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مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:
 با مدیریت صحیح می توان بحران آب را پشت سرگذاشت

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با حضور استاندار، به منظور  اســتفاده از توانمندی های اداره کل آموزش و پرورش استان در بهینه سازی 
مصرف آب، تفاهم نامه همکاری در امر سازگاری با »کم آبی« منعقد شد.   

 مهندس »هاشــم امینی« افزود: باتوجه به شــرایط خشکسالی و کمبود آب شــرب استان اصفهان، شــورای تامین بر اســتفاده از توانمندی های 
دستگاه های مختلف به منظور سازگاری با کم آبی تاکید کرد که در این راستا، تفاهم نامه ای بین اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و آبفا جهت 
توسعه همکاری های مشــترک در زمینه مدیریت مصرف 
آب، اســتفاده ســالم و پایدار از آب و نقش دانش آموزان و 
خانواده های آنها به امضا رســید. وی به همکاری هایی که 
در قالب این تفاهم نامه قرار شد اجرا شود، پرداخت وعنوان 
کرد: با همکاری ســازمان دانش آموزی استان،تعدادی از 
دانش آموزان عالقه مند  و داوطلب آموزش های سازگاری 
با کم آبی، به عنوان مروجــان فرهنگ مصرف بهینه آب در 
مدرسه و کالس درس مشــغول به فعالیت می شوند. وی 
با بیان اینکه  در ســال جاری، اداره کل آموزش وپرورش 
بخشی از جلسات انجمن اولیا و مربیان را به موضوع کم آبی 
اختصاص داده است، خاطرنشان ســاخت: در سال جاری 
آموزش و پرورش اســتان، طبق برنامــه ای مدون، اولیای 
مدارس  را در جریان وضعیت بحرانی آب قرارداده اســت 
و سپس نســبت به انتقال این آموزش ها در تمام جلسات 

آموزشی، اولیا و مربیان مدارس اقدام می کنند.
مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان، با تاکید بر اینکه  اداره کل 
آموزش و پرورش، باید بخشی از مســابقات فرهنگی- هنری را به موضوع اهمیت آب و وظایف مصرف کنندگان اختصاص دهد، اظهار داشت : در این 
زمینه بسته های فرهنگی و آموزشــی برای توزیع بین دانش آموزان و  اولیا تهیه و در دسترس قرار می گیرد. به برگزیدگان  مسابقات جوایزی توسط 

شرکت آبفا اهدا خواهد شد.
امینی به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت آبفا استان اصفهان با اداره کل آموزش و پرورش، اشاره کرد و گفت: شرکت آبفا طی تفاهم نامه ای که 
با اداره آموزش و پرورش منعقد کرد،  مقرر شد این اداره با استفاده از ظرفیت خانه فرهنگ آب، راه های مصرف بهینه آب را به دانش آموزان در مقاطع 
مختلف آموزش دهد. وی اعالم کرد: جامعه 55 هزار نفری آموزگاران، قشری بسیار اثرگذار در جامعه هستند که می توانند مردم را به این باور برسانند 
که آب با تغییر اقلیم در کشور کم شده است و باید مصرف را متناسب با منابع تطبیق دهیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، مدیریت 
مصرف آب را از سوی تمام مردم مهم خواند و اعالم کرد: متاسفانه با اینکه طی چندسال اخیر، اقلیم آب و هوایی کشور تغییر کرده و اقلیم برخی از نقاط 
کشور از نیمه خشک به خشک تبدیل شده است، اما هنوز بعضی از مردم آب را درست مصرف نمی کنند و بدمصرفی هنوز در میان برخی از مردم رواج 

دارد؛ در حالی که باید مردم به این باور برسند که پایداری رفاه و آرامش آنها در گرو اعمال مدیریت مصرف آب است.
امینی، نصب شیرهای فشارشکن را در اصفهان، یکی از راه های توزیع عادالنه آب برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت آبفا استان به منظور توزیع عادالنه 
آب در اصفهان اقدام به نصب شیرهای فشارشکن در مناطق مختلف کرده تا آب شرب با فشار یکسان در میان مشترکان توزیع شود. همچنین  شرکت 
آبفا استان، با توجه به اینکه نصب شــیرآالت کاهنده می تواند حداقل ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد، درصدد توزیع انبوه شیرآالت کم مصرف 

میان مردم است.
وی اضافه کرد: با توجه به بحران کم آبی که هم اکنون کشور، به خصوص اســتان ما با آن روبه روست، ضرورت دارد فرهنگ سازی درخصوص مصرف 
بهینه آب، مدنظر قرار گیرد که در این میان، می توان از ظرفیت ها و پتانســیل های آموزش و پرورش درخصوص فرهنگ سازی شیوه مصرف صحیح 

آب استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان ادامه داد: زنگ آب، نماد پررنگ تر شــدن تفاهم نامه میان آموزش و پرورش و آبفاست که با مدیریت صحیح 
می توان از این بحران عبور کرد؛ زیرا جمعیت 87۰ هزار نفری دانش آموزی استان، پتانسیل قابل توجهی در راستای فر هنگ سازی مصرف بهینه آب 

در جامعه به شمار می آید.
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جدال سبز- آبی در ورزشگاه فوالدشهر
هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛جام خلیج فارس
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خانواده ها برسر دوراهی تایید و تکذیب!
باشگاه ورزشی فرهنگسرای باران در منطقه 8 شهرداری تعطیل می شود؛
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وضعیت ذخیره سدهای مخزنی اصفهان مطلوب نیست
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
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 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

 در معرفی دستاوردهای انقالب کوتاهی کرده ایم

به بهانه حاشیه های تمام نشدنی خواننده ای که خوانندگی اش زیر سوال رفته است؛

هیاهوی هیراد

حاشیه هایش تمامی ندارد! »حمید حسین زاده« یا همان »حمید 
هیراد« را می گوییم که با اختالف زیاد نسبت به سایر رقبا، 
فعال صدرنشین جدول حاشیه سازهای دنیای موسیقی است.   هیراد،  از 
ســال 95 با معرفی خود از موسســه »آوازی نو« به سرپرستی حسن 

اردستانی، مهندس با سابقه صدا در عرصه کنسرت ها خود را به جامعه 
موسیقی معرفی کرد و پس از حضور ...

صفحه  4
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2479/August 02. 2018  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / پنجشنبه 11 مرداد   19/1397 ذی القعده 1439/ شماره 2479/ 12 صفحه /قیمت: 1000 تومان    

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

8

 وزارت بهداشت ۲۷ میلیاردتومان
 به اوقاف اصفهان بدهکار است!

با حکم استاندار اصفهان؛
مدیرکل دفتر سیاسی 
استانداری منصوب شد
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روز احترام به عقاید هم؛
امروز  به حرف های متفاوتی که می شنوی 
گوش کن و قبول کن قرار نبوده همه مثل 

 هم فکر کنن وگرنه دنیا خیلی جای 
خسته کننده ای می شد

گالری  امروز / مدیا: نقاشی
   نمایشگاه گروهی 

مرگ بر واقعیت
 12 لغایت 29 مردادماه

مجله ظهرگاهــی »مهمان خانــه« کاری از گروه 
اجتماعی شــبکه چهار سیماست که با بخش های 
متنوع و کارشناســان متخصص هر روز ســاعت 
14:۳۰ به صورت زنده با اجرای امیرحسین مدرس 

روی آنتن می رود.

مهمان خانه
هر روز  ساعت: 14:30

کنسرت نه و هرگز!
 مراسم رونمایی و اجرای کنسرت 

علی محمدی
11و12 مرداد ماه

سالن فرهنگی هنری استاد فرشچیان
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اینجا چراغی روشن نیست!

   وقتی اعتراضات به »قطعی برق«  سر از خیابان های اصفهان در می آورد؛  
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یکی از پرچالش ترین وزرای پیشــنهادی 
دولت روحانی بود. وقتی در ایام معرفی کابینه 
دوازدهم، نامش به عنوان یکی از وزرا مطرح 
شد، نگرانی های بســیاری برای حامیان و 
مخالفان دولت به وجود آمد. این نگرانی ها نزد 
اصالح طلبان بیشتر بود. رسانه ها و چهره های 
منسوب به این جریان تاکید داشتند او سابقه 
امنیتی و اطالعاتی دارد و گزینه مناسبی برای 
وزارت ارتباطات نیست. حتی برخی مدعی 
بودند که او بازجوی برخی پرونده های روزنامه 

نگاران و فعاالن سیاسی بوده است.
دسته ای دیگر هم بودند که به مخالفت با وزیرشدن 
آذری جهرمی پرداختند و البته این دســته، دلیل 
متفاوت تری داشــتند. آنها معتقــد بودند آذری 
برای پســت وزیر بیش از اندازه جوان اســت و از 
عهده سکانداری وزارتخانه پرطمطراق و پرچالش 
ارتباطات برنمی آید . آذری جهرمی اما در نهایت از 

مجلس رای اعتماد گرفت.
یکی از اولین و بزرگ ترین چالش های او در همان 
ابتدای راه، ماجرای فیلترینــگ تلگرام بود. رییس 
جمهور در مراسمی از وزیر جوان خود قول گرفته 
بود که هیچ وقت انگشــتش روی دکمه فیلترینگ 
نرود؛ اما وقتی دی ماه ســال گذشته در شهرهای 
ایران تجمعات اعتراض آمیز برگزار شــد و برخی 
کانال های معاند در تلگرام آموزش ساخت و پرتاب 
کوکتل مولوتوف  به معترضان دادند)!( و تلگرام به 
تعبیر مســئوالن به بســتری برای ناامن شدن و یا 
ناامن جلوه دادن کشور و تحریک معترضان تبدیل 
شد و بحث فیلتر این پیام رسان محبوب قوت گرفت 
و درنهایت هم فیلتر شــد، وزیر جــوان ارتباطات 

به همراه رییس جمهور به عنــوان متهمان اصلی 
فیلترشدن تلگرام معرفی و مطرح شدند. هردو مقام 
مســئول هم توپ را از زمین خود به زمین کسانی 
که هیچ گاه به طور مشــخص معرفی نمی شدند، 
انداختند و گفتند که به شدت با فیلترشدن تلگرام 
مخالفت کرده اند. آذری جهرمی از طریق شــبکه 
فیلترشــده توئیتر، توئیت های زیادی در رابطه با 
مخالفتش با فیلتر تلگرام منتشــر کرد و تا آخر نیز 
بر مواضع خود پافشــاری کرد . تلگرام چندی بعد 
رفع فیلتر شد تا امســال که دوباره و برای همیشه 
فیلتر شــد. وزیر جوان هم با وجود مخالفت هایی 

که داشت، نتوانست کاری از پیش ببرد و اخیرا هم 
وقتی ماجرای فیلتر اینستاگرام پیش آمد، گفت به 
ما مربوط نیست! اما موضوع بعدی که وزیر جوان را 
به صدر اخبار آورد و  در کانــون توجهات قرار داد، 
ماجرای افزایش قیمت موبایل بود . او در مســئله 
افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه کاری کرد که 
سرآغاز یک اقدام بســیار بزرگ شد. آذری جهرمی 
در واکنش به افزایش قیمت ها، لیست شرکت هایی 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کــرده و موبایل ها را 
به قیمت ارز ۶۲۲۰ تومان فروخته بودند را منتشر 
کرد و بعد از آن رییس جمهور دستور داد بقیه وزرا 

نیز لیست های خود را منتشــر کنند. هر چند این 
ماجرا نشــان داد که چه میزان ارز دولتی دریافت 
شده و کدام شــرکت ها تخلف کرده اند؛ اما بعد از 
آن آذری جهرمی اعالم کرد که این لیست ها ناقص 
 است و برخی وزرا در برابر انتشار لیست های کامل، 

مقاومت می کنند.
در ماجــرای ادعا های رییس پدافنــد غیرعامل در 
خصوص استقرار سرور های هاتگرام و تلگرام طالیی 
در طبقه نهم ساختمان امام )ره( وزارت ارتباطات  
هم گفته بود:» یک بار می گویند سرور در طبقه نهم 
است، یک بار می گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات 
تامین می کند. خــوب، همه اینترنت کشــور را ما 
تامین می کنیم. نمی شود حرف های بی ربط بزنیم. 
شاید نشود دزدی ابر ها را ثابت یا رد کرد، اما نبودن 
 سرور در طبقه نهم ســاختمان امام)ره( را می شود 

ثابت کرد«. 
مجموعه اقداماتی که وزیر جوان کابینه انجام داده، 
باعث شــده تا »پیرمردها« علیه او موضع بگیرند. 
کسانی که از عملکرد شفاف و صریح آذری جهرمی 

ترسیده اند!
آذری جهرمی در ماجرای گوشی های قاچاق شخصا 
به راسته موبایل فروشی ها رفت تا از نزدیک پیگیر 
ماجرا باشد. پیرمردها نمی توانند مثل او و به اندازه 
او تالشگر بوده و تالش کنند و از نزدیک در جریان 
مشــکالت مردم قرار بگیرند. چون نمی توانند به او 
برسند، ســعی می کنند او را متوقف کرده یا کنار 

بگذارند. 
شــنیده می شــود مقاومت ها در برابــر این وزیر، 
باال گرفته اســت. وزیری که عملکــردش با پیش 
داوری هایی که درباره او می شــد، بســیار تفاوت 
داشــت و دارد و خدا را شکر روحانی حداقل در این 

یک مورد، گزینه مناسبی انتخاب کرد!

یک منبع سیاسی عراقی مدعی شد؛
 حمایت آمریکایی ها

 از حیدرالعبادی
یک منبع سیاسی عراقی مدعی شده است که آمریکا 
به طرف های سیاســی عراقی گفته تنها از »حیدر 
العبادی« به عنوان گزینه نخست وزیری حمایت 
می کند.بر اساس این خبر این منبع سیاسی مدعی 
شــده اســت که آمریکا گفته برای واشنگتن مهم 
نیست العبادی با کدام تشکل های سیاسی ائتالف 
می کند.این منبع مدعی شده است که آمریکا تاکید 
کرده که اگر جریــان ها یا احزاب عراقــی بر افراد 
دیگری به جــای گزینه های مــورد تایید آمریکا 
پافشاری کنند، واشنگتن این افراد و احزاب شان را 

تحریم خواهد کرد.

 روس ها از پوتین
 چقدر راضی هستند؟

نظرسنجی های جدید، میزان رضایت مردم روسیه 
از رییس جمهورشان را مشخص کرد.پایگاه اینترنتی 
شبکه راشاتودی،  اعالم کرد بیش از دو سوم مردم 
روسیه از عملکرد والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
کشورشان راضی هســتند و معتقدند او کشور را 
در مســیر صحیح توســعه قرار داده است.نتایج 
نظرسنجی مرکز »لوادا« نشان می دهد ۶7 درصد 
روس ها ضمن تایید اقدامات و سیاست های پوتین، 
از وی حمایت می کنند. این در حالی است که 3۲ 
درصد از عملکرد رییس جمهورشان راضی نیستند.

نظرســنجی های ماه آوریل نیز از باال بودن سطح 
حمایت مردمی از پوتین حکایت داشت.

سعد حریری: 
هرگز به سوریه نمی روم

سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در اظهاراتی 
به خبرنگاران گفت: مشکالتی که تشکیل دولت با 
آن مواجه است، مشکالتی ساختگی از سوی کسانی 
است که مانع تراشی می کنند. اگر کسی هست که 
مرا مسئول تاخیر در تشــکیل دولت می داند باید 
بگویم که مــردم لبنان خود می دانند چه کســی 
واقعا مسئول این اوضاع است.از سوی دیگر حریری 
سفرش به سوریه را محال دانست و گفت: نه االن و 
نه بعدا. هیچ گاه به سوریه نمی روم حتی اگر تمامی 

معادالت به هم بخورد.

برگزاری نشست سران ایران، 
روسیه و ترکیه در تهران

»الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه رییس جمهور 
روسیه در امور سوریه اعالم کرد که نشست سران 
کشــورهای ترکیه، ایران و روسیه در تهران برگزار 
خواهد شــد.به گفته وی، تاریخ برگزاری مذاکرات 
مشخص نشده اســت؛ اما احتماال در سال جاری 
میالدی برگزار می شــود.وی گفت: تقریبا در ماه 
سپتامبر، اجالس رؤســای جمهور ایران، ترکیه و 
روسیه در قالب اجالس آســتانه در تهران برگزار 

می شود.

تالش آلمان برای آماده سازی 
مذاکرات ایران و آمریکا

»یورگن هاردت«، از سیاستمداران بلندپایه حزب 
دموکرات مسیحی آلمان، خواستار دخالت آلمان 
برای آماده سازی مذاکرات ایران و آمریکا شده است. 
وی در مصاحبه ای با روزنامــه »دی ولت« آلمان 
تصریح کرد: من امیدوارم که دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا برای مذاکرات با مقامات ایران بهتر از 
مذاکرات با رییس جمهور روسیه آماده شود. ترامپ 
باید در این راستا از تخصص کارکنان، سازمان های 
اطالعاتی و وزارت امور خارجه اش اســتفاده کند. 
همچنین دیگر قدرت های دارنده حق وتو در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و آلمان به عنوان شرکای 
توافق هســته ای باید در آماده سازی این نشست 
دخالت کنند تا به این ترتیب این مذاکرات به نتیجه 

خوبی برسد.

بهترین انتخاب
 موافقت رییس جمهور

 با کناره گیری »نوبخت«
محمدباقــر نوبخت در صفحــه توئیتر خود از 
موافقت رییس جمهور بــا کناره گیری وی از 
مسئولیت سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست 
سازمان برنامه و بودجه در شرایط ویژه کشور 
خبر داد. نوبخت نوشته اســت: همانگونه که 
پیش تر هم گفته بودم کم اثر کردن فشارهای 
اخیر دشــمنان و شــرایط جدید اداره کشور، 
کار مضاعف همه مدیران را می طلبد. هرچند 
که تاکنون بر هر دو مسئولیت ریاست سازمان 
برنامه و بودجــه و ســخنگویی دولت تمرکز 
داشــته ام و این دو نیز با یکدیگر همپوشــانی 
بسیاری دارند؛ اما از رییس جمهور درخواست 
کردم به دلیل شرایط جدید، اجازه دهند همه 
توان خود را صرف کمک به ایشــان در حوزه 
برنامه و بودجه کنم و مســئولیت سخنگویی 
دولــت را عزیز دیگــری برعهــده بگیرند که 
خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.

طی نامه ای به رییس جمهور؛
۱۹۳ نماینده خواستار 
تغییرات در کابینه شدند

در پایان جلســه علنی روز گذشــته مجلس 
شــورای اســالمی ۱۹3 نماینده در نامه ای 
خطاب به رییــس جمهور خواســتار ترمیم 
کابینه شدند. در این نامه آمده است:» ضمن 
تشــکر از تغییر رییس کل بانک مرکزی این 
اقدام به عنوان نقطه شــروع اصالحات خوب 
است؛ اما محدود کردن تغییرات به یک مورد، 
پاک کردن صورت مسئله است. بر این اساس 
همچنان که در گذشته یادآور شدیم شرایط 
کنونی اقتضای تغییــرات حداکثری را دارد 
و خیر و صالح کشــور در تغییرات حداکثری 

کابینه است«.

 موافقت مجلس با تشکیل
 یک وزارتخانه جدید

در جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای 
اسالمی بررســی طرح یک فوریتی تشکیل 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری در دســتور کار قرار گرفت و پس 
از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، ماده 
واحده این طرح به تصویب رســید.در صورت 
تایید نهایی این طرح و بر اســاس ماده واحده 
آن »سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به 
موجب قوانین و مقررات دارد، به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل 
می شود و بار مالی ناشی از تغییر عنوان، از محل 
منابع داخلی و صرفه جویی تامین خواهد شد«.

نمایندگان موافق این طرح، تشــکیل وزارت 
میراث فرهنگی را باعث چابک تر شــدن این 
سازمان و پاسخگو شدن آن نسبت به مجلس 
می دانستند و مخالفان نیز تشکیل وزارتخانه 
جدید را مســئله غیراولویــت دار و نیز مغایر 

اهداف برنامه های پنجم عنوان کردند.

 استیضاح وزیر  کار 
اعالم وصول شد

هیئت رییســه مجلس شــورای اســالمی 
اســتیضاح وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
را با ۴۰ امضــا اعالم وصــول کرد.علی اصغر 
یوسف نژاد، عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اســالمی اســتیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد:» استیضاح 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی که در مورخ 
تیر ماه ســال ۹7 به کمیســیون اجتماعی 
مجلس ارجاع شده بود، با توجه به پایان مهلت 
مقرر اعالم وصول می شــود«. مطابق با ماده 
۲۲۵ آیین نامه داخلی مجلس،  وزیر حداکثر 
ظرف مدت ۱۰ روز موظف بــه حضور و ارائه 
 توضیحات در مجلس شورای اسالمی خواهد

 بود.

حشمت ا...فالحت پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی: 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر زلزله ای بیش 
از هفت ریشــتر در شــهر های بزرگی، چون تهران 
اتفاق بیفتد، میزان خســارت آن در حد کل بودجه 

کشور است.
محمد شــکرچی زاده با تاکید بر اینکــه باید نگاه 
پیشگیرانه داشته باشیم و ریسک ها را از ساختمان ها 
کم کنیم، ادامه داد: ساختمان سازی درست در گرو 
رفع خطر و آسیب پذیری از بافت های فرسوده است و 
باید محقق شود.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح 
کرد: اگر در مواجهه با بحــران به تجارب بین المللی 
توجه داشته باشــیم، با مشــکالت کمتری مواجه 
می شــویم و مدیریت بحران ســاده تر خواهد بود.

شکرچی زاده  با بیان اینکه ما در سراسر کشور ظرفیت 
زلزله هفت ریشتری را داریم و دستگاه های لرزه نگار 
می توانند در این زمینه کمک کنند، افزود: در دنیای 
امروز پیش بینــی زلزله مفهوم علمی نــدارد و باید 
آسیب پذیرترین نقاط را در زمان وقوع زلزله شناسایی 

و نیروهای امدادی را به آنجا اعزام کنیم.

خسارت زلزله تهران به 
اندازه کل بودجه است

معاون وزیر راه و شهرسازی:

کافه سیاست

بهارستان

عکس  روز 

دیدارالریجانی بارییس کمیته 
اموربین الملل دومای روسیه

حمله تند مجمع تشخیص به روزنامه جمهوری اسالمی

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفــت: از آنجایی که ارتباط 
میان ایران و آمریکا بر اساس اطالعات دروغ 
شکل می گیرد، الزم است خط قرمز ارتباطی 
میان این دو کشور وجود داشته باشد تا تصاعد 

بحران نداشته باشیم.
حشمت ا... فالحت پیشه اظهار کرد: آمریکایی 
ها همواره در طول دوران عهدشــکنی هایی 
علیه ایران داشــته اند؛ اما حتــی در اوج این 
عهدشکنی یعنی در زمان خروج از برجام نیز 
موضوع مذاکره را مطرح می کنند.وی عنوان 
کرد: شخص ترامپ می داند بزرگ ترین ضربه 
را به دیپلماسی وارد کرده است.فالحت پیشه 
ادامه داد: در حال حاضر بحران ها و اختالفات 
 میان ایــران و آمریکا به گونه ای اســت که 
 بیشــتر به صورت مصنوعــی افزایش یافته

 است.

اختالفات ایران و آمریکا 
تصنعی است

مطهری
نایب رییس مجلس:

دبیر شــورای نگهبان بــا انتقاد از نابســامانی های 
اقتصادی به ویژه نوســانات ارز گفــت: بی اعتنایی 
دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان 

قابل قبول نیست.
آیت ا... جنتی با اظهار نگرانی و تاسف شدید از اوضاع 
اقتصادی نابســامان کشــور افزود: رییس جمهور و 
 دولت بی درنگ در این زمینه اقدامات الزم را صورت 
دهند. وی با بیان اینکه مشــکالت و نوسانات ارز هر 
روز مایحتاج مــردم را گران تر می کند، گفت: دولت 
تدبیر و امید باید همه تدابیر الزم جهت ساماندهی 
اوضاع اقتصــادی را فراهم آورد، حتــی اگر در این 
 زمینه الزم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر

 کند.
آیت ا... جنتی با تاکید بر ضروری بودن گفت وگوی 
رییس جمهور بــا مردم، اضافه کــرد: باید جامعه را 
امیدوار به آینده کرد و ما با عنایت حق تعالی و تالش 
خالصانه مسئوالن می توانیم از این مرحله تاریخی 

عبور کنیم.

بی اعتنایی دولت به معیشت 
مردم قابل قبول نیست

آیت ا... جنتی: 

نایب رییس مجلس در واکنش به مطرح شدن 
مسئله عدم کفایت رییس جمهور، گفت: االن 
وقت این کارها نیست.مسئول وضعیت جاری 
کشور آنهایی هستند که با هوا کردن موشک 
تالش کردند برجام اجرا نشــود که البته به 
هدف شان هم رسیدند. اگر کل نظام در اجرای 
برجام مصمم بود و اگر همه تالش می کردند 
برجام درســت اجرا شــود امروز بسیاری از 
شرکت های اروپایی و آمریکایی که وارد ایران 
شــدند، در ایران می ماندند و سرمایه گذاری 
می کردند و ترامپ هم به آسانی نمی توانست 
از برجام خارج شود.مطهری متذکر شد: وضع 
فعلی جاری کشــور کاری است که خودتان 
کردید و نمی توان همه تقصیــر را به گردن 
دولت روحانی انداخت. وضعیت جاری کشور 
تقصیر »دلواپســان« و همه کسانی است که 

تالش کردند برجام اجرا نشود. 

 مسئول وضع امروز 
»دلواپسان« هستند 

پیشخوان

بین الملل

رییس مجلس ضمن اعالم وصول ســوال از رییس جمهور گفت: 
آقای روحانــی یک ماه فرصت دارد تا برای پاســخ به ســواالت 

نمایندگان در مجلس حضور یابد.
الریجانی گفت: همانطور که اطالع دارید پیش از این حدود ۹۲ 
نفر از خانم ها و آقایان تقاضای سوال از رییس جمهور را داشتند 
و این موضوع به کمیســیون اقتصادی ارجاع شــد. کمیسیون 

اقتصادی نیز با حضور نمایندگان رییس جمهور موضوع را بررسی 
 کرد و پس از بررسی 8۰ نفر بر سوال خود از رییس جمهور باقی

 ماندند.
الریجانی در توضیح محورهای مطرح شــده در سوال از رییس 
جمهور تصریح کرد: این محورها عبارتند از ۱-عدم موفقیت دولت 
در کنترل قاچاق کاال و ارز۲- استمرار تحریم های بانکی3- عدم 

اقدام شایســته دولت درخصوص کاهش نــرخ بیکاری۴- رکود 
اقتصادی شــدید چندین ساله۵- افزایش شــتابان نرخ ارزهای 
خارجی و کاهش شــدید ارزش پول ملی. وی گفت: براســاس 
ماده ۲۱3 آیین نامه داخلی مجلس، رییس جمهور موظف است 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم وصول شدن سوال در 

مجلس حضور پیدا کرده و به سواالت مطروحه پاسخ دهند.

در جلسه علنی مجلس؛
سوال از رییس جمهور اعالم وصول شد

  شنیده می شود مقاومت ها در برابر وزیر جوان کابینه شدت گرفته است؛  

پیشنهاد جنگی ترامپ

ایران - آمریکا 
مذاکره بزرگ؟

تناقض های آمریکایی

سرگردانی 12 هزار کامیون 
لب مرز

چهره ها

حمله تند مجمع تشخیص به روزنامه جمهوری اسالمی 
در پی انتشار فیلمی از اظهارات محسن رضایی در فضای مجازی، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با صدور جوابیه ای به درج مطلبی در این خصوص در یکی از روزنامه ها پاســخ داد و لزوم 
برخورد با »منافقان« و »عوامل استکبار« را خواستار شد.در این جوابیه آمده است:یک روزنامه و برخی 
 سایت ها بر اســاس فیلمی تقطیع شــده از گفت وگوی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری که در سال ۱3۹۴ انجام شده اســت، خرده گرفته و با ادبیاتی به دور از  انصاف، 
قضاوتی ناروا داشته اند.در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: البته طی هفته اخیر این چندمین بار 
است که از رسانه بی بی سی گرفته تا چند سایت داخلی باطرح مســائل مختلفی نسبت به دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام اقدام به درج مطالب اهانت آمیز کرده اند.  

طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی از طرح جدید مجلس برای تغییر شــیوه اجرای خدمت وظیفه عمومی خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی درباره طرح جدید مجلس گفت: شیوه های مختلفی از خدمت نظام وظیفه در کشورهای مختلف 
دنیا اجرا می شود که شامل خدمت نظام وظیفه حرفه ای، خدمت نظام وظیفه داوطلب، خدمت نظام وظیفه اجباری و 
خدمت نظام وظیفه مدنی می شود.وی افزود: تنها در ۲8 کشور دنیا خدمت نظام وظیفه اجباری اجرا می شود و در این 
بین معدود کشورهایی هستند که خدمت اجباری آنها بیش از  یک سال است که این شیوه اجرای خدمت سربازی 
مشکالت عدیده ای را به همراه دارد. ابوترابی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی برای حل این مشکالت و اجرای بهتر 
خدمت نظام وظیفه، طرحی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن خدمت سربازی به صورت » داوطلب بسیجی« 

اجرا شود که مشابه این طرح هم اکنون توسط سپاه در مرزهای کشور در حال اجراست. 

امیرعلی مرآتی
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خاموشی ها تا اواسط مرداد ادامه دارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 مالیات؛ کلید طالیی 
برای فتح  کشوری آباد

تالش دســتگاه مالیاتی برای آشنایی هر چه 
بیشتر مردم از نقش و جایگاه مالیات در آبادانی 
شــهرها، تامین امنیت، توســعه و گســترش 
امکانات بهداشتی و درمانی، توسعه و تجهیز زیر 
ساخت های شهری و پیشبرد طرح های عمرانی 
و ... با اســتفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای و 
تبلیغاتی طی چند سال اخیر تماما در راستای 
افزایش اعتماد و اطمینان مردم بوده اســت و 
الحق که این اقدامات نتایج قابل قبولی را در پی 
داشته و میزان مشــارکت مؤدیان در پرداخت 

مالیات رشد چشمگیری داشته است.
مالیات به منزله کلید طالیی است که گشایش 

و فتح کشــوری آبــاد را موجب خواهد شــد. 
مشــارکت مردم در کمک رســانی به دولت با 
پرداخت مالیات، نهال های پیشــرفت کشور را 
آبیاری می کند و ضامن عزت و سربلندی ایران 

در عرصه جهانی می شود.
هم اکنون با تکیه بــر مالیات های پرداختی از 
ســوی مردم ، چرخه  اقتصاد کشــور در حال 
چرخیدن اســت و ســرود آزادی و سرفرازی 
در جای جای میهن طنین انداز شــده است.

دسایس و ترفندهای دشمنان برای تحریم ملت 
بی نتیجه مانده و هر روز به افتخارات درخشان 
ایران افزوده می شود. همه اینها در گرو همیاری 
و همکاری مردم با دولت خدمتگزار بوده و عزم 
ملی و اراده همگانی ســایه شوم وابستگی های 
اقتصادی به اغیار را از پیشــانی سرزمین مان 

زدوده است.

بازار

آغوشی نوزاد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
وضعیت ذخیره سدهای 

مخزنی اصفهان مطلوب نیست
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
عالوه بر سد زاینده رود، وضعیت سایر سدهای 
مخزنی استان بحرانی است.مسعود میرمحمد 
صادقی افزود: ســال قبل در چلگرد یک هزار و 
۴۰۰ میلی متر بارش داشــتیم و بر این اساس 
بارش های سال جاری در این منطقه ۴۴ درصد 
کاهش داشــته اســت.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی 
بارش در محدوده میان حوضه ای ابراز داشــت: 
بارش های پیش بینی نشــده اردیبهشــت ماه 
بسیار کمک کننده بود؛ اما همچنان با وضعیت 
کم آبی روبــه رو هســتیم.میرمحمدصادقی با 
تاکید بر وضعیت بحرانی سایر سدهای مخزنی 
استان گفت: به جز سد زاینده رود، وضعیت سایر 
سدهای مخزنی استان نیز بحرانی است به نوعی 
که سد حنا در سمیرم از ۵۰ میلیون متر مکعب 
حجم خود تنها ۲.۶ میلیون متر مکعب آب دارد.

وی اضافه کرد: همچنین سد گلپایگان که سال 
گذشته ۳۱ میلیون مترمکعب آب داشت اکنون 
حدود  ۸.۱ میلیون متر مکعب آب در خود جای 

داده است.

مدیرعامل جدید شرکت پاالیش 
نفت اصفهان منصوب شد

طی مراسمی با حضور معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی، مرتضی 
ابراهیمی به عنوان مدیرعامل جدید پاالیشگاه 
اصفهــان معرفی شــد.آیین معارفــه مرتضی 
ابراهیمــی، مدیرعامل جدید شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان و تودیع  لطفعلی چاوشــی ظهر 
روز سه شنبه در محل پاالیشگاه اصفهان برگزار 
شد.بر اســاس این گزارش، چاوشــی به عنوان 
رییس هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان انتخاب 
شــد.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در این آیین با تاکید بر لزوم 
تالش بیشتر برای راه اندازی واحد ارتقای تولید 
نفت گاز گفت: نتیجه راه اندازی این واحد، تولید 
۲۰ میلیون لیتر نفت گاز با کیفیت یورو ۴ خواهد 
بود.علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره 
به اینکه توسعه پاالیشگاه و افزایش سودآوری 
از جمله وظایف مدیرعامل اســت، اظهار کرد: 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فــرآورده های 
نفتی افزون بر نظارت، در تســریع روند اجرای 

پروژه های پاالیشگاه نیز همکاری خواهد کرد.
 

 زیان سنگین عراقی ها 
از نوسانات ارزی در ایران

شمار زیادی از شهروندان عراقی اعالم کرده اند 
که به دلیل کاهش ارزش ریال ایران در روزهای 
اخیر، ارزش پول آنها تقریبا نصف شــده است. 
طبق قوانین بانکــی ایران، اتبــاع عراقی باید 
دالرهای خــود را به ریال تبدیل و ســپس در 
بانک ها ســپرده گذاری کنند. سررســید این 
سپرده ها نیز یک ســاله بوده و سپرده گذاران 
تا آن زمان نمی توانند پول هــای خود را خارج 
کنند.»مازن الشاکر« سیاستمدار و سرمایه گذار 
عراقــی، در صفحه فیــس بوک خود نوشــته 
که بهای یــک اســکناس ۱۰۰ دالری در بازار 
ســیاه به یک میلیون ریال رســیده است. یک 
تاجر اهل بغــداد نیز گفته که شــهروندان این 
کشــور دالرهای زیادی را در بانک های ایرانی 
سرمایه گذاری کرده اند. این تاجر گفته شخصی 
را می شناســد که ۴۰۰هزار دالر در یک بانک 

ایرانی سرمایه گذاری کرده است.
»علی الموسوی«روزنامه نگار عراقی که مدتی 
در ایران زندگی کرده است نیز با اشاره به تالش 
های بانک مرکزی برای مقابله با کاهش ارزش 
ریال و تورم در میان مدت می گوید: تا چند ماه 
پیش اوضاع خیلی خوب بــود؛ اما تحریم های 
آمریکا باعث کاهش ارزش ریال شــده است و 
همین مسئله یک شــوک اقتصادی به بسیاری 
از خانواده های عراقی که وابسته به دریافت سود 

سپرده هایشان هستند، وارد کرده است.

آغوشی کالرلند قهوه ای 
Flower گلدار مدل

 99,000
تومان

آغوشی مادرکر
4postion مدل 

 159,000
تومان

آغوشی بروی مدل 
Keith Haring

 225,000
تومان

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از ممنوعیت خرید و فروش دالر 
و دیگر ارزها در فرودگاه ها خبر داد.

ســردار حســن مهری ، درباره فعالیت برخی افراد ســودجو در 
فرودگاه های بین المللی و فــروش دالر و ارز اظهارکرد: خرید و 
فروش دالر و ارز در فرودگاه های کشور ممنوع است و اگر فردی در 
فرودگاه اقدام به خرید و فروش دالر کند ماموران پلیس حتما با 

آن برخورد خواهند کرد.وی با بیان اینکه مبلغ این معامله و مقدار 
ارز تبادل شده در آن برای پلیس فرقی ندارد، گفت: به طور کلی 
بحث درباره ممنوعیت فروش دالر  و ارز است و نباید در فرودگاه ها 
چنین معامله ای انجام شود؛ بنابراین دیگر تفاوتی ندارد که مبلغ 

این معامله چقدر است.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور با بیان اینکه شــهروندان و 

مسافران باید ارز مورد نیاز خود را از محل های مجاز و قانونی تهیه 
کنند، خاطرنشان کرد: چندی پیش یک راننده  تاکسی که اقدام 
به فروش ارز در یکی از فرودگاه ها کرده بود، دستگیر شد. موارد 
دیگری هم از خرید و فروش ارز در فرودگاه ها داشــتیم که با آن 
برخورد شده و پس از تشــکیل پرونده متهمان به مراجع قضائی 

معرفی شده اند.

رییس پلیس فرودگاه های کشور خبر داد:
برخورد با فروش دالر و ارز در فرودگاه ها

»قطعی برق« یک ماهی است که شــهر را فلج کرده 
است. از خیابان های قفل شــده از ترافیک در ساعات 
پر تردد تا سالمندان و کودکانی که در آسانسورها گیر 
می کنند؛ بیمارانی که در بیمارســتان ها  سرگردان 
هســتند  و با خطرات جانی روبه رو می شوند و البته 
بخش صنعتی که با هر ســاعت قطعی برق میلیون ها 
تومان ضررهای مالی و کارگاهی را متقبل می شوند آن 
هم در شرایطی که وضعیت معیشت و کار به اندازه کافی 
بغرنج و سخت هست و حاال قطعی برق صدای اعتراض 
تولید کنندگان و قطعه ســازان کوچــک و بزرگ را 
درآورده است. روز سه شنبه تجمع اعتراضی در خیابان 
امیر کبیر از سوی برخی از قطعه ســازان و صاحبان 
کارگاه های کوچک که البته مسالمت آمیز و تنها برای 
ارائه شکایت و چاره جویی انجام شد. اعتراضاتی که در 
واکنش به ایجاد خســارت های ناشی از قطعی برق و 
همچنین بی برنامگی های این قطعی ها صورت گرفت.

وقتی کارگاه ها اسیر قطعی برق می شوند
در ایران هنوز آمار روشــنی از خسارت های احتمالی 
صنعت که ناشی از قطع مکرر برق است، وجود ندارد. 
یکی از دالیل آن هم وقوع خاموشــی های گســترده 
در ایران بعد از ۱۱سال اســت که ظاهرا بدون برنامه 
قبلی و محاسبات اقتصادی رقم خورده است. با وجود 
اینکه صنایع تولیــدی کوچک این روزها به شــدت 
درگیر تالطمات ارزی و نوســانات اقتصادی هستند؛ 
اما به نظر می رســد قطعی بــرق ضررهای هنگفتی 
به اقتصاد این صنایع وارد کرده اســت. چندی پیش 

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از دولت 
خواست که ضرر و زیان ناشی از قطعی برق واحدهای 
تولیدی و صنعتی را بپردازد. بیــژن پناهی گفته بود 
که ضرر و زیان ناشــی از قطع برق واحدهای تولیدی 
و صنعتی بسیار هنگفت اســت و تولیدکنندگان را با 
مشکالت بســیار زیادی روبه رو کرده که عمده ترین 
آن افزایش هزینه های تولید اســت. ایــن موضوع در 
شــرایطی که بیش از ۵۰ درصــد واحدهای تولیدی 
مستقر در شــهرک های صنعتی تعطیل یا با ظرفیت 
کمتر از ۵۰درصد فعالیت می کنند، تهدید بزرگی برای 
پیشبرد اقتصاد ایران به شــمار می آید. یکی از قطعه 
ســازان اصفهانی نیز در زمینه ضررهای ناشی از قطع 

برق می گوید: ما با ماشین های سی.ان.سی سر و کار 
داریم، ماه ها روی یک قالب صنعتی کار کرده بودیم که 
در یکی از روزهــای کاری و در حین کار با قطعی برق 
همه تالش هایمان نقش بر آب شــد. وی با بیان اینکه 
گاهی اوقات کامپیوترهای مخصوص کار ما نیز با قطعی 
برق دچار خرابی می شــوند، در پاسخ به این سوال که 
چرا از موتوربرق استفاده نمی کنید، می افزاید:» از قبل 
پیش بینی نکرده بودیم و عالوه بر آن فضای کارگاهی 
اکثر قطعه سازان فضای کافی برای موتوربرق را ندارد«. 
عالوه بر این به گفته اکبر عشــوریون، رییس اتحادیه 
ماشین ساز، فلزتراش و خدمات فنی خودروهای سنگین 
اصفهان می گوید: بیمه، افزایش بی رویه مالیات ، افزایش 

نرخ ارزش افزوده، افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه از 
جمله دیگر مشکالت صنف قطعه سازان و سایر صنایع 

کوچک است.
ناامن شدن فضای کسب و کار در نتیجه قطع 

برق
علی بخشی، رییس ســندیکای صنعت برق ایران در 
باره قطعی برق و تاثیر آن بر صنایع کوچک می گوید: 
»بی اعتمادی صنعتگران و ناامن شدن تولید در ایران 
یکی دیگر از پیامدها و تبعات قطع مکرر برق اســت. 
در شــرایطی که دولت برای جذب بخش خصوصی و 
سرمایه ها نیازمند اعتماد سازی است، این اتفاق تاثیری 
بسیار منفی خواهد داشت.« وی ادامه داد: »شرکت های 
دانش بنیان به شدت تحت تاثیر خاموشی ها قرار دارند 
و نباید اجازه داد که موجــی از بی اعتمادی در فضای 
کسب و کار ایران شــکل گیرد.« بخشی، در توضیح 
علل خاموشی های اخیر گفت: »۱۰ سال است که در 
صنعت برق ســرمایه گذاری ها به اندازه کافی صورت 
نگرفته و علت آن هم اقتصاد نابسامان صنعت است که 
سرمایه را فراری می دهد. دومین عامل کاهش تولید 
نیروگاه های برق آبی در ســال جاری به خاطر کاهش 
بارش هاست. عامل ســوم عملکرد ضعیف دولت ها در 
زمینه تبدیل ایران به هاب انرژی و اســتفاده از توان 
تولید برق کشورهای همسایه اســت.« وی ادامه داد: 
»کاهش صادرات برق در روزهــای اخیر یکی دیگر از 
تبعات کمبود تولید اســت؛ موضوعی که ممکن است 
کشورهای همســایه را از تبادل انرژی با ایران دلسرد 
کند. مانند کشــور عراق که به دنبال یک صادرکننده 

مطمئن تر رفت.«

اینجا چراغی روشن نیست!
وقتی اعتراضات به »قطعی برق«  سر از خیابان های اصفهان در می آورد؛

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: شایعات مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور 
بی اساس است.محمدرضا موسوی خواه افزود: اگر قرار به افزایش قیمت حامل های انرژی در میان باشد، وزارت 
نفت به ویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موضوع را اطالع رسانی و با مردم در میان خواهد گذاشت.وی 
با بیان اینکه تاکنون هیچ بحثی در رابطه با افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در سطح دولت و مجلس مطرح 
نبوده است، گفت: موضوع مورد بحث فعلی راهکارهای کنترل مصرف سوخت و توزیع مناسب فرآورده های نفتی 

در سطح کارشناسان، سیاست گذاران و مسئوالن بوده است.

شایعه گرانی بنزین 
تکذیب شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی:

بیه
ذی

تک
   

  عکس روز

بازدید خبرنگاران رسانه های خارجی
 از سالن اجالس اصفهان

معاون وزیر نفت تاکید کرد:

ضرورت تسریع در اجرای تصفیه هیدروژنی نفتگاز 
پاالیشگاه اصفهان

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران طی بازدید از شرکت 
پاالیش نفت اصفهان بر ضرورت بهره برداری هرچه سریع تر از پروژه واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز این 
پاالیشگاه تاکید کرد. علیرضا صادق آبادی در بازدید از پاالیشگاه اصفهان، تدوام تولید در این پاالیشگاه 
را ضروری دانست و گفت: اهمیت پروژه های مرتبط با این پاالیشگاه و واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز 
به منظور تولید این محصول با استاندارد یورو چهار بسیار زیاد است.  به گفته وی، این پروژه ملی باید 

هرچه زودتر به اتمام و بهره برداری برسد.
مدیرعامل ســابق شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیــز به وضــع پروژه های در دســت اجرای این 
 پاالیشــگاه اشــاره کرد و افزود: طرح واحدهای تقطیر ۳ و تصفیه هیدروژنی نفــت گاز از مهم ترین

 آنهاست.
لطفعلی چاوشــی با اشــاره به واحدهای به بهره برداری رســیده در این پاالیشــگاه گفت: از سال 
۸۶ طرح بهبود و بهینه ســازی فرآیند پاالیشــگاه اصفهان آغاز شد؛ اما در ســال ۸۷ که پاالیشگاه 
به بخــش خصوصی واگذار شــد به دلیل نبــود اعتبار، پروژه های عمده شــرکت بــه حالت تعلیق 
درآمد؛ با ایــن حال در ســال ۹۲ دو واحد مجتمع بنزین ســازی به بهره برداری رســید.وی اضافه 
کرد: واحد ایزومریزاســیون )واحد ســوم مجتمع( به دلیل نبود کاتالیســت متوقف شــد تا اینکه 
توانســتیم کاتالیســت مورد نیاز را که تکنولوژی ســاخت آن تا آن زمان تنها در اختیار دو کشــور 
 آمریکا و فرانســه بود، بومی ســازی کرده و موفق به بهره برداری کامل از طرح مذکور در ســال ۹۴ 

شویم.

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان:
خاموشی ها تا اواسط مرداد ادامه دارد

سخنگوی شرکت توزیع برق اصفهان گفت: تمام ساختمان های بلند مرتبه هفت تا ۱۰ طبقه باید مجهز 
به برق اضطراری باشند.محمد علی اکبری اظهار داشت: ما در اصفهان خاموشی خواسته شده نداریم و 
جدول خاموشی ها هم بر اساس احتماالت تدوین شده است.وی بیان داشت: خاموشی ها از چهارم تیرماه 
آغاز شد و پیش بینی شده است که تا اواسط مردادماه ادامه یابد.وی خواستار مدیریت مصرف برق از سوی 
مشترکین شد و گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی باید تمام ســاختمان های بلند مرتبه هفت تا ۱۰ 
طبقه مجهز به برق اضطراری باشند و الزم است آسانسورها به گونه ای طراحی شود که اگر بین طبقات 
آسانسور متوقف شد در نزدیک ترین طبقه ممکن بایستد؛ اما این مسئله اصال رعایت نشده و حبس مردم 

در آسانسورها به علت خاموشی ها و کم کاری اداره برق نیست.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:
تحویل محموله سه هزار تنی ریل به راه آهن

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان از تحویل محموله سه هزار تنی ریل ملی به راه آهن 
خبر داد.توالییان گفت: تولید مجدد ریل U۳۳ از روزهای آخر خرداد ماه در کارگاه نورد ۶۵۰ آغاز شده است. 
برنامه شرکت این است که در مرداد ماه یک محموله سه هزار تنی که تمام مراحل تایید فنی آن طی شده باشد 
به راه آهن جمهوری اسالمی تحویل بدهیم. وی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که تاکنون یک محموله 
۵۰۰ تنی ریل را تحویل داده ایم و به منظور جلب رضایت مشتری باید بتوانیم طی چند مرحله حداقل محموله 
های سه هزار تنی را تحویل راه آهن بدهیم.این مقام مسئول در خصوص استانداردهای ریل نیز گفت: مراحل 
تولید ریل مطابق با استاندارد صورت می گیرد؛ استانداردی که قبال در دنیا و کشور ما نیز وجود داشت فیش 

UIC۸۶۰ بود؛ اما در حال حاضر استاندارد پیشرفته تر و سختگیرانه تر EN ۱۳۶۷۴-۱ مورد توجه است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,751,000
تومان

2,000,000 نیم سکه
تومان

1,030,000ربع سکه
تومان

510,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

298,970
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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»راویان  اصفهان«   روی صحنه می روند

پیشنهاد سردبیر:

یک روان شناس با اشاره به برگزاری جشنواره کودک در اصفهان 
می گوید:»ســال های کودکــی، روزگاری فراموش ناشــدنی و 
نوستالژیک برای ماســت و به همین خاطر فیلم هایی که در این 
دوران به نمایــش در می آید در ذهن ماندگار هســتند و تاثیرات 

بیشتری می گذارند«.
بهنام اوحدی ادامه مــی دهد:کودکان خاطــرات ماندگار تلخ و 
شیرین شــان را در البه الی فیلم ها جست وجو می کنند و به آنها 

پناه می برند.
روزگار تلخ و شیرین با فیلم 

به گفته اوحدی،  این مسائل می تواند روزگار گاه شیرین و گاه تلخ 
کودکي را رقم بزند و یا به پناهگاهي ایمن تبدیل شــود که جنبه 

آموزش و یادگیری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کارتون ها و ساخته هاي سینمایي گروه سني 
کودک و نوجوان، درست همانند فیلم هاي سینمایي ارزش هاي 
درماني فراواني مي توانند داشــته باشــند می افزاید :در اینگونه 

فیلم ها باید بعد روان شناسی کودک در نظر گرفته شود .
به گفته این روان شــناس، فیلم هایی که ســاخته می شوند باید 
بتوانند پدران و مادران میانسال را در کنار کودکان و نوجوانان شان 
آرام و دوستانه بنشانند و شــکاف نسلي رخ داده در گذر فناوري و 
مدرنیته را کاهش دهند؛ چرا که کــودکان و نوجوانان با خاطرات 
نوستالژیک پدر و مادر آشنا مي شوند و با درک چیستي و چگونگي 
زندگي و شخصیت آنها، خواســته ها و رویاهاي بي شمار خود را 

کاسته و در چارچوب مي نشانند. 
اوحدی با اشــاره به اینکه شــدت تاثیر فیلم ها از آن جهت است 
که برای کودک، فیلم چیزی جز واقعیت نیست بیان می کند: به 
عبارتی کودک برای فیلم ها جنبه تصوری و خیالی قائل نیســت. 
از نظر او آنچه که می بیند جزئی از زندگی واقعی اســت. خصوصا 
هنگامی که محتوای فیلم برای کودک جذاب و دارای کشش باشد، 
مثل فیلم هایی که پر است از حرکات دفاعی یا ورزش های رزمی 
برای پسران! اینجاســت که کودک غرق تماشای فیلم می شود و 
آنچنان در فضای کودکان و حتی نوع لبــاس بازیگر متمرکز می 
شــود که وجود خود را از یاد می برد و همراه و هم پای هنرپیشه، 

ایفای نقش می کند. 
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به تاثیر فیلم ها 
بر کودکان اظهار می کند:اینگونه فیلم ها حتی گاهی 
از حد تقلید آنی فراتر می رود و مدت ها زندگی فرد را 

دگرگون می کند و ساخت شخصیتی او را پایه 
ریزی یــا تغییر می دهد؛ چرا که خواســته ها، 
آرزوها و احساسات انسان در فیلم ها به نمایش 

درمی آید. 
وی تصریح می کند :طبق تحقیقات، تاثیرپذیری 
کودکان هشت تا یازده سال بسیار شدید است. 

شخصیت بازیگر را می پذیرد و چنان در قالب نقش 
هنرپیشه فرو می رود که انگار هر اتفاقی برای هنرپیشه 
می افتد برای خود او روی داده اســت. به همین دلیل 
همراه با بازیگر شاد یا غمگین می شود و یا مضطرب و 

پریشان در حوادث باقی می ماند و...
  کودک به فیلم دل می بندد

اوحدی با اشــاره به اینکه کودک به فیلم دل می بندد، فعاالنه در 
ماجراهای آن شــرکت می کند و  دنبال وقایع را با ذهن خالق 

خود حدس می زند،ادامــه می دهد: کودک  بــا قهرمانان 
 فیلم، به خصوص شــخصیت هــای محبوبش منطبق

 می شــود.  این روان شــناس با تاکید بر اینکه شاید 
جشنواره فیلم کودک بهانه ای باشد برای اینکه این 

مسائل بهتر دیده شود، بیان می کند: در سنین 
کودکی قهرمانان فیلــم از نظر کودک قوی 

ترین انسان ها هستند. کودک آنچه را که 
می بیند چیزی جــز واقعیت نمی داند. 
آنچه مهم است اتفاقات و آدم هاست؛ 
اینکه هنرپیشه چه کار می کند و در 
برخورد با ماجراها چه واکنش هایی 
از خــود بروز مــی دهــد؛ بنابراین 
ســازندگان اینگونه فیلم هــا باید با 
حساسیت بیشتری ساخته هایشان 
 را بــه مخاطبــان کوچــک ارائــه

 دهند.

 به بهانه برگزاری جشنواره کودک
 در اصفهان: 

فیلم، برای کودک چیزی جز 

واقعیت نیست 

شیرین رجبی

چهارمین جلسه شــوراي عالي برنامه ریزي سي و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم هاي کودکان و نوجوانان با حضور اعضای شورا برگزار شد.

این جلسه با حضور قدرت ا...نوروزي، شــهردار اصفهان، علیرضا رضاداد دبیر 
جشنواره، حبیب ایل بیگی، قائم مقام بنیاد ســینمایی فارابی، مرضیه برومند 
کارگــردان، محمد عیــدي مدیر اجرایــي در اصفهان، فریده روشــن رییس 
کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي شهر اصفهان، مرتضی 
طهراني معاون مالي و اداري شهردار، عزت ا... علیزاده معاون اجرایی جشنواره 
و ایمان حجتي، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداري از اعضای این 

شورا برگزار شد.  
در ابتدای جلســه علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره گزارشــی از پیشرفت کارها 

ارائه کرد و افزود: کار هیئت های انتخاب به پایان رسیده و اکثر  آثار غیر ایرانی 
دریافت شده است و هیئت انتخاب آثار ایرانی نیز تا پایان این هفته کار خود را 
به پایان می رســانند و تا ۲۰ مرداد با دریافت نسخه فیلم ها، آثار منتخب اعالم 

خواهد شد.
 وی ادامه داد: سالن های سینما نیز مراحل آماده سازی خود را طی می کنند و 
در روزهای آتی اسامی بزرگداشت های این دوره از جشنواره اعالم خواهد شد. 
استان ها و شهرستان های اصفهان نیز آماده برگزاری همزمان شده اند. رویکرد 
ما در برگزاری جشنواره انجام منطقی و صحیح، قابل دفاع و شفاف هزینه ها و 

تبدیل هزینه ها به سرمایه فرهنگی و اجتماعی است.
قدرت ا... نوروزي شهردار اصفهان در این جلســه با بیان اینکه خوشحالیم در 

برگزاري سي و یکمین جشــنواره بین المللي فیلم هاي کودکان و نوجوانان به 
کیفي سازي برنامه ها توجه ویژه شده است اظهار کرد: فعالیت با کیفیت، لزوما 

به معناي افزایش هزینه ها نیست.
نوروزي انجام فعالیت فرهنگي را از اولویت هاي مدیریت شــهري دانســت و 
افزود: در شرایط کنوني کشور و اصفهان به دنبال ایجاد شور و نشاط اجتماعي 
هستیم و همچنان که شــهرداري در ایام نوروز و هفته فرهنگي اصفهان نیز در 
همین راستا برنامه هاي متعدد و متنوعی را اجرا کرد با برگزاری این جشنواره 
نیز باید نقش خویش را در رفع نیازهای فرهنگی مخاطبان خصوصا کودکان و 

خانواده ها ایفا کنیم.
مرضیه برومند نیز در این جلسه اظهار داشــت: وظیفه ما به عنوان سینماگر و 

خصوصا سینماگر کودک و نوجوان، کمک به خانواده ها و کودکان و نوجوانان 
در ایجاد همگرایی و تقویت روحیه زیســت اجتماعی آنان است و از همین رو 

برگزاری پر نشاط جشنواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 فریده روشن، عضو شورای شــهر اصفهان تالش های صورت گرفته برای رشد 
کیفی این دوره جشنواره را شایسته و با اهمیت دانست و بر اهمیت تالش بیشتر 

برای برگزاری با نشاط جشنواره تاکید کرد.
 حبیب ایل بیگی، قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی برگزاری این دوره از جشنواره 
را از اولویت های فرهنگی سازمان سینمایی و وزارت ارشاد دانست و تاکید کرد: 
انجام هزینه منطقی در برگزاری این جشــنواره و نمایش آثار، کاری ارزنده در 

جهت تقویت تولید ملی است.

