه توسط ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومی این پلیس در شــهر اصفهان 

اجرا شد.
 وی اظهار کرد: در این طرح از هزار و 223 واحد 
صنفی بازدید بــه عمل آمد کــه درنتیجه 4۷ 
واحد صنفی متخلف شناسایی و با دستور مقام 
قضائی پلمپ و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری 
شد.سرهنگ اسماعیلی از صدور اخطاریه پلمپ 
بــرای ۹1 واحد صنفی دیگر خبــر داد و گفت: 
همچنین از متصدیان 124 واحد صنفی دیگر 
نیز تعهد کتبی اخذ شــد کــه در صورت عدم 
رعایت موازین و مقررات مربوطه بــا آنها برابر 

قانون برخورد خواهد شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

کالهبرداری از طریق فروش 
اینترنتی مبل

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان بیان کرد: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر کالهبرداری فرد ناشناسی 
که در یکی از سایت های تبلیغاتی اقدام به درج 
آگهی فروش مبل کرده بود، بررسی موضوع در 
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.این 
مقام مســئول عنوان کرد: در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد این شهروند پس از مشاهده 
آگهی فــروش مبلمان در یکی از ســایت های 
تبلیغاتی با فروشنده تماس گرفته که فروشنده 
تقاضای مبلغی بابت بیعانه مــی کند؛ اما پس 
از دریافت مبلــغ مربوطه تلفن همــراه خود را 
خاموش و پاسخگوی وی نبوده است.وی افزود: 
با انجام تحقیقات تخصصی در فضای مجازی و 
اقدامات کارشناسی، ظرف چند روز متهم دریکی 
از استان های هم جوار شناسایی و طی عملیاتی با 

هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

ناجا

»زهره« را آخرین روزهای اولین ماه تابستان از پشت 
میله هایی که ســایه اش روی صورت زنان منتظر در 
زندان افتاده بود، صــدا زدند. بعد از بازرســی بدنی 
باید برای اعدام آماده می شــد. خــودش به خبرنگار 
خبرگزاری برنا می گوید: 2۷ ساله است؛ اما اعتیاد به 

مواد مخدر باعث شده 3۷یا 3۸ ساله بزند.
زهره ادامه می دهد: آزادی برایم مزه ندارد، اعدام را به 
زندگی که کسی منتظرم نیست ترجیح می دهم. چند 
ســال پیش طی درگیری بعد از مصرف مواد مخدر، 
شوهرش را می کشد. خودش می گوید: تا چند ساعت 
نفهمیدم چه کرده ام، همسایه ها از صدای فریادهای 
همســرم وقتی جان می داده پلیس را خبر کردند و 
دستگیر شدم.زهره در حالی که قطره های اشک را از 
گونه های پر چین و چروکش پاک می کند، می گوید: 
اگر خانــواده ام را رها نمی کردم و معتــاد نبودم این 

وضعیتم نبود، گول خوردم و پشیمانم.
افزایش امید به زندگی با اشتغال

 مدیر کل زندان های اصفهان می گوید: همه پرسنل 
و مدیریت داخلی را زنان تشکیل می دهند و ورزش 

صبحگاهی و کالس قرآن هر روز صبح در زندان نسوان 
اصفهان برگزار می شود.اســدا...گرجی زاده در ادامه 
بیان می کند: کارگاه های خود اشتغالی برای زنان هر 
روز به جز پنجشنبه ها از صبح تا ظهر برگزار می شود 
که همه مددجویان این زندان در آنها کار می کنند و 
درآمد دارند.وی با بیان اینکه ایــن کارگاه ها به طور 
رایگان زیر نظر فنی و حرفــه ای و یا مربوط به بخش 
خصوصی اســت، می افزاید: مددجوها در رشته های 
آشپزی، آرایشگری، مینا کاری، پرداز، فیروزه کوبی، 
خاتم، قالیبافی و خیاطی و . . مشغول هستند. وسایل 
و مکان توسط خیران تهیه شده که تمام زندانیان چه 
افرادی که زیر حکم هستند و چه کسانی که منتظر 
ابالغ حکم اند در این کارگاه ها شرکت می کنند چون 
هر چقدر مشــغول کار باشــند، امید به زندگی شان 
بیشتر می شود.مدیر کل زندان های اصفهان با بیان 
اینکه  3۷ حافظ قرآن از یک تا کل قرآن در این زندان 
است، خاطرنشان می کند: هر مددجو با حفظ قرآن 
امتیاز کســب می کند و می تواند طبق آن مرخصی 
بگیرد همچنین در این زندان عالوه بر کالس قرآن، 

کالس حفظ احــکام، مهارت زندگــی و نهج البالغه 
توسط مربیان و روحانیون برگزار می شود.

زنان، ۲.۵ درصد زندانیان کل اســتان را 
تشکیل می دهند

به گفته گرجی زاده، زندان نسوان با اداره کل اوقاف، 
کانون های فرهنگی و هنری، مساجد و شهرداری ها 
تفاهم نامه دارد که به صورت رایگان نماینده بفرستد و 
خدماتش را ارائه کند؛ همچنین برای تشویق مددجوها 
همراه با خانواده هایشان به سفرهای مذهبی فرستاده 
می شوند.وی با بیان اینکه  مهدکودک زندان زیر نظر 
خیریه علی اصغر اداره می شــود، می افزاید: نوزادان 
6 ماه تا 3 سال نزد مادران شــان در زندان نگهداری 
می شوند و از صبح تا ظهر در مهدکودک زندان هستند 
و بعد از آن به مادران شــان تحویل داده می شوند که 
محل نگهداری مادران و کودکان شان و زنان باردار از 
بقیه زندانیان جداست.مدیر کل زندان های اصفهان 
می گوید که ســوادآموزی در زندان اجباری اســت 
بسیاری از زندانیان سواد نداشتند؛ اما االن می توانند 
بخوانند و بنویســند و حتی شــرایط برایشان فراهم 

می شود که غیرحضوری مدرک دانشگاهی بگیرند.
گرجی زاده با عنوان ســه نوع مالقات برای زندانیان 
زن تصریح می کند: مالقــات کابینی مخصوص همه 
زندانیان اســت، مالقات حضوری مالقاتی است که 
افراد با خانواده هایشــان ناهار می خورند از فروشگاه 
خرید می کنند و شــامل افرادی می شود که امتیاز 
دارند و مالقات آخر خصوصی و شــرعی اســت که 
مخصوص افراد متاهل است و شرایط برای همسران 
فراهم می شود تا در ســوئیت های زندان زنان با هم 
مالقات کنند و حتی زندانیانی که شوهران شــان در 
زندان مرکزی هســتند، هماهنگ می شــود تا زن 
 به دیدن شــوهر برود چون تعداد سوئیت های آنجا 

بیشتر است.

در بازدید از زندان نسوان استان عنوان شد؛

دومین زندان مستقل نسوان کشور در اصفهان قرار دارد

 مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با خرید و فروش النه خفاش ها در ایران اظهار کرد: هرگونه خرید و فروش گونه های 
حیات وحش بدون مجوز سازمان محیط زیست قاچاق محسوب می شود.وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون شکار و صید و ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی، خرید و فروش، 
بهره برداری، نگهداری و صادرات و واردات حیات وحش نیازمند مجوز از سازمان محیط زیست است.تیموری گفت: خرید و فروش النه خفاش در ایران بیشتر شبیه به یک 
شایعه است تا یک واقعیت، به همین دلیل این افراد بیشتر برای سودجویی دست به این کار می زنند.  تیموری ادامه داد: کسانی که دست به خرید و فروش حیات وحش 
می زنند، متخلف محسوب می شوند و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است.این روزها برخی دالالن النه های خفاش را به بهانه مایع شفابخشی که در آن قرار دارد، به 

مبلغ 100 میلیون تومان در فضای مجازی به فروش می رسانند. گفته می شود مایع درون النه خفاش در درمان سرطان موثر است.
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برای پرداخت مهریه همســرش به دادگاه 
آمده بود، دو ســال پیش با هزار امید و آرزو 
با دختر مورد عالقــه اش ازدواج کرده بود تا 
زندگی شیرینی را برای یکدیگر رقم بزنند؛ 
اما چند ماهی بعد از ازدواج شان، همسرش 
بنای ناسازگاری گذاشــت و هر روز بهانه ای 
می گرفت تا اینکه کارشان به جدایی کشید 
و حاال او مانده و پرداخت ۵00 ســکه جهت 
مهریه همســرش، آن هم حاال در زمانی که 
قیمت سکه اوج گرفته، هر روز تغییر می کند 
 و حقوق او کفاف قســط بندی سکه ها را هم

 نمی دهد.
رشد سحرآمیز قیمت ســکه طالی بهار آزادی در 
یک دهه گذشــته  بی ســابقه بوده است؛ سکه ای 
که در ســال 13۸۷، 200 هزار تومــان بود حاال تا 
رسیدن به مرز ســه میلیون تومان راه زیادی پیش 
رو نــدارد و درحالی که طبق اعالم رســمی دولت 
در بیست ویکم فرودین امســال  قیمت سکه باید 
بر اســاس نرخ دالر 4200 تعیین شــود ولی این 
 روزها قیمت سکه در بازار بر اساس نرخ آزاد تعیین

می شود.
این افزایــش قیمــت در کنار دیگر آســیب های 
اقتصادی که بــه جامعه وارد می کنــد، این روزها 
نهاد خانواده ها را مــورد هجوم قرار داده اســت؛ 

به طوری کــه افزایش بی 
رویه سکه سبب افزایش 
پرونده هــای خانواده در 
ماه های اخیر شــده است 
چــون در عــرف جامعه، 
سکه تعیین کننده میزان 
مهریه ازدواج هســتند و 
این باالرفتن قیمت سکه 

در ماه های اخیر نگرانی های زیادی را برای افرادی 
که در حال پرداخت مهریه به همسران شان هستند 

به وجود آورده اســت به 
طوری که ایــن افزایش 
بی منطق ســبب شده که 
مرد ها تقاضــای تعدیل 
اقساط مهریه را به دادگاه 

ارائه دهند.
از طــرف دیگــر تعیین 
قیمت سکه بر اساس نرخ 
آزاد دالر ســبب شــده تا افرادی که این روزها به 
دادگاه های خانواده مراجعه می کنند، ســرگردان 

شــوند؛ چرا که دادگاه ها برای تعیین نرخ واریزی 
سکه از نرخ دالر آزاد استفاده می کنند و مبنای کار 
خود را بانک مرکزی قرار داده اند؛ چرا که تنها مرجع 
مورد تایید دادگاه ها، بانک مرکزی است و این بانک 
جهت تعیین نرخ سکه ) برای پرداخت مهریه(، نرخ 
دالر قاچاق را مبنای تعیین قیمت سکه بهار آزادی 

قرار می دهد . 
کارشناســان خانواده معتقدند که افزایش ســکه، 
دو آســیب جدی بــرای نهــاد خانــواده در پیش 
دارد. اول اینکه باعث  افزایش طــالق در جامعه و 
باالرفتن تعــداد زندانیانی که به خاطــر مهریه به 
زندان افتاده اند، می شــود؛ چرا که برخی افراد به 
طمع می افتند بــــه خاطر باال رفتن ارزش ریالی 
 ســــکه به جمع و تفریــق کردن میــزان مهریه 
بپردازند؛ کاری که خود منشأ اختالف و بگو مگو و 
زمینه ساز مشــکالت بزرگ تری در کانون خانواده 

می شود. 
از سوی دیگر باالرفتن قیمت سکه سبب می شود 
که مردان تمایلی برای رفتن به سمت ازدواج نداشته 
باشــند و آمار ازدواج در جامعــه رو به کاهش رود. 
اثرات ســوء افزایش قیمت سکه بر تشکیل خانواده 
و یا از هم پاشیدن آن مســئله کوچکی نیست که 
مسئوالن کشــوری بخواهند  بی تفاوت از کنار آن 
رد شوند چون آســیب های ناشــی از آن ضربات 
سهمگینی به جامعه وارد می کند که نمی توان آنها 

را نادیده گرفت.