در جلسه شوراي عالي برنامه ریزي جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان مطرح شد؛

رویكرد جشنواره فيلم های كودكان و نوجوانان افزایش نشاط اجتماعی است

»لیلی گلستان«، فرزند ابراهیم گلستان، خواهر کاوه 
گلستان و مادر مانی حقیقی، در حرم آقا امام رضا )ع(

اینستاگردی

 شقایق فراهانی در گریم نمایش جدیدش 

حاشیه هایش تمامی ندارد! »حمید حسین زاده« یا همان »حمید 
هیراد« را می گوییم که با اختالف زیاد نســبت به سایر رقبا، فعال 

صدرنشین جدول حاشیه سازهای دنیای موسیقی است. 
 هیراد،  از سال ۹۵ با معرفی خود از موسسه »آوازی نو« به سرپرستی 
حسن اردستانی، مهندس با سابقه صدا در عرصه کنسرت ها خود 
را به جامعه موســیقی معرفی کرد و پس از حضور در رسانه ملی با 
مجموعه»پازل بند« و بعدها در مجموعــه »دورهمی« خود را به 

عنوان یک خواننده نوظهور پرطرفدار معرفی کرد. 
ابتدا سنتی می خواند و حتی شعر هم می گفت؛ اما با قرارداد جدیدی 
که امضا کرد، بیشتر با موج موسیقی کشور همراه شد. هیراد ترکیبی 
از شعر سنتی و امروزی را با ترفندی متفاوت به اثری جدید تبدیل 
می کرد و قطعه هایی را با این اشــعار مــی خواند. از 
وقتی یکی از معروف ترین ترانه های خود با 
نام »شوخیه مگه« را در »دورهمی« اجرا 
کرد، بیش از پیش شناخته و محبوب شد. 
اما نام او هنگامی با حاشیه عجین شد که 
علیرضا بدیع، ترانه سرا در برنامه »چشم 
شب روشــن« او را متهم به کپی برداری 
بدون مجوز از آثار تعدادی شاعر و ترانه سرا 
کرد و ســپس کمپین »نه به سرقت ادبی«  
علیه او شــکل گرفت تا جایی کــه هیراد را 
مجبور به عذرخواهــی و پرداخت غرامت به 

شاعران و ترانه سرایان کرد.
حاشیه های هیراد اما اینجا پایان نیافت. این بار 
صحبت از »اجرای غیرزنده« در »کنسرت زنده« 
است.  علیرضا بدیع این بار با انتشار فیلمی منسوب 
به هیــراد او را به اجرای »پلی بک« در کنســرت 
های اخیرش متهم کرد . در فیلمی که منتشــر 
شــده، می بینیم زمانی که هیراد برای احترام به 
مخاطبانش تعظیم می کند، آهنگ با صدای او 

اجرا می شود و او از آهنگ جا می ماند. در این ویدئو مشخص است 
که پس از این اتفاق برخی مخاطبان که در کنسرت حاضر هستند، 

می گویند: »هیراد سوتی داد!«
این فیلم در فضای مجازی بارها بازنشر شد و همه از اجرای پلی بک 
یا ضبط شده، هیراد گله کردند. خیلی از خوانندگان هم به این کار 
هیراد اشکال وارد کردند و اجرای پلی بک را ایرادی بزرگ دانستند. 
از جمله محمد علیزاده، خواننده پاپ که در جشنواره آواها و نواهای 
رضوی گفت:» وقتی مرا به اینجا دعوت کردند، گفتند که دو قطعه را 
به شکل پلی بک اجرا کن. من گفتم که این کار زشتی است؛ هر چند 

برخی خوانندگان به اشتباه آن را انجام می دهند«.
این اتفاق باعث شد که هیراد نسبت به شایعه ها و  انتقاداتی که نسبت 
به او شده بود، واکنش نشان دهد. او در اینستاگرامش ویدئویی منتشر 
کرد که از نمایی دیگر اجرای قطعه »یار« را ضبط  کرده بود و نشان 
می داد که صدای  هیراد با ریتم و آهنگ کامال هماهنگ اســت و او 
پلی بک نمی خواند. او زیر این فیلم نوشت: »قضاوت با شما عزیزان«

فیلمی که هیراد منتشر کرده اســت، خیلی کوتاه و فقط مربوط به 
لحظه ای است که خیلی ها می گویند او از اجرای پلی بک عقب مانده 
است؛ اما فیلمی که حاشیه ها را به همراه داشته است، از دقایقی قبل 
ضبط شده بود و نشان می داد که هیراد در دیگر قسمت ها از آهنگ 
عقب نیســت و فقط این لحظه را از موزیک ارکستر جا مانده است؛ 
موضوعی که حاضران کنسرت به آن اذعان می کنند. نکته دیگر این 
است که در فیلمی که هیراد منتشــر کرده است، صدای ارکستر با 

صدای خواننده هماهنگ نیست.
توضیحات هیراد باعث نشد تا انتقادات از او  کاسته شود و منتقدان 
و مخالفان و احیانا کسانی که از حضور و محبوبیت او در این عرصه 
خوشحال نیستند، گفتند و نوشتند که صحبت های هیراد، عذر بدتر 
از گناه و توجیه است. بدیع که مدتی است کمر به رسوا کردن هیراد 
بسته است)!( معتقد است این کار »اختالس« در موسیقی است و 

مردم پول گزاف نمی دهند که سی دی بشنوند! 
حاال قرار است فیلم کنسرت های هیراد توسط ارشاد بازبینی شود.  
هیراد البته پس از تمامی این حاشیه ها، سه شنبه شب در برج میالد 
تهران  روی سن رفت و زنده خواند و از قضا کنسرت او هم با استقبال 
زیادی از سوی مردم روبه رو شد؛ اما در نهایت به نظر می رسد این 
روزها »حمید هیراد« مثل فوتبالیست معروفی شده که از متن به 
حاشیه رفته و ادامه این مسیر شاید جز ناکامی نخواهد بود. بار قبلی 
شاعربودنش زیر سوال رفت و این بار خواننده بودنش هم زیر سوال 

رفته است! 

رتبه اول گروه هنر در کنکور سراسری:
مجسمه سازی را انتخاب 

می كنم
رتبه اول گروه آزمایشــی هنــر در کنکور 
سراسری ۹7 با بیان این که هنوز خبر کسب 
رتبه اول کنکور هنر را باور نکرده ام و خیلی 
هیجان زده ام، گفت: عالقه مند به تحصیل 
در رشته مجسمه ســازی دانشگاه هنر و یا 

دانشگاه تهران هستم.
فروغ رنجبر اظهار کرد: خبر کسب رتبه اول 
کنکور گروه هنر، صبح دوشنبه به صورت 
تلفنی به من اعالم شد.وی افزود: در لحظه 
شنیدن این خبر خوشحالی وصف ناشدنی 
داشــتم و همزمان خانــواده ام هم باخبر 
شــدند و آنها هم به وجد آمدند.رتبه اول 
گروه آزمایشــی هنر در کنکور سراسری 
۹7 با بیان اینکه هنوز تصمیم قطعی برای 
انتخاب رشته و دانشــگاه مورد نظر خود 
را نگرفته ام، گفــت: عالقه مند به تحصیل 
در رشته مجسمه سازی دانشــگاه هنر و 
یا دانشگاه تهران هســتم.وی خاطرنشان 
کرد: از مهر و آبان سال ۹6 شروع به درس 
خواندن کــردم که در ابتــدا روزانه 3 تا 4 
ساعت درس می خواندم و به تدریج تا نوروز 
۹7 و پس از آن این میزان به روزانه 13 تا 

14 ساعت افزایش یافت.

 »راویان  اصفهان«  
روی صحنه می روند

دومین آلبــوم از مجموعــه دوازده تایی 
»روایت هــا« کــه در قالب دســتگاه ها و 
آوازهــای ردیف موســیقی ایــران اجرا 
می شــوند با عنوان »روایت اصفهان« 1۲ 
مردادماه منتشر خواهد شد و این در حالی 
است که راویان این اثر در همین تاریخ در 

تاالر رودکی روی صحنه خواهند رفت.
امیرعباس ستایشگر، مدیر موسسه پرده 
هنر موسیقی و ناشر اثر در این باره توضیح 
داد: آلبوم »روایت اصفهان« طی روزهای 
آتی منتشر خواهد شد و هنرمندانی که در 
این اثر با ساز خود روایتی از مایه اصفهان 
ارائه کرده اند، شامگاه 1۲ مردادماه در تاالر 
رودکی روی صحنه خواهند رفت و قطعات 
آلبوم را برای مخاطبان اجرا می کنند. خدا 
را شکر استقبال خوبی هم از این اجرا شده 

و بلیت ها رو به اتمام هستند.
وی درباره هنرمندان آلبوم »اصفهان« نیز 
گفت: حسام اینانلو با ساز کمانچه، پریچهر 
خواجه با ساز قانون و پویان بیگلر با ساز تار 
هر کدام برداشت شــخصی و موسیقایی 
خود را از مایــه آواز اصفهان ارائه کرده اند. 
در اجــرای روز جمعه هم هــر نوازنده )به 
ترتیب کمانچه، تــار، قانون(حداکثر 1۵ 
دقیقه برداشت خود را از مایه آواز اصفهان 
روایت می کند. هر نوازنده در انتخاب کوک، 
نوع ورود بــه ضربی ها، تعــداد ریتم های 
اجرا شده، سرک کشــیدن به گوشه های 
مختلف ُمد اصفهان و... آزادی کامل دارد.
ستایشگر، درباره معیار دعوت از هنرمندان 
در پروژه دوازده تایی »روایت ها« نیز گفت: 
تجربه در تکنوازی و سولیست بودن، بیان 
شخصی داشتن، صاحب سونوریته بودن 
و داشــتن تعاریف مشــترک از چگونگی 
اجرای موسیقی دستگاهی معیار ما برای 
همکاری با نوازندگان مختلــف در پروژه 
روایت هاســت؛  هرچند کــه این موضوع 
متصل به سلیقه شخصی خودم نیز هست.

چهره روز

خبر روز

به بهانه حاشیه های تمام نشدنی خواننده ای که خوانندگی اش زیر سوال رفته است؛

هياهوی هيراد

سارا بهرامی
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مرورگر »فایرفاکس« به لوگوی جدیدی مزین خواهد شد

پیشنهاد سردبیر:

 قابی که گوشی را 
به دوربین عکاسی حرفه ای تبدیل می کند

دوربین های حرفه ای »دی اس ال آر« عالوه بر نمایشگرهای ال سی دی، مجهز به 
چشمی هایی هستند که درک بهتر عکاس از سوژه عکاسی را تسهیل می کنند. در 
سال های اخیر، اگرچه لنزهای دوربین های هوشمند به شدت تقویت و قدرتمند 
شده است، اما هنوز هم در قیاس با دوربین های حرفه ای کاستی هایی دارد.شرکت 
»اوکو« با طراحی یک قاب خاص، بــه عالقه مندان کمک می کنــد، به راحتی از 
گوشی های هوشمندشان به منظور عکاســی و ویرایش انواع ویدئو استفاده کنند و 
دیگر نیازی به خرید دوربین های حرفــه ای و گران قیمت دی اس ال آر، برای این 

منظور نداشته باشند.
این قــاب متشــکل از یک 

پوشش سیلیکونی است 
که روی آن دو چشمی 
نصب شــده است. این 

چشــمی هــا در واقع 
دو لنز هســتند که از قدرت 

بزرگ نمایی ۶ برابر برخوردارند.

آپدیت کردن و به روزرسانی سیستم 
عامل، بــرای اکثر کاربــران اندروید کاری 
هیجان انگیز است؛ زیرا با ظاهر و ویژگی های 
جدید، همچنین عملکرد بهتر و باالتری همراه 
است.دستگاه های اندرویدی به طورمعمول 
کاربران خود را از به روزرسانی های جدید آگاه 
می کنند امــا گاهی اوقات ممکن اســت به 

دالیلی این کار به تاخیر و تعویق بیفتد.
اگر نســخه های جدیدتر از نســخه فعلی 
گوشی  شما به بازار آمده اســت و تا به حال 
نتوانســته اید آن را نصب کنید با ما همراه 
باشید تا شــیوه به روزرسانی سیستم عامل 
اندروید، به درســت ترین و بهترین شیوه به 

شما آموزش داده شود.

پشتیبان گیری قبل از آپدیت
قبل از آپدیت کردن اندروید و برنامه ها، الزم است 
حتما نسخه پشــتیبانی از اطالعاتتان را به صورت 
ذخیره داشته باشید. به روزرســانی سیستم عامل 
اندروید، کاری آسان و بدون مشکل است؛ اما گاهی 
ممکن است در حین به روزرسانی مشکالتی ایجاد 
شــود. بنابراین برای رفع خطــرات احتمالی، یک 
نسخه پشتیبان از اطالعات خود ذخیره کنید. برای 
تهیه نسخه پشــتیبان، می توانید به صورت دستی 
اطالعات خود را داخل کامپیوتر یا رم ذخیره کنید؛ 
همچنین مــی توانید از منوهــا و گزینه های خود 
گوشی که به صورت اتوماتیک عمل بکاپ گیری را 

انجام می دهد، استفاده کنید.
مزیتی که این روش نسبت به روش دستی دارد این 
است که در »روش دستی« فقط داده های خود را 
جا به جا می کنید؛ امــا در »روش اتوماتیک« تمام 
رمزها و تنظیمات اعمال شــده روی گوشی حفظ 
خواهد شد و در صورت موفق بودن عملیات آپدیت  
سیســتم عامل، تمام تنظیمات نسخه قدیم روی 
نســخه جدید اعمال شده و شــما نیازی به دوباره 

تنظیم کردن آن ندارید.
آپدیت اندروید

1. رفتن به تنظیمات گوشی

برای به روزرسانی نسخه اندروید دستگاه خود، وارد 
پنجره تنظیمات گوشی شــوید. برای دسترسی به 
پنجره تنظیمات، می توانیــد آن را بین برنامه های 
نصب شده روی گوشی پیدا کنید که اکثرا به شکل 
چرخ دنده است؛ یا از قسمت اعالنات، نوار کشویی را 
به سمت پایین کشیده و گزینه تنظیمات را انتخاب 
کنید. اینکه آپدیت جدیدی از اندروید موجود است 
یا خیر، توسط خود گوشی تشخیص داده می شود. 
تنها در برخی دستگاه های سامسونگ نیاز است که 
آنها را با استفاده از کابل به یک سیستم کامپیوتری 
متصل کنید و آپدیت سیستم عامل را از این طریق 

انجام دهید.
 About انتخاب گزینه 

بعد از وارد شــدن به پنجره تنظیمات گوشی، نوار 
لغزاننده یا اسکرول خود را به سمت پایین بکشید و 

گزینه about یا »درباره« را انتخاب کنید.
گزینه about اطالعاتی را در مورد گوشی 
و سیستم عامل اندروید به شما می دهد 
مانند نســخه اندروید، مدل گوشی، نرم 

افزارها، به روزرسانی ها و… .
 انتخــاب گزینــه آپدیت های 

سیستم
این گزینه معموال آخرین گزینه در پنجره 
تنظیمات همه گوشی هاســت و بســته به 
 about tablet مدل گوشــی به نام های

 about device و یــا about phone یــا
 about شــناخته می شــود. بعد از انتخاب گزینه
پنجره ای برایتان نمایان می شود. برای به روزرسانی 
اندروید )در صورت موجود بودن نسخه جدید( یا نرم 
افزارهای گوشی خود، گزینه system update یا 

software update را انتخاب کنید.
ســپس دکمــه check now را بزنیــد؛ در این 
صورت گوشی شــما آخرین آپدیت های موجود و 
در دسترس را پیدا خواهد کرد. موجود بودن نسخه 
جدید نرم افزارها و سیستم عامل ها، به سازندگان 
و ارائه دهندگان آن ربط دارد و به روزرســانی های 
جدید اکثرا برای تمام دســتگاه ها و همیشــه در 
دســترس و موجود اســت.در صورتی که آپدیت 

جدیدی برای دستگاه شــما موجود باشد، دستگاه 
شــروع به دانلود می کند. آپدیت هــا، مخصوصا 
آپدیت اندروید دارای حجم زیادی اســت و ممکن 
است دانلود کردن آن مدت زمانی طول بکشد. در 
این مرحله نکته ای الزم به ذکر است، اینکه دستگاه 
شما باید به شبکه وای فای و اینترنت متصل باشد 
تا بتواند فایل های موجود را دانلود و به روزرســانی 

را انجام دهد.
 اتمام کار و راه اندازی مجدد

بعد از دانلود فایل ها، دســتگاه نیاز به restart و 
آماده شــدن برای نصب اطالعات جدیــد دارد. به 
 restart همین منظور بعد از اتمــام دانلود دکمه
install & را بزنید. نصب داده های جدید ممکن 
است چندین دقیقه طول بکشــد؛ به همین دلیل 
برای نصب کامل و به وجود نیامدن مشکلی در حین 
نصب، گوشــی خود را به شارژر 

متصــل کــرده و از 

ذخیره برق و باتری آن اطمینان کامل پیدا کنید؛ 
بعد مراحل نصب را انجام دهید. اگر در حین نصب، 
باتری گوشی شــما تمام و گوشــی خاموش شود 
عملیات به روزرســانی به صورت ناقص انجام شده 
و ممکن است جدا از نصب نشــدن سیستم عامل 
جدید، سیستم عامل قبلی تان نیز از بین رفته باشد 
و گوشی را دچار مشکالتی کند. بنابراین حتما در 
حین دانلود و نصب سیســتم عامل، گوشــی را به 
شــارژر متصل کنید. زمانی که مراحل نصب پایان 
یافت، گوشی شما آماده به کار می شود و می توانید 
محیطی زیباتر با نرم افزارهایــی جدید و به روز را 

مشاهده و از آن لذت ببرید. 
آپدیت سیســتم اندروید برای گوشی های مختلف 
بسیار متفاوت رخ می دهد؛ بعضی  چند بار در سال، 
بعضی چند ســال یک بار و بعضی  بسیار به ندرت 

عرضه می شود. 

چگونه نسخه اندروید گوشی را آپدیت کنیم؟
تازه ها

خانه های مریخی؛ رویایی که در حال تحقق است
سیاره »مریخ« در موارد زیادی شــبیه به زمین است. اکنون سال های زیادی است 
که دانشمندان به این فکر افتاده اند که آیا می توانند مریخ را برای زندگی بشر آماده 
کنند یا خیر. حال چنان چه این هدف محقق شود، یکی از مشکالتی که پیش روی 
ساکنان اولیه ســیاره ســرخ خواهد بود، طرح اولیه خانه های مریخی است. جالب 
است بدانید که مسابقه ســاالنه »آژانس فضایی ناســا« برای پیدا کردن یک خانه 
 AI" مناســب برای زندگی در مریخ تا مرحله ســوم و نهایی خود پیش رفته و تیم
SpaceFactory" برنده دومیــن جایزه  طراحی نیویــورک، اکنون طرح اولیه 
 خانه های چاپ سه بعدی )NASA's ۳DPrinted Habitat( قابل سکونت را ارائه

 داده است.
سازمان فضایی ناسا اکنون در حال بررسی طرح هایی است که مریخی ها قرار است در 
آن زندگی کنند. این آژانس فضایی، هفته گذشته نام پنج تیم نهایی را اعالم کرد که 
پناهگاه های پایداری برای ساکنان جو مریخ طراحی کرده اند. طرح های ارائه شده با 
توجه به محدودیت انتقال مواد به سیاره سرخ، قابلیت چاپ سه بعدی را دارند. این 
 years-long ۳D-Printed Habitat  مسابقه  یکی از سه مرحله مسابقه ساالنه
Competition " است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است. ناسا تیم هایی از طراحان 
سراسر جهان را برای طراحی خانه های مناسب برای زندگی در سیاره مریخ فراخوانده 

و از آن ها خواسته به مرحله معماری و اجزای ساختاری خانه ها راه یابند.

کوچک ترین لپ تاپ جهان رونمایی شد!
به تازگی پس  از تولید نوت بوک های کوچک که حمل و نقل آنها ساده است، لپ تاپ 
جیبی جدیدی به نــام gpd pocket ۲ به بازار آمده که از توان ســخت افزاری و 

نرم افزاری باالیی برخوردار است.
این محصول چه ویژگی هایی دارد؟

این محصول شامل ویژگی هایی مانند: پشتیبانی از استاندارد بلوتوث ۴/۱، استاندارد 
وای فای، نمایشــگر لمســی ۷ اینچی، یک صفحه کلید اســتاندارد، نسل هفتم 

پردازنده های شرکت اینتل و برخوردار از سیستم عامل ۶۴ بیتی 
 Indiegogo ویندوز ۱۰ است.  این لپ تاپ توسط شرکت

تولید شده و دقت شیشه نشکن آن ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ 
پیکسل است. نمایشگر این لپ تاپ به صورت 

فراگیر طراحی شــده و حاشیه های آن 
به ۴ میلی متر می رســد. ابعاد این 
لپ تاپ یادشده ۱۸۱ در ۱۱۲ در ۸ 
میلی متر و وزن آن تنها ۴۶۵ گرم 
است. قیمت دو مدل از این لپ تاپ 

با ۴ و ۸ گیگابایت رم به ترتیب ۵۲۹ و 
۵۹۹ دالر است.

تولید باتری هایی که در چند دقیقه شارژ می شوند
محققان دانشگاه »کمبریج« از شناســایی ماده تازه ای خبر داده اند که استفاده از 
آن برای تولید باتری موجب می شود، گوشی های تلفن همراه به جای چند ساعت، 
در عرض چند دقیقه شارژ شوند. این ماده که »اکسید تنگستن نایوبیوم« نام دارد،  
ساختاری میکروسکوپی دارد و در صورت استفاده از آن، یون های لیتیوم با سرعتی 
بسیار بیشتر از ســرعتی که فناوری در حال حاضر ممکن می سازد، در درون باتری 
جریان می یابند. این دســتاورد مهم علمی، تولید باتری هــای لیتیومی جدیدی را 
ممکن می کند که به سرعت شارژ می شــوند و عالوه بر این، در حین شارژ شدن به 
شدت داغ نمی شــوند؛ لذا خطر آتش گرفتن و انفجار در موردشان صدق نمی کند. 
»باتری های لیتیومی« از جمله اختراعات مهمی هستند که از زمان عرضه در دهه ۹۰ 
میالدی به طور گسترده به کار گرفته شدند، اما تراکم انرژی در این باتری ها طی یک 
سال اخیر تنها بین ۳ تا ۴ درصد افزایش یافته است. روش های مختلف به کار گرفته 
شده برای حل این مشکل چندان  هم موثر نبوده است. باال رفتن سرعت جابه جایی 
یون های لیتیوم از سمت الکترودهای منفی به مثبت و بالعکس، مهم ترین دستاورد 
استفاده از »اکسید تنگستن نایوبیوم« است و از این پس برای این کار نیازی به کاهش 
فاصله الکترودها با همدیگر که می تواند احتمال گرم شدن و انفجار باتری را بیشتر 
کرده و عمر مفید باتری را کاهش دهد، نیست. هنوز مشخص نشده است، باتری هایی 

که به این شیوه تولید شده اند، چه زمانی برای عرضه به بازار آماده خواهند بود.

  عکس خبر

ماده ای سخت تر از الماس در»شهاب سنگ«کشف شد
محققان روس یک نوع ماده معدنی جدید در شهاب ســنگ کشف کردندکه از »الماس« 

سخت تر است.

خبر

جلوگیری از تکان نخوردن قایق؛

ساخت توپ ضد دریازدگی 
توپ بزرگی ساخته شده است که با نصب این توپ در کشتی و 

قایق، از دریازدگی مسافران جلوگیری می شود. 
 این توپ Seakeeper نام دارد و در حقیقت ژیروســکوپی 
 اســت که با رایانه کنترل می شــو و از تکان خــوردن قایق

 جلوگیری می کند. 
به این ترتیب احساس خســتگی و دریازدگی مسافران نیز از 

بین می رود.
به این ترتیب افرادی که در ســفر های دریایی دچار مشکل 
هســتند، به راحتی می توانند بدون پیدا کردن هیچ مشکلی 

به سفر دریایی بروند .

 برترین فروشنده های 
گوشی موبایل معرفی شدند

شرکت چینی »هواوی« در جهان توانســت با کنار زدن »اپل« 
به دومین فروشــنده برتر تلفن همراه مبدل شود. در این میان 
»سامســونگ« هنوز رتبه اول را در اختیار دارد. اگر چه اپل در 
ماه های اخیر شرایط مالی خوبی داشــته است، اما این شرکت 
جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده برتر گوشی در دنیا 
از دســت داده است.بررسی های موسســه های تحقیقاتی آی 
دی ســی Counterpoint Research، IHS Markit  و 
Canalys نشان می دهد در سه ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن، هواوی 
بیش از اپل گوشی فروخته است. بر طبق داده های آی دی سی، 
هواوی حدود ۵۴/۲ میلیون گوشی را در سه ماهه منتهی به ۳۰ 
ژوئن روانه بازار کرده که نشانگر رشد ۴۰/۹ درصدی در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل است. در همین حال، اپل حدود ۴۱/۳ 
میلیون واحد گوشــی را طی این مدت به بازار فرســتاده که به 
معنای رشد صرفا ۰/۷ درصدی است. برآوردهای اولیه حاکی از 
آن بود که اپل ۴۱/۹ میلیون واحد گوشی را در مدت یادشده به 
فروش برساند.در نتیجه هواوی ۱۵/۸ درصد و اپل ۱۲/۱ درصد از 

بازار را به خود اختصاص داده اند.

 مرورگر »فایرفاکس« 
به لوگوی جدیدی مزین خواهد شد

بنیاد موزیال که وظیفه  توسعه  مرورگر »فایرفاکس« را برعهده 
دارد، اعالم کرد که به زودی لوگــوی مرورگر آن ها بازطراحی 

خواهد شد.
طبق اعــالم موزیال، ایــن بازطراحی عالوه بــر لوگوی اصلی 
فایرفاکس بر آیکون های داخلی این مرورگر نیز تاثیر خواهد 
گذاشت و هر زبان طراحی که برای لوگوی آتی استفاده شود، 
در دیگر بخش های فایرفاکس نیز به کار گرفته خواهد شد. فعال 
این شرکت برخی از این آیکون ها را در وبالگ خود منتشر کرده 
اســت و از کاربران می خواهد تا درباره  شــکل و شمایل آن ها 

بازخورد ارائه دهند.

بخش موبایل سونی ضعیف تر از همیشه شد!
شرکت ژاپنی سونی با انتشار گزارش مالی سه ماهه دوم سال جاری ۲۰۱۸ میالدی خود 
از روند نزولی و رو به تضعیف بخش موبایل »ســونی« خبر داد. پیش از این، مدیرعامل 
سونی نیز درباره بخش موبایل این شرکت عنوان کرده بود: قسمت سونی موبایل از سایر 
برندهای تکنولــوژی و تولیدکنندگان موبایل اندکی عقب تر حرکــت می کند و از بازار 
پرسرعت شرکت هایی نظیر سامســونگ و اپل عقب افتاده است که البته این به معنای 
مرگ تدریجی و نابودی کلی این خط تولید نخواهد بود؛ بلکه قصد داریم در چند سال 
آینده رونق خاصی به کسب و کار و تجارت بخش موبایل خود ببخشیم و این کار مرهون 
توسعه فناوری و شــبکه اینترنت ۵G خواهد بود. سونی پس از ارائه این گزارش 

مالی، بیشــتر به این مســئله پی ببرد که به رغم عرضه و تولید 
گوشی های هوشمند با کیفیت، نتوانسته است سهم چندان باالیی 

از بازار فروش این محصول را به خود اختصاص دهد .
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برگزاری المپیاد ورزشی 
روستایی به میزبانی خمینی شهر

رییس هیئت ورزش روستایی و  خمینی شهر  
بازی های بومی محلی استان اصفهان گفت: دهمین 
المپیاد ورزشــی روســتایی اســتان اصفهان ۲۵ 
مردادماه با رقابت ۵۵۰ ورزشکار به میزبانی خمینی 
شهر برگزار می شــود.»مهدی اسدی« اظهار کرد: 
نخستین دوره المپیادهای مرتبط با ورزش روستایی 
و عشایری،در استان اصفهان برگزار شده که می توان 
به نخستین المپیاد ورزشی عشایر ایران در سمیرم و 
نخستین المپیاد ورزشی روستائیان در شاهین شهر 
اشاره کرد. وی با اشاره به توصیه رهبرمعظم انقالب به 
ورزشکاران که باید در بین مردم نشاط را به ارمغان 
آورند و ورزش های بومی را زنــده کنند، گفت: ۲4 
شهرســتان با ۵۵۰ نفر ورزشــکار در این دوره از 

مسابقات به رقابت می پردازند.