لطفا بی تفاوت نباشید!

معاون توانبخشــی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره 
به برگزاری نمایشــگاه نقاشــی »به رنگ آفتاب« اظهار داشت: 
معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان برای ایجاد 
فرصت های برابر و نمایش توانمندی های جامعه هدف ســازمان 

بهزیستی، اقدام به برگزاری و برپایی این نمایشگاه کرده است.
ســید اصغر فیاض افزود: برگزاری چنیــن رویدادهایی عالوه بر 
نمایش توانایی های هنری معلوالن، می تواند بستری مناسب برای 

ایجاد فرصت های شغلی و حرفه ای آنان فراهم آورد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد: 
1۸0 تابلوی نقاشــی به نمایش درآمده در این نمایشگاه، پس از 
داوری کارشناسان مرتبط با حوزه  هنرهای تجسمی و توانبخشی 
از میان 225 اثر ارسال شــده از مراکز توانبخشی استان انتخاب 
شده و در معرض بازدید عموم قرار گرفته اند.وی بیان کرد: نمایش 
این تابلوها و تولیدات کاربردی آثار در گالری ها، فرصت مناسبی 
را برای بازدیدکنندگان فراهم کــرده تا با کاربردهای این آثار در 
محیطی با کارکردهای اجتماعی از نزدیک آشــنا شوند. فیاض 

گفت: معرفی زمینه های اســتفاده و تولیــدات کاربردی از این 
آثار تجسمی، طرحی است که از ســوی دفتر توانبخشی روزانه 
و توانپزشکی سازمان بهزیستی ارائه و اجرایی شده و گامی نوین 
در توسعه فعالیت های هنردرمانی مراکز توانبخشی کشور تلقی 
می شــود.وی با اشــاره به اینکه هنر ابزاری برای توانمندسازی 
معلوالن است، خاطرنشــان کرد: خرید این آثار سبب گسترش 
فعالیت ها و توسعه عزت نفس افراد معلول با کسب هویت فردی، 

به عنوان شهروندی توانمند و دارای استقالل مالی خواهد شد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اعالم کرد:
نمایش توانمندی معلوالن در نمایشگاه نقاشی»به رنگ آفتاب« 

  افزایش قیمت سکه، نهاد خانواده را مورد هجوم قرار داده است؛  

 دادگاه ها برای تعیین نرخ واریزی 
سکه از نرخ دالر آزاد استفاده 
می کنند و مبنای کار خود را 

بانک مرکزی قرار داده اند

شایعه یا واقعیت؟

تور صیادان به النه خفاش ها 
رسید؛

عضو هیئت رییسه فراکسیون زنان مجلس خبر داد:
اختصاص ۲۳۰ میلیارد تومان ویژه زنان سرپرست خانوار

عضو هیئت رییســه فراکســیون زنان مجلس گفت: تالش مســئوالن معطوف به حضــور فعاالنه زنان در 
 جامعه است در حالی که فقط کسب تحصیل و علم کافی نیســت و باید به موضوعات اجتماعی این قشر نیز 

توجه شود.
 فاطمه ذوالقدر افزود: زنان و دختران در حال حاضر در دانشگاه ها پیشگام هستند؛ اما امیدواریم پس از دوران 
تحصیلی شان همان اعتبار و جایگاه برایشان در جامعه حفظ شود.ذوالقدر تصریح کرد: مشکل امروز زنان اشتغال 
است ما در مجلس از زنان برای تامین اشتغال شان حمایت می کنیم تا بتوانند در همه عرصه ها تالش کنند .وی  
گفت: ما برای زنان سرپرست خانوار در سال جاری 230 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده ایم تا به راحتی 

بتوانند تحت پوشش سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی قرار گیرند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:
اجرای ۲۰طرح اشتغال زایی برای مددجویان در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح های اشــتغال زایی این اداره کل،سال گذشته حدود 
5هزار مددجوی زیر پوشش در این استان مشغول به کار شدند.مرضیه فرشاد افزود: امسال 20طرح اشتغال 
در حوزه های صنایع دستی، فرهنگی آموزشی، علمی، توانبخشی، درمانی، خدماتی و تاسیساتی در بهزیستی 
استان به بهره برداری می رسد.وی طرح های اشتغال زایی بهزیســتی را راهی برای توانمندسازی و تقویت 
درآمدزایی مددجویان دانست و گفت: هر کارفرما با به کارگیری یک مددجو از تسهیالت اشتغال بهزیستی 
بهره مند می شود.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه 110هزار مددجو زیر پوشش بهزیستی 
استان اصفهان است گفت: بیشترین معلولیت ها مربوط به بیماری های ژنتیک و حوادث ناشی از تصادفات 

است.21تا2۹ تیر هفته بهزیستی با شعار بالندگی و صیانت اجتماعی با توسعه بهزیستی نام گرفته است.

1۰۰ کلمه ای

سمیه مصور
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دالیلعجیبیکهباعثاضطرابمیشوند
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
آب هویج تازه، یک لیوان 

عسل ، یک قاشق غذاخوری
 گردو، ۳عدد

 شیر ، یک چهارم پیمانه
 بستنی وانیلی ، مقداری

 طرزتهیه:
آب هویج ، شــیر ، گــردو و عســل را میکس 
کنید تا حســابی کف کند، بعد از داخل لیوان 
 ریخته و با اضافه کردن بســتنی نوش جان 

کنید.

هویج گالسه 

گل گاو زبان
گل گاوزبان در حال حاضر هم به صورت صنعتی کشت می شــود و هم به صورت خودرو در طبیعت وجود دارد و یکی از گیاهان مفید و موثر برای بعضی از 
بیماری هاست. این گیاه در سرماخوردگی به عنوان معرق و افزایش دهنده فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد؛ همچنین خاصیت آرام بخشی هم دارد.

گیاه گل گاوزبان اگر با دو گیاه دیگر مثل سنبله تیو و لیمو امانی دم کرده و خورده شود، برای خانم های باردار  بسیار مفید و تقویت کننده است.این گیاه در 
مورد بیماری های دستگاه تنفسی و حتی در رابطه با برونشیت، سرفه، زکام و آبریزش بینی می تواند داروی موثری باشد.این گیاه دارویی همچنین ادرارآور 
و معرق است؛ بنابراین  برای کلیه، مثانه و به طور کلی برای مجاری ادراری، دارویی مفیدی است.این گیاه دارویی باعث کاهش تب می شود و در تمام موارد 

تب مثل سرخک، مخملک، آبله، کهیر و تب های دیگر می تواند مفید باشد.

شی
ر با

طا
ع

برخی از افراد دارای صورت و پوســت جوان تری نسبت به سن شان هستند. در این 
میان خانم ها عالقه بسیاری دارند که سن شــان کمتر نشان داده شود و همواره به 
دنبال راهکارهایی برای جوان نگه داشــتن خودشان هستند، ولی چرا برخی افراد 
جوان تر و برخی مسن تر از سن واقعی شان به نظر می رسند؟ عوامل مختلفی در 
این میان دخیل است. بسیاری از افراد گمان می کنند ژنتیک حرف اول را می زند؛ 
اما در واقع مهم ترین دلیل، عوامل اکتسابی است. عوامل مخرب محیطی مثل اشعه 
فرابنفش خورشید )UV( می تواند بر رشد و تکثیر سلول ها تاثیر منفی بگذارد و روند 
پیری را تسریع بخشد. اشعه فرابنفش، باعث شل شــدن رشته های االستین می شود و 
خاصیت کشسانی پوســت را به تدریج از بین می برد و در نتیجه پوست شل و افتاده 
می شود. اشعه UV بر ساختارهای سلولی هم اثر منفی می گذارد و باعث بروز تغییر 

در سلول های سطحی پوست و ظاهر شدن لک ها می شود.
چطور جوان به نظر برسیم؟

شک نکنید که می  توان با پیری و بسیاری از بیماری های ناشی از آن مقابله 
کرد. بهترین روش برای این کار آن اســت که بدن را به سالح های طبیعی 
مجهز کنید. آنتی اکسیدان یکی از بهترین مواد در به تاخیر انداختن پیری 
در بدن  است؛ چون رادیکال های آزاد که مسئول پیری و بیماری ها هستند 
به وسیله این ماده نابود می شوند. هر عکس العمل شــیمیایی که در بدن ما شکل می گیرد از 
اکسیژن تنفسی ما اســتفاده می کند. این عکس العمل های شیمیایی رادیکال های آزاد تولید 
می کند و متاسفانه میزان زیاد این رادیکال های آزاد برای بدن آسیب رسان و سمی است. در 
عوض بدن ما به یک سیستم دفاعی مجهز است که از مولکول های آنتی اکسیدانی تشکیل شده 
است. این مولکول ها وظیفه  نابودی رادیکال های آزاد را بر عهده دارند. اگر میزان آنتی اکسیدان ها 
کم و میزان رادیکال های آزاد زیاد شود، در بدن ناهنجاری هایی به وجود می آید که به بیماری و 
پیری سلول ها منجر می شود. تنها راه ایجاد تعادل و مقابله با این ناهنجاری ها این است که تغذیه  
مناسب، سالم و سرشــار از آنتی اکسیدان داشته باشــید. تغذیه یکی از اصلی ترین راه های وارد 
کردن آنتی اکسیدان به بدن است.سلول ها مدام در حال تولید مواد زائد داخل خود هستند که به 
نام رادیکال های آزاد شناخته شده است. آنتی اکسیدان ها که در برخی مواد غذایی از جمله میوه و 
سبزی های تازه موجودند، می توانند جلوی آثار مخرب رادیکال های آزاد را بگیرند. ویتامین های گروه 
B، A و C اثر آنتی اکسیدانی دارند و به پیشگیری از پیری زودرس پوست که ناشی از تجمع رادیکال های آزاد در بدن 

است، کمک می کنند؛ البته باید گفت که در سفیدشدن موها، برعکس پیری پوست، نقش 
اصلی را ژنتیک بازی می کند؛ اما در عین حال کمبود برخی از ویتامین ها می تواند باعث 

سفیدی زودرس موها شود.
پوست در صف مقدم جوانی

هر پوستی برای تقویت، شــادابی و جوانی عالوه بر مراقبت های خارجی به تغذیه خوب  
هم نیاز دارد. برای همین الزم اســت عالوه بر تمام مراقبت هایی که برای حفظ جوانی 
پوست تان انجام می دهید به فکر تغذیه  مناسب هم باشید؛ اما سوال اینجاست چه غذاها 
و ویتامین هایی برای تغذیه پوســت و به تاخیر انداختن پیری الزم است؟ سلول های 
پوست و روی پوست ما به طور مداوم در حال تغییر هســتند؛ یعنی اینکه سلول های 
پیر و مرده از بین می روند و در عوض سلول های جدید جایگزین آنها می شوند و این 
چرخه همیشه ادامه دارد. برای اینکه پوست ما در سالمت کامل قرار بگیرد بعضی از 
مواد غذایی نقش ویژه و خاصی دارند. هدایت رژیم غذایی به سمت غذاهای سالم 

و کامل می تواند تاثیر شگفت انگیزی در جوانی پوست داشته باشد. از محو کردن 
خطوط ریز و درشت در چهره گرفته تا شــادابی هر چه بیشتر پوست. یکی از 

اصلی ترین توصیه ها برای جوان ماندن این است که به طور منظم وعده های 
غذایی و میان وعده های غذایی برای تامین مواد مغذی و انرژی مورد نیاز 
بدن استفاده شود. طبیعتا حذف هر وعده یا میان وعده در این دهه از 
زندگی باعث می شود تا در وعده های بعدی حجم زیادی از مواد غذایی 

مصرف  شــود و موجب تجمع ســموم در بدن و عوارض بد ناشی از آن برای 
پوست خواهد شد.

تکنولوژی به کمک جوانی می آید 
عالوه بر تغذیه و فاکتورهای داخلی در بدن، امروزه عمل های زیبایی و تکنولوژی های 
پزشکی نیز به جوان ماندن افراد کمک شــایانی می کند. حتی به وسیله پیشرفت های 

تکنولوژیک می توان نقایص مادرزادی در چهره را نیز بر طرف کرد و به این طریق صورت 
جوان تر به نظر برسد. یکی از بهترین راه ها در جوان سازی، استفاده از لیزر است. تزریق 

بوتولینوم توکسین، با نام های تجاری بوتاکس، دیسپورت و زئومین، ، خطرات بسیار کمی 
داشــته و نیازی به دوره  ریکاوری ندارد، در ضمن این شیوه در برطرف کردن موقتی چین و 

چروک های ریز صورت، گردن و پیشانی موثر است. در برخی از موارد استفاده از برخی نوآوری ها 
و تکنولوژی های روز هم می تواند نتیجه معکوس داشته و پوست را فرسوده کند به عنوان مثال  

استفاده از سوالریوم و یا برخی از کرم های زیبایی می تواند پوست را به شدت تخریب  کند.

راههاییبرایبهتعویقانداختنپیری

»اضطراب« یک بیماری روحی و روانی اســت 
که می تواند احســاس نگرانی، تــرس و یا تنش 
ایجاد کند. اینکه چه چیــزی موجب اضطراب 
و اختــالالت اضطرابــی می شــود، موضــوع 
بســیار پیچیده ای اســت؛ اما طبق تحقیقات 
و نظر کارشناســان، ترکیبــی از عوامل، چون 
 ژنتیک و دالیــل محیطی در ایــن میان نقش

 دارند.
اضطراب، یک بیماری روحی و روانی اســت که 
احساســاتی همچون نگرانی، ترس و یا تنش به 
دنبــال دارد. برای بعضی ها اضطــراب می تواند 
موجــب حمله پانیک شــود و عالئــم فیزیکی 
شدیدی چون درد در قفسه سینه به دنبال داشته 
باشــد. اختالالت اضطرابی به طرز وحشتناکی 
شایع هســتند و فقط در ایاالت متحده آمریکا 

40 میلیون نفر اختــالل اضطرابی دارند. 
اینکه چــه چیزی موجــب اضطراب و 

اختالالت اضطرابی می  شود موضوع 
بســیار پیچیده ای است؛ اما طبق 

تحقیقات و نظر کارشناسان، 
ترکیبی از عواملی چون 

ژنتیــک و دالیــل 
محیطی در این 

میان نقش 
دارند؛ اما 
آنچه  که 

واضح است اینکه، 
برخــی از تجربیات، 

هیجانات و یا اتفاقات می توانند عالئم اضطرابی 
ایجاد کنند یا عال ئم موجود را بدتر کنند.عوامل 
اضطراب برانگیز برای هر کســی شاید متفاوت 
باشد؛ اما بسیاری از این عوامل در میان افرادی 
که اختالل اضطرابی دارند مشــترک هستند، 
مثال افکار منفی، مشــکالت مالی، قرار گرفتن 
در میان جمع، اختالفات و بگومگوها و استرس. 
بیشــتر افراد، چندین عامل اضطــراب برانگیز 
دارند؛ اما برای عده ای حمالت اضطرابی می تواند 
دلیلی نداشته باشــد.به همین علت باید عوامل 
اضطراب برانگیز شناسایی شــوند تا بتوان آنها 
را کنترل کرد. ادامــه مطلــب را بخوانید تا در 

مورد عوامــل اضطــراب برانگیزی که شــاید 
 اطالعی درموردشــان نداشــته باشــید بیشتر

آشنا شوید.
 1.بیماری

تشخیص بیماری هایی که بیشتر نگران کننده 
هســتند مانند ســرطان یا یک بیماری مزمن 
می تواند اضطراب ایجاد کند یا اضطراب موجود 
را تشــدید کند. این نوع عامل اضطراب برانگیز 
بسیار قدرتمند است زیرا احساسات فردی را فورا 

برانگیخته می کند.
2. دارو

یک ســری از داروهای پیشــخوان داروخانه ها 
می توانند عالئم اضطرابی ایجاد کنند زیرا عناصر 
فعال موجود در این داروها احســاس ناراحتی و 
ناخوشی به شما بدهد. این احساسات می توانند 
افکاری در ذهن شما به وجود بیاورند که منجر 
به افزایش عال ئــم اضطراب شــوند. این داروها 
شامل قرص های جلوگیری از بارداری، داروهای 
ضد احتقان و ضد سرفه و داروهای کاهش وزن 

می شوند.
3. کافئین

خیلی از افراد عادت دارند صبح ها قهوه بنوشند؛ 
اما این عــادت می تواند اضطــراب ایجاد کند 
یا عالئــم آن را بدتر کند. طبــق مطالعه ای در 
ســال 2012، افرادی که دچار اختالل پانیک 
و اختــالل اضطراب اجتماعی هســتند به طور 
 خاص نســبت به تاثیرات اضطراب آور کافئین 

حساس ترند.
4. غذا نخوردن

وقتی غذا نمی خورید، قند خون شما افت می کند 
و این اتفاق می تواند باعث لرزش دست ها و سر 
و صدای شکم شــود و البته مضطرب تان کند! 
داشــتن رژیم غذایی متعادل بــه دالیل زیادی 
اهمیت دارد که حتما بیشــتر آنها را می دانید؛ 
تامین انرژی مورد نیاز بدن و رساندن مواد مغذی 
به آن. اگر روزی وقت نداشتید وعده  غذایی تان 
را آماده کنید، حتما اســنک های ســالم 
بخورید تا جلوی افت قند خون ، احساس 
اضطراب و آشــفتگی و دلهره تان را 
بگیرید. یادتان نرود که غذا تاثیر 
مســتقیم بــر حس و 

حال تان دارد.
علت هــای   .5

شخصی
ی  علت ها
شخصی 

اضطراب 
نگیــز  ا بر
ممکن اســت به 
شناسایی  سختی 
شــوند؛ اما یک روان درمانگر حرفه ای می تواند 
کمک تان کند تا آنها را پیدا کنید. اضطراب شما 
ممکن است با یک بو، یک مکان و یا حتی با یک 
آهنگ شروع شــود. این انگیزه های شخصی به 
طور خودآگاه یا ناخودآگاه، یک خاطره  بد یا یک 
حادثه  ناخوشایند را به یادتان می آورند. آنهایی 
که اختالل اضطرابی بعد از حادثه دارند مکررا از 
طریق عوامل محیطی دچار اضطراب می شوند. 
تشخیص انگیزه های شخصی اضطراب برانگیز 
ممکن است زمان زیادی ببرد؛ اما مهم است که 

یاد بگیرید بر آنها غلبه کنید.

یک متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی با تاکید 
بر منع مصرف خودسرانه ویتامینD گفت: بهترین 
منبع جذب ویتامین D نور خورشــید اســت که 
مردم می توانند از اوایل خرداد تا دهم شــهریورماه 
 بین ســاعت 10 صبح تــا 14 از ایــن منبع الهی

 بهره گیرند.
تیرنگ رضا نیستانی، متخصص تغذیه بالینی و رژیم 
درمانی در مورد عوارض کمبود ویتامین D اظهار 
کرد: کمبود این ویتامین منجر به بروز بیماری های 
مختلفی می شــود زیرا این ویتامین در بروز انواع 
امراض از جمله امراض روحی، امراض قلبی عروقی، 
سرطان روده و پستان و پوکی استخوان موثر است؛ 
البته برخی به اشــتباه تصور می کنند کمبود این 
ویتامین منحصرا باعث ایجاد بیماری اســتخوانی 
می شــود؛ اما اینطور نیســت و از نظر علمی ثابت 

شده که از غدد درون ریز تا ماهیچه های استخوان و 
تکثیر سلول ها و ایمنی بدن و استحکام استخوان ها 
به جذب ویتامین دی ارتباط مستقیم دارد.نیستانی 
یادآور شــد: کمبود ویتامیــن دی منجر به ضعف 
ماهیچه ها و پوکی استخوان شــده و شاهدیم که 
سالمندان با هر بار زمین خوردن دچار شکستگی 
استخوان می شوند، حتی براساس مطالعات علمی 
مشخص شده که کمبود ویتامین دی در بروز دیابت 
و ام اس و افسردگی نیز نقش بسزایی داشته است.
وی، بر ممنوعیت اســتفاده از حمام آفتاب تاکید 
کرد و گفت: به هیچ وجه حمــام آفتاب را به مردم 
توصیــه نمی کنیم؛ البته در صورتــی که فرد تمام 
بدن خود را بــا کرم ضد آفتاب بپوشــاند می تواند 
 در مدت زمــان کمــی از تابش مســتقیم آفتاب 

بهره ببرد.

طبق نتایج یک مطالعه جدیــد، رژیم غذایی 
سرشار از میوه، ســبزیجات و غالت کامل به 
کاهش عالئم آســم کمک می کند. محققان 
دانشگاه پاریس عنوان می کنند افراد مبتال به 
آسم می توانند با مصرف بیشتر میوه، سبزیجات 
و غالت کامل به کاهش عالئــم بیماری خود 
از جملــه دشــواری در نفس کشــیدن، درد 
ســینه و ســرفه کردن کمک کنند.از سوی 
دیگر کســانی که رژیم غذایی ناســالم حاوی 
مصرف زیاد گوشت، نمک و مواد قندی دارند، 
 احتماال به سختی عالئم بیماری شان تسکین

 می یابد.»رونالد آندریاناســولو«، سرپرســت 
تیم تحقیق، در ایــن باره می گویــد: »رژیم 
غذایی سالم عمدتا حاوی مصرف باالی میوه، 
سبزیجات و فیبر اســت. این نوع رژیم غذایی 
دارای خواص آنتی اکســیدانی و ضدالتهابی 
اســت و عناصر موجود در یــک رژیم غذایی 
سالم احتماال به کاهش عالئم کمک می کند.« 
وی در ادامه می افزاید: »رژیم غذایی ناســالم، 
شامل مصرف باالی گوشت، نمک و مواد قندی 
است و این عناصر دارای قابلیت های التهاب زا 
هستند که احتماال به تشدید عالئم آسم منجر 
می شوند.« این نتایج نشان می دهد در مورد 
مردان و زنان مبتال به آســم که از رژیم غذایی 
ســالم پیروی می کنند احتمال کاهش عالئم 
 بیماری بــه ترتیــب ۶0 و 2۷ درصد کاهش 

می یابد.