تکمیل پروژه های عمرانی 
دانشکده فنی شهرضا

شهرضا  رییس دانشکده فنی خوارزمی 
پسران شــهرضا، از مراحل پایانی ساخت خوابگاه 
خیرساز و تعدادی از پروژه های عمرانی این دانشکده 
خبرداد. »ســیدمجید عطایی« با بیــان اینکه این 
خوابگاه در چهــار بلوک دو طبقــه ای و زمینی به 
مساحت ۶۰۰ مترمربع ساخته می شود، تصریح کرد: 
۹۰ درصدعملیات اجریی فاز نخست این پروژه انجام 
شده و تا۲۰ شهریورامسال تحویل دانشکده می شود.

مرمت و حفاظت ویژه درختان 
دیرزیست باغ فین کاشان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع   کاشان
دستی و گردشگری استان، با بیان اینکه درختان نیز 
مانند انســان ها با گذر زمان و افزایش سن نیاز به 
مراقبت دارند، تصریح کرد: با همت مدیران شــهر 
کاشان و استان، طرح های مهمی را در مورد بازسازی 
و احیای فضای سبز مجموعه تاریخی باغ فین کاشان 
اجرا کرده ایم.»فریدون اللهیاری« افزود: با همکاری 
متخصصان، درختان باغ فین به صورت مرتب مورد 

پایش و بررسی دقیق قرار می گیرد.

چهره ها

کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در لنجان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس منابع طبیعی وآبخیزداری نائین:
           بند خاکی »دیزیکان« 

مرمت  شد

نائین رییــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان نائین گفت: بند خاکی 
دیزیکان نائین بــا بیش از یــک میلیارد ریال 
هزینه مرمت شد.»کیوان لوکی انارکی« اظهار 
کرد: برای تقویت، پایداری و استحکام بیش از 
پیش، بند خاکی دیزیکان که در سال های قبل 
 در حوضه آبخیز الی اَرَور ســاخته شــده بود،
 مرمت شــد. وی افزود: ترمیم و مرمت سرریز 
قبلی، احداث ســرریز جدید در امتداد طولی و 
ادامه سرریز قبلی، ساخت حوضچه آرامش در 
انتهای ســرریز جدید، اصالح شیب در سمت 
سراب و تسطیح باالترین ســطح نهایی در بند 
خاکی با عنوان تاج بند، از جمله اقدامات مرمت 
این طرح است. لوکی انارکی بیان کرد: این طرح 
با هدف جلوگیری از خســارت های احتمالی 
ناشی از وقوع سیالب اجرا شده است که بعد از 
کنترل و استحصال سیالب، با نفوذ عمقی روان 
آب ها، موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی 

و افزایش آبدهی قنوات می شود.

تکمیل محورهای جاده ای در روند توســعه شهرها 
غیرقابل انکار اســت؛ زیرا امــروزه ترانزیت کاال به 
عنوان حلقه اقتصادی مهمی در کشور تلقی می شود 
و این مهم، جز با تکمیل پروژه های جاده ای میســر 

نخواهد شد.
راه ارتباطــی »ندوشــن« بــه »ورزنــه« از جمله 
محورهای مهم ارتباطی بین دو استان یزد و اصفهان 
است که در سهل شــدن و نزدیکی ترابری بین دو 

استان نقش بسزایی دارد.
با توجه به ظرفیت های بــاالی این محور در زمینه 
اقتصــادی و ســهل الوصول شــدن رفــت و آمد، 
گردشــگرانی مســیر »تاالب گاوخونی« را انتخاب 
می کنند، در این راســتا از مســئوالن وقت انتظار 
می رود، حداقل به وعده هایی که خودشان سال ها 

قبل داده اند عمل کنند.
آنچه امروز در مسیر جاده ندوشن به ورزنه مشاهده 
می شود، جاده ای خاکی و آسفالتی خشن است که 
قطعا با صحبت های نماینده های مجلس، استانداران 

وقت و مسئوالن راهداری، همخوانی ندارد.
 خروج از بن بست؛ با تکمیل جاده ندوشن 

به ورزنه
بخشــدار بخش بن رود در این خصوص، به اهمیت 
تکمیل این جاده اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه 
به اوضاع اقتصادی اخیر دولت، اعتباری برای تکمیل 
محور ندوشن به ورزنه داده نشــده و همچنان این 

محور در التهاب بی سر و سامانی قرار دارد.
»احمد صادقی« افزود: اگر به موقع، اعتباراتی به این 
محور تعلق می گرفت، از بن بســت ارتباط جاده ای 

بین دو استان اصفهان و یزد از این محور خارج شده 
و شــاهد رونق در عرصه های مختلف گردشگری و 

باربری بودیم.
وی با بیــان اینکه حدود 7۰ کیلومتــر راه ارتباطی 
یزد به اصفهــان با تکمیل این جــاده نزدیک تر می 
شود، تاکید کرد: بخشی از این جاده که در اصفهان 
واقع شده، مدتی قبل آسفالت شد؛ ولی قسمت باقی 
مانده در استان یزد علی رغم تصمیم جدی یزدی ها 

بر تکمیل آن، هنوز نیمه کاره مانده است.
بخشدار بن رود، خاطرنشــان کرد: ضرورت تکمیل 
این محور باید توســط مســئوالن احساس شود و 
رســانه ها می توانند در این خصوص نقش مهمی 

را ایفا کنند.
 جاده ندوشن به ورزنه در غبار خشکسالی، 

مخفی شد!
»حســین اصغری« یکی از معتمدان محلی شــهر 
ورزنه، با اشــاره به اینکه ســال ها قبل »کامران« 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس، از گرفتن اعتبار 
تکمیل این جاده خبر داد ولی از تکمیل آن خبری 
نشد، اظهار کرد: متاسفانه آسفالت سردی که سال ها 
قبل بر بخشــی از محور ندوشــن به ورزنه کشیده 
شــد، رو به خرابی رفته و هیچ اقدام دیگری در این 

خصوص نشد.
وی تصریح کــرد: تعداد کامیون داران شــهر ورزنه 
بسیار زیاد است و قطعا بهره برداری از محور ورزنه به 
ندوشن، می تواند اثرات بسیاری بر آسان شدن حمل 

و نقل بگذارد و حتی به بازار کار رونق بخشد.
اصغری تاکیــد کرد: همــه واقف به خشکســالی 

های پیاپی هستیم و مشــکالت اقتصادی را لمس 
می کنیم؛ ولی مســئوالن یک جــای کار به فریاد 
 مردم برسند و وعده هایی که به ما داده اند را دنبال

 کنند.
 توریست ها جاده ندوشــن به ورزنه را در 

لیست انتخابی خود قرار داده اند
گروه های توریســتی کــه قصد عزیمت بــه یزد از 
اصفهــان یا بالعکــس را دارنــد، به جــای عبور از 
مســیر یزد به نائیــن و اصفهــان، از جــاده های 
قدیمی و کوتاهی نظیر ندوشــن بــه ورزنه کمک 
گرفته اند و در این ســال ها می بینیم که گذر این 
 افراد از این جاده هر چند خاکی و ســخت، بیشــتر

 بوده است.
در این خصوص آیا مسئوالن نباید نسبت به تکمیل 
این پروژه اقدام اساسی داشــته باشند تا عایدی هر 
چند کم از صنعت گردشگران عبوری نصیب مردم 

ورزنه بشود؟
انتظار می رود مســئوالن امر، موضوع را مورد توجه 
جدی قــرار داده و اعتبارات الزم را بــرای بهبود و 
ساماندهی مسیرهای قبلی ســاخته شده در کنار 

ساخت جاده ندوشن – ورزنه اختصاص دهند.
  با ســاخت این جاده بیش از 7۰ کیلومتر مســیر
 اســتان های یزد و اصفهان کوتاه می شود؛ ضمن 
اینکه ندوشن و مناطق در حاشیه جاده نیز از بن بست 
خارج شده و باتالق گاوخونی، قلعه خرگوشی و بافت 
تاریخی ندوشن به عنوان آثار طبیعی و گردشگری 
رونق می گیرد. فاصله شــهر ندوشــن تا میبد ۵۰ 

کیلومتر و تا اصفهان 1۵۰ کیلومتر است.

 وعده سرخرمن مسئوالن و نشستن جاده در غبار خشکسالی!

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان  لنجان
لنجان گفت: در سه ماهه سال جاری شــاهد کاهش 4۰ درصدی 

تصادفات فوتی نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته بوده ایم.
»نقی حیدری« در جمع مســئوالن شهرستان لنجان با بیان اینکه 
پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان  به آموزش همگانی توجه 
و نگاه ویژه ای دارد، ادامه داد: در سه ماهه سال جاری شاهد کاهش 

4۰ درصدی تصادفات فوتی نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته و 
در حوزه تصادفات جرحی نیز شاهد کاهش ۹ درصدی نسبت به سه 
ماهه مشابه سال گذشته بوده ایم. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرســتان لنجان با بیان اینکه رفع نقاط حادثــه خیز در اولویت 
برنامه ها قرار دارد، عنوان کرد: متاســفانه مصوبات شورای ترافیک 
شهرســتان لنجان آن گونه که باید اجرایی نمی شود و این یکی از 

دغدغه های پلیس راهور در این شهرستان است. وی ادامه داد: نباید 
فراموش کرد تصادفات یکی از عوامل مهم و اصلی مرگ و میر در چند 
دهه  اخیر به شمار می آید. همه ساله افراد زیادی در این سوانح دچار 
جراحت می شوند و حتی جان خود را از دست می  دهند؛ بر همین 
اساس شناســایی عوامل موثر در بروز تصادفات، کمک شایانی به 

اصالح و از بین بردن این عوامل می  کند . 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان لنجان اعالم کرد:
کاهش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی در لنجان

جاده ورزنه به ندوشن در دو راهی توسعه و بن بست؛

عکس  روز 

هنر »سنگ تراشی« سنتی 
در اردستان احیا شد

جوان خوش ذوق اردستانی توانست با هوش 
و ذکاوتی که دارد هنر ســنگ تراشی را در 
اردستان احیا کند و آالت مختلفی از هاون، 

دستاس و چند نمونه دیگر را تهیه کند.

مفاد آراء اصالحی
5/252 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 11042 مورخ 96/09/23 هیات اول  آقاي حسین ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 908 كدملي 0639194508 صادره خراسان شمالي فرزند اسداله  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 4427 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 11046 مورخ 96/09/23 هیات اول خانم پري وحید دستجردي به شناسنامه 
شــماره 655 كدملي 1284526240 صادره اصفهان فرزند ابوطالب بر ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه  به مساحت 215/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 4427 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/05/25

م الف: 217848  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ رای

5/228 كالســه پرونده: 960777 شــماره دادنامه:97/2/11-9709976794600178 
مرجع رسیدگی: شعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالحمید كالنی به 
نشانی اصفهان خ فردوسی كوچه شهید مهیاری ساختمان 372 واحد 2، خوانده: امیر حسین 
بدیعی گورتی به نشــانی مجهول المکان، 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 
شورا: دعوی عبدالحمید كالنی به طرفیت امیر حســین بدیعی گورتی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت وجه چك  شماره 931/7795746  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
سوی بانك محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و این كه خوانده با توجه به ابالغ قانونی درج در روزنامه در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000  بابت اصل خواسته و 1/680/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول كه محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد م الف:210073 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )250 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالکیت

5/220 شــماره صادره: 1397/42/499690- 1397/3/23 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتی شماره 12 فرعی از 2396 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
141930 در صفحه 14 دفتر امالك جلد 770 به نام خســرو احمدی تحت شــماره چاپی 
مسلسل 295184 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شــماره 174384 مورخ 86/6/6 دفتر 92 اصفهان به خانم رضوان كافی فرزند رمضانعلی 
انتقال یافته سپس وراث نامبرده) ستار و حمیدرضا و مسعود و سعید و مجید شهرت همگی 
كافی كه نسبت با متوافی برادر زاده و شهرت همگی كافی می باشد( با ارائه درخواست كتبی 
به شماره وارده 24003992 مورخ 97/2/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی كه امضا 
شهود آن ذیل شماره 7461 مورخ 96/12/10 به گواهی دفترخانه 241 اصفهان رسیده است 
مدعی است كه سند مالکیت آن بدون علت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملك فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 217103 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان )275 كلمه، 

3 كادر(
حصر وراثت

5/51  آقای حســین صالحی قلعه ناظری دارای شناسنامه شماره 5490056800 به شرح 
دادخواست به كالسه 297/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان قربانعلی صالحی به شناسنامه 411 در تاریخ 1396/12/5 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیر 
صالحی قلعه ناظــری، ش.ش 20، ت.ت 1361/4/14 فرزند پســر 2- رضا صالحی قلعه 
ناظری، ش.ش 314 ، ت.ت 65/8/14 فرزند پسر 3- حسین صالحی قلعه ناظری، ش.ش 
5490056800، ت.ت 1373/6/5 فرزند پسر 4- راضیه صالحی قلعه ناظری، ش.ش 27 
 ، ت.ت 62/6/30 فرزند دختر 5- شــهربانو قنبری، ش.ش 1، ت.ت 1341/1/2 همســر 
6- ام كلثوم جعفری قلعه ناظر، ش.ش 1، ت.ت 1313/2/22 مادر 7- عباس صالحی قلعه 
ناظری، ش.ش 210، ت.ت 1307/8/9 پدر.  اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 215361 شعبه اول شورای حل اختالف بخش كرون )181 كلمه، 2 كادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

5/70 شماره آگهی: 139703902004000166 شماره پرونده: 139304002004000469 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9301657 تمامی ششدانگ عرصه و اعیان 
یکبابخانه پالك شــماره 2236/4 باقیمانده قطعه دوم تفکیکی به مساحت 310 متر مربع 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان) كه در راســتای استانداردسازی به پالك 2236/105 تغییر 
یافته است( به آدرس: اصفهان،  خیابان هشت بهشت،  خیابان ملك جنوبی، بن بست فرشته) 
فرعی 19(، منزل آخر سمت چپ، پالك 131، كدپستی 47513-81547 كه اسناد مالکیت 
آن در صفحات 484 و 576 دفاتر 14 و 95 امالك ذیل ثبت های شماره 1869 و 12900 و 
با شماره های چاپی 285678 و 285679 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: به طول 
14 متر به دیوار پالك های 2236/6 و 2236/9 شــرقًا: به طول 22/80 متر پی مشترك با 
قطعه اول تفکیکی جنوبًا: اول به طول 9/20 متر پی است مشترك با قطعه اخیر الذكر دوم 
به طول 4 متر درب و دیواریســت به كوچه احداثی غربًا: به طول 22/80 متر به دیوار قطعه 
افرازی كه طبق نظر كارشناسان رسمی پالك فوق عبارتست از: الف: یك منزل مسکونی 
به مســاحت عرصه حدود 310 متر مربع و حدود 320 متر مربع اعیانی در دو طبقه )پیاده و 
سواره( با اسکلت دیوار باربر با ستون فلزی و سقف تیرآهن و آجر) طاق ضربی(، نما سنگ، 
كف موزائیك، درب داخلی چوبی، درب و پنجره خارجی آهنی و آلومینیوم، دیوارها و سقف 
رنگ و نقاشی، آشپزخانه- حمام و دستشویی تا سقف كاشی، كف سالن و اتاق های هم كف 
سرامیك، سقف ایزوگام، سیستم گرمایش پکیچ، سیستم سرمایشی كولر و دارای امتیازات 
آب و برق و گاز و قدمت بنا حدود 33 سال می باشــد  ودر حال حاضر به صورت دفتر كار از 
آن اســتفاده می گردد. ب: متراژ اعیانی زیرزمین حدود 75 متر مربع با كف موزائیك بدنه 
ســرامیك و كابینت ام دی اف و درب و پنجره خارجی آهنی با حفاظ می باشد. ضمنا متراژ 
اعیانی پالك مذكور با احتساب 75 متر مربع زیرزمین، حدود 395 متر مربع می باشد. ملکی 
خانم پروین سمسارزاده اصفهانی و آقای ســید جواد بحرانی اصفهانی)بالسویه( كه طبق 
گواهی حصر وراثت شماره 2185 مورخ 1393/04/31 شــعبه دهم شورای حل اختالف 
اصفهان آقای ســید جواد بحرانی اصفهانی اصفهانی فوت نموده و ورثه حین فوت ایشان 
عبارتند از: پروین سمسارزاده اصفهانی، شیما سادات بحرانی اصفهانی و سید حامد بحرانی 
اصفهانی و سید محمدرضا بحرانی اصفهانی(  )توضیحًا بر اساس نامه شماره 4046 مورخ 
94/11/29 دفترخانه 15 اصفهان و بر اساس تصویر شناسنامه و كارت ملی نام احد از ورثه 
نامبرده پروین سمسار زاده اصفهانی می باشد كه در گواهی حصر وراثت نام مشارالیها پروین 
السادات نوشته شده است( كه طبق اسناد رهنی شــماره 135765 مورخ 1384/05/13 و 
146241 مورخ 1386/07/18 و سند صلح حقوقی 149947 مورخ 1387/07/25 تنظیمی 
در دفتر اسناد رسمی شــماره 15 اصفهان در رهن بانك اقتصاد نوین واقع می باشد و طبق 
اعالم بانك تا تاریخ 1397/06/12 دارای بیمه می باشــد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 97/05/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 

چهارراه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه یازده میلیارد ریال شروع و به هر كس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/05/11 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موكول 
می گردد. توضیحًا جهت شركت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چك تضمین شده 
بانك ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده كالسه فوق به همراه 
تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید كل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالك ســپرده نماید.  م الف:215916 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)715 كلمه،

 7 كادر(
ابالغ رای

5/89 شماره دادنامه: 9709970350800637 شــماره پرونده: 9609980350800979 
شماره بایگانی شعبه: 961119 خواهان: آقای حسین شکیبافر فرزند محمد علی با وكالت 
آقای مهزیار كاوه فرزند احمد به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت ضلع شرقی دادگستری 
كوچه شــهید صادقی جنب نانوایی ســاختمان عدل واحد 3، خواندگان: 1- آقای مجتبی 
ســنقر زاده فرزند عباس به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ باهنر ك 17 شهریور 
زمین های اداره برق فاز 1 جنب كوچه شهید رجایی، 2- آقای محمد علی كفایی اصفهانی 
به نشــانی اصفهان خ بزرگمهر ك شماره 76 شــهید قائدان پ 15، خواسته: صدور حکم 
ورشکســتگی، رای دادگاه:  در این پرونده خواهان آقای حسین شــکیبا فر با وكالت آقای 
مهزیار كاوه دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- اداره تصفیه وامور  ورشکستگی  اصفهان 
2- آقای محمد علی كفایی اصفهانی 3- مجتبی سنقرزاده به خواسته صدور حکم به اعالم 
ورشکســتگی تقدیم و بیان كرده كه در زمینه خرید و فروش لوازم و قطعات برقی فعالیت 
داشته كه به سبب مشکالت بوجود آمده ناتوان از پرداخت در دیون خود می باشد و درخواست 
صدور حکم ورشکستگی دارد، دادگاه  جهت احراز موضوع، موضوع را به كارشناسی رشته 
حسابداری ارجاع كه كارشناس برگزیده دادگاه در نظریه بیان كرده اند میزان بدهی خواهان 
46999149746 ریال بدهی و مبلغ 29792755140 زیان انباشته داشته و فاقد دفاتر بوده 
و به سبب اخذ وجوه مضاربه ای و معامله در كردستان عراق و عدم امکان برگشت سرمایه 
متحمل  زیان شــده و چك های قابل توجهی در تاریخ 1393/12/10 از ایشان برگشت و 
به سبب بدهی های مالی زندانی است دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به 
اینکه خوانده حسب پروانه شماره 0330165964 اتحادیه خدمات وسایل نقلیه سنگین در 
خرید و فروش اموال غیر منقول فعال كه حسب بند 1 ماده 2 قانون تجارت عملیات تجاری 
محسوب می گردد و نظر به اینکه خواهان حسب مســتندات موجود و نظر كارشناسی در 
پرداخت دیون خود متوقف و قادر  و تادیه دیون خود نمی باشــد و نظر به اینکه حسب ماده 
412 قانون تجارت و ورشکســتگی تاجر در پرداخت دیون وی حاصل می گردد بنابراین 
توقف و ورشکســتگی خواهان به نظر دادگاه ثابت بوده و مستندا به مواد 412، 415 و 416 
و 417 و 433 و 536 و 537 قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 
 حکم به اعالن ورشکستگی با تاریخ توقف 1393/12/10 صادر و اعالم می گردد و ضمن

 صدور حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم می گردد تا توسط اداره تصفیه 
نسبت به اجرای مهر و موم و تصفیه اموال ایشان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا ختم 
تصفیه اقدام گردد رای صادره به طور موقت قابل اجرا بوده و حسب مواد 536 و 537 قانون 
تجارت از طرف تاجر ظرف ده روز قابل اعتراض و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف 
یك ماه و از طرف اشــخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو مــاه از تاریخ اعالن قابل 
اعتراض در این دادگاه می باشد ضمنا نوع ورشکستگی با توجه به نداشتن دفاتر قانونی و عدم 
اعالم ظرف سه روز به تقصیر می باشد. م الف: 208589 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )510 كلمه، 5 كادر(  
ابالغ رای

5/90 شماره دادنامه: 9509970350401190 شــماره پرونده: 9409986110600461 
شماره بایگانی شعبه: 950048 خواهان: آقای مجید صرخه فرزند علی با وكالت آقای كیان 
ساعدی فرزند عبدالزهرا به نشانی اهواز كیانپارس نبش 4 شرقی مجتمع امین ط 4 واحد 24، 
خوانده: آقای علیرضا قاسمی فرزند احمد به نشانی اصفهان خیابان ارتش جنب پل هوایی 
حسین آباد نمایشگاه اتومبیل قاسمی، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 

دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجید صرخه 
فرزند علی با وكالت آقای كیان ســاعدی فرزند عبدالزهرا به طرفیت آقای علیرضا قاسمی 
فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه 2 فقره چك به شماره های 325346-93/1/5 بانك 
صــادرات و 676419-93/1/17 بانك ملت جمعا به مبلغ 289/200/000 و با احتســاب 
خسارات دادرســی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چك موضوع دعوی 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 95/8/11 حضور به هم نرسانده 
و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقا دین، دعوی 
خواهان را وارد تشخیص، مستندا به ماده 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 
1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 289/200/000 ریال و 
با احتساب هزینه دادرســی به مبلغ 9/140/000 ریال، حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و نیز 
خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران كه از تاریخ 
سررســید چك لغایت زمان اجرای حکم كه در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد 
در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابــل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 208587 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )307 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ رای

5/91 شماره دادنامه: 9509970350400755 شــماره پرونده: 9409980350401037 
شماره بایگانی شعبه: 941118 خواهان : آقای ولی اله اسماعیلی فرزند اسمعیل به نشانی 
اصفهان خیابان عالمه امینی غربی كوچه حق شــناس  پالك 30  واحــد 2 ، خواندگان : 
1- آقای عباس جباریان 2 - آقای محمد نوربخش حبیب آبادی 3 - آقای محمد ظریفی 
شعار با وكالت سعید افراز همگی به نشانی مجهول المکان ، خواسته : اعتراض به عملیات 
اجرایی ) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ( ،گردشــکار : داداگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید . 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای ولی اله اسماعیلی بطرفیت آقایان محمد ظریفی شعار و 
محمد نوربخش حبیب آبادی - عباس جباریان بخواسته اعتراض به عملیات اجرایی موضوع 
ماده 147 قانون اجرایی احکام مدنی در پرونده كالسه اجرایی 940135 شعبه چهارم اجرای 
احکام حقوقی اصفهان با این توضیح كه یکدســتگاه كامیون خاور به شماره انتظامی 141 
ع 53 - ایران 11 را طی قولنامه عادی مورخ 1394/1/20 از خوانده ردیف سوم خریداری 
و ضمن بیمه نامه شــماره 1/396/32953/205 بتاریخ 1394/5/11 در نزد شركت بیمه 
ایران بنام خود نموده  ولیکن در پرونده كالسه اجرایی فوق الذكر به جهت مالکیت رسمی 
آن بنام خوانده ردیف آخر و مدیون بودن در برابر دیگر خواندگان توقیف گردیده و بشــرح 
خواسته درخواست رسیدگی داشته است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خواندگان 
با استحضار از وقت رسیدگی مورخه 95/5/24 حضور بهم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان با توجه به تقدم خرید خواهان نسبت به 
زمان توقیف كامیون خاور فوق الذكر وارد تشخیص مستندا به مواد 147 قانون اجرای احکام 
مدنی و 198 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر رفع توقیف از كامیون در پرونده كالسه 
اجرایی 940135 اجرای احکام صادر و اعالم میگردد ایــن رای غیابی بوده و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد . م الف: 208578 شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )343 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/253 شماره ابالغنامه: 9710100350304846 شماره پرونده: 9709980350300357 
شماره بایگانی شعبه: 970391  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمدرضا عزیزی فرزند كیامرز، خواهان آقای مصطفی نخ كوب دادخواســتی به طرفیت 
خوانده آقای محمدرضا عزیزی فرزند كیامرز به خواســته مطالبه وجه چك مطرح به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 305(  ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709980350300357 
شــعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبــت و  وقت رســیدگی   مورخ  
1397/06/12 ســاعت 10/30 تعیین كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یك نوبت در یکی ازجراید كثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود،  نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:217625 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )166 كلمه، 

2 كادر(
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بهره مندی مادران باردار از سبد تغذیه رایگان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

چهره روز

 مدیرکل بنیاد شهید استان:
خدمت به خانواده شهدا 

افتخاری برای مسئوالن است
مالقات عمومی مدیرکل و معاونین ستادی بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران چهار محال و بختیاری 
با جامعه ایثارگری در بنیاد شهرســتان شهرکرد 
برگزار شــد.فریبرز نجفی، مدیرکل بنیاد شهید 
چهار محــال و بختیاری در ایــن دیدارها گفت: 
خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران برای مدیران 
و مسئوالن افتخاری بزرگ محسوب می شود و ما 

قدردان چنین خانواده های بزرگواری هستیم.
وی در این مالقات با تاکید بر اینکه خانواده های 
شاهد و ایثارگر تمام هستی خود از جمله سالمتی 
و زندگی عزیزان خود را فــدای آرامش و امنیت 
این مرز و بوم کردند، اظهار داشــت: هرچه داریم 
به برکت مجاهدت شــهدا و این عزیزان داریم و 
باید سختی هایی که بر ایشــان وارد شده است را 

جبران کنیم.

 بهره مندی مادران باردار
 از سبد تغذیه رایگان

در ســال جاری، ۸۰ هزار مادر باردار در کشور سبد 
تغذیه رایگان دریافت کردند.زهرا عبدالهی، مدیر کل 
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در نشست 
با رؤسای شبکه های بهداشت چهارمحال و بختیاری 
گفت: یکی از مهم ترین برنامه های طرح تحول نظام 
سالمت بهبود تغذیه مادران است، به همین منظور 
در ســال جاری ۸۰ هزار مادر باردار در کشور سبد 
تغذیه رایــگان دریافت کردند.وی افــزود: مادران 
شیرده و باردار نیازمند، پس از شناسایی و استفاده از 
این سبد توانستند وزن مناسب خود و فرزندان شان 
را به دست آوردند. عبدالهی همچنین  از تدوین آیین 
نامه بهبود تغذیه در محیط کار خبر داد و اضافه کرد: 
این برنامه در قالب بسته سالمت کارکنان تنظیم و 

تدوین شده است و از ماه آینده اجرایی می شود.