بهترین ساعت جذب ویتامین D چه زمانی است؟دالیل عجیبی که باعث اضطراب می شوند

چرا مردان بیشتر دچار بیماری های قلبی می شوند؟
رییس انجمن »اینترونشنیست« ایران در مقایسه 
بروز بیماری های قلبی عروقــی در زنان و مردان، 
گفت: مردان بیشــتر در معرض بیماری های قلبی  
عروقی هســتند و این در حالی اســت که در زنان 
به دلیل حمایت هورمون های زنانــه، تعداد موارد 
بــروز حوادث قلبــی عروقی کمتر است.مســعود 
قاسمی، متخصص قلب و عروق، فشار و چربی خون، 
استعمال دخانیات، ژنتیک و نحوه زندگی) کاهش 
تحرک و افزایش وزن( را از ریسک فاکتورهای اصلی 
بروز بیماری هــای قلبی عروقی دانســت و افزود: 
دیابت نیز عامل مهم دیگر بروز این بیماری است و 
باید تحت کنترل باشد. رژیم های غذایی و شرایط 

جغرافیایی نیز در این مورد بسیار تاثیرگذار هستند.
وی در ادامه گفت: در مناطق شهری به خصوص در 
فصول سرد ســال با افزایش آلودگی هوا و احتراق 
باالی اتومبیل و کارخانه ها ریســک بروز حوادث 
قلبی عروقی افزایــش می یابد.این متخصص قلب 
و عروق بــا بیان اینکه بیماری هــای قلبی عروقی، 
عامل اول مرگ و میر در جهان است، گفت: بهترین 
راه پیشــگیری برای این بیماری، کنترل و کاهش 
ریسک فاکتورهای خطرساز در این بیماری است؛ 
به طور مثال کاهش وزن، عدم استعمال دخانیات، 
کنترل قندخون و فشار خون تاثیر بسزایی در کنترل 

و پیشگیری از بروز این بیماری دارند.

به گفته محققان فرانسوی؛

 مصرف بیشتر میوه و سبزیجات
 با بیماری آسم مقابله می کند

پریسا سعادت
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ابراز عالقه دوباره هازارد 
برای رفتن به رئال

»هازارد« در رقابت های جــام جهانی 2018 
بســیار  نمایش هــای 
خوبی داشت و یکی 
کاندیداهــای  از 
بهترین  عنــوان 
بازیکن جام است.

او بــا گلزنی مقابل 
انگلیس، کمک کرد 
تا »شیاطین ســرخ« عنوان 
سومی جام جهانی را به دست بیاورند. هازارد 
که پیش از این بارهــا از عالقه اش برای رفتن 
به رئال مادرید گفته بــود، پس از این دیدار در 
گفت وگو با خبرنگاران، در پاســخ به پرسشی 
پیرامــون آینــده اش، گفت: بعد از 6 ســال 
فوق العاده در چلسی، شــاید زمان تجربه یک 
اتفاق جدید باشد. مطمئنا، بعد از جام جهانی، 
می توانم تصمیم بگیرم که بمانــم یا بروم اما 
چلسی اســت که تصمیم نهایی را می گیرد. 
شما می دانید مقصد مورد عالقه من کجاست.

گتوسو در مظان اتهام 
پولشویی!

سرمربی میالن به دردســرهای تیمش اضافه 
کرد.»جنارو گتوســو« 
سرمربی میالن به 
اتهام پولشــویی 
تحت پیگرد قرار 
گرفــت. ماجرا به 
دورانی برمی گردد 
کــه او بیــن نوامبر 
2011 تا دســامبر 2013، 35 درصد ســهام 
شــرکتی به نام »ترا اولمی پیگ« را در اختیار 
داشــت و در نقش ســهامدار در انتقال جعلی 
پول و پولشــویی نقش آفرینی کرد. سرمربی 
میالن چند ماه قبل از ورشکستگی این شرکت 
در نوامبر 2014، ســهامش را فروخت. در این 
شرایط، تحقیقات پلیس درباره پولشویی 45 
نفر از جمله گتوسو شروع شده است. در حالی 
که وکیل مرد ایتالیایــی از بی گناهی موکلش 
می گوید، هشــت نفر از 45 مظنون دستگیر 
شده اند و هفت نفر در حبس خانگی قرار دارند. 
در این بین تنها برای یک نفر حکم صادر شده 

است و تحقیقات در مورد گتوسو ادامه دارد.

 سرمربی مراکش 
در آستانه پیوستن به الجزایر

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال مراکش در 
جام جهانی 2018 روسیه در آستانه پیوستن 
به تیم فوتبــال الجزایر 
el�  است. به نقل از

sport، تیم   ملی 
فوتبــال الجزایر 
به دنبــال انتخاب 
شایسته  جانشینی 
برای»رباح ماجــر« 

. ســت با وجود اینکه پیــش از این درباره ا
»جمال بلماضــی« به عنوان ســرمربی جدید 
تیم    فوتبال الجزایر ســخن به میــان آمد، اما 
به نظر می رســد این انتقال منتفی شده است.

رسانه های عربی نوشــتند: هرو رنار، سرمربی 
تیم   ملی فوتبال مراکش در جام جهانی 2018 
روسیه، گزینه اصلی هدایت تیم    فوتبال الجزایر 
است و به زودی به صورت رســمی با این تیم 

قرارداد امضا خواهد کرد.

کالدرون: فروش رونالدو 
گناهی نابخشودنی است

واکنش ها بــه جدایی »کریســتیانو رونالدو« 
از رئــال مادرید هم چنــان ادامــه  دارد. این 
بازیکــن پرتغالی بعد 
از  9 ســال حضور 
در رئال مادریــد 
گرفت  تصمیــم 
از  این تیم جدا و 
راهی یوونتوس شود. 
»رامــون کالدرون« 
رییس سابق باشــگاه رئال مادرید به شدت از 
این انتقال، انتقاد کرد و گفت : جدایی رونالدو از 
رئال مادرید گناه نابخشودنی است و بدون شک 
رئال،  تاوان آن را پس خواهد داد. از بازیکنانی 
مانند »نیمــار« و »ام باپه« بــرای جایگزینی 
رونالدو سخن به میان می آید اما این بازیکنان 

فاصله بسیار زیادی با کریستیانو دارند.
رییس ســابق باشــگاه رئال مادرید ادامه  داد: 
رونالدو با درخشش خود در رئال نشان داد که 
چه بازیکن بزرگی است. باید رقم فسخ قرارداد 
او یک میلیارد یــورو می بود تا باشــگاه های 
 دیگــر را از نزدیــک شــدن بــه او منصرف 

می کردیم.

جداییتبریزیاز»ذوبآهن«کلیدمیخورد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

گویا یک مهاجم آفریقایی مدنظر اســتقالل قرار دارد تا زوج خط 
حمله استقالل را مهاجمان خارجی تشکیل دهند. او کسی نیست 
جز »الحاجی گرو« مهاجم نیجریه ای باشگاه استرسوند و همبازی 
سامان قدوس که از مدت ها قبل شایعه استقاللی شدنش مطرح 
بوده و دوباره بحث پیوستن او به استقالل سر زبان ها افتاده است. 
سایت مدال در خبری مدعی شد که شفر با جذب این بازیکن به 

عنوان زوج تیام در خط حمله موافقت کرده است .

الحاجی گرو؛ در راه استقالل

درچارچوب هفته سیزدهم لیگ سوئد، در حالی که »اوسترشوند«  09
تا دقیقه 73 یک بر صفر از »مالمو« عقب افتاده بود، »سامان قدوس« 
از روی ضربه ایستگاهی به زیبایی گلزنی کرد و مانع شکست تیمش 
شد. او پس از بازی در گفت وگو با سایت اس.وی.تی اسپورت سوئد 
تایید کرد که برای او پیشــنهادهایی به دست اوسترشوند رسیده 
است. قدوس افزود:آرزویم این اســت که به خارج از کشور بروم و 

لیگ سوئدی را ترک کنم؛ اما اصراری ندارم. 

آرزوی لژیونر ایرانی مشخص شد
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شرط تمدید قرارداد کی روش؛ 
رسیدن به فینال جام ملت ها

 درشــرایطی کــه مهلــت 10 روزه »کارلــوس 
کی روش« به فدراســیون فوتبال برای بررســی 

شــرط های او جهت تمدید 
قرارداد، روز شنبه  به پایان 

رسید، هنوز تکلیف ادامه 
همــکاری طرفین 

نشده  مشخص 
پیش  اســت. 
از ایــن گفته 

می شد کی روش 
بــه  واکنــش  در 

درخواست فدراسیون 
درباره قهرمانی در آسیا، 
اعالم کرده در صورتی که 
تیمش را به نیمه نهایی 
جام ملت ها برساند، باید 
قرارداد او را تا جام جهانی 
بعــدی تمدیــد کنند. 

شرطی که گویا هنوز 
مــورد موافقــت 

وزارت ورزش قرار نگرفته است. خراسان ورزشی 
درباره این موضوع نوشت: گویا وزیر ورزش تاکید 
کرده، کی روش حتما باید تیم ملی را به فینال جام 
ملت های آســیا ببرد و قرارداد بلند مدت او زمانی 

امضا شود که این شرط را عملی کند.

چگونه آی دی کارت آزمون 
در روسیه به فروش رفت؟

آی دی کارت مهاجم تیم ملی فوتبال در جام جهانی 
2018 ســر از یک ســایت خرده فروشی روسیه 
درآورد! روز گذشته )شنبه( آگهی فروش آی دی 
کارت »سردار آزمون« که در جام جهانی 2018 آن 
را بر گردنش داشت با مبلغ 20 هزار روبل در سایت 
خرده فروشی یوالی روسیه به نمایش گذاشته شد، 
اقدامی که واکنش رســانه های ورزشی روسیه را 
به دنبال داشت. روزنامه اسپورت اکسپرس روسیه 
در این رابطه به نقــل از مدیــر برنامه های آزمون 
نوشت: مسئله این اســت که او آی دی کارت جام 
جهانی 2018 روســیه را در فرودگاه گم کرد. هر 
کســی آن را خریداری کند دیوانه است، زیرا تیم 
ملی فوتبال ایران خیلی وقت است که جام جهانی 
 2018 را ترک کرده و هر کســی ایــن را  به خوبی

 می داند.

 دستمزد داوران جام جهانی 
چقدر است؟

در رقابت هــای جــام جهانــی 2018 داوران و 
کمک داوران، از کشــورهای مختلــف بازی ها را 
ســوت زده اند. این داوران بر اســاس پست های 
خود در زمین و تعداد بازی هایی که در آن حضور 

داشته اند،حقوق دریافت می کنند. 
در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه 36 داور و 
63 کمک داور حضور داشتند. این داوران و کمک 
داوران در پست های مختلف در زمین به برگزاری 
مسابقه کمک کردند. انتخاب این داوری براساس 
مهارت آنها بوده است.داوران با توجه به پستی که 
در مسابقات داشته اند، حقوق دریافت می کنند. 
سایت UOL Esporte اعالم کرده است: داوران 

 اصلــی و بــا تجربــه در بازی های
 جام جهانی امســال 70 هزار دالر 

دریافت می کننــد و بابت هر 
بازی که ســوت زده اند نیز 
ســه هــزار دالر بــه آنها 
پرداخت می شود. کمک 
داوران بازی ها 35 هزار 

دالر دریافــت 
می کننــد 
و در هــر 

بــازی، دو 
هــزار دالر 

 اضافه می گیرند.