سرپرست سازمان همیاری 
شهرداری ها معرفی شد

سرپرست ســازمان همیاری شهرداری های استان 
چهارمحال و بختیاری معرفی شــد.اقبال عباسی، 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با صدور ابالغی، 
»سجاد موســویان« را به عنوان سرپرست سازمان 
همیاری شهرداری های استان معرفی کرد.پیش از 
این به ترتیب احسان امانی بابادی و کیانوش نادری 
بلداجی، سرپرست سازمان همیاری شهرداری های 
چهارمحال و بختیاری و قاسم شهبازی، مدیرعامل 

این سازمان بود.

 برخورد پژو با گاردریل 
یك كشته بر جاي گذاشت

رییس پلیس راه فرماندهي انتظامي چهارمحال و 
بختیاری گفت: برخورد یك دستگاه سواري پژو با 
گاردریل در محور شــلمزار به شهرکرد یك کشته 
بر جاي گذاشت. سرهنگ رحمت ا...نجفي، رییس 
پلیس راه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کارشناس 
پلیس راه علت وقوع این حادثه را تخطي از سرعت 

مطمئنه توسط راننده این خودرو اعالم کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در حال حاضر قریــب به ۲۲ میلیارد 
تومان پروژه از دســتگاه های اجرایی به بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی استان واگذار شده است.
سهراب رییســی در شــورای هماهنگی شهرستان 
شهرکرد با اشــاره به آســفالت معابر روستایی اظهار 
داشــت: تاکنون یك میلیون و 3۰۰ هزار متر مربع از 
معابر روستاییان در استان آسفالت و 3۰۰ هزار متر مربع 
دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و با توجه به فعالیتی 
که در روستاها شــکل گرفته چهره روســتاها تغییر 
کرده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 5۰ درصد 
واحدهای مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شده 
است، افزود: مسکن یك صنعت پیشران است و برای 
مردم به عنوان یك دغدغه مهم و اصلی به شمار می رود 
که اگر این دغدغه مردم رفع شود به دنبال آن بسیاری 
از مشکالت شان رفع و اشــتغال الزم ایجاد می شود و 
بسیاری از واحدهای مربوطه رونق خواهد گرفت و در 
صورت وجود زمین در شهرها و روستا آمادگی داریم در 
بحث تولید مسکن انبوه و با قیمت مناسب و تسهیالت 

ارزان قیمت اقدام کنیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: در شهرکرد نیز 1۲۰ واحد مسکن 
شــهری در دســت احداث داریم که تعدادی از این 
واحدهای برای جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد 
است.رییسی با اشاره به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
به متقاضیان خاطرنشان کرد: با تدابیر اندیشیده شده 
جهت مقاوم سازی و ساخت مســکن های روستایی و 

شهری تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت 
می شود که تاکنون اســتقبال خوبی از این مهم شده 
است.وی یکی از مشکالت بنیاد در حوزه ساخت مسکن 
را کمبود زمین عنوان کرد و گفت: اگر دســتگاه های 
اجرایی در تامین زمین با بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
همکاری کنند، ما آمادگی داریم که ساالنه 1۰۰۰ واحد 
مســکونی را برای متقاضیان احداث کنیم همچنین 
آمادگی داریم که پروژه های مســکن را با تسهیالت 
قرض الحســنه و کارمزد ۲ درصد با مشارکت مردم، 
صاحبان امــالک، شــهرداری ها و دهیاری ها و حتی 
ادارات دولتــی و تعاونی مســکن ادارات انجام دهیم 
که  در حال حاضر قریب به ۲۲ میلیارد تومان پروژه از 

دستگاه های اجرایی به بنیاد مسکن واگذار شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان آمادگی دارد در حــوزه پروژه هــای اجرایی 
دستگاه های استانی ورود پیدا کرده و با توجه به اینکه 
این نهاد یك دستگاه فنی و تخصصی است به بهترین 

نحو کارها را به انجام برسانیم.
رییســی با اشــاره به واگذاری تکمیل پروژه منظریه 
شهرکرد به بنیاد مســکن خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه تاکنون عقد قراردادی صورت نگرفته؛ اما کارگاه 
ما فعال و در حال انجام کار اســت و بدون شك کار در 
این شهرک در زمان مناسب به پایان خواهد رسید، به 

شرط آنکه دستگاه ها در کنار ما و با ما همکاری کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه بنیاد مســکن یك نهاد انقالبی 
با حجــم کاری زیاد و منابع اعتبارات محدود اســت، 
بیان کرد: بخشــی از اعتبارات ما افزایش چشمگیری 
داشــته؛ اما هنوز این اعتبارات پاســخگوی مطالبات 
مردم و اجرای پروژه های عمرانی نیســت؛ بنابراین به 
مساعدت مســئوالن در راســتای اجرای پروژه های 
روستایی نیازمندیم؛ چرا که کار در روستاها یك فعالیت 

ماندگار است.
وی با اشــاره به تسهیل شــرایط پرداخت تسهیالت 
احداث مسکن روســتایی و شــهرهای زیر ۲5 هزار 
نفر توســط بانك ها ادامه داد: با توجه به رایزنی که با 
بانك های عامل انجام شــد مقرر گردید تا در راستای 
پرداخت تسهیالت نیازی به کسر اقساط و سایر موارد 
نباشــد و ضمانت های زنجیره ای را براساس بخشنامه 

قبول و تسهیالت را به متقاضیان پرداخت کنند.
وی گفت: اگر استان ما با نام اســتان کمتر برخوردار 
شــناخته شــده از لحاظ اقتصادی محروم است که 
این مهم با تالش همه جانبه مســئوالن اســتان رفع 

خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری ضمن اعالم آمادگی همه جانبه این نهاد جهت 
کمك به روســتاها بیان کرد: امیدوارم با فعالیت های 
عمرانی که توسط این نهاد انقالبی در شهرها و روستاها 
انجام می شــود بتوانیم نقش خوبی در ایجاد اشتغال، 

عمران و آبادانی داشته باشیم.

اعتبارات بنیاد مسکن استان پاسخگوی مطالبات مردم نیست

مدیرکل دفتر آموزش فنی و حرفــه ای وزارت آموزش و پرورش 
در سفر به شهرکرد گفت: امسال 3۷5 میلیارد ریال اعتبار برای 
تجهیز هنرستان های فنی و حرفه ای در سراسر کشور اختصاص 
داده شده است.سید محسن حســینی مقدم افزود: این اعتبار در 
صورت ابالغ، قبل از شروع ســال تحصیلی جدید، بین استان ها 
توزیع می شــود.وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته 5۲۰ 

میلیارد ریال بود، اضافه کرد: در ســال ۹۶ همچنین ۹۰ میلیارد 
ریال از محل درآمد حاصل از فروش گاز برای تجهیز هنرستان ها 
هزینه شد.حسینی مقدم ادامه داد: محتوای آموزشی هنرستان ها 
و مراکز فنی و حرفه ای نیز در راســتای ارتقای دانش فنی و نیاز 
بازار کار تغییر یافته و به روزرســانی تجهیزات این مراکز هم در 

اولویت قرار دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰۰ هزار هنرجو در هفت هزار 
هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش در سراسر کشور مشغول 

به تحصیل هستند.
حسینی مقدم همچنین گفت: از سال تحصیلی آینده، رشته های 
جدید شامل بیمه و بانکداری، گردشگری و مکانیك و صنایع در 

هنرستان های فنی و حرفه ای کشور دایر می شود.

اختصاص ۳۵۷ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان ها

  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری:  

توسط دانش آموز چهارمحالی صورت گرفت؛
کسب رتبه ۱۰ گروه آزمایشی 

علوم ریاضی در کنکور ۹۷
دانش آموز چهارمحال و بختیــاری رتبه 1۰ 
کشور در گروه آزمایشــی علوم ریاضی و فنی 

آزمون سراسری سال ۹۷ را کسب کرد.
»عرفان مظفری وانانی« دانش آموز دبیرستان 
تیزهوشان شهید بهشــتی ناحیه دو شهرکرد، 
رتبه 1۰ در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
آزمون سراسری سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور را از آن خود کرد.این دانش 
آموز بــا بیان اینکــه برای شــرکت در کنکور 
سراســری در هیچ کالس تقویتی و آموزشی 
شرکت نکرده بود، عامل موفقیت خود را تالش، 
پشتکار و توکل بر خدا بیان کرد. وی گفت: برای 
موفقیت در کنکور، روزانه ۶ تا 1۰ ساعت مطالعه 

درسی داشتم.

ابالغ وقت رسیدگی
5/229 شماره ابالغنامه: 9710103633103001 شماره پرونده: 9609983633101249 
شماره بایگانی شعبه: 961268  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
محمد مهدی سالمیان فرزند رحیم،  خواهان  آقایان علی و نظر علی رضائی فرزند حسنعلی 
با وکالت جواد رضائی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای محمد مهدی سالمیان فرزند 
رحیم به خواسته اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه )اصفهان شهرستان خمینی شهر 
بلوار دانشجو دادگستری شهرســتان خمینی شــهر اتاق 26(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983633101249 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/7/14 و ساعت 10/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:1427 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/230 شماره: 477/96 به موجب رای شماره 1665 تاریخ 96/9/8 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد مستاجران 
فرزند اسماعیل به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/2/7 لغایت اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ 297/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له قرض الحســنه حضرت حجت بــا مدیریت عاملی نعمت 
طاهری با وکالت فاطمه بهمن زیاری به نشانی اصفهان خ شمس آبادی متقابل بانک سینا 
ط 2 واحد 205 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:215913 شعبه چهارم 
 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )203 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

5/231 شماره: 1962/96 به موجب رای شماره 38 تاریخ 97/1/15 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد غالمپور 
فرزند عباس به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خسارات دادرسی  و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له عباســعلی بلوری فرزند رمضانعلی با وکالت علیرضا هاشمیان به 
نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه 3 
واحد 3 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید. م الف:215724 شــعبه چهارم 
 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )198 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

5/232 شماره: 1956/96 به موجب رای شماره 56 تاریخ 97/1/15 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ها 1- داریوش 
جعفری فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان 2- فریدون حاجی هاشمی به نشانی خمینی 
شهر خ پلیس پارکینگ روبه روی درب ستاد فرماندهی محکوم اند به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/925/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له فریبرز کوچکی فرزند علی محمد 
با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشکی غدیر طبقه 3 واحد 3 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:215729 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/234 شماره دادنامه: 9709973633100353 شماره پرونده: 9609983633100895 
شماره بایگانی شعبه: 960912، خواهان: آقای جعفر سرتیپی فرزند حسین با وکالت آقای 
علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار 
آزادگان مجتمع دندانپزشــکی غدیر طبقه سوم واحد ســوم، خواندگان: 1- آقای حسین 
جهانی فر فرزنــد حبیب اله، 2- آقای حمیدرضا امیر یوســفی فرزند رجبعلی به نشــانی 
اصفهان خمینی شهر خ پاســداران غربی کوی مهستان خ گلســتان کوچه 7 غربی پ 
12 کد 8413693739، خواســته: مطالبه وجه چک،  دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای جعفر ســرتیپی با وکالت آقای علیرضا هاشمیان به طرفیت آقایان 
حسین جهانی فر و حمیدرضا امیر یوســفی به خواسته مطالبه مبلغ 442/700/000 ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه به استناد شــش فقره چک به شماره 
هــای 502737-96/3/28 و 502735-96/4/15 و 802476-96/3/30 و 802477-
96/4/20 و 401547-96/2/30 و 401546-96/3/30 کــه خوانــده ردیف اول صادر 
کننده و خوانــده ردیف دوم ظهرنویس چکها بــوده اند با توجه به خواســته خواهان و با 
توجه به اینکه وجود اصل مســتند دعوی در ید خواهان حاکی از اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه آنرا دارد و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاعی در قبال خواســته خواهان بعمل نیاورده اند  علــی هذا دعوی خواهان 
وارد تشــخیص دادگاه مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقــالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلــغ 442/700/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 26/322/500 ریال بابت خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم که واحد اجرای احکام در زمان اجرا بر اساس 
شاخص بانک مرکزی احتساب خواهد نمود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازانقضای مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 215738 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر )333 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/235 شماره دادنامه: 9709973633100528 شماره پرونده: 9609983633101074 
شماره بایگانی شعبه: 961092، خواهان: آقای نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با وکالت 
آقای علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشــانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای 
بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد سوم، خوانده: آقای منصور باقی 
فرزند اسداله، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با استعانت از خداوند متعال و ضمن اعالم 
ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
مطروحه آقای علیرضا هاشمیان به وکالت از آقای نعمت اله حاج هاشمی به طرفیت آقای 
منصور باقی به خواسته مطالبه وجه چک شماره 444148 به مبلغ 335/000/000 ریال 
عهده بانک صادرات شعبه شریف رهنان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از ناحیه خوانده و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه از توجه به گواهینامه عدم  پرداخت صادر شده 
از بانک صادرات خمینی شهر و همچنین مطالب معنونه در شرح دادخواست تقدیمی و به 
لحاظ اینکه خوانده دعوی همین جلسه رسیدگی حاضر نگردیده تا مدافعات وی استماع 
و مورد بررســی قضائی قرار گیرد و علی الخصوص اینکه وجود سند تجارتی)چک( در ید 
خواهان ظهور در استدام ذمه خوانده دارد و دلیلی بر تعارض با آن مطرح نشده است مستندا 
به مفاد ماده 320 قانون تجارت و مواد 2 و 17 قانون صدور چک و مواد 198، 502، 519، 
520 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق العنوان و هم چنین پرداخت مبلغ 11/185/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به انضمام احتساب تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ اجرای حکم برابر با نرخ شــاخص بانک مرکزی صادر و اعالم 
میگردد. رای اصداری غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی در همین دادگاه و 
پس از انقضای مدت مزبور ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 215739 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/236 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 853/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/20 روز شــنبه 97/6/24 ، 
مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی خمینی شهر محله اسفریز 
ک شهید علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: وحید فرجی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال 4 فقره سفته به شماره های 602748 و 602749، 867314، 
467433 به انضمام خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،  دالیل 
خواهان: کپی حواله قرض الحسنه و عدم برگشــت حواله، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی 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 است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 215754 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
تبصره 1 ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت

5/237  شــماره: 970720671714372-97/5/8 چون آقای خداداد آتشگران خوزانی 
فرزند امیرآقا  مالک سی و سه هفتادم سهم مشاع باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از سی 
و هفت سهم و یک دوم سهم ششــدانگ پالک 82/211 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 60 دفتر 373 باســتناد تبصره 1 ماده 105 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت درخواســت پرداخت بهای اعیانی را نموده طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری بهای یک – هشتم اعیانی مبلغ 231/000 ریال تقویم و از طرف نامبرده مبلغ 
مذکور به صندوق ثبت تودیع شده است و طبق اظهار متقاضی ذینفع خانم حبیبه شفیعی 
خوزانی فاقد نشانی است لذا مراتب یکبار آگهی می شود تا ذینفع برای اخذ مبلغ سپرده به 
این اداره مراجعه و یا چنانچه مدعی تضییع حقی است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی به دادگاه صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نماید در صورت 
عدم تسلیم گواهی طرح دعوی این اداره سند مالکیت مالک را بدون استثنا بها اعیانی صادر 
خواهد کرد. م الف: 215888 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/238 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2895/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/25 روز دوشنبه 97/6/26 
، مشــخصات خواهان: امین یداللهی فرزند احمد به نشانی خمینی شهر منظریه خ شهید 
یزدان پناه پ 15، مشــخصات خوانده: اله داد نظری فرزند خداداد، خواســته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ 7/600/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه،  دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی 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 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: 215930 شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/239 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 

شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 2893/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 11/20 روز شنبه 97/6/26 ، 
مشخصات خواهان: امین یداللهی فرزند احمد به نشــانی منظریه خ یزدان پناه غربی پ 
15، مشخصات خوانده: امیر قاسمی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال 
به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه،  دالیل خواهان: کپی چک و کپی 
گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 رسیدگی حاضر گردد.م الف: 215929 شعبه چهارم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5/227 شماره نامه: 9710113749100830 شــماره پرونده: 9609983749100255 
شــماره بایگانی شــعبه: 960447 طی دادنامه شــماره 970997374910632 مورخ 
97/04/11 شــعبه اول دادگاه عمومی دهاقان پرونده کالسه 9609983749100255 
متهم سیامک داداشی حصاری به اتهام معاونت در حمل و نگهداری 29 کیلوگرم تریاک 
از طریق تســهیل ارتکاب جرم با در اختیار قرار دادن خودرو در مورخه 96/4/14 در شهر 
دهاقان محکوم به 5 ســال حبس تعزیری و پرداخت یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت و تحمل سی ضربه شالق محکوم می گردد رای صادره غیابی 
ظرف 20 روز قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان است. م الف: 217551 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی 

دهاقان )116 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/204 شماره ابالغنامه: 9710100351103444 شماره پرونده: 9709980351100068 
شماره بایگانی شــعبه: 970068  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای آقارضا نیل فروش زاده فرزند محمدعلی، خواهان  آقای علی اکبر شــاکری فرزند 
عید محمد دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقارضا نیل فروش زاده فرزند محمد علی به 
خواسته تسلیم  مبیع و تنظیم سند رســمی ملک مطرح که به این شعبه )اصفهان خیابان 
جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشتی واحد 208(  ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9709980351100068 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/31 و 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:199353 
 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی(  )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/203 شماره ابالغنامه: 9710100354803264 شماره پرونده: 9509980360000563 
شماره بایگانی شعبه: 970552  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای مهدی حاجی تقی لو 
فرزند سهراب، شاکی فرهاد جبار فام شکایتی علیه مهدی حاجی تقی لو فرزند سهراب با 
موضوع انتقال مال غیر مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9509980360000563 شــعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 
122 جزایی ســابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/31 ســاعت 12 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یــک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود،  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:199222 
 شــعبه 122 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان)122 جزایــی ســابق( )166 کلمه، 

2 کادر(
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بیمه شدگان تامین اجتماعی 
مراقب کاله برداران باشند

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی، دریافت 
هرگونه وجه بابت صدور کارت هوشــمند درمان 
را رد کرد.»ســیدتقی نوربخــش« در واکنــش 
به تماس تلفنی ســودجویان با بیمه شــدگان و 
مســتمری بگیران تامین اجتماعی بــرای ارائه 
کارت هوشــمند درمان تامین اجتماعی در ازای 
دریافت وجه، گفت: این موضوعی است که بارها 
هشدار داده ایم؛ چرا که هیچ وجهی در ازای ارائه 
این نوع خدمات توسط سازمان تامین اجتماعی 
دریافت نمی شــود. وی در تشــریح روند صدور 
کارت الکترونیک ســامت، افزود: ما هنوز برای 
صدور کارت الکترونیک سامت اقدام نکرده ایم، 
اما افراد می توانند در مراکز ملکی تحت پوشــش 
سازمان که نسخه الکترونیکی در حال تولید است 
یا مراکز طرف قرارداد، با ارائه کد ملی از خدمات 
سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: جمع آوری 
دفترچه هــای درمانی زمانی انجام می شــود که 
بخواهیم »کارت الکترونیک سامت« صادر کنیم، 
ضمن اینکه در شــرایط کنونــی در مراکز ملکی 
تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی، نیازی 
به ارائه دفترچه درمانی نیســت و بیماران تنها با 
ارائه کد ملی از تمام خدمــات آن مرکز بهره مند 

خواهند شد.

 نجات گردشگران گرفتار 
در ارتفاعات »چشمه ناز« سمیرم

رییس جمعیــت هــال احمر ســمیرم گفت: 
گردشــگران گرفتــار در ارتفاعات چشــمه ناز 
ونک سمیرم، توســط امدادگران جمعیت هال 
احمر نجات یافتند.»ســید نورمحمد موسوی« 
درخصوص حادثه گرفتار شــدن گردشگران در 
ارتفاعات ســمیرم اظهار کرد : طی تماس تلفنی 
آتش نشانی شــهر »ونک« مبنی بر گرفتارشدن 
دو نفر ازمسافران که قصد کوه پیمایی درمنطقه 
گردشگری »چشــمه ناز« را داشــتند، عملیات 
امدادی در دستور کار قرار گرفت. به گفته رییس 
جمعیت هال احمر سمیرم دو تیم امداد و نجات 
کوهستان به همراه دو دستگاه خودرو و آمبوالنس 

برای نجات این گردشگران اعزام شدند.

  حریق کارخانه تولیدموکت 
               و نمد حبیب آباد اطفا شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان، گفت: انبار و کارخانه تولید 

موکت و نمد در حبیب آباد دچار حریق شد.
»محمد شریعتی« با بیان اینکه حریق کارخانه و 
انبار نمد و موکت، به ستاد فرماندهی آتش نشانی 
اصفهان اعام شد، اظهار کرد: برای اطفای حریق و 
امدادرسانی به این حادثه، نیروهای امدادی از پنج 
ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. 
وی با بیان اینکه این حادثــه در جاده حبیب آباد 
اعام شده اســت، اضافه کرد: درحال حاضر یکی 
از سوله های این کارخانه دچار حریق شدید شده 
است. سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان افزود: در حال حاضر نیز 
لودر و دســتگاه های تنفسی برای امدادرسانی به 

محل حادثه اعزام شد.

 دستگیری سارق طالجات 
           زنان کهنسال در اصفهان

ســارقی که با ترفندی خاص ، طاجــات زنان 
کهنسال را سرقت می کرد، در عملیات ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناسایی و 
دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
گفت: در پی اعام شکایت تعدادی از زنان کهنسال 
مبني بر ســرقت طاجات آنان توسط یک مرد 
جوان، موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار 

ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ  »حسن یاردوستی«  ادامه داد  : ماموران 
پس از انجــام تحقیقات میدانــی و به کارگیری 
اقدامات علمی خاص، موفق شــدند هویت فرد 
سارق را به دســت آورده و طی هماهنگی با مقام 
قضائی، فرد مذکــور را در عملیاتــی غافلگیرانه 
دســتگیر کنند.این مقام مســئول افزود: متهم 
تحت عنوان فرد خیر به زنان کهنسال مراجعه و با 
ترفندی خاص اقدام به سرقت طاجات این زنان 
می کرد که الزم است در این خصوص خانواده ها 
مراقبت بیشتری از مادران کهنسال خود داشته 
باشند. به زنان کهنسال نیز سفارش می کنیم هیچ 
گاه فریب ظاهر افــراد را نخوردند و به حرف های 

آنها اعتماد نکنند.

عکس  روز 

ریشه کنی »هپاتیت c«  تا سال 1410 در ایران

پیشنهاد سردبیر:

 سقوط هواپیمای مکزیک
 با ۱۰۰ مسافر

 مدیرعامل انجمن خیریه 
ترویج اهدای خون اصفهان:

 از هر سه نفر 
یک نفر به خون احتیاج دارد

مدیرعامل انجمن خیریــه ترویج اهدای خون 
اصفهان گفت: امروزه از هر ســه نفر، یک نفر 
به خون احتیاج دارد؛ بــه همین دلیل اهمیت 
اهدای خون احساس می شود.»حریری«  اظهار 
کرد: این انجمن سازمانی غیرانتفاعی است که 
با هدف کمک به بیماران تاسیس شده است و 
شامل چهار کمیته فرهنگی و تبلیغات، علمی، 
ارتباطات و توسعه است.اعضای این انجمن از 
شناخته شده ترین شهروندان اصفهانی هستند 
و تاش می کنند که محدودیت های سازمان از 
بین برود. وی افزود: امروزه از هر ســه نفر، یک 
نفر به خون احتیاج دارد.در ادامه دبیر انجمن 
خیریه ترویج اهــدای خون اصفهــان گفت: 
در اصفهان 900 خیریه وجــود دارد که 400 
خیریه آن فعال اســت. در اروپا هر نفر در پنج 
خیریه عضویت دارند که همین باعث تســریع 
کار مردم شده است. اگر در اصفهان نیز چنین 
چیزی باشد، قدم های موثری برداشته خواهد 
شد. »مرتضی میرلوحی« با بیان اینکه مشتقات 
خون از خود خون مهم تر اســت، اضافه کرد: از 
مردم درخواســت داریم به کمک بانک خون 
بیایند و اگر 100 هزار نفر پشتیبان این خیریه 
باشند، به یکی از بهترین بانک خون های جهان 

تبدیل می شویم. 

 سرپرست سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی خبر داد:

 ورود ۶ کتاب درسی جدید 
به پایه دوازدهم

سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، از ورود ۶ کتاب نوپدید برای نخستین 
بار به برنامه درسی در پایه دوازدهم خبر داد و 
گفت: تا 1۵ مردادماه، همه کتب درســی پایه 
دوازدهم زیر چاپ می رود.»حیدر تورانی« ظهار 
کرد: چندین درس تحولــی در پایه دوازدهم 
داریم. »مدیریت خانواده و ســبک زندگی«، 
»پسران و دختران«، »ســامت و بهداشت«، 
»جریان شناسی اندیشه های معاصر«، »تاریخ 
اســام«، »علوم و معارف قرآنــی« ۶ کتابی 
هســتند که برای اولین بار تدوین شده و وارد 
مجموعه برنامه درســی می شوند.سرپرســت 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، درباره 
روند آماده سازی کتب درسی نیز گفت: به جز 
کتب پایه دوازدهم مابقی به زیر چاپ رفته اند. 
کتب دوره فنی و حرفه ای پایه دوازدهم جلوتر 

هستند و پیشرفت بهتری دارند.

اخبار

معاون حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: وزارت بهداشت و درمان برای 
تصرف ۲۲ موقوفه اســتان اصفهان جهت خدمات 
درمانی از قبیل بیمارستان، درمانگاه و... به موقوفات 
اســتان ۲۷0 میلیارد ریال اجاره بها و پذیره، بدهکار 
است. حجت االسام »محمود نصر اصفهانی« اظهار 
کرد: ازآنجاکه اداره اوقاف و امورخیریه، متولی اجرای 
امینانه نیات واقفان نیک اندیش و حفظ و حراست از 
موقوفات است، با پیگیری هایی که در این راستا انجام 
داده توانسته است، با اداره بهداشــت و درمان برای 
پرداخت اجاره بها و حق پذیره موقوفات استان که در 
تصرف آن اداره است تفاهم نامه ای را منعقد کند. وی 
افزود: بیش از ۳0 سال است که ۲۲ موقوفه در سراسر 
استان اصفهان در تصرف اداره بهداشت و درمان قرار 
دارد که در این موقوفات بیمارســتان، درمانگاه و... 
ساخته شده و در مجموع نیز ۲۷0 میلیارد ریال این 
اداره به موقوفات استان بدهکار است و با همکاری و 
مساعدت اداره بهداشت و درمان، این مبلغ به زودی به 
موقوفات پرداخت می شود.او اضافه کرد: این موقوفات، 

نیات متفاوتی دارند که اداره اوقاف و امور خیریه پس 
از دریافت اجاره بهای آنها، در راستای اجرای امینانه 
نیات واقفان نیک اندیش آنان اقــدام می کند. نصر 
اصفهانی افزود: براساس تفاهمی که بین اداره اوقاف 
و امور خیریه و اداره بهداشت منعقد شده است، مقرر 
شده ۲0 درصد از این بدهی به صورت نقدی به حساب 
موقوفات واریز شود و مابقی نیز در دیون این اداره ثبت 
و هرساله مبلغی از آن بدهی از محل اعتبارات دولتی 
اداره بهداشت و درمان به حساب موقوفات واریز شود.

 وزارت بهداشت ۲۷ میلیاردتومان
 به اوقاف اصفهان بدهکار است!

وزارت بهداشت

رییس مرکــز تحقیقــات بیماری هــای عفونی و 
گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی، در نشست خبری 
»روز جهانی هپاتیــت« گفت: هپاتیــت یک نوع 
 E, D, C, B, A بیماری عفونی است که  پنج ویروس
اصلی عامل ایجاد آن در بدن اســت و از بین آنها دو 

ویروس B و C خطر بیشتری دارند.
»بهروز عطایی« به تشریح این دو ویروس پرداخت 
و گفت: رویکرد امســال ما، آموزش و اطاع رسانی 
همگانی جهت آشنایی با راه انتقال  هپاتیت به افراد 
است تا با کســب آگاهی، اقدام به پیشگیری از  این 

دو ویروس کنند.
به گفته وی تشــخیص بیماری مزمن هپاتیت B و 
C بدون عامت اســت و در وضعیت حــاد با عائم 
بالینی زردی چشــم و بدن، تهوع و استفراغ و درد 

شکم همراه است.
عطایی با اعام اینکه شــیوع هپاتیت B  در کشور 
کمتر از ۲ درصد و در اســتان 1/۲ درصد است، به  
راه های انتقال هپاتیت B اشاره و عنوان کرد: انتقال 
از مادر به فرزند، انتقال جنســی، انتقالی پوستی و 
مخاط که در بحث پوستی به دلیل عدم رعایت نکات 
بهداشــتی از طریق مکان هایی مانند بیمارستان، 
دندان پزشکی و آرایشگاه، به دیگران انتقال می یابد 

که شایع ترین آن انتقال از مادر به فرزند است.
وی به راه های مورد تایید وزارت بهداشــت، برای 
کنترل هپاتیت B در کشــور اشــاره کرد و گفت:  

واکسیناســیون اجباری نوزادان در  بــدو تولد، از 
سال ۷۲ رایگان انجام می شود که باالی 9۵ درصد، 
اثربخشی داشته اســت؛ همچنین فراخوان عمومی  
برای واکسیناســیون متولــدان ۶8، ۶9 و ۷0 که با 
اســتقبال خوبی همراه بود، توانست میزان 8درصد 
ابتا به بیماری هپاتیت نوع  B را به ۲درصد کاهش 
دهد. وی کسب آگاهی و اطاع رسانی در جامعه برای 
حفظ ســامت افراد را از مهم ترین اقدامات کنترل 

بیماری هپاتیت نوع B   دانست.
عطایی در ادامه یادآور شد: واکسن هپاتیت B تولید 
داخلی اســت و به مقدار نیاز وجود دارد. البته افراد 

بالغ هم می توانند برای مصون ماندن از این بیماری، 
واکسن را با دستور پزشک تزریق کنند. 

رییس مرکــز تحقیقــات بیماری هــای عفونی و 
گرمسیری دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، درباره 
بیماری هپاتیــت  نوع C عنوان کرد: طی دو ســال 
اخیر، داروی خوراکی  هپاتیت C در داخل کشــور 
کشــف  و در دنیا توزیع  شــد؛ پیرو ایــن موضوع، 
 ،C سیاسِت وزارت بهداشــت  برای درمان هپاتیت
شناسایی بیماران مبتا به این ویروس، درمان آنان 
و ریشه کنی هپاتیت C تا ســال 1410شمسی در 

کشور است.

 به گفته عطایی شــیوع هپاتیت C  در کشور کمتر 
از یک درصد و در اســتان حدود یک دهم درصد در 

افراد بالغ است.
وی به راه های انتقال هپاتیت C اشاره و عنوان کرد: 
تزریق مشترک بین معتادان به مواد مخدر، تماس 
جنسی و انتقال خون، از راه های شایع انتقال است؛ 
البته راه های دیگری نیز برای این انتقال وجود دارد.

نتقــال   عطایــی ادامــه داد: بیشــترین راه ا
هپاتیتC،  بیــن معتادان تزریقی اســت که با این 
حســاب باید گفت 40 الی ۵0 درصــد معتادان به 

هپاتیت C مبتا هستند.
عطایی با بیان اینکه در سال 89 حدف و ریشه کنی 
هپاتیت C به صــورت پایلوت در اســتان اصفهان 
اجرایی شــد،افزود: ســال 89 طی یــک فراخوان 
عمومی، چهار هزار نفر مشکوک به ویروس هپاتیت 
C معرفی شدند که 1۵00نفر از این تعداد، مبتا به 

هپاتیت C شناسایی و درمان شدند.
وی افزود: درحال حاضر برنامه  وزارت بهداشــت با 
وجود 90 هزار بیمار مبتا به هپاتیت C در کشور  این 
است  که  با وجود داروی خوراکی که دو سال اخیر 
در ایران تولید شــد، بیماری هپاتیت C باید تا سال 

1410 در ایران  ریشه کن شود.
عطایی برای حفظ سامت افراد و پیشگیری از انتقال 
ویروس هپاتیت C تاکید  کــرد: اجتناب  از تماس 
جنسی بدون پوشش، استفاده از لوازم شخصی مثل 
ناخن گیر، مســواک، خمیر دندان  وتیغ؛ همچنین 
پایبندی به اصول خانواده، به همگان توصیه می شود.

ریشه کنی »هپاتیت c«  تا سال 1410 در ایران

عضو کانون زنان دادگستر استان اصفهان گفت: پذیرفتن نقش های 
مردانه از سوی زنان، آنها را از موقعیت های شغلی بیشتری بهره مند 
کرده و در عین حال موجب افزایش رفتارهای مجرمانه نیز بوده است.

»هاجر آقاعابدی« اظهار کرد: ارتکاب جرم و عمل خاف، به قشــر 
اجتماعی خاص یا جنس معینی اختصاص ندارد؛ زن و مرد هر دو 
فرصت برای ارتکاب اعمال مجرمانــه را دارند. وی با تاکید بر اینکه 
جرائم زنان باید به صورت مقوله ای جداگانه از جرائم ارتکابی مردان 

بررسی شود، گفت: ارتکاب جرم زنان به دلیل نقش مادری و تربیتی 
که عهده دار هســتند، اثرات منفی بیشــتری بر اجتماع می گذارد 
چرا که اگر زنان به هر دلیل اعم از طاق یا زندان در منزل نباشــند 
بستری برای بزهکاری فرزندان فراهم خواهد بود. این عضو کانون 
زنان دادگستر اســتان، با اشــاره به ازدواج زودرس به عنوان یکی 
از دالیل بزهکاری زنان، گفت: دختران به دلیل فرار از مشــکات 
خانوادگی، ازدواج های تحمیلی و اجباری را می پذیرند که این امر 

خود یکی از عوامل بزهکاری آنان محسوب می شود.آقاعابدی افزایش 
آزادی های زنان و امتیازات اجتماعــی و اقتصادی آنان را نیز یکی 
دیگر از زمینه های افزایش ارتکاب به جرم دانست و اظهار کرد: این 
موضوعات زنان را از موقعیت های شغلی بیشتری بهره مند کرده و در 
عین حال باعث افزایش رفتارهای مجرمانه نیز بوده است که برخی 
زنان با پذیرفتن نقش های مردانه متاسفانه به فعالیت های مجرمانه 

نیز روی آورده اند.

مردانه شدن فعالیت زنان، آنها را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد

  رییس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  اعالم کرد:  

خانه امن برای زنان تحت خشونت خانگی راه اندازی می شود
معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی، گفت: در حال حاضر 1۲۶ مرکز درمان اعتیاد برای 
زنان، ۶ مرکز مخصوص کودکان و دو مرکز مادر و کودک در کشور دایر است. »فاطمه عباسی« با اشاره 
به شــیوع »طاق« در جهان و متقابا ایران، افزود: حمایت های اجتماعی، روان شــناختی، بهداشتی و 
توانمندسازی افراد در معرض آسیب طاق را بر عهده گرفته ایم. وی ادامه داد: برای زنان آسیب دیده و در 
معرض آسیب نیز خدمات مددکاری، روان شناسی، بهداشتی و اقتصادی را در قالب مرکز بازپروری زنان 
آسیب دیده اجتماعی ارائه می دهیم. معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
خانه امن زنان تحت خشونت خانگی، تصریح کرد: هدف اصلی سازمان بهزیستی حمایت و توانمندسازی 
زنان و بازگشت آنها به خانواده است؛ لذا اگر شرایط بازگشت برای زنان تحت خشونت خانگی مهیا نشود، 

آنان در این مراکز تا زمان بهبودی کامل نگهداری می شوند.

۱۵۴ کانکس در مدارس اصفهان وجود دارد
دبیر اجرایی پروژه مهر آموزش وپرورش استان اصفهان بابیان اینکه 1۵4 کانکس در مدارس استان وجود دارد، 
گفت: از این تعداد، ۶۲ کانکس آموزشی و 9۲ کانکس غیرآموزشی است.»مسعود حمیدی« با بیان اینکه پروژه 
مهر امسال در استان اصفهان مطابق با سیاست های وزارت آموزش و پرورش اجرایی شده است، اظهار کرد: این 
پروژه در پنج کارگروه نیروی انسانی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ و اطاع رسانی، تایید صاحیت و نظارت و 
ارزیابی فعالیت می کند. وی اضافه کرد:  در این بازه زمانی 41 ناحیه آموزشی استان مورد ارزیابی قرار می گیرد 
و بر مبنای امتیاز کسب شده، رتبه بندی می شود. دبیر اجرایی پروژه مهر آموزش وپرورش استان اصفهان با 
بیان اینکه 1۵4 کانکس در مدارس استان اصفهان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۶۲ کانکس آموزشی و 9۲ 
کانکس غیرآموزشی است که بیشترین تعداد این کانکس ها در  چادگان، فریدن و فریدون شهر وجود دارد که 

سعی داریم تعداد این کانکس ها را در سال تحصیلی آینده کاهش دهیم.

۱۰۰کلمه ای

فراخوان مزایده  »  نوبت دوم «
اداره کل پست استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک مکان تجاری واقع در میدان انقالب ابتدای پاساژ نقش 
جهان در قالب قرارداد اجاره اقدام نماید . کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ مدارک مربوط به شرایط و ضوابط مزایده 
به واحد خدمات و تدارکات اداره کل پست اصفهان واقع در خیابان نشاط اداره کل پست استان اصفهان طبقه دوم مراجعه 

نمایند .
*زمان دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 97/05/13 لغایت 97/05/18

زمان ارائه اسناد و مدارک از تاریخ 97/05/20  لغایت  97/05/24
شرایط :

1( ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد
2( پرداخت مبلغ کل اجاره در دو دوره 6 ماهه

3( اخذ کلیه گواهی و مجوزهای الزم جهت انتفاع از موضوع قرارداد توسط متقاضی
4( پاسخگویی به کلیه مراجع اداری ، قضائی ، انتظامی و...

5( ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان اصفهان در قالب ضمانت نامه بانکی 
سه ماهه و قابل تمدید یا فیش واریزی به حساب شماره ---)2174770203009(

کمیسیون معامالت اداره کل پست استان اصفهان
م الف: 217178

اعظم محمدی

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش کشور، گفت: در حال حاضر تعداد صندلی های خالی دانشگاه های 
دولتی در رشته های زیرگروه »ریاضی و فیزیک« نگران کننده اســت و این آمار در دانشگاه های غیردولتی بدتر 
است. »علی زرافشان« با بیان اینکه طی سال های اخیر، با رشد فرصت اشتغال برای رشته های »علوم تجربی« و 
کاهش چشمگیر بازار کار برای رشــته های زیرگروه ریاضی و فیزیک رو به رو هستیم، ادامه داد: رفع این عامل از 
عهده آموزش و پرورش خارج است و باید در اسناد باالدســتی این موضوع بررسی شود. وی تصریح کرد: هر نوع 
بازار اشتغالی که مکرر ایجاد شود، بافاصله از بین می رود؛ به همین دلیل خانوادها باید با نگاه بلندمدت نسبت به 

انتخاب رشته دانش آموزان توجه داشته باشند.

تعداد صندلی های خالی 
دانشگاه های دولتی 
نگران کننده است

خبر
   

هواپیمــای امبرائر 10کیلومتــر بعد از ترک 
فــرودگاه ایالــت دورانگو با دماغــه به زمین 
برخورد کرد، یک مقام مکزیکی گفت ۳۷نفر 
دچــار جراحت های جزئــی شــده اند.تمام 

مسافران هواپیمای مکزیکی زنده ماندند.
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گردشگری خانه شیخ االسالم
پیشنهاد سردبیر:

آثار باستانی بی نظیر و چشم نواز اصفهان سال هاســت که اسیر داربست های آهنی و فلزی است که انگار در 
حال تبدیل شدن به بخشی از هویت این آثار گران بهاست. چهارچوب هایی که در هر رفت و آمد گردشگران 
برخی از زیبا ترین این آثار مانند گنبد مسجد امام )ره(را به محاصره خود درآورده و چشم نوازی این بناها را در 
خود فروبرده است. بناهاي قدیمي هرچند سال یك بار نیازمند مرمت هستند و تا مرمت یكي به پایان برسد، 

دیگري نیازمند مرمت مي شود. 
با این حال، برخي مرمت ها به قدري طوالني شده که نارضایتي مردم و گردشگران را به همراه آورده است حتی 
برخی از این مكان های تاریخی تحت عنوان مرمت، سال ها درهایشان بر روی بازدید کنندگان بسته است. 
آثار باستانی مانند مسجد امام)ره(، مدرسه چهارباغ و عمارت هشت بهشت بیش از یك دهه است که در دست 
تعمیر بوده و یا اجازه بازدید از آنها داده نمی شود و یا در حصار نرده ها و چهارچوب های فلزی محصور مانده 
اند. آنگونه که رییس میراث فرهنگی اصفهان می گوید این اتفاق بدی نیست و وجود داربست های فلزی نشان 

بناهای تاریخــی مانند افراد از اهمیت به بناهای تاریخی اصفهان و حفاظت از آنها دارد. به گفته الهیاری، 
را به حــال خود رها کرد؛ سالخورده ای هســتند که نیاز به توجه و مراقبت دارند و نمی توان آنها 

و دائمــی در میان آثار اما انگار  این مرمت و توجه در حال تبدیل شــدن به یك رویه ثابت 
باستانی اصفهان است.

مرمت ها اسیر کمبود اعتبارات

اگرچه نمی توان از لزوم توجه و رسیدگی به بناهای تاریخی در طول سال های گذشته و مرمت هایی که وجود 
داربست ها را الزامی می کند، گذشت اما از سوی دیگر نوع داربست های مورد استفاده نیز که معموال غیراستاندارد 
هستند، خود مسئله ای است که چندان به آن توجه نمی شود. یكی از اصلی ترین دالیل طوالنی شدن رویه های 
مرمتی در آثار باستانی اصفهان، کمبود  اعتباراتی است که سالیانه به منظور مرمت این آثار باستانی تخصیص 

داده می شود. 
عالوه بر این کمبود نیروی متخصص به منظور به کار گیری برای  این نوع از مرمت های ظریف نیز دلیل دیگری 
اســت که این پروژه ها به کندی پیش می رود. برخی از فعاالن عرصه میراث فرهنگی معتقدند که سازمان 

میراث فرهنگي به دالیل مختلف از به کارگیري و تربیت مرمتگران خبره بازمانده است. در سال هاي 
دورتر انتخاب مرمتگر با سنجش هاي سختگیرانه صورت مي گرفت و در صورت لزوم از مرمتگران خارجي 
دعوت به عمل مي آمد؛ هر چند این گونه دعوت ها متضمن بودجه های کالنی است که البته این روزها 

به سختی در  دستگاه حوزه های مرمتی باستانی یافت می شود.
داربست هایی که قرار است به زودی جمع آوری شوند

اگر چه داربست های نازیبای عالی قاپو پس از سیزده سال باالخره از ایوان این کاخ برچیده شد؛ اما آثاری 
مانند مسجد امام)ره( و یا چهار باغ همچنان باید این داربست ها را تحمل کنند.به گفته الهیاری، داربست 

امسال و یا نهایتا تا نیمه اول سال آینده برچیده خواهند شد. های فلزی مسجد امام)ره( تا پایان 
ترک از 16 ترک گنبد مسجد پایان یافته است و به زودی این الهیاری می گوید، کار مرمت 14 

مرمت به اتمام خواهد رسید. وی در این زمینه تصریح کرد :70درصد مرمت این بنا در سه سال اخیر و با سرعت 
گرفتن کار ترمیم گنبد انجام شده است.

حفاظ ها به سی و سه پل اضافه خواهند شد
»سی و سه پل« یكی دیگر از بناهای تاریخی است که باید در حفاظ میله های آهنی محصور شود. از چندی 
پیش مســئوالن میراث فرهنگی اصفهان، حفاظ های آهنی را در بخش هایــی از این پل نصب کرده اند که 

کنند و همچنین درخواســت هدف از ایــن کار را ایجاد ایمنی برای افرادی کــه روی  پل تردد می 
از افراد فعال در حوزه میراث شهروندان، عنوان  می کنند. مسئله ای که اعتراض بسیاری 

فرهنگی و حتی شهروندان را در پی داشته است. 
گردشــگری اصفهان می به رغم این اعتراضات اما رییــس اداره میراث فرهنگی و 
آهنی روی پل شروع و در گوید به زودی کار ایمن ســازی و نصب این حفاظ های 
پل در گذشته نیز دارای همه دهانه ها نصب خواهد شــد. به گفته الهیاری، این 
حفاظ ها برداشــته شده حفاظ های چوبی بوده است که در جریان مرمت پل، این 
ها نه تنها با زیبایی و هنر اند؛ اما مسئله ای که نگران کننده است اینكه این حفاظ 
در ساخت آن به کار نرفته این بنا ســنخیتی ندارد بلكه هیچ طراحی و ظرافتی نیز 
اثری تخریبی داشته باشد.است. موضوعی که می تواند به شدت بر زیبایی بصری پل 

داربست های گنبد مسجد امام)ره( تا یک سال دیگر برداشته می شود؛

داغ داربست بر پیشانی زیبایی های اصفهان
پریسا سعادت 

بی گمان شنیده و خوانده ایم و یا برای گردشگران ایرانی یا خارجی می گوییم که 
سمبل شهر اصفهان، نشان برج قوس یا کمان یا همان مردی با بدن شیر است که دم 
اژدها گونه خود را نشانه گرفته و معرق کاری صفوی آن نیز بر سر در بازار قیصریه 
چشم نوازی می کند.در باور یونانیان باستان، کره خاکی برجای و یكجا نشین بوده 
و این مهر اســت که پیرامون آن می گردد؛ چیزی که امروزه خالف آن روشن شده 
است. با این حال، اگر از نظرگاه شخصی معمولی که روی پیكره کره خاکی ایستاده 
نگاه کنیم به راستی باور پیشینیان درســت تر به نظر می رسد. این مهر است که 
بامدادان از گوشه ای از این گنبد مینا بر می خیزد و تا شامگاهان خود را به کرانه ای 
دیگر می رساند و ســپس به خواب می رود تا فردا و فرداها و هر ماه همین قصه ازنو 
خوانده می شود. به مسیر فرضی خورشید که در طول یك سال و 1۲ برج )ماه( به دور 
کره حاکی می چرخد »دایره البروج« گفته اند.خورشید در گذر از این مسیر ۳60 
درجه ای هر ۳0 روز در یك خانه منزل می کند که همانا تصویر خوداندیش)=تخیلی( 

انسان از هیبت ستارگانی است که در آسمان شب آن برج)ماه( در باور انسان 
می آید. هر برج فلكی نماینده ۳0 درجه پویش خورشید بر صفحه دایره 

شكل »دایره البروج« است که به طور متوسط با 
یك ماه خورشیدی هماهنگ است. از این رو، 

برج به معنی ماه ) در مقام یك دوازدهم سال( نیز 
در نظر گرفته می شود؛ در واقع هر برج  یك دوازدهم 

مسیر فرضی حرکت خورشــید در آسمان است که 
یك ماه به طــول می انجامد؛ امــا »صورت  فلكی« 
آرایشی از ستاره هاســت که شمایل ویژه ای را در 

ذهن بیننده بیدار می کند.
در نگاه نیاکان ما خورشید سفر 
خود را از ابتــدای برج حوت 
)=ماهی یا اسفند(آغاز می کند 

و یك ماه بعد وارد برج حمل)=قوچ 
یا همان فروردین( می شــود و همین طور برج به برج 
می چرخد تا دوباره به جای اولــش بازگردد.در اینجا 

باید یادآور شد که این چرخش و گردش خورشید ) و البته به دنبال آن قمر( در 
ســعد و نحس هایی برای متولدین آن برج)ماه( یا برج های مختلف، زاینده 

شهر ها و بناها و حوادث و اتفاقات 
آن برج)ماه( خواهد بود. مانند 
قــرار گرفتن قمــر در برج 
عقرب )=آبــان( که نحس 

اکبر است.
حســن رکن الدوله، پادشاه 
ســال  در  دیلمــی 
۳۲7هجری قمری 
پــای بــر خــاک 
اصفهان نهاد و آن را 

افزود و بسیار پسندید به قلمرو خود 
تا جایی که به پایتختی خود برگزید. پس آنگاه برای 
پاسداشت آن از گزند دشمنان، بارویی بر گرداگرد آن 
بنا ساخت. سالروز شروع عملیات برج و بارو ساختن 

برای اصفهان ابتدای برج قوس یا همان ابتدای آذر مــاه بود؛ چرا که زایچه )تاریخ 
تولد یا تاسیس( شهر اصفهان را نیز همانا نخستین روز برج قوس دانسته اند. از آن 
روی حسن رکن الدوله این روز را برای بنا کردن باروی بزرگ برگزید و این بارو در 
نیكوداشت و رونق و آبادانی اصفهان در سده های آتی بسیار تاثیر گذار بود؛ بنابراین 
رویدادی میمون و مهم در سرنوشت اصفهان بود.در ســال 1۳۸۳ بنا به فراخوان 
»دکتر شاهین سپنتا« اصفهان شناس، گروهی اصفهان شناسان و اندیشه ورزان و 
فره وشان اصفهانی بر آن می شوند تا روزی را برای بزرگداشت و و نیكوداشت شهر 
اصفهان بر گزینند. پیشنهادهای گوناگونی از این سو و آن سو می رسد با وجود این 
گروه اصفهان شناسان در اردیبهشــت ۸4 در منزل زنده یاد استاد مهریار، ادیب و 
اصفهان شناس گرد هم می آیند و بنا به نظر همگانی روز نخست از ماه آذر را »روز 
اصفهان« می نامند. در همان گیر و دار اســتاد هنرفر، ســمبل کمان یا قوس را » 
که برســر در بازار قیصریه نقش جهان از روزگاران صفوی به یادگار مانده است « 
چونان ســمبلی برای شهر اصفهان پیشــنهاد می کند که دیگر اصفهان شناسان 
نیز آن را می پســندند و گواهی بر آن می دهند که »»مرد شــیر پیكر کمان کش 
 حمله برنده بر دم اژدهایی خود«« یا همان شمایل برج قوس، سمبل شهر اصفهان

 است.

خانه شیخ االسالم که عنوان تكیه شیخ االسالم برای آن مناسب تر است در خیابان چهارباغ پایین واقع شده است. این اثر 
بسیار زیبا با معماری خاص دوران قاجار ازآثار نفیس اصفهان به شمار می رود. مجموعه خانه شیخ االسالم از نظر معماری 
دارای دو جبهه ساختمان در شمال وجنوب است. این خانه زیبا از قدیم االیام برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت سید 
الشهدا)ع( و تعزیه مورد استفاده قرار می گرفت. در سال های قبل از انقالب به علت عدم توانایی مالكین در حفظ و نگهداری 
آن و همچنین به دلیل زوال تدریجی تزئینات قابل توجه و ارزش های معماری و به لحاظ جلوگیری از تخریب و انهدام بنا 
ساختمان خانه شیخ االسالم در اختیار وزارت فرهنگ و هنر وقت قرار گرفت. از همان زمان اقدامات مرمتی به خصوص 
در قسمت تزئینات و ساخت درهای مشبك به وسیله استاد کاران متخصص آغاز شد و همه ساله مراسم تعزیه و عزاداری 
توسط هیئت های محلی و زیر نظر ارشاد اسالمی در آن برگزارشد. متاسفانه در سال 1۳65 این خانه مورد بمباران قرار 
گرفت و قسمت جنوب شرقی بنا آسیب های جدی دید که عملیات بازسازی و مرمت آن به سرعت انجام گرفت. در حال 
حاضر خانه شیخ االسالم با مســاحت 1445 متر مربع از خانه های زیبای اصفهان به شمار می رود که واحدهای صنایع 

دستی سازمان میراث فرهنگی در آن مستقر هستند. 

با  برنامه Ascape VR به دور دنیا سفر کنید و با استفاده از واقعیت مجازی 
۳60 درجه از نقاط دیدنی دنیا دیدن کنید.یك تور مجازی از سواحل هاوایی 
تا خیابان های نیویورک و آمستردام را ترتیب دهید. به فیل ها در آفریقا غذا 

دهید و با کوسه ها در کارائیب شنا کنید.
ویژگی های اپلیکیشن 

 استفاده آسان
 ویدئو کلیپ های جذاب

 واقعیت مجازی ۳60 درجه
 رابط کاربری بسیار جذاب

نسخه اندروید مورد نیاز: 4/4 به باال
حجم برنامه:7/6 مگابایت

رتبه در پایگاه اینترنتی گوگل پلی: 4/۲ از 5
تعداد دانلود رسمی: نزدیك به نیم میلیون

نشانه های زیبای اصفهان

سفر با تکنولوژیخانه های تاریخی 

قوس آذر 

با برنامه Ascape VR به صورت سه بعدی به تمام نقاط جهان سفر کنیدخانه شیخ االسالم
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 یک نام عجیب 
حول دروازه بارسلونا

»ســیمون مینیوله«، دروازه بان تیم لیورپول 
مورد توجه باشگاه بارسلونا قرار گرفته است. با 
توجه به جدایی احتمالی 
»یاسیر سیله سن« 
دوم  ســنگربان 
بارســلونا، ایــن 
تیــم بــه دنبال 
یک گلــر به عنوان 
ذخیره »مارک آندره 
تراشــتگن« اســت و حاال 
اسکای اسپورتس از سیمون مینیوله، دروازه بان 
بلژیکی لیورپول به عنوان یکی از گزینه ها نام 
برده اســت.  مینیوله که در ســال 2013 و از 
ســاندرلند راهی لیورپول شد، در فصول اخیر 
عملکرد پرانتقادی داشته و حتی نیمکت نشین 
کاریوس هم شــده اســت و  با ورود »آلیسون 
بکر« می داند که دیگر بختی برای رسیدن به 
ترکیب اصلی مرسی سایدی ها نخواهد داشت. 
هفته گذشته اخباری در مورد احتمال انتقال 
مینیوله به بشیکتاش مطرح شــد؛ اما به نظر 
پیشنهاد این باشــگاه ترکیه ای خیلی جدی 
نیست و بارســلونا می تواند در صورت توافق با 
لیورپول، مینیوله را در تابستان امسال جذب 

کند.

فوتبال عراق از بازی های 
آسیایی انصراف داد

تیم   ملی فوتبال عراق خود را آماده بازی های 
جاکارتــا  آســیایی 
می کرد؛ اما به دلیل 
افشای صغرسنی 
در  گســترده 
ایــن تیــم از این 
رقابت ها مجبور به 

انصراف شد.
فدراســیون فوتبال عراق اعالم کــرد که 11 
بازیکن از  ایــن تیم که خود را آماده ســفر به 
اردوی تدارکاتی اردن می کردند، صغر ســنی 
دارند و به همین خاطر دستور داد تا کادر فنی 

و اداری این تیم از  کار بر کنار شوند.
فدراسیون فوتبال عراق در جدیدترین تصمیم 
خود تاکید کرد که به خاطر این رسوایی بزرگ، 
عراق در بازی های آســیایی جاکارتا شــرکت 

نخواهد کرد.

 مدافع کروات اتلتیکو
 به اینتر پیوست

اینتر با مدافع کروات اتلتیکو مادرید به توافق 
نهایی رســید و قرارداد 

امضا کرد.
اینتر بــا هدایت 
امید  »اسپالتی« 
بــرای  زیــادی 
عنــوان  کســب 
قهرمانــی در فصــل 
جدیــد رقابت های ســری A  و 
همچنین درخشــش در لیگ قهرمانان اروپا 
دارد و هم چنان بــه فعالیت خود در فصل نقل  
و انتقاالت تابســتانی ادامه  می دهد و این بار 
با »ورســالیکو«، بازیکــن اتلتیکومادرید به 
توافق نهایی رســید. باشــگاه اتلتیکومادرید 
اعالم کرد که »ورســالیکو« در فصل جدید به 
صورت قرضی در اینتر بــازی خواهد کرد. این 
بازیکن کروات در جام جهانی 2018 روســیه 
عملکرد درخشانی از خود نشان داد و توانست 
با تیم   ملی فوتبال کرواسی نایب قهرمانی را به 

دست آورد. 