در حاشیه

پیشخوان

برانکو: دالیچ هرجای دنیا 
برود، نتیجه خواهد گرفت

 لحظه باشکوه فرا رسید

جام بازی در مسکو؛ جنگ 
نبازها

قضاوت بی نقص فغانی؛
 استارت های ۵۰-۶۰ متری

 رییس ســابق دپارتمان داوری فوتبال ایران درباره قضاوت »علیرضا فغانی« در دیدار رده بندی جام جهانی 
2018 روسیه گفت: فغانی همانند سه بازی گذشته بدون اشــتباه و با قاطعیت سوت زد. دیدار حساسی به او 
سپرده شده بود و او با نقطه قوت خود که همان آمادگی جســمانی اش بود بار دیگر لیاقت هایش را نشان داد.  
»حسین عسگری« افزود: در 15 دقیقه آخر شاهد بودیم که تیم بلژیک رو به ضدحمله های خطرناک می آورد و 
فغانی نیز همپای بازیکنان هجومی این تیم استارت های 50-60 متری می زد و برمی گشت.  در کنار این  موارد، او 
با حضوری به موقع و زاویه ای صحیح، تصمیم های درستی می گرفت و به قول انگلیسی ها نوع دویدن او ورزشی 
و دلنشین بود. نماینده داوری ما تنها داوری بود که به هیچ عنوان از VAR استفاده نکرد؛ این امر نشان از آگاهی 

باالی او  نسبت به صحنه های مهمی که اتفاق می افتاد، دارد.

هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان: 
در آبادان احساس غربت نمی کنم

هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، بعد از پایان اردوی 21 روزه این تیم در بروجرد و تهران اظهار کرد: نیاز 
بود که برای یکدل شدن و تبدیل شدن به یک تیم متحد، این اردو را پشت سر بگذاریم.» کرار جاسم« از حضور 
»پائولو سرجیو« در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت و افزود: در طول عمر فوتبالی خود، با مربیان زیادی کار 
کرده ام و به جرات می گویم سرجیو یکی از بهترین مربیانی بوده که تا به امروز داشته ایم. هافبک تیم فوتبال 
صنعت نفت آبادان در همین خصوص بیان کرد: تمرینات متفاوت و علمی سرجیو نشان دهنده این است که 
مربی بزرگی به آبادان آمده است و امیدواریم با او نتایج خوبی بگیریم. کرار همچنین به علت ماندگاریش در تیم 
فوتبال صنعت نفت آبادان اشاره کرد و افزود: واقعا در آبادان احساس غربت نمی کنم؛ مردم این شهر بی نظیر 

هستند و قطعا در کنار آنها می توانیم تیم صنعت نفت خوبی را بسازیم.

 پرسپولیس سر دو راهی؛ 
30 میلیارد یا بیرانوند؟

عضو شورای فنی کشتی فرنگی:

سیل خروشان کشتی در کشور جریان دارد

 عضو شورای فنی کشتی  فرنگی درباره رقابت های انتخابی تیم 
امید، اظهار کرد: رقابت های بسیار خوبی را شاهد بودیم و سطح 
رقابت ها باال بود که به عنوان نمونه، چند عنوان دار جهان در 
رده های پایه کشتی ها را واگذار کردند. »بهرام مشتاقی« ادامه  
داد:  همین موضوع نشان دهنده این است که سیل خروشان 
کشتی  در  کشور ما جریان دارد و کشتی گیران تک تک وارد 
عرصه می شوند و خودشان را نشان می دهند. مشتاقی در ادامه  
 اضافه کرد: قهرمانان که به مسابقات نوجوانان جهان می روند، 
بعد از آن به جوانان می آیند و ســپس عضــو تیم   ملی امید 

می شوند؛ پس از آن به بزرگساالن تزریق خواهند شد.

سلطانی فر: تغییراتی برای 
استخدام قهرمانان ورزشی ایجاد می شود
 وزیر ورزش و جوانان در صد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای 
معاونان این وزارتخانه، گفت : در بین دســتگاه های مرتبط با 
دولت، وزارت ورزش و جوانان بیشــترین سهم را در جذب و 

استخدام قهرمانان و مدال آوران ورزشی داشته است.
»مســعود ســلطانی فر« ادامه  داد: در قانون مربوط به جذب 
قهرمانان ورزشی برای دستگاه های دولتی ان شاء ا... با عنایت 
رییس جمهــور تغییراتی برای جذب و اســتخدام رســمی 
مدال آوران ورزشــی ایجاد خواهد شد.ســلطانی فر از برنامه 
وزارت ورزش و جوانان برای احیای فدراسیون ورزش های زنان 

کشورهای اسالمی نیز خبر داد. 

برای فتح سکوی نخست

اصفهان قهرمان کارتینگ کشور شد

نخستین مرحله از مسابقات کارتینگ رنتال قهرمانی کشور 
به میزبانی پیست اتومبیل رانی آزادی برگزار شد. این مسابقه 
که برای نخستین بار در کشــور برگزار شد، شاهد حضور 39 
شــرکت کننده برتر از اســتان های اصفهان، تهران، گیالن، 
هرمزگان، کرمان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بود که 
استان »اصفهان« به رانندگی علی شیرزاد، پویا زیرک و محمد 
شاه زمانی، موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند. مقام دوم به 
استان »کرمان« به رانندگی نیایش جزینی، محمد کریمی نژاد 
و حسین رســتمی رسید و اســتان »هرمزگان« به رانندگی 

علیر ضا ازم، سینا رییسی و محمد ازم، سوم شد.

»رضــا نــوروزی« کابــوس جدیــد مدیــران پرســپولیس 
 اســت؛ زیرا شــکایت او می توانــد این باشــگاه را به دردســر

 بیندازد.
 مهاجم ســابق پرســپولیس که جواب تلفن »گرشاســبی« را 
نمی دهد، در گفت وگو با خبرآنالین درباره آخرین وضعیت خود 
صحبت کرد و گفت: »زمان زیادی را صبر کردم تا شاید مشکالت 

باشگاه حل شود و به من هم توجهی نشان بدهند. آنها، در بدترین 
شــرایط ممکن، درحالی که رباط صلیبی پاره کــرده بودم، نامم 
را از لیســت خود بیرون گذاشتند و حاال ســال هاست به دنبال 
دریافت مطالباتم هســتم. طلب من فقــط 360 میلیون تومان 
بود و با اینکه در این مدت، این همه مدیر به پرســپولیس رفت و 
 آمد داشت، اما هیچ کدامشان دنبال تسویه حساب با من نبودند

 تا کار به اینجا بکشد. حاال هم چون اطمینان دارم به شکل دیگری 
نمی توانم پولم را بگیرم، امیدوارم باشگاه پرسپولیس وارد عمل 
شــود و قبل از آرای کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
با من تســویه حســاب کند. دیگر زمانی برای دادن تخفیف هم 
 وجود ندارد و در آســیا باید تکلیفمان به صورت کامل، مشخص

 شود.«

 از شاکی جدید پرسپولیس رونمایی شد؛
 رضا نوروزی؛ کابوس جدید قرمزپوشان تهرانی

 درشــرایطی که مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
یک مــاه پیش، از عــدم فــروش بازیکنان 
کلیدی تیمش خبــر داد و به هــواداران 
سبزپوشان اصفهانی این اطمینان را داده 
بود که »مرتضی تبریزی« به جای دیگری 
نمی رود، روز گذشــته اعالم کرد: تکلیف 
ماندن یا نماندن تبریــزی در ذوب آهن تا 

پنج روز آینده مشخص می شود .
تیــم فوتبــال ذوب آهــن پــس از بــه کارگیری 
»امیدنمــازی« به عنوان ســرمربی جدید این تیم، 
تالش کرد برای حضور قدرتمندانــه در لیگ جدید 
برتر و لیگ قهرمانان آســیا بازیکنان کلیدی تیمش 
را حفظ کند، ولی هر روز خبر جدایی بازیکنانی مانند 
»محمدرضا حسینی« و »مرتضی تبریزی« در رسانه ها  
مطرح می شد . مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به 
جدایی این بازیکنان مدعی شد که هیچ بازیکنی از ذوب 
آهن فروشی نیست و این باشگاه اجازه نمی دهد، بازیکنی 
که این تیم برایش هزینه کرده و اورا پرورش داده اســت، به 
تیم های دیگر برود. با وجود اظهار نظر »آذری« در این باره، 
باشگاه استقالل تهران طی هفته های گذشته  با ارسال نامه ای 
به باشگاه ذوب آهن، تمایل خود را برای جذب مرتضی تبریزی 

اعالم کرد.
آبی پوشان تهرانی از مدت ها پیش شرایط این بازیکن را زیر نظر 
گرفته و خواهان جذب مهاجم ذوب آهن بودند؛ اما در چند سال 
اخیر همواره به دلیل اینکه این بازیکن با باشگاه ذوب آهن قرارداد 

داشت، این انتقال نهایی نشد تا اینکه دوباره آنها در فصل نقل وانتقاالت 
پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر، برای جذب این بازیکن اقدام کردند. 
مدیر عامل باشگاه استقالل تهران به دنبال این اظهار تمایل مدعی شد 
که باشــگاه ذوب آهن برای دادن رضایت نامه ایــن بازیکن، خواهان 
پرداخت 2/5 میلیاردتومان شده است که این مبلغ باالتر  از رقمی است 

که باشگاه برای جذب این بازیکن در نظر گرفته است.
ادعای مدیرعامــل آبی های تهران، دوباره بــا واکنش مدیرعامل ذوب 
آهن روبه رو شد و آذری در گفت وگو با رسانه ها  مطرح کرد: نامه باشگاه 
استقالل مبنی بر جذب مرتضی تبریزی به دست ما رسیده است؛  ولی 
تاکنون اظهارنظری دراین باره انجام نداده ام و پاسخی نیز به این باشگاه 
نداده ام؛ نمی دانم  عضو هیئت مدیره باشگاه اســتقالل این مبلغ را از 

کجا اعالم کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه هنوز معتقدم که وقتی یک باشگاه، پنج سال روی 
یک بازیکن سرمایه گذاری می کند و االن می خواهد نتیجه بگیرد نباید 
بازیکنش را به راحتی از دســت بدهد، ولی با این وجــود اگر بازیکنی 
پیشنهاد مالی خوبی داشته باشد، ممکن است با فروش او موافقت کنیم.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن مدعــی شــد: اگرچه این باشــگاه 
به تبریزی نیــاز دارد اما پیشــنهادهای داخلی وخارجی او بررســی 
 می شــود؛ زیرا جوانی و آینــده این مهاجــم نیز بایــد در نظرگرفته
 شود. حاال باید ببینم با نرمشــی که آذری برای جدایی تبریزی از خود 
نشان داده اســت، این بازیکن از این تیم جدا می شــود؛ یا امید زمانی،   
سرمربی جدید ذوب آهن که برای کسب رتبه ای بهتر از نائب قهرمانی 
به این تیم آمده، اجازه خروج یکی از بازیکنان مهم تیمش را  که توانایی 
باالیی در زمین دارد و جزو بهترین فوتبالیســت های دو سه سال اخیر 
فوتبال ایران است و در چند سال گذشــته نیز عصای دست سرمربیان 
این تیم بوده، را می دهد یا نه؟! پرسشی که طی روزهای آتی به جواب 

آن خواهیم رسید.

سمیه مصور

جداییتبریزی

بآهن«
از»ذو

کلیدمیخورد

نرمش آذری برای جدایی
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مدیران بانک ها اجازه ندارند برخالف آب 
شنا کنند

پیشنهاد سردبیر:

 مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری خبر داد:

راه اندازی فرهنگسرای 
زیست محیطی در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری  
اصفهان اظهارکــرد: روزانه ۱۰۰۰ تــا ۱۲۰۰ تن 
پســماند در شــهر اصفهان تولید می شــود که 
شــهروندان اصفهانی با تفکیک از مبدا حدود ۷۵ 

تا ۸۰ تن پسماند خشک را جداسازی می کنند.
»علی دهنوی« افــزود: اگر میزان پســماندهای 
خشک فروشگاه ها و پسماندهای خشکی که توسط 
پیمانکاران از سطح شهر جمع آوری می شود را به 
این آمار اضافه کنیم، باید اعالم کرد که در طول یک 
شبانه روز حدود ۱۳۰ تن پسماند خشک جمع آوی 
می شود که سهمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصدی نسبت 
به کل پسماند تولیدی در شــهر دارد. مدیرعامل 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته آمار تفکیک 
از مبدا پسماندها در یک شــبانه روز بیش از ۲۰ 
درصد اســت، گفت: این آمار حاکی است که باید 
تالش های بیشتری در این راستا انجام شود؛ البته 
یکی از زیربناهای کار، آموزش و فرهنگسازی است.