دل پیرو: 
یوونتوس قهرمانی در لیگ 

قهرمانان را می خواهد
اســطوره باشــگاه یوونتوس تاکید کرد که با 
کریســتیانو رونالدو این 
تیم تنها به قهرمانی 
در لیگ قهرمانان 

اروپا فکر می کند.
الساندرو دل پیرو، 
اســطوره یــووه از 
هدف بزرگ یوونتوس 
ســخن به میان آورد. او گفت :  
جذب کریستیانو رونالدو، انتقال بزرگی برای ما 
به شمار می آید و شخصا خوشحالم که چنین 

بازیکن بزرگی را جذب کردیم.
او ادامــه  داد: یوونتوس در حــال  حاضر تیم 
بسیاری قوی و قدرتمندی شده است. نسبت 
به فصل قبل قوی تر شده ایم و به همین خاطر بر 
این باور هستم که می توانیم قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا را تجربه کنیم. با رونالدو تمرکز 
یوونتوس، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست.

هدف ما قهرمانی در لیگ برتر است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

قیمت دالر به چالشی برای تیم فوتبال پرسپولیس 
بدل شده است. حاال گلر دوم  تیم، گران تر از دیگر 
بازیکنان محســوب می شود.امســال گران ترین 

بازیکن قرمزها »بیرانوند« است. 
او باالترین رقم ریالی را با این تیم بســته بود تا به 
اروپا نرود؛ البته تا نیم فصل که محرومیت انتقال 

تیم برداشته شود. حاال اما نوسانات دالر سبب شده 
تا بیرانوند گران ترین پرسپولیسی فصل نباشد.

 این روزها او روی نیمکت اســت و »رادوشویچ« 
توی دروازه. 

جالب اینکه این گلر 250 هزار دالری حاال با این 
قیمت هــای دالر، حتی گران تــر از بیرانوند هم 

شده است.
گلری که طی دو سال گذشــته برای قرمزها قدر 

انگشت های دو دست بازی نکرده است!
شــاید این بازی کردن هــای او در ایــن روزها 
کمک کند تا مدیران تیــم قرمزپوش از پولی که 

می پردازند، کمتر دلخور باشند!

»رادوشویچ« گران تر از بیرانوند!

باشگاه نساجي از برادر همسر 
دستیار نکونام شکایت کرد!

در پی ادعــای مطرح شــده از ســوی »عرفان 
گلستانی« در رسانه های جمعی که باعث تنش و 
حاشیه در فوتبال ایران، تشویش اذهان عمومی 
و ناراحتی شدید هواداران شــد، باشگاه نساجی 
مازندران از بازیکن فصل گذشته راه آهن شکایت 
کرد و او باید برای اثبات ادعای خود مدارک الزم 

را به مراجع قانونی ارائه دهد.
همچنین باشگاه نساجی مازندران به دلیل سوء 
استفاده از اسم این باشــگاه مردمی و ریشه دار و 
عمل خودسرانه از رضا ساور سفلی، برادر همسر 
کیانوش رحمتی نیز به مراجع ذی صالح قضائی 

شکایت کرد.

یک روزنامه انگلیسی:
 »گواردیوال«  بازی قدوس را
 از نزدیک تماشا کرده است

روزنامــه »ســان« انگلیــس از تالش باشــگاه 
منچسترسیتی برای جذب سامان قدوس، بازیکن 

تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.
روزنامه سان انگلیس در خبر خود مدعی شد که 
باشگاه منچسترســیتی به دنبال جذب سامان 
قدوس، بازیکن ایرانی تیم اوسترشوندس سوئد 
است. این روزنامه به نقل از منابع سوئدی نوشت: 
»پپ گواردیوال، سرمربی سیتی یکشنبه گذشته 
بازی اوسترشوندس و ســامان قدوس که به این 
تیم کمک کــرد یک بر صفر مقابل الفســبورگ 

برنده باشد را از نزدیک تماشا کرده است.«
این در حالی است که کیندبرگ، رییس باشگاه 
ســوئدی پاســخی مبهم درباره احتمال حضور 
قدوس در سیتی داده است. سان در این ارتباط 
نوشت: »شاید سیتی بازیکنان زیادی را در اروپا 

زیر نظر بگیرد.«

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس
تا بفهمم چه شده مشت خوردم

بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس گفت: تا بفهمم 
چه شده مشت خوردم، نمی دانم اگر مردم جمع 

نمی شدند چه اتفاقی می افتاد.
مهدی شــریفی که  اخیرا دچار سانحه شده بود، 
گفت: عازم تمرین بودم که بعــد از تونل توحید 
دچار این حادثه شــدم. بعد از تونــل دو نفر که 
ترک موتور بودند و کاله کاسکت به سر داشتند 
جلوی ماشین من پیچیدند، ایستادم؛ البته راهی 
هم برای رفتن نبود چون بــه موتور آنها برخورد 
می کردم. یکی از آنها به سمت خودروی من آمد. 
تا بخواهم بفهمم چه شــده است در ماشین را از 
سمت شاگرد باز کرد و شروع کرد به فریاد زدن. 

می گفت چرا می زنی و فرار می کنی؟ 
من کامال گیج شــده بودم فکرش را نمی کردم 
که این یک ســناریو برای ســرقت باشد. اولین 
چیزی که به ذهنم رسید این بود که شاید اشتباه 
گرفته اند. تا بخواهم حرفی بزنم او به داخل خودرو 
خزیده بود و با مشت به بینی من زد. فکر می کنم 
 با توجــه به خودرویی که ســوار بــودم انتخابم

 کرده بودند.

خلعتبری محروم شد 
با اعالم کمیته انضباطی، محمدرضا خلعتبری، 
مهاجم تیم پدیده خراسان به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات کارگــزار خود و کســب رضایت وی، 
از همراهی تیم و حضور در مســابقات رســمی 
 محــروم بــوده و حق حضــور در مســابقات را

 ندارد. 
 بدین ترتیب این بازیکن تا زمان کســب رضایت 
از کارگزار خود و اعالم کتبی به کمیته انضباطی 

فدراسیون فوتبال محروم خواهد بود. 
این اتفــاق در حالــی وضعیت پدیــده ای ها را 
پیچیده تر می کند که به تازگی عنوان شــد در 
صورت عدم تعییــن تکلیف بدهــکاران قبلی، 
پدیده امکان استفاده از بازیکنان جدید خود در 
 هفته دوم رقابت های لیــگ هجدهم را نخواهد

 داشت.

در حاشیه

پیشخوان

قراردادهای پرسپولیس؛
بمب ساعتی

قرارداد کی روش با فدراســیون فوتبال ایران،  روز سه شنبه رسما به 
پایان رسید و این سرمربی هنوز قرارداد جدیدی را با فدراسیون فوتبال 
ایران منعقد نکرده است. به همین خاطر گمانه زنی ها درباره حضور 
او روی نیمکت تیم های آفریقایی بیشتر و بیشتر می شود. رسانه های 
الجزایری معتقد هستند کارلوس کی روش گزینه بسیار جدی هدایت 
الجزایر اســت.کی روش تمام ویژگی های الزم برای هدایت تیم   ملی 

فوتبال الجزایر را دارد و در جام جهانی 2018 روسیه هم با تیم   ملی 
ایران عملکرد خوبی داشــت، تنها نکته قابل توجه این است که رقم 
قرارداد او باالست، با نزدیک به دو میلیون یورو در سال او در بین 10 
مربی اول ملی جهان قرار دارد که بیشترین دستمزد را دریافت می کند.

بعد از اینکه حضور هرو رنار، برت فــان مارویک و گرنوت روهر روی 
نیمکت تیم   ملی فوتبال الجزایر منتفی شده، در حال  حاضر کارلوس 

کی روش، سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران تنها گزینه الجزایری هاست.  
در حالی که رسانه های الجزیره ای از کارلوس کی روش به عنوان گزینه 
هدایت تیم   ملی این کشــور یاد می کنند، رییس فدراسیون فوتبال 
الجزایر یعنی خیرالدین زتچی در این باره، گفت : مربی بعدی ما، مربی 
جهانی اســت و ما نمی توانیم نام او را فعال بر سر زبان بیاوریم، چون 

مذاکرات ما هنوز به اتمام نرسیده است.

اطمینان الجزایری ها از جذب مرد پرتغالی؛
پایان رسمی قرارداد کی روش با ایران

سمیه مصور

هفته دوم رقابت های لیگ برتر، جام خلیج فارس در 
شرایطی امشب با برگزاری چهار دیدار آغاز می شود که 
ورزشگاه فوالد شهر اصفهان میزبان مهم ترین دیدار این 
هفته است؛ جایی که تیم ذوب آهن به مصاف استقالل 
تهران  می رود، دیگر تیم اصفهانی نیز در این هفته در 

رشت مقابل تیم سپیدرود قرار می گیرد.
ذوب آهن اصفهان- استقالل تهران

تیم ذوب آهــن در حالــی در اولیــن روز هفته دوم 
رقابت های لیگ برتر ســاعت 20:45 امشب میزبان 
تیم استقالل تهران اســت که این تیم هفته اول این 
رقابت ها را با پیروزی پشت سر گذاشت و شاگردان امید 
نمازی با برتری مقابل تیم نساجی مازندران توانستند 
اولین سه امتیاز لیگ هجدهم را به حساب خود واریز 
کنند؛ اما در مقابل آبی پوشان تهرانی اولین دیدارشان 
در فصل جدید رقابت های لیگ برتر را با تســاوی به 

پایان رساندند.
تقابل دو تیم ذوب آهن اصفهان و اســتقالل تهران به 
دلیل رقابت های قدیمی بین این دو تیم همیشــه از 
جذابیت خاصی برخوردار بوده ولــی ماجرای انتقال 

تبریزی به استقالل در روزهای گذشته که 
در نهایت به آبی پوش شدن مهاجم اول ذوب 

آهن منجر شده است بر جذابیت این دیدار بیش 
از گذشته می افزاید، به خصوص این که آخرین دیدار 
تبریزی برای سبزپوشان در مقابل تیمی خواهد بود که 

قرار است از هفته آینده در جمع آن حضور داشته باشد 
و برای این تیم به میدان برود.

سبزپوشــان اصفهانی که گام نخست در این 
دوره از رقابت های لیــگ برتر را با 

پیروزی برداشتند به هیچ عنوان 
نمی خواهند سه امتیاز این دیدار 

خانگی را از دســت بدهند و با 
تمام قوا به مصاف تیم استقالل 
تهران می روند و آبی پوشــان 
تهرانی که شرایط شان برای این 

بازی نسبت به هفته اول بهتر 
شده است و بازیکنانی مثل 
سهرابیان، جابر انصاری و 
نویمایر به تمرینات آنها 

اضافه شده اند هم دوست ندارند 

اصفهان را دســت خالی ترک کنند که همین مسئله 
سبب می شود تا تماشاگران شاهد جدال زیبایی باشند.

سپاهان اصفهان- سپیدرود رشت
تیم ســپاهان که در هفته اول رقابت های لیگ برتر 

به تســاوی مقابل تیم صنعت نفــت رضایت داده بود 
در حالی در دومین هفته این رقابت ها در رشــت به 
مصاف تیم ســپیدرود می رود که 
برای فراموشــی کابوس 
های فصل گذشته نیاز 
مبرمی به ســه امتیاز 

این دیدار دارد.
زردپوشــان اصفهانی 
نیــز هماننــد دیگر تیم 
همشهری شان باید روی چمن 
مصنوعی به مصاف حریف شــان برونــد. برای همین 
ســپاهانی تالش کردند تا در هفته گذشته با تمرین 
روی چمن مصنوعی عاطف در طول هفته جاری، خود 
را برای این بازی آماده کنند تا به اولین پیروزی خود 
در فصل 98-97 برسند؛ چرا که کسب این سه امتیاز 
می تواند آرامش را برای شــاگردان امیــر قلعه نویی 
به ارمغان بیاورد و آنها در هفته هــای آتی با حمایت 
 هوادارن شــان با خیال راحت تر بــه مصاف حریفان
 بروند.در مقابل تیم سپیدرود رشت که هفته گذشته 
سنگین ترین شکست هفته اول لیگ را متحمل  شد، در 
اولین بازی خانگی به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار 
است و خداداد عزیزی که سرمربی گری این تیم را در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر بر عهده گرفته است 
نمی خواهد بازنده این جدال باشد از این رو تیمش را 

برای پیروزی در این بازی به میدان می فرستد.

جدال سبز- آبی در ورزشگاه فوالدشهر
هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛جام خلیج فارس

عکس روز

مراسم بدرقه کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران به هجدهمین دوره بازی های آسیایی 
عصر سه شنبه با حضور مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شد.

دایی:من تحمل فشارها را 
داشتم؛ اما سردار ندارد

تزریق زهر به خط حمله 
آبی

دبیرکل فدراسیون فوتبال: 
قرار نیست فضای فوتبال را آلوده جلوه دهیم

دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: هر کســی ادعا کند کمیته اخالق به آن رسیدگی می کند و قرار نیست 
فضای فوتبال را آلوده جلوه دهیم.محمدرضا ســاکت در مورد برنامه های تیــم ملی و اینکه کی روش 5 
مرحله اردو خواسته است، گفت: فدراسیون در این زمینه تمام تالشش را می کند و امیدواریم دولت هم 
مانند گذشــته کمک کند تا با قدرت آماده جام ملت های آسیا شــویم.وی در مورد صحبت های یکی از 
بازیکنان راه آهن در مورد تبانی در لیگ دست اول فوتبال عنوان کرد: کمیته اخالق مرجع اصلی رسیدگی 
به این موارد است و صحبت های رسانه ای نمی تواند مرجع باشد. کمیته اخالق قوی و قدرتمند است و به 

جزئی ترین مسائل هم رسیدگی می کند اگر موضوعی باشد آنجا مورد بررسی قرار می گیرد.

مربی ذوب آهن: 
هدف ما قهرمانی در لیگ برتر است

مهدی رجب زاده در لیگ هجدهم پس از سال ها حضور در فوتبال ایران در نهایت تصمیم گرفت تا به فوتبال حرفه ای 
خاتمه دهد و کار خود را در کسوت مربی ادامه دهد. این چهره که در اولین دیدار لیگ هجدهم به عنوان مربی و دستیار 
امیدنمازی روی نیمکت تیم ذوب آهن حضور داشت، موفق به کسب اولین پیروزی در پست جدید خود شد. رجب 
زاده درباره اهداف ذوب آهن در لیگ پیش رو گفت: من راجع به قهرمانی صحبت نمی کنم ولی می تواند یک هدف 
باشد. هدف ما قهرمانی لیگ است و تالش می کنیم که به آنجا برسیم. لیگ خیلی باال و پایین دارد، هدف مان این 
است که قهرمان شویم و می دانیم که بازی های قشنگی باید انجام دهیم. تمام اینها به عالوه تالش باشگاه و امکاناتی 

که باشگاه هم فراهم می کند دخیل است. خوشبختانه همه چیز فراهم است که بتوانیم سال خوبی داشته باشیم.

قانون بازنشستگی کشوری این روزها غوغایی در مسئولیت های اداری ایجاد کرده است. 13 رییس فدراسیون 
با مشکل بازنشستگی مواجه هستند که پیش تر با اســتفاده از بندهایی چون ایثارگری یا ارتباطات از باال، 
مجوزهای ماندن در مسئولیت شان را به دست می آوردند.»بهرام شفیع« که حاال از نظر سنی کاپیتان رؤسای 
فدراسیون هاست، با این قانون باید ترک مسئولیت کند. او که از بند مربوط به ایثارگری هم برخوردار نیست، 
همیشه برایش مجوز الزم از هیئت دولت گرفته می شد؛ اما دیگر هیئت دولت هم اجازه چنین کاری را ندارد.
غیر از او افرادی چون علی مرادی، فدراسیون وزنه برداری، صیدانلو در فدراسیون دوومیدانی، منتقمی در 
فدراسیون گلف و خیلی دیگر از مدیرکل ها و معاونان وزارت ورزش هم اگرچه اسم شان در لیست 13 رییس 
فدراسیون مشمول قانون نیامده؛ اما برای ماندن در مسئولیت هایشان با چالش هایی بزرگ روبه رو هستند.
در بین این افراد اما شاید مهم ترین فرد برای این قانون، مرد شماره دوی وزارت ورزش باشد. این روزها زیاد 
درباره بازنشستگی »محمدرضا داورزنی« نوشته شده اســت. معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
البته یکی از شرایط بازنشستگی را دارد ولی هنوز در سازمان متبوعش حکم بازنشستگی برایش صادر نشده 
است . او 37 سال سابقه مدیریتی دارد؛ اما بر اساس قانون 35 سال سابقه کاری و یا 65 سال  سن ؛ دو شرط 
بازنشستگی برای دارندگان مدرک فوق لیسانس و باالتر اســت. دیگر مدیر بازنشسته جنجالی این روزها 
ضیایی، رییس فدراسیون والیبال است که در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازنشستگی اش و حاشیه هایی 
که وجود داشته، گفته بود: »پرسیدن این سوال به درد عمه آدم می خورد؟ پسرجان من ایثارگر هستم.« 
ضیایی که سابقه فرماندهی سپاه کرج را دارد و البته باجناق و همرزم شهید باکری بوده، بازنشسته وزارت 
کشور است و با تفسیر جدید از قانون ممنوعیت فعالیت بازنشسته ها، امکان ماندن در این پست را ندارد چون 
 آن درصد جانبازی قید شده در قانون را هم در این سال ها به هیچ یک از نهادهایی که فعالیت داشته، ارائه 

نکرده است. 

خواهران ووشوکار منصوریان در مراسم بدرقه کاروان حتی »عمه جان«هم مانع رفتن »ضیایی« نیست!
ایران به بازی های آسیایی
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آغاز ثبت نام خبرنگاران در جشنواره کودک
پیشنهاد سردبیر:

چهره

شنیده ها

با حکم استاندار اصفهان؛
مدیرکل دفتر سیاسی 
استانداری منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی اســتاندار اصفهان 
»حیدرقاســمی« به ســمت مدیــرکل دفتر 
سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشــوری 
استانداری منصوب شد. معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان، مدیرکلی دفتر امور اداری و 
مالی استانداری اصفهان، فرمانداری شهرستان 
تیــران و کرون، بخشــدار مرکــزی اصفهان، 
نمایندگی استاندار و عضو کمیته دائمی طرح 
طبقه بندی مشــاغل کارگری شهرداری های 
اســتان اصفهان، معاونــت برنامه ریزی و امور 
عمرانی فرمانــداری اصفهان، مســئول واحد 
تقســیمات کشــوری اســتانداری اصفهان و 
شهرداری خوراسگان، از جمله سوابق قاسمی 

بوده است.
قاسمی در 29 آذرماه سال گذشته طی حکمی 
از سوی »قدرت ا... نوروزی« به سمت معاونت 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان منصوب 
 شــده بود؛ اما عمر این مســئولیت بــه 8 ماه 

نکشید.

 آغاز ثبت نام خبرنگاران 
در جشنواره کودک

ثبت نام خبرنــگاران و رســانه های اصفهان، 
دارای مجوز بــرای حضور در ســی و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و 
نوجوانان آغاز شد. نشــریات مکتوب، رادیو و 
تلویزیون و برنامه های اینترنتی دارای مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد در استان اصفهان، برای 
حضور در این جشنواره می توانند تا چهارشنبه 
۱۷مرداد بــا ورود بــه بخش خبرنــگاران و 
اهالی رسانه اصفهان در ســایت این جشنواره 
بین المللی به نشــانی icff.ir ثبــت نام کنند. 
ثبت نام در ســایت ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان به 
منزله صدور کارت و تایید نهایی نیست. سی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان از 8 تا ۱4شهریور در دو بخش ملی و 

بین المللی در اصفهان برگزار می شود.

گشایش کتابخانه مکتب 
معماری اصفهان در چهلستون

کتابخانه تخصصی مکتب معمــاری اصفهان 
صفوی، با هــدف پژوهــش در زمینه مباحث 
میراث فرهنگی، هنــر و معماری، در مجموعه 

جهانی »کاخ چهلستون« گشایش یافت.
مدیــر مجموعــه جهانــی کاخ چهلســتون 
با اعالم این خبر، افزود: در راســتای توســعه 
فیزیکی و اســتفاده از فضاهای بدون کاربری 
کاخ چهلســتون، کتابخانــه تخصصی مکتب 
 معماری اصفهان در عصر صفوی گشــایش ی

افت.
»عاصفه بدر« گفت: ایــن کتابخانه که دارای 
بیــش از دو هزار جلــد کتاب اســت و بخش 
قابل توجهی از آنها توسط دوستداران میراث 
فرهنگی به این مجموعه اهدا شــده اســت، با 
رویکرد شناسایی هنر، معماری و تاریخ فالت 
مرکزی ایران در عصر صفوی در بخش جنوبی 
کاخ چهلستون افتتاح شــد.بدر درباره اهداف 
کارکردی ایــن کتابخانه تصریح کــرد: با آغاز 
به کار فعالیت این کتابخانــه، تالش می کنیم 
در یک فضــای کامال تاریخی، دانشــجویان و 
پژوهشــگران در زمینه های اصفهان شناسی، 
زبــان مباحث تخصصــی میــراث فرهنگی، 
موزه و موزه داری، شــناخت هنــر و معماری 
و فرهنگ اصیــل ایرانی، همچنین شــناخت 
 هنرهای مرتبط با کاخ چهلســتون به پژوهش

 بپردازند.

اصفهان؛ میزبان دومین دوره 
مسابقات مهارت های پلیسی

اصفهــان میزبــان دومیــن دوره مســابقات 
مهارت های پلیســی شــد. این مســابقات از 
۱5تــا20 مردادماه در مرکز آموزشــی علمی 
– تخصصی شــهید بهشــتی ناجا در اصفهان 
برگزار می شــود. معاون تربیت و آموزش ناجا 
با اشــاره به اینکه 40رده تخصصی و اســتانی 
برای شرکت در این مســابقات اعالم آمادگی 
کرده اند، گفت: اتومبیل رانی و موتورســواری، 
آمادگی جسمانی، دفاع شخصی، خودامدادی، 
دگرامدادی، تیراندازی و مهارت های انتظامی 
پلیسی، محورهای اصلی این دوره از مسابقات 
است. سردار »امیرحسین یاوری« افزود: برای 
هر رده تخصصی و استانی ۷ســهمیه در نظر 
گرفته شــده، اما چنانچه هر کدام از افسران، 
درجه داران و کارمندان مایل به حضور در این 
مسابقات باشــند، می توانند به صورت مستقل 

ثبت نام و شرکت کنند.

امام جمعه اصفهان:
ایجاد اشتغال باید یکی از 

رویکردهای کمیته امداد باشد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در دیــدار مدیرکل جدیــد کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان، با بیان اینکه ایجاد 
اشــتغال باید یکی از رویکردهای کمیته امداد 
باشــد، اظهار کرد: برای فقرا نبایــد فقیرانه کار 
کرد؛ بلکه اگر قرار است ســاختمانی برای آنان 
احداث شود، به صورت کامل و با تجهیزات خوب 

ساخته شود.
آیــت ا... »سیدیوســف طباطبایی نــژاد« بــا 
بیان اینکه باید عــزت فقرا حفظ شــود، افزود: 
با پــول نمی تــوان همه افــراد را راضــی کرد 
 اما با اخالق خــوب و نیک می توان ایــن کار را

 انجام داد.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان، با اشــاره 
به محدود بودن توان کمــک مالی کمیته امداد 
بیان کرد: هر چنــد کمیته امــداد نمی تواند به 
صورت گســترده و در مبالغ زیاد، بــه دختران 
دم بخت کمک کند، اما بایــد میزان کمک مالی 
و یا تســهیالت را برای آنــان افزایــش دهد تا 
خانواده ها بتوانند جهیزیه مناســبی تهیه کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کارگاه های تولیدی 
برای روستائیان گفت: کار در کشور ما وجود دارد 
اما مــردم، در کنار هم جمع نمی شــوند تا یک 
کارگاه یا مجموعه تولیــدی را راه اندازی کنند 
 و در اثر این ایجاد اشتغال، شــاهد رونق اقتصاد

 خانوارها باشند.

باشگاه ورزشی »فرهنگسرای باران« در منطقه 8 شهرداری تعطیل می شود؛

خانواده ها برسر دوراهی تایید و تکذیب!

»جعفر عسگری« در این نشست با اشــاره به سخن حضرت علی 
)علیه الســالم( که فرمودنــد: »از روز آغاز هیــچ دروغی نگفتم و 
هیچ گاه کالم حق را پنهان نکردم«، اظهار کرد: اگر حاکمی به آنچه 
که می گوید، مطمئن نباشــد درنتیجه بی اعتمادی در آن جامعه 

زیاد می شود.
وی  با بیان اینکه »ترامپ« بیشترین دروغ را گفته است، بیان کرد: 
ترامپ نزدیک به دو هزار دروغ گفته است و کسی که به فریبکاری 
روی بیاورد، مشخص اســت در آن جامعه چه اتفاقی خواهد افتاد. 

دنیای امروز تشنه ظهور حضرت حجت)عج( است.
مدیریت های غلط؛ حاصل بی تدبیری دولت هاست

عســگری با توضیح اینکه امروزه جهالت، گمراهــی و بداخالقی 
دامنگیر جامعه بشری شده اســت که یکی از دالیل آن، حاکمان 
هستند، عنوان کرد: جمهوری اسالمی به همین دلیل، مورد تهاجم 
دشمنان قرار گرفته اســت؛ زیرا دســتاوردهای انقالب اسالمی، 

بی نظیر و کم نظیر است.
رییس شورای هماهنگی  تبلیغات اســالمی  با بیان اینکه توابین 
شک کردند و امام حسین)ع( را تنها گذاشتند، تصریح کرد: توابین 
هر چند شهید شــدند اما کربالیی نشــدند، مدیریت های غلط و 
ســوءمدیریت هایی که در جامعه می بینیم، حاصــل بی تدبیری 

دولت ها و مدیرانی است که خودمان به آن ها رای دادیم.
وی  با بیان اینکه دســتاوردهای انقالب اســالمی قابل دفاع است 
اما نتوانستیم و هنرش را نداشــتیم که این دستاوردها را حتی به 
مخاطبان داخلی آن بگوییم، تاکید کرد: دشــمن در حوزه فشــار 
اقتصادی در حال تالش اســت؛ در خصوص نوســانات ارز و سکه 
با وضعی که به وجود آمده، ناخودآگاه حســی به انســان می گوید 
که گویا داخل و خارج از کشور برای ایجاد این نوسانات هماهنگ 
شده اند. عسگری تخریب شخصیت های ارزشمند انقالب اسالمی 
را اقدام دیگر دشــمن علیه انقالب دانســت و ادامــه داد: تخریب 
شخصیت های ارزشمند انقالب باعث شــده تا نیروهای انقالبی و 
متدین نیز دچار تزلزل در عقاید خود شوند که این موضوع، بسیار 

خطرناک است.
اگر پرچم پویای شیعه بر زمین بیفتد، تا صدها سال دیگر 

نمی تواند قد بلند کند
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، با بیان 
اینکه آمریکا هم غرق در مشکالت است، یادآوری کرد: مردم ایران 
40 سال در مقابل زیاده خواهی استکبار ایستادند و تبدیل به نماد 
ایستادگی در دنیا شدند؛ دلیلش هم این است که مجهز به فرهنگ 

غنی عاشورایی هستند.
وی با اشاره به نعمت مهم استقالل بیان کرد:  وقتی سردار سلیمانی 
خطاب به ترامپ می گوید که طرف حســاب تو سپاه قدس است و 
به دیگر نیروهای نظامی کشور احتیاجی نیست، ترامپ قمارباز از 
اظهارات قبلی خود جا می زند .عســگری تصریح کرد: به فرمایش 
مقام معظم رهبری، اگر در مقابل داعش در سوریه و عراق ایستادگی 
نمی کردیم، بایــد در کوچه های تهران و اصفهان بــا آن ها مبارزه 
می کردیم. وی ادامه داد: بعد از هزار و 400 سال، پرچم پویای شیعه 
به دست مردم ایران برافراشته شده است و اگر این پرچم بیفتد، تا 
صدها سال شیعه نمی تواند قد بلند کند.رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی  با بیان اینکه تفکیک حق و باطل و پاسخگویی به 
شبهات وظیفه رسانه ها و نیروهای متعهد انقالبی است، یادآوری 
کرد: 40  ســال در تحریم و توطئه های فرهنگی، سیاسی و نظامی 

بودیم و یقینا مردم ایران اگر صداقت مســئوالن خــود را ببینند، 
همچون گذشته از ارزش های خود دفاع خواهند کرد.