دهنوی ادامه داد:  قرار اســت یک فرهنگســرای 
دائمی به مسائل زیســت محیطی اختصاص داده 
شود تا در زمینه مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا 

فرهنگسازی شود.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان:
ساعت فعالیت »مترو« تغییر کرد

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان اظهارکرد: 
روزانه حدود ۵۰ هزار مسافر برای انجام سفرهای 
درون شهری خود از مترو، این وسیله پاک و ارزان 
استفاده می کنند.»علیرضا فاتحی« افزود: با توجه 
به درخواست مســافران، همزمان با تغییر ساعت 
کار ادارات در اصفهان، زمان سرویس دهی مترو از 
ساعت ۶ صبح آغاز می شود. مدیرعامل شرکت مترو 
منطقه اصفهان با بیان اینکه در سال جاری قیمت 
بلیت مترو از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینی 
تا ایستگاه دفاع مقدس در پایانه صفه ۷۰۰ تومان 
اســت، ادامه داد: بیش از ۲۰ کیلومتر سفر با مترو 
اصفهان با هزینه ۷۰۰ تومان، عاملی برای تشویق 

مردم برای سفر با این وسیله است.

شهرداری

آیين نکوداشت روز »صنعت، معدن و تجارت«  با حضور صادق نجفی معاون وزیر، مهرعليزاده استاندار اصفهان، احمدیه ریيس سازمان صنعت ومعدن اصفهان، 
تعدادي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و مدیران صنایع نمونه استان روز گذشته برگزار شد. 

بیراهه های بانکی

 آیين نکوداشت روز صنعت در اصفهان، با حضور مسئوالن استانی و کشوری
 و با انتقاد سخنرانان مراسم از بی قانونی بانک ها برگزارشد؛

مدیر کل طرح تفصیلی و توســعه شــهرداری 
اصفهــان اظهارکــرد: در راســتای افزایــش 
تحقق پذیــری و پویایی طــرح بازنگری طرح 
تفصیلی، تهیه طرح گستره  های طرح  های ویژه 

با تاکید بر ســاز و کارهای حقوقی، 
مالکیتــی و مشــوق  های اقتصادی 
برای جلب همکاری ذی نفعان در ۱۰ 
منطقه شــهرداری اصفهان )شامل 
مناطق یک، دو، چهار، هشت،۹، ۱۰، 
۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵( را در دستور کار و 

اولویت خود قرار داده است.
»ســیداحمد حســینی نیا« افزود: 

طرح گســتره  ویژه طرح تفصیلی، ضمن ایجاد 
فرصتی برای ارتقای هویت محلی از طریق ارائه 
طراحی یکپارچه و بهره  برداری بهینه از ظرفیت 
اراضی محل، از تفکیک و بهره برداری جداگانه 
هر قطعه ملکــی که منجر به مخدوش شــدن 
یکپارچگی مجموعــه و اتالف ظرفیت های این 
اراضی می شــود، جلوگیری می کند. این طرح 
یکپارچه هزینه هــای تامین خدمات عمومی را 
به صورت عادالنه بین همه مالکان آن گســتره 

تقسیم می کند.
وی خاطرنشــان کرد: یکپارچگــی طرح کل 
گستره نیز امکان استقرار کاربری  های خدمات 

عمومی در مقیاس شهری را فراهم می  سازد.

حســینی نیا گفت: عدم تعیین تکلیف کاربری، 
گذربندی و ارتفاع گســتره طرح  های ویژه در 
طرح بازنگری طرح تفصیلی و نبود امکان هرگونه 
فعالیت اجرایی توسط سیســتم سرای هشت، 

موجب عدم امکان پاســخگویی مناسب، سریع 
و صریح مراجعات متعدد مــردم جهت تعیین 
تکلیف ملک خود به منظور اخذ استعالم، مجوز 
و انتقال سند و صدور پروانه ساختمان شده و با 
وجود تعیین تکلیف تعــدادی از آنها به صورت 
موردی بر اســاس مصوبه کمیســیون ماده ۵، 
انتظارات سایر شــهروندان برای ارائه خدمات 
شهرسازی برای سایر قطعات گستره  ها، برآورده 
نشده است، از این رو طراحی مناسب و به موقع 
این پهنه ها ضمن ایجاد پویایی فرایند توســعه 
شــهری و تحقق ظرفیت  هــای اقتصادی طرح 
بازنگری، موجبات رضایت مالکان و مشــارکت 

آنها را در تحقق پذیری طرح فراهم می سازد.

مدیر کل طرح تفصيلی و توسعه شهرداری اصفهان:

فرآیند توسعه شهری هموار می شود
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: خیابــان »چهارباغ« کانون گردشــگری 
اصفهان است و اگر پیاده راه شود، بهتر می تواند 
هویت فرهنگی شــهر را به گردشگران معرفی 

کند.»ایرج مظفر« هزینه اجــرای این پروژه را 
۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با تکمیل 
این پروژه تا اواخر مهرماه سال جاری، چهارباغ با 

وضعیتی بهتر از گذشته تحویل مردم می شود.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان ادامه 
داد: به جز عملیات اجرای رفوژ میانی که پس از 
اتمام عملیات کاوش توسط میراث فرهنگی آغاز 
می شــود، تاکنون ۴۷ درصد از عملیات اجرای 
پیاده رو مســیر شــرق، ۹۰ درصد از عملیات 
اجرای پیاده راه شــرقی، ۱۷ درصد از پیاده رو و 
۴۲ درصد از اجرای پیاده راه  مسیر غرب انجام 

شده است.
مظفر با اشاره به اجرای این پروژه در دو شیفت 

کاری گفت: در این پروژه دو مســیر پیاده راه به 
مســاحت ۸۸۰۰ متر مربع و دو پیاده رو شرقی 
و غربی به مســاحت ۴۴۰۰ متــر مربع احداث 

می شود.
وی به حفظ درختان کهنسال این 
محور اشاره کرد و افزود: ارزش دیگر 
این خیابان، مربوط به وجود امتداد 
گســترده ای از درختان چنار است 
که از این جهت چهارباغ عباسی در 
نوع خود بی همتاست. این درختان 
در شــهری که بیش از ۳۰۰ روز در 
سال آفتاب دارد، سایه ساز هستند؛ 
به همین دلیل با دقت و تالش های صورت گرفته 
در اجرای این پروژه هیچ آسیبی به این درختان 

کهنسال و این میراث طبیعی وارد نشده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان از صبر و 
شکیبایی کسبه و شهروندان ساکن اطراف پروژه 
تشــکر کرد و گفت: ســرزندگی از ویژگی های 
اساسی و اصلی پیاده راه هاســت، از این رو باید 
در پیاده راه هــا همواره زندگــی اجتماعی در 
جریان باشــد. این فضا همچنین بایــد بتواند 
جاذب طیف وسیعی از شــهروندان بوده و خود 
را همواره با رویدادهــای درون خود هماهنگ 
ســازد؛ لذا انعطاف نیز از ویژگــی های مهم در 

پیاده راه هاست.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

چنارهای »چهارباغ« سبز می ماند

وزیر آموزش و پرورش در اختتامیه نوزدهمیــن اردوی دانش آموزان 
دختر عشایر،  توان انسان ها را بزرگ تر از تعداد و ارقام دانست و گفت: 
این محقق نمی شــود مگر  با کنار هم بودن در ســختی ها و شیرینی 
های زندگی فردی و اجتماعی.»سیدمحمد بطحایی« بیان کرد: ۵۰۰ 
دانش آموز دختر عشایر، سه روز از سراسر کشــور در این اردو  گرد هم 
جمع شدند و به یقین مهارت های را یاد گرفتند که در طی مدت تحصیل 
نیاموخته بودند. پس این کنار هم بودن هاســت که معنی بخش است. 
امیدوارم به عنوان آینده سازان کشــور، هم چنان پر انرژی باشند و از 
توان ها و استعدادهایشان به نحو شایسته در زندگی و تحصیل استفاده 
کنند. بطحایی افزود: برگزاری چنین  اردوهــای  دانش آموزی، الزم و 

ضروری است؛ امید واریم  هر سال امثال این اردوها برای دانش آموزان 
برگزار شــود. »حکیم زاده«  معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش نیز در این مراسم از با انگیزه  و مسئولیت پذیر بودن دانش آموزان 
عشایر سخن گفت و افزود: دانش آموزان عشــایر، با کمترین امکانات 
علم آموزی می کنند و با تحمل سختی و مشقت ها به درجات عالی علمی 
می رسند؛ پس باید از این فرصت استفاده کرد و در بحث کنکور که یک 
فرصت نابرابر و یک مسابقه آسیب رسان برای دانش آموزان عشایر است، 
سخن گفت و پیشنهاد سهمیه کنکور برای دانش آموزان عشایر داد که 
بتوانند از این سهمیه استفاده کنند. مهم تر اینکه در بحث جذب نیروی 
انسانی برای  رفع نیاز قشر دانش آموزی و مردم عشایر، اگر ما بتوانیم  بوم 
عشایر داشته باشیم، به یقین کیفیت عشایری ارتقا و میزان جذب دانش 
آموزان نیز  بیشتر  خو اهد شــد. البته ناگفته نماند که فارغ التحصیالن 

عشــایر، نه از روی اجبار بلکه از روی تکلیف مشتاق  خدمت به عشایر 
هستند. وی آمار امروز ۱۸۷ هزار دانش آموز عشایر سراسر کشور را به 
دلیل همت واالی »محمد بهمن بیگی« دانست و گفت: رویکرد اصلی 
معاونت، ابتدا حفظ راه این بزرگ مرد اســت و برنامه ما باید محدود به 
مهارت های زندگی عشــایری و دامداری نباشــد؛ بلکه  دربین  دانش 
آموختگان عشایر نیز به دنبال پزشک، پرستار، معلم و... باشیم. امیدواریم 
این افق وسیع، با حمایت مسئوالن مربوطه محقق شود تا بتوانیم  عدالت 
اجتماعی را برای این دانش آموزان نیر فراهم کنیم. »قائدیها« مشــاور 
وزیر نیز یکی از مباحث اصلی ســند تحول بنیادیــن را اجرای عدالت 
آموزشی عنوان کرد و گفت: این مهم اتفاق نمی افتد مگر بر اساس لیاقت 
و توانمندی دانش آموزان  که به جرات باید گفت دانش آموزان عشــایر 

از قوی ترین، باهوش ترین و زیرک ترین دانش آموزان کشور هستند.

مجلس، سیاسی کار است
نماینده اســتان نیز در این مراسم در رابطه با وظیفه 
نمایندگان مجلس اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، 
دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بــر اجرای قوانین 
وظیفه نمایندگان اســت که هیچ مسئولیت نظارتی 

ندارد.
وی با بیان اینکه به وظیفه نظارتی مجلس نمره ۱۰ 
می دهم، عنوان کرد: حتی اگر خودم هم زیر ســؤال 
بروم، سیاسی کارِی مجلس بیش از وظیفه اش است؛ 
دلیل آن هم لیســت رای دادن مردم است و اینکه به 

توانمندی ها کار ندارند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: 
این گونــه رای دادن، منجر به این می شــود که یک 
نماینده بیاید و در مورد حقوق های ظالمانه نجومی 
که رهبر معظم انقالب هم به برخورد با متخلفان آن 
تاکید کردند، بگوید که این ســهم ما از سفره انقالب 

است.
وی اضافه کرد: صحبت از آقازاده ها شــد؛ باید با این 
افراد برخورد شود، حاال به هر مسئولی هم می خواهند 
وابسته باشــند. رهبر معظم انقالب، فرزندانشان را از 
حضور در اقتصاد نهی کرده اند؛ اما اگر کسی به اسم 
رهبری، رییس جمهور و معاون اول یا هر کس دیگری 

سوء استفاده می کند باید با او برخورد شود.
»الرگانی« با اشاره به مشکالت بخش صنعت، از نبود 
یک رویه واحد در کشور گفت و یادآور شد: اخیرا در 
جلســه ای به یکی از مدیرعامل بانک هــا گفتم: چرا 
بخشنامه بانک مرکزی را اجرا نمی کنی؟ او در پاسخ 

گفت: اصال این بخشنامه را قبول ندارم!

»صادق نجفی« معــاون وزیر صنعت و معــدن  از میهمانان این 
مراسم بود که در نکوداشــت روز ملی صنعت در اصفهان، اظهار 
داشــت: جمع بندی صحبت های مطرح شــده در مراسم امروز، 

این بود که شرایط عادی نیست. بسیار خوب حاال باید چه کنیم؟
وی افزود: از طرف مقام وزارت به مدیران حوزه وزارت در استان 
دستور می دهم، ستاد ویژه تشکیل داده و تمام نیروها به واحدهای 

صنعتی بسیج شوند و مشکالت را احصا کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قابل قبول نیست 
مواد اولیه یک تولیدکننده چهار ماه در گمرک بماند؛ باید با این 
موارد برخورد شود؛ مواردی را که در استان می توان با آن برخورد 
کرد، انجام دهید؛ در غیر این صورت به ما منتقل کنید تا در سطح 

کشور به نتیجه برسانیم.
نجفی تصریح کرد: مدیر تامین اجتماعی و دارایی باید بداند چه 
شرایطی داریم. شرایط ما مانند شب عملیات است. جا نزده ایم و 

می دانیم که این دوران هم سپری می شود.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
تصریح کرد: ۸۴ هزار واحد در کشور داریم و تا پایان ماه مشخص 
می کنیم که چند درصد آنها تعطیل هستند؛ باید بتوانیم بر مبنای 

اطالعات دقیق و درست، استراتژی اشتغال داشته باشیم.
نجفی خاطرنشــان کرد: بازار ثانویه ارز از چهارشنبه راه افتاده و 
مطمئن باشید طی روزهای آینده قیمت ارز کاهش پیدا می کند.

وی خطاب به مسئوالن اقتصادی اصفهان گفت: پیشنهاد می کنم 
۱۴۰۰ هکتار زمینی که برای شهرک های صنعتی پیگیر بودید 
را یک جا به »شــهر صنعتی« اصفهان اختصاص بدهید تا همه 

امکانات در این شهر تجمیع شود.

 رییس بانک مرکزی
کار خودش را می کند!

»حســن کامران« نیز در این مراســم بــا انتقاد از 
مســئوالن اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی اتفاق 
می افتد که ســران ســه قوه خارج از شمولشان را 
حذف کنند. حاکم باید بر خودش ســخت بگیرد تا 
 اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ اما می بینیم این طور

 نیست.
وی افزود: ۴۲۰ هزار کارآفرین را از دســت داده ایم، 
اصناف و حتی فدراســیون ها با باند و باندبازی اداره 

می شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
فلسفه شــکل گیری منطقه آزاد را افزایش صادرات 
عنوان کــرد و یادآور شــد: تمام کســانی که وارد 
می کنند، به منابع قدرت وصل هســتند، در مناطق 
آزاد اظهارنامــه نمی دهند و ۲۰ ســال هم معافیت 
مالیاتــی دارند و با قیمــت پایین اقــدام به واردات 

می کنند.
وی با انتقاد از نبــود مدیریت واحد در تیم اقتصادی 
دولت تصریح کــرد: رییس بانک مرکــزی، حرف 
طیب نیــا را گــوش نمــی داد؛ االن هــم صحبت 
 کرباســیان را قبول نمی کند و کار خودش را انجام

 می دهد!
کامران به معاون وزیر صنعت که در جلسه حاضر بود 
توصیه کرد: اگر می خواهید صنعت در مناطق محروم 
رونق بگیرد با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. زمین 
به صورت رایگان به سرمایه گذاران داده شود، بانک ها 

هم همکاری کنند.

»محسن مهرعلیزاده« استاندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
مردان صنعت همانند آهنی که پتک خورده، قوی هستند و نباید 
در چنین روزهایی مقاومت خود را از دست بدهند. وی ادامه داد: 
اصفهان استانی صنعتی است و هر مشکلی چه در سطح استانی 
و چه در سطح ملی، بیشــتر خودش را نشان می دهد. امروز نه 
می خواهم احساساتی بشــوم و نه می خواهم دفاعی بکنم؛ اما 
مردان بزرگ برای روزهای سخت هستند. انسانیت باید به درد 
انسان ها بخورد و در مقاطع حساس، اجناس را دو برابر نکنند. ما 
نمی خواهیم به صورت قانونی با کسی برخورد کنیم، اما شاید در 
آینده پدیده ای را در استان ببینید که تا به حال ندیده اید؛ زیرا 

عده ای به عمد ایجاد اخالل می کنند.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به ایجاد پارک پتروشیمی، گفت: 
ســرمایه گذاری تحت پارک پتروشــیمی، بیش از سه چهارم 
زمین ها را به پــارک تبدیل خواهد کرد کــه در آن گونه های 
گیاهی کم آب بر را ایجاد خواهد ساخت که از پساب تصفیه شده 

می توانند اســتفاده کنند و همچنین ۱۴ هزار نفر از افراد بیکار 
شرق اصفهان را مشــغول می کند. با کشاورزان مظلوم صحبت 

کرده و آنها نیز گفته اند: پساب را کجا می برید! من نیز به فرماندار 
آن شهرســتان گفته ام که اگر الزم اســت چادر بزند و نگذارد 
امنیت سرمایه گذار به خطر بیفتد. وی با اشاره به اهمیت امنیت 

برای ســرمایه گذار، افزود: اگر اکنون تولیدکننده ای نمی تواند 
حق بیمه کارگــرش را بپردازد و از ایــن رو دفترچه بیمه ها را 
تمدید نمی کنند، اکنون برویــد دفترچه ها را تمدید کنید زیرا 
امروز وقت گروکشــی نیســت.  مهرعلیزاده افزود: اگر بدانیم 
آمریکا چه نقشه ای دارد و اینکه عربستان به عنوان گاوه شیرده 
آمریکا می خواهد همه را خسته کند و یک مدیرکل این مسئله 
را  نفهمد، بهتر که از این استان نباشد. اگر قانونی اجازه کاری را 
نمی دهد به ما بگویید تا پیگیری کنیم؛ اما اگر تنها سلیقه فردی 
موانعی را برای صنعتگران ایجاد می کند چنین مدیری به درد 

من نمی خورد. 
تا فردا نیز باید این مشکالت را بررسی کنید. چندین بار گفته ام 
که حق ندارید به کشــاورزان فشــار وارد کنید. امــا بی فایده 
بوده اســت مدیران بانک ها اجــازه ندارند برخالف آب شــنا 
 کنند و باید در امور کشــاورزان و صنعتگران تســهیل ایجاد

کنند.

مدیران بانک ها اجازه ندارند برخالف آب شنا کنند

»ارز« ارزان می شود

 آغاز برنامه های فرهنگی 
دهه کرامت در اصفهان 

دبیــر ســتاد ســاماندهی شــئون فرهنگی در 
مناســبت های مذهبی اســتان گفت: همزمان با 
روز »دختر« و آغــاز برنامه های دهــه کرامت با 
شــعار »همراه با کریمان«،بیش از ۲۵۰مبلغ به 
منظور ترویج  ســیره ائمه اطهــار )ع( به مناطق 
محروم و روســتایی اســتان اعزام شدند. حجت 
االســالم »حســن بابایی« افزود: برپایی جشن 
دختران انقالب، همایش دختران آفتاب و تجلیل 
از ۱۸دختراز خانواده های شــهدای مدافع حرم،  
از برنامه های دهه کرامت در اســتان اســت. وی 
برپایی مسابقه رضوی با موضوع احادیث و روایات 
متعلق به امام رضا )ع( در بیش از ۶۵پایگاه جوان 
و ۱۲۰بوستان نماز اســتان را از دیگر برنامه های 
این دانست وگفت: این برنامه ها تا سوم مرداد در 
استان برای دوستدارن اهل بیت )ع( اجرا می شود.

برگزاری ویژه برنامه »فوتبال به 
وقت اصفهان« ادامه می یابد

مسئول سلسله ویژه برنامه های »فوتبال به وقت 
اصفهان« گفت: ویژه برنامه فوتبال به وقت اصفهان 
برای ورزشی های اصفهان با استقبال قابل توجهی 
برگزار شــد.»مرتضی رمضانــی راد« از این ویژه 
برنامه با عنوان یک جنگ فوتبالی یاد کرد و ادامه 
داد: ویژگی جذابی که »فوتبال به وقت اصفهان« 
دارد این است که تنها به پخش این دیدارها محدود 
نمی شــود؛ در واقع یک جنگ فوتبالی است که 
با حضور کارشناســان و چهره های محبوب مثل 
پیشکسوتان و ســتارگان فوتبال اصفهان برگزار 
می شــود که این افراد با حضور در این برنامه به 
بیان نظرات و خاطرات خــود می پردازند. وی با 
بیان اینکه ایــن ویژه برنامه پــس از جام جهانی 
نیز ادامه خواهد یافت، افزود: برنامه ما این اســت 
که پس از جام جهانی نیــز ویژه برنامه »فوتبال به 
وقت اصفهان« با محوریت پخــش بازی های دو 
تیم ذوب آهن و سپاهان در رقابت های لیگ برتر 
ادامه پیدا کند.رمضانی راد گفت: این ویژه برنامه 
در حال حاضر در فرهنگسرای اســوه که یکی از 
بهترین فرهنگسراهای استان اســت برگزار می 
شود و چنانچه در مناطق دیگر هم از آن استقبال 

شود آن را اجرا می کنیم.

شنیده ها

سهمیه عشایری کنکور برای دانش آموزان عشایر نیاز است

اعظم محمدی
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یادداشت

بیرون از  »فضای مجازی« دنیا جای دیگری است و به شکلی 
دیگر جریان دارد.

 این حرف را مکرر شنیده ایم، اما شاید عمیقا و چنان که باید، 
لمس نکرده باشیم. 

واقعیت این اســت کــه دغدغــه آدم هایی کــه دارند کف 
خیابان های شــهر دنبال یک لقمه نان می دوند یا اضطراب 
دارند که فالن گرفتاری زندگی شــان کی حل می شــود، با 

دغدغه های بسیاری از ما، تقریبا هیچ سنخیتی ندارد! 
ما و آنها عمیقا تفاوت »مسئله« داریم.  به  رغم آنچه که شاید 
تصور می کنیم و خودمان را در تشــخیص و تحلیل جامعه، 
الیت و ســرآمد می بینیم، باید اذعان کرد که »مسئله« آنها 
سنخیت و تناسب بسیار بیشتری با واقعیت های زندگی که 

ازقضا گاه گزنده و تلخ هستند دارد، تا »مسئله« ما.

گویا به تناسب اسم فضای مجازی، دغدغه های بسیاری از ما 
مجازی شده  است.

 شاید اگر کمی بدبین باشیم، بشود استقرا کرد و نتیجه گرفت 
که بیشتر ما، دغدغه های مجازی، رفتار مجازی و حرف های 
مجازی داریم و خالصــه »تظاهر« به چیــزی می کنیم که 

نیستیم. 
به موضوع دیگری هم اشــاره کنم و آن اینکه، آدم وقتی به 
گرفتاری های جورواجور دچار می آید یــا وقتی عرصه بر او 
تنگ می شود، حوصله سخنرانی کردن و حرف های خوب و 
شــیک زدن را ندارد؛ خودش می ماند و اندیشیدن به اینکه 

چگونه با گرفتاری هایش مقابله کند.
نمی گویــم هر کســی که در فضــای مجازی می نویســد و 
دغدغه های شــیک و پیــک دارد، البــد تمام آنها از ســر 
شکم ســیری اســت! صادقانه اعتراف می کنم که این، یک 
ارزیابی شخصی درباره خودم است و هیچ اصراری هم ندارم 
که لزوما مورد تصدیق همگان قرار بگیرد، چون ممکن است 
کسانی تجربه های متفاوتی داشته باشند و به گونه ای دیگر 

با مسائل برخورد کنند.
اما با همه اینها،خواسته یا ناخواسته باید پذیرفت که هستیم 
عده معدودی که پشــت کیبوردهایمان یا در دل کافه های 
»بی خبری« سنگر گرفته ایم و مدام نظریه های صدمن یک 
غاِز شیک شلیک می کنیم تا وقتی که یک روزی و یک جایی، 
واقعیتی به غایت متفاوت از آن تصورات، مثل نارنجک از آن 
سوی خاکریز سر می خورد و در مقابل چشمان بهت زده مان 

منفجر می شود و ما را می برد به دنیایی که از آن بیگانه ایم. 
هنوز که هنوز است، با وجود پیشــرفت های گوناگون که در 
عرصه های مختلف داشتنه ایم،  ابتدایی ترین حقوق انسانی و 
بشری در متن جامعه ما رعایت نمی شود؛  کانّه اصحاب کهف 
هستیم، خزیده در مارپیچ هزارتوی بیهوده ای که مدام پیش 

می رویم و تخدیر می شویم. 
گاه ســری به بیرون بزنیم و حد و مرز و محــدوده ای برای 

به سربردن و فعالیت کردن در دنیای مجازی، قائل باشیم.

دنیای بیرون از »فضای مجازی«

سارا احراری

تابلوی 
قدیمی یک 

دندان سازی در 
سال ۱۳۱۶

 
روبــه رو،  تصویــر 
تابلــوی قدیمی یک 
دندان سازی را در سال 

۱۳۱۶ نشان می دهد.

عکس روز

فرار اسپانسر »ماه عسل« به خارج از کشور
 سرپرست دادگاه های کیفری یِک استان تهران در مصاحبه ای از 
متواری شدن یکی از متهمان اصلی پرونده موسسه ثامن الحجج 
گفت: حجم مالی پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج، چیزی 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بخش زیادی از سپرده های 
مردم با تعیین بانک عامل، پرداخت شده و بخشی نیز باقی مانده 
است و این پرونده سه متهم دارد که یکی از آنها متواری شده است. 
موسسه ثامن الحجج در سال ۹۴ به عنوان اسپانسر اصلی برنامه 
»ماه عسل« حضور داشت و »احسان علیخانی« به طور مداوم این 
موسسه را تبلیغ می کرد.  در همان زمان بود که برخی خبرگزاری ها 
از غیرقانونی بودن این موسســه پرده برداشتند به طوری که این 
اعتراضات به صحن علنی مجلس هم رســید، اما علیخانی بدون 
توجه به این حرف ها صرفا به تبلیغ سپرده گذاری در این موسسه 

پرداخت که نتیجه آن پیدایش هزاران مالباخته بود.

زودتر »بنزین« را گران کنید!
روزنامه جوان در گزارشی نوشــت: درحال حاضر دولت بیش از 
300 هزار میلیاردتومان یارانه به سوخت )با دالر 7 هزار تومان( 
تخصیص می دهد که نه تنها منجر به افزایش تولید در کشور در 
مقایسه با کشورهای دیگر نمی شود، بلکه باعث هدر رفتن منابع 
و قاچاق سوخت به کشــورهای مجاور می شود. اگرچه با گران 
شدن یکباره سوخت در کشــور بدون درنظرگرفتن مولفه های 
تاثیرگذار آن بر نهاده های تولید موافق نیستیم، اما درحال حاضر 
که کشــور با مشــکالت عدیده اقتصادی مواجه است، اتالف 
بیش از 300 هزار میلیاردتومان پول که می تواند در بخش های 
زیرساخت و عمرانی کشور مصروف شود، کار صحیحی نیست. 
به نظر می رسد دولت باید جسارت کافی داشته باشد و با استفاده 
از تجربیات هدفمندی انرژی در دولت  گذشته و بهره جستن از 

اقتصاددانان و نخبگان، روشی قابل قبول ارائه کند.

دوخط کتاب

کیوسک

غــرق تفکــر قــدم زد. عابر 
شهری امروز شهر را روی 
شــانه هایش حمل می کند و 
چنان غــرق این گردباد اســت 
کــه غیــر از چیزهایــی کــه 
درست جلو چشمش باشد چیز 

دیگری نمی تواند ببیند.

اگر به خودم برگردم
»والریا لوئیزلی«

در گذشته قدم زدن 
آدم هــای  نشــانه 

متفکر بود
اگر در گذشــته قدم زدن 
نشــانه  آدم متفکــر بــود، 
دیگر نمی شــود این حرف 
را در مــورد شهرنشــینان 
امــروزی زد، بــا اینکــه 
شــاید هنوز هــم جاهایی 
باشــد کــه بشــود در آنها 

شهر »نفتاالن« یکی از شهرهای جمهوری آذربایجان است که مقادیری از 
ذخیره های نفتی در آنجا وجود دارد، اما این ماده به دلیل غلظت زیاد برای 
استفاده های تجاری نامناسب است؛ از این روی آن را به تفریحگاهی برای 
درمان های سنتی و به یک مرکز جذب گردشگر تبدیل کرده اند. نفت در 
شهر نفتاالن به »خون غلیظ زمین« معروف است و برای آن فواید درمانی 
بسیاری قائل هستند که دردها و آالم مفاصل و استخوان ها را درمان کرده، 
ضد التهاب است و بیماری های پوستی را شفا می دهد. 50 درصد این ماده 
را نفتالین تشکیل می دهد. مشتریان ۱0 دقیقه کامل و با حرارتی که از 3۹ 

درجه تجاوز نمی کند در حمام نفت دراز می کشند.

تفریحگاهی که حمام نفت ارائه می دهد!

یک مرد اوکراینی پس از اینکه تعداد افراد خانواده اش به 3۴6 نفر رسید، آماده 
ورود به کتاب رکوردهای »گینس« می شــود. روزنامه »دیلی میل« نوشت: 
»پاول اسمینوک« ۸7 ساله، ۱3 فرزند و ۱۲7 نوه دارد. او آنقدر عمرکرده که نوه 
نوه هایش را که تعداد آنها به ۲03 نفر می رسد را هم توانسته ببیند. این خانواد در 
شهر »دروسالو« در جنوب اوکراین زندگی می کنند. پدربزرگ گفت هر عضوی 
از خانواده که ازدواج می کند، برای او خانه ای  در شــهر می ســازند. فرستاده 
دولت اوکراین به این شهروندش یک گواهی داد که تایید می کند این خانواده 
بزرگ ترین خانواده جهان هستند و اسمشان می تواند  وارد رکوردهای گینس 

شود.

پرجمعیت ترین خانواده دنیا در گینس

جنجال یک عکس
 یکی از عکاس های جوان ایرانی اعزام شده به جام جهانی روسیه که در استادیوم لوژنیکی برای پوشش دیدار کرواسی و 
انگلیس حضور داشت »علیرضا فغانی« داور سرشناس ایرانی و کمک هایش را دربخش مهمانان ویژه با کت وشلوار رسمی 
فیفا پیداکرد و عکس های زیادی از او گرفت؛ اما ماجرا فقط همین نبود و این عکاس سمج از سالم و احوالپرسی های مختلف با فغانی هم 
عکس انداخت که حاصلش این تصاویر شد که در اینستاگرامش منتشر کرده! احتماال فغانی تصور نمی کرد که روی سکوها هم زیر ذره بین 
عکاس باشد و اینطور سوژه شود. فغانی البته در واکنش به این تصاویر که در ایران هم سر و صدای زیادی به پا کرد، گفته که اصال برایش 
اهمیتی ندارد و تنها به کارش فکر می کند و قصد خداحافظی از داوری را هم ندارد. فغانی روز شنبه دیدار رده بندی جام جهانی را سوت 
زد. و احتماال به خاطر عملکرد درخشانی که در رقابت های جام جهانی روسیه داشت، با او با سیاست »شتر دیدی ندیدی« برخورد خواهد 

شد!

در حاشیه

خبر آخر

پیرزن فرانســوی هفتاد ســاله، نمی دانســت تابلوی رنگ روغنی را که از 
مادربزرگش برای او به ارث رســیده، زندگی او را متحول خواهد کرد. روی 
دیوارهای خانــه او تابلوی رنگ روغنی بود که مادربزرگش در ســال ۱۹50 
میالدی به او هدیه داده بود و سال های طوالنی بر دیوارهای خانه اش آویزان 
بود، بدون اینکه خبر داشته باشد برادران» ِل ناین« مشهورترین نقاشان فرانسه 
آن را به تصویر کشیده اند. با توجه به ارزش هنری تابلو، وزارت فرهنگ فرانسه 

دستور منع خروج آن را از این کشور صادر کرد.

تابلوی نقاشی، زندگی پیرزن فرانسوی را متحول کرد

اینستاگردی

واکنش »مهدی فرجی« به چاپ شعرهایش روی جوراب ها!

خواننده زیرزمینی در مراسم رونمایی کتاب »حاج حسین« 

پس از چاپ اشعار »مهدی فرجی« روی جوراب های تولید داخل، او در صفحه اینستاگرامش  
واکنش نشان داد: شوخی، شــوخی با من هم شوخی!؟ روی جوراب آخه؟ طوری نیست، در 

این وضعیت اقتصادی فقط گران نفروشید.

عکس زیر، حضور »سهراب اِم ِجی« خواننده و َرِپ زیرزمینی را در مراسم رونمایی از کتاب 
»مربع های قرمز« خاطرات شفاهی حاج »حسین یکتا« نشان می دهد.

مطهری: لحن »جنتی« میخدار است!
»علی مطهــری« نائب رییس مجلس شــورای اســالمی در 
کانال تلگرامی خود نوشــت: رد صالحیت آیت ا... هاشــمی از 
کارهای اشتباه آقای جنتی بود. شــورای نگهبان افراد آزاده را 
رد صالحیت، اما برخی افراد چاپلوس را تایید صالحیت می کند. 
عنصر تصمیم گیر در شورا، آقای جنتی هستند؛ بقیه به احترام 
ایشان اظهارنظر نمی کنند. برخی اعضای حقوقدان شورا از قول 
جنتی گفتند: چون می دانیم مجلس مینو خالقی را رد نمی کند، 
خودمان رد می کنیم. اظهارنظرهای جنتی گاهی از شرع و تقوا 
خارج است. نحوه بیان آقای جنتی میخدار است؛ جوان ها را از 

دین و انقالب فراری می دهد.

فضای مجازی
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