چه کسانی  به این اشرافی گری ها رای داده اند؟
عسگری در بخش دیگری از ســخنانش، با اشــاره به فرارسیدن 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی،  عنوان کرد: یکی از 
کارهایی که باید در حوزه انقالب انجام داد، آسیب شناسی انقالب 
است؛ این آسیب ها را باید به مردم و مسئوالن گوشزد کرد تا خود را 
اصالح کنند. یکی از این شبهات، اشرافی گری برخی مسئوالن است 

اما چه کسی به این اشرافی گری رای می دهد؟
وی با بیان اینکه وقتی به اشرافی گری رای بدهیم، باید تبعات آن 
را هم بپذیریم، مطرح کرد: زمینه مطالبات به حق مردم را رســانه 
می تواند فراهم کند، در این 40 سال گذشته هرکجا با دشمن قوی 
برخورد کردیم، دشــمن تسلیم شــده اما هرکجا که عقب نشینی 

کردیم، زیاده خواهی دشمن بیشتر شده است.
برای  برپایی حق باید هزینه داد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی، با اشاره به اینکه حق 
همیشه ماندنی است، اظهار کرد: اگرچه امام حسین )علیه السالم( 
به ظاهر شکست خوردند، اما امروز این امام معصوم در عالم شناخته 
شده هستند؛ این موضوع نشان می دهد که »حق« ماندنی است؛ 

اما برای آن باید هزینه پرداخت.
وی در ادامه افزود: رمز موفقیت ژاپن این است که مسئوالنش، تمام 
کتاب های مفید دنیا را جمع آوری کردند؛ اما کتابی که ژاپنی ها بیش 
از دیگر کتاب ها  نقشه راه موفقیت خود کردند، »نهج البالغه« است.

 دستورات »قرآن« و نهج البالغه کجای زندگی ما قرار دارد؟عسگری 
با بیان اینکه اگر دســتورات اهل بیــت را در حوزه های مدیریتی 

اســتفاده می کردیم امروز به چنین وضعی گرفتار نبودیم، تصریح 
کرد: دسته بندی های سیاســی، امروز جز ضرر چیزی ندارد. افراد 
اتوبوســی می آیند و اتوبوســی هم می روند و توجهی به تخصص 

نشده است.
عسگری با بیان اینکه انتقال تجربیات مدیریتی انجام نشده است 
و این باید اصالح شود، افزود: در مناظره های انتخاباتی فقط یاس و 
ناامیدی به مردم تزریق شد و این الگوبرداری از مدل مناظره های 

انتخاباتی آمریکا بود.
سیاسی کاری ها در جامعه، تهوع آور شده است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، با اشاره به اینکه دیدِن 
شیوه زندگی مردم نشانگر آن است که اکثریت جامعه رفاه دارند، 
عنوان کرد: امروزه زیاده خواهی  زیاد شــده اســت، در هر خانه ای 
حتما باید چند خودرو باشد و ســفرهای خارجی ترکیه و ... بروند، 
این نشان می دهد فرهنگ سازی در این خصوص انجام نشده است.

عسگری با بیان اینکه سیاسی کاری ها به حدی رسیده که تهوع آور 
شده است، گفت: چرا امروز به جای اینکه شهدا و دانشمندان الگوی 
جوانان باشند، بازیگران و فوتبالیست ها تبدیل به الگو شده اند؟ این 
مسئله نشان می دهد که آموزش و پرورش نقش خود را به درستی 

ایفا نکرده است.
وی  با بیان اینکه باید در کنار ایرادات و آسیب ها، به دستاوردهای 
انقالب نیز اشاره کرد، افزود: در هنگام قیاس باید انصاف را رعایت 
کرد؛ در سال 5۷ جایگاه ایران کجا بوده و کشورهای هم  مرتبه آن 
کجا بودند! موانع جلوی راه جمهوری اسالمی را نیز باید بررسی کرد 
و جایگاه امروز ایران را با همان کشــورهای هم رده مقایسه کرد تا 

میزان پیشرفت ها مشخص شود.

عســگری با بیان اینکه جوانان امروز ما در خصوص صحت و سقم 
اخبار تحقیق نمی کنند، تاکید کرد: امید به زندگی در دوران پهلوی 
54 سال بوده اســت اما امروز امید به زندگی در ایران، بیش از ۷0 
سال است. در دوران پهلوی، در هر هزار تولد، حدود ۱20 نوزاد تلف 

می شدند، اما امروزه این آمار به حداقل ممکن رسیده است.
وای بر قوه قضائیه اگر با مفسدان اقتصادی به درستی 

برخورد نکند
عسگری در ادامه اظهار کرد: یکی از اشتباهات ما این بود که برای 
محرومیت زدایی از روســتاهای کشــور، پیش از ایجاد اشتغال در 
روستا، آغاز به برق کشی، گازکشــی و جاده کشی برای روستائیان 
شد. این مفسدان اقتصادی برای جمهوری اسالمی ننگ هستند و 
وای بر قوه قضائیه اگر به مطالبه مردم پاسخ ندهد و این مفسدان را 
مجازات نکند. رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ادامه داد: 
در دانشگاه های کشور دیدگاه های فالسفه غربی را به خورد جوانان 
می دهند، در حالی که از تدریس دیدگاه فالســفه کشور خودمان 
غفلت شده است؛ 40 سال است که هنوز منابع دانشگاهی ما غربی 
است. عسگری  با اشاره به اینکه هشــتمین کشور دنیا در هوافضا 
هستیم، در حالی که در دوران پهلوی این رقم صفر بوده است، اظهار 
کرد: در خودکفایی استخراج نفت، امروز به خودکفایی 80 درصدی 

رسیدیم در حالی که در دوران پهلوی این رقم 4 درصد بوده است.
وی با  بیان اینکه  ۱2مرداد ســالروز تشکیل شــورای هماهنگی 
تبلیغات است، عنوان کرد: این سازمان از سال 59 آغاز به کار کرد و 
بودجه سالیانه استان اصفهان زیر 200 میلیون تومان است و وظیفه 
آن هم بزرگداشت ایام ا... بوده که این موضوع، انسجام و وحدت ملت 

ایران و پشتوانه مردمی جمهوری اسالمی را نشان می دهد.
مسئوالن به  اشتباهات خود اقرار کنند 

عسگری در ادامه سخنانش از مســئوالن خواست، نزد مردم اقرار 
کنند که مسیر را اشــتباه رفته اند و برای جبران آن تالش کنند و 
یادآوری کرد: آن وقت مردم مجدد به مســئوالن اعتماد خواهند 
کرد. مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات با همین بودجه اندک و 
بی بضاعتی خودش و البته بی مهری مسئوالن در حال تالش است و 

حتی مسئوالن شورا در شهرستان ها حقوق هم نمی گیرند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی افتخار می کند که 

خادم مردم است
وی با بیان اینکه مراسم تشییع شــهید حججی با سماجت سردار 
استکی در اصفهان برگزار شد، خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی 
تبلیغات افتخار می کند که خادم مردم است؛ اما حق مردم اصفهان 

نیست که زاینده رود خشک باشد.
وی افزود : باید کمک کرد اتفاقاتی بهتری بیفتد و به مردم ناامیدی 
و یاس تزریق نشود. خبرنگاران چشم بینای مردم بوده و در انعکاس 
رخدادها و حوادث جامعه صادق هستند؛ این امر باعث می شود تا 

مسئوالن تصمیم گیری درستی انجام دهند.
عسگری به روز خبرنگار نیز اشــاره کرد و گفت: خبرنگاران مراقب 
باشند که صداقت خود را نفروشــند، منبع موثق و قابل اطمینان 
مردم و جوانان باید رسانه های داخلی باشــند، رسانه ها می توانند 
پاسخگوی شبهات باشند، خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند و 

در خط مقدم تهاجم فرهنگی غرب، خبرنگاران قرار دارند.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات در پایان  خاطرنشــان کرد: از 
رسانه ها می خواهیم تا آغاز دهه فجر، مطالبه گری از دستگاه های 
مختلف را در دستور کار خود قرار دهند تا کارنامه 40 ساله فعالیت 

خود را به مردم نشان دهند.

 در معرفی دستاوردهای انقالب کوتاهی کرده ایم
  رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان 

سمیه مصور 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، به مناسبت ۱2  مردادماه، ســالروز تشکیل این نهاد در جمهوری اسالمی 
به میان اصحاب رسانه آمد تا به تشریح فعالیت های شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در آستانه جشن چهل سالگی انقالب 
اسالمی بپردازد. »جعفر عسگری« در این نشست دستاوردهای انقالب اســالمی را بیشتر از آسیب های آن دانست و گفت: متاسفانه 
به خاطر کم کاری مسئوالن و رسانه ها، نتوانســته ایم به خوبی به معرفی این دستاوردها بپردازیم. رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی، فعالیت های این نهاد را با توجه به بودجه ای که در اختیار آنهاســت، فراتر از وظایف محوله دانست و کنایه هایی به اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی زد که به رغم بودجه های سنگین در این برهه حساس، هیچ بروز و ظهوری ندارند.

اعظم محمدی

در هیاهوی این همه گرانی، تورم و التهابــاِت دقیقه ای بازار ارز و 
سکه، همچنین بی برقی و بی آبی، خبر رسید که شهرداری منطقه 
8 تصمیم گرفته باشگاه ورزشــی فرهنگسرای باران را تعطیل و به 
جای آن »ســینمای کودک« بســازد. این خبری است که برخی 
از خانواده های ســاکن در منطقه 8 شــهرداری که فرزندانشــان 
در این باشــگاه به فعالیت ورزشی مشغول هســتند، در تماس با 
»زاینده رود« اعالم کردند. نگرانــی خانواده ها از احتمال تعطیلی 
 این باشــگاه ، ما را برآن داشــت که پیگیر صحت و سقم موضوع

 شویم. 
در ابتدا به سراغ »سیدابراهیم هاشــمیان« شهردار منطقه رفتیم. 
هاشمیان با تکذیب این خبر گفت: »شــما به محل مذکور بروید و 
از نزدیک، صحت و سقم ماجرا را جویا شوید. قطعا خواهید دید که 
باشگا ورزشی آینده سازان همچنان  در طبقه فوقانی فرهنگسرای 
باران مشغول به فعالیت اســت و بعد از آن، من جوابگوی سواالت 

شما خواهم بود.« 
وی پاســخگویی در این باره را به بازدید میدانی از مکان موردنظر 

موکول کرد تا راهی فرهنگسرای باران شویم . 
دلخوشی پدر و مادران در این منطقه به همین مکان های ورزشی و 
فرهنگی است که اقات فراغت فرزندانشان را پرکند و آن ها را به جای 
سوق دادن به سمت خالف که متاســفانه به علت کمبود امکانات، 
بستر آن در محالت متوسط و یا پایین شهر فراهم تر و گسترده تر 
است، نروند. پس طبیعی است که حتی شنیدن این خبر که باشگاه 

ورزشی قرار است بسته شود، آنها را نگران کند.  
در بازدید میدانی از فرهنگســرا و باشــگاه ورزشی، صحت حرف 
شهردار مشخص شــد؛ باشگاه ورزشــی تعطیل نیست و مشغول 
فعالیت اســت. اما آنچه در گفت وگو با یکی از مربیان حاضر در این 

باشگاه به دست آمد، این است که قرار است از ۱5 مردادماه باشگاه 
تعطیل شود و به دستور شهردار به جای آن، سینمای کودک بسازند؛ 
شهرداری نیز پس از رایزنی های فراوان قبول کرده که حداقل یک 

ماه دیگر هم فرصت بدهد!
خانواده هایی که فرزندانشان را برای حضور در کالس های ورزشی 
به همراه آورده بودند، ضمن اعتراض به این اقدام شهرداری، تاکید 
می کنند که با بسته شدن باشگاه، مخالف هستند. مادری که دختر 
هفت ساله اش در کالس ژیمناستیک باشگاه ثبت نام کرده است، 
می گوید: در این منطقه باشــگاه های ورزشــی دیگری هم وجود 
دارد؛ اما این باشــگاه چون تحت نظر شهرداری بوده و قیمت های 
ثبت نام آن مناسب اســت، بهترین گزینه برای خانواده هایی است 
که وضع مالی خوب یا خیلی خوبی ندارند؛ ضمن اینکه کنار همین 
فرهنگسرا هم باشگاه دیگری متعلق به شهرداری وجود دارد اما به 
 خاطر قیمت های مناســب، معموال ظرفیت آن خیلی زود تکمیل 

می شود.
 به ســراغ منشــی باشــگاه می روم کــه وظیفــه ثبت نــام از 

متقاضیــان را برعهــده دارد و از وضعیــت کالس هــا و ثبــت 
نام ها می پرســم. مــی گوید که اســتقبال بســیار خــوب بوده  
اســت، به طوری که مازاد برتکمیــل ظرفیت، متقاضــی داریم. 
خانواده هــا هر روز بــرای ثبت نــام می آیند که متاســفانه چون 
 خارج از ظرفیت اســت و نمی تــوان ثبت نام کــرد، جواب منفی

 می شنوند. 
»ریاحی« مدیر باشگاه ترجیح می دهد درباره قیمت مناسب رهن 
و اجاره باشــگاه حرف بزند. درباره اینکه شــهرداری در این زمینه 
حمایت خوبی انجام داده و باشــگاه را با قیمت مناسبی اجاره داده 
و ادامه فعالیت باشــگاه، آن هم تحت حمایت شهرداری می تواند 
اتفاقات خوبی در منطقه رقم بزند و خوشــحالی خانــواده ها را به 

همراه داشته باشد. 
پس از چندساعت گشت و گذار در فرهنگسرا و باشگاه و گفت وگو 
با خانواده هایی که دلواپس تعطیلی احتمالی باشــگاه هســتند و 
می گویند قصد دارند در اعتراض به این موضوع به شهرداری منطقه 
رفته و شخصا با شــهردار صحبت کنند، طبق قرار قبلی با شهردار 

منطقه تماس می گیرم. 
این بار اما شهردار بازهم حواله دیگری می دهد: » برای مصاحبه یک 

وقت حضوری هماهنگ کنید تا صحبت کنیم.« 
»هاشمیان« در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بعد از ۱5 مرداد 
باشگاه تعطیل شود، می گوید: االن حرفی ندارم . دیدید که باشگاه 
تعطیل نشده و مشــغول فعالیت اســت. اگر توضیحات بیشتری 

می خواهید، بهتر است حضوری بیایید. 
شهردار نه تایید می کند، نه تکذیب! سوال ها نیز بی پاسخ می مانند 
و خانواده هایی که در آشفته بازار دغدغه های معیشتی و اقتصادی، 
 نگــران دلشکســتگی فرزندانشــان از توقف در نیمــه راه ورزش

 هستند. 
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  حضرت علی )علیه السالم(:
در توصیف مومن: مردم از او در آسايشند؛ 

خويشتن را براى آخرتش به رنج افكنده و در 
نتیجه مردم را از خود، آسوده ساخته است .
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یادداشت

گاهی بی آنکه بدانیم و بخواهیــم، به گونه ای عمل می کنیم که 
رفتارهایمان ســبب جدایی ما از دیگران می شود. وقتی با لحن 
کنایه آمیز و ریشخند، با دوســتان، همسر و... صحبت می کنیم 
باید توجه داشته باشــیم که این رفتارها لحظه به لحظه ما را به 
دور شدن از آنها ســوق می دهد. محققان دانشگاه »میشیگان« 
373 زوج تازه ازدواج کرده را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند 
زوج هایی که س همدیگر داد و فریاد می زنند، یکدیگر را تحقیر 
می کنند یا خودشان را بهتر و داناتر از دیگری می دانند، احتمال 
اینکه طی همان نخســتین سال زندگی مشــترک، کارشان به 
جدایی بکشد خیلی بیشــتر اســت. آنچه در ادامه به آن اشاره 
می شود، برخی از رفتارهایی است که به »روابط سمی« در آینده 

منجر می شود.
یک متقلب حرفه ای هستید

بدون تردید مدام دروغ گفتن به همسر، دوست و یا همکارتان به 
روند رابطه  شــما لطمه می زند. اما اینکه به کسی مدام القا کنید 
که احمق و کوته فکر است، مسئله  دیگری است که رابطه را کال 
جور دیگری نابود می کند. وقتی همسرتان را متهم می کنید که 
احمق یا کج خیال و بدگمان است، تا دروغ ها و کلک های شما را 
پیگیری نکند، یعنی یک متقلب حرفه ای هستید که سعی دارید 
به همسرتان بقبوالنید که مشکل از اوست. وقتی کاری می کنید 
که او فکر کند مشکل از اوســت، به طرز جبران ناپذیری به این 

رابطه  آسیب می زنید.
مدام نگران و بدبین هستید

افرادی که همیشــه نگران هستند و احســاس ناامنی می کنند 
معموال تمایل دارند با بیش از حد آنالیز کردن هر کلمه و حرکتی، 
یک رابطه  کامال سالم و آرام را خراب کنند. این اشخاص ترس های 
غیرمنطقی در ســر دارند؛ مثال اینکه همسرشان قصد ترک آنها 
را دارد. مطالعات نشــان می دهد آنهایی که عزت نفس ضعیفی 
دارند همیشــه می ترسند از ســوی عزیزان خود طرد شوند و از 
رفتارهایی که احتمال می دهند باعث شود ترکشان کنند، دوری 
می کنند. مثال به همسر خود نمی گویند واقعا چه احساسی دارند. 
اما آنهایی که اعتماد به نفس خوبی دارند، اگر همسرشان کاری 
کند که موجب رنجششان شود، حتما این احساس را با او درمیان 

می گذارند. 
مدام تهدید به جدایی می کنید

هیچ کسی دوســت ندارد وقت و انرژی  خود را صرف جر و بحث 
کند. هر بار مسئله ای پیش می  آید، اجازه ندارید تهدید به جدایی 
کنید. وسط کشیدِن پای جدایی، قرار نیست مشکلی را حل کند 
و این، عالمت یک رابطه  سمی است. خیلی ها از تهدید به عنوان 
ابزاری برای جلب توافق استفاده می کنند. نباید همسر را تهدید 
به جدایی کنید مگر اینکه واقعا قصد انجامش را داشــته باشید؛ 
وگرنه به امنیت و اعتبار رابطه  خود آسیب می زنید. به جای اینکه 
از سرناچاری او را تهدید به جدایی کنید، از آن محیط دور شوید تا 
خونسردی خود را به دست بیاورید و قبل از اینکه افکار نابه هنجار 

خود را به زبان بیاورید و بعدا پشیمان شوید، منطقی فکر کنید.
آتشی مزاج و تند خو هستید

شاید احساس کنید، زمان زیادی طول نمی کشد که خونتان به 
جوش بیاید. حتی یک حرکت اشتباه می تواند باعث شود دهانتان 
را به گفتن هر چیزی باز کنید. شــما این چرخــه را مدام تکرار 
می کنید: خشم، شــرمندگی و دوباره خشم بدون درک و دلیل! 
هر وقت احساس کردید خشمتان در حال بروز است برای اینکه 
علتش را بفهمید یا کنترلتان را به دست بیاورید، از یک تا ده آرام 
آرام بشمارید و فکر کنید چه چیزی شما را عصبانی کرده است. 

سعی کنید احساسات و افکار خود را جمع و جور کنید.

مواظب رفتارتان باشید

هدی بانکی 

دریاچه الیماالت 
نور؛ نگینی در 

میان جنگل های 
مازندران

عکس روز

دوخط کتاب

هر نزدیک شدنی، دوری الزم 
است؛ فرصتی برای بازسازی 
تصویــری کــه از محبــوب 
ســاخته ای، تصویــری کــه 
هر چه تالش کنی با اصلش 
برابر نمی شــود. برای همین 
شاید نزدیک شــدن، همیشه 

کراهت به دنبال دارد.

»ناتمامی«
زهرا عبدی

آدم ها از نزدیک فرق 
می کنند

در تمام مدتی که می دوید به 
این فکر می کرد که آدم ها 
تا وقتی نزدیکشان نشده ای، 
همانــی هســتند که تــو از 
آن ها در ذهنت ساخته ای؛ اما 
وقتی نزدیک می شوی، بیشتر 
خودشان می شــوند و کمتر 
شبیه ذهنیت تو هستَند.شاید 
برای همین اســت که بعد از 

بیرون از شــهر بندری »دانانگ« در ویتنام، پلی معروف به »پل طالیی« 
۱۴۰۰ متر باالتر از سطح دریا روی دو دست بزرگ سنگی باالی تپه های 
»بانا« ساخته شده است و از روی آن می توان چشــم انداز زیبای بیرون 

شهر را نظاره کرد.
 طول این پل ۱۵۰ متر است و با گل های زیبای »لوبلیا« مزین شده است. 
آنچه این پل را منحصر به فرد کرده است، طراحی دست های بزرگ سنگی 
است که به نظر می رسد از سنگ ساخته شده؛ اما در واقع از جنس فوالد 

است. 

پلی در ویتنام که از میان پنجه ها عبور می کند!

مسابقه جهانی نامگذاری چهار بچه »پاندا« از سوی مرکز نگهداری پانداهای 
غول پیکر در چین و با همکاری مســئوالن شــهر دوژیانگیان در اســتان 
ســیچوان واقع در جنوب غرب این کشور آغاز شــد. عالقه مندان از سراسر 
جهان می توانند برای چهار بچه پاندای نر که در این مرکز به دنیا آمده اند، از 
طریق نرم افزار »وی چت« اســم انتخاب کنند. بنا به گزارش »چاینا دیلی« 
برگزارکنندگان مسابقه 2۰ اسم را از میان اسم های پیشنهادی انتخاب کرده 
و آن را به رای گیری خواهند گذاشــت.به برندگان مسابقه جوایزی همچون 
سفر به مناطق زیبای طبیعی و پارک های پاندا در سیچوان و بلیت هتل اهدا 

خواهد شد. 

نامگذاری بچه پانداها در چین 

مسجدی که قبله مسلمانان در آن تغییر کرد
مســجد قبلتین یا »ذوقبلتین« در مدینه منوره، مانند »مسجد قبا«،  در همه ساعات روز باز اســت و زائران حرم از این مسجد دیدن 

می کنند و در آن نماز می گزارند. این مسجد در غرب مدینه منوره، متعلق به طایفه 
بنوسلمه از مساجد بسیار قدیمی و در نزدیکی چاه معروف این شهر، »بئر رومه« قرار 
دارد. پانزدهم رجب مصادف با سالروز تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به خانه 
کعبه است. بنابر نقل تاریخ، ۱9 ماه پس از هجرت پیامبر قبله تغییر یافت. هنگامی 
که پیامبر در این مسجد نماز ظهر اقامه کرده بودند، به رکعت دوم که رسیدند، وحی 
آمد: »ای پیامبر صورت خود را به سوی مسجد الحرام برگردان«؛ و بدین مناسبت به 

این مسجد ذوقبلتین گویند.
تغییر قبله از مســائل مهم کالمی و تاریخی اســالم اســت. به علــت وجود بت ها 

در کعبه، مســلمانان در ابتدا وظیفه داشــتند به ســوی »بیت المقدس« نماز بگزارند و چون بیت المقدس در اصــل قبله یهود بود، 
یهودیان به این ســبب مســلمانان را ســرزنش می کردند و می گفتند نماز خواندن شــما به ســمت بیت المقدس دلیِل بر حق بودن 
یهود اســت. این موضوع ســبب شــد که حضرت محمد )ص( که به مدت ۱3 ســال پس از بعثت در مکه و چند مــاه )بین هفت تا 
 هجده ماه( بعد از هجرت در مدینه، به ســوی بیــت المقدس نماز می خواندند، به دســتور الهی مامور شــدند به ســوی کعبه نماز 

بخوانند.
حجت االســالم »فالح زاده« کارشــناس مذهبی، این مســجد را نماد اســتقالل مســلمانان می داند و معتقد اســت: با تغییر قبله 
مســلمانان از بیت المقدس به کعبه، چیزی از قداســت مســجداالقصی کم نشــده اســت. وی می افزاید: آمدن به اینجا)مســجد 
 قبلتین( مــا را به یــاد آزادی قــدس شــریف می اندازد تــا بــرای آزادی مســجداالقصی و ســرزمین های اشــغالی فلســطین 

دعا کنیم.

روایت روز

سس مایونز در تهیه غذاها و ســاالدها کاربرد زیادی دارد؛ اما بستنی با  طعم  
سس مایونز ممکن است کمی عجیب به نظر برسد.  در »اسکاتلند« بستنی با 
طعم های کالسیک شکالتی،  وانیلی و ... جای خود را به بستنی های جدید از 
جمله »بستنی مایونز« داده اند؛ مد جدید دنیای خوراکی ها که با واکنش های 
متفاوتی از سوی کاربران روبه رو شده است. این بستنی عجیب که در اینستاگرام 
تبلیغ شده، خشم بسیاری از دوستداران بستنی را به همراه داشته است. آنها بر 

این باور هستند که سس مایونز یخ زده نمی تواند وارد دنیای بستنی ها شود .

ُمد جدید دنیای خوراکی ها در اینستاگرام!

اینستاگردی

قوی بودن »ثریا قاسمی« در زندگی

سیر و سیاحت بازیگر »بزنگاه« در آفریقا

 ثریا قاسمی با انتشار عکســی در اینستاگرامش نوشت: »قوی« کســی است که نه منتظر
 می ماند »خوشبختش« کنند و نه اجازه می دهد »بدبختش« کنند.

»عباس جمشیدی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: این عکس با دو تا از دوستانی 
که تازه با آنها آشنا شدم. راهنماهای ســفر »اگتوهای« و »ســایو« از قبیله »ماسائو« در 

جنگل های »باگامایو« در تانزانیا.  عکس از جواد موالنی

بــه نظرم هــــر کسی باید از خودش 
شــروع کنه و بپرســه ما چــی کار کردیم 
که پولمــون این قدر بی ارزش شــده؟ من 

خودم زیاد چای می خورم!
بزرگ ترین دلخوشــی پاییــز با همه 
زیبایی هاش این بود که ته جیب لباس های 
زمستونی پول پیدا می کردیم. امسال اگه 

پول پیدا کنیم، دو زار هم نمی ارزه! 
رتبه کنکور یک چیز شــخصیه. لطفا با 
پرسیدن از دیگران آن ها رو آزار ندیم. اگه از 
رتبه خودشون راضی باشــن، حتما اعالم 
می کنن. توجه داشــته باشین، رتبه کنکور 
۱۰ هزار رو که رد کرد، دیگه کامال شخصی 

میشه!
مــن اولین شکســت عشــقی خودمو  
وقتی خوردم کــه فهمیدم رو ابرا نمیشــه 

قدم زد! 
وضعیت طوریه که هــر دقیقه از دقیقه 

بعد خودم پولدارترم! 

لبخندک
آگهی مزایده مرحله اول و سوم

شهرداری اردستان در راســتای مصوبات هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی وزارت محترم کشور و 
به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی و با 
بیشترین و بهترین پیشنهاد، واگذار نماید . لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 97/۰۵/۱3 
جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهرداری اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی خود را 

به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند . شهرداری در رد  یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
1( مزایده بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری جهت انجام عملیات تفکیک پسماند خشک در مبدا 

و تفکیک و دفن اصولی زباله در مقصد. )مرحله اول(
2( مزایده فروش 6 قطعه زمین با کاربری تجاری از امالک شــهرک شــهید بهشتی واقع در ضلع شمالی 

بیمارستان. )مرحله سوم(

محسن حیدری -  شهردار  اردستان

نوبت  دوم

طبیعت سرسبز و تماشایی 
دریاچــه »الیمــاالت« در 
میان درختان سرســبز و 
کوه هایی که پــس زمینه 
کارت پستالی به آن دادند؛ 
منظره و محیط دلنشینی 
را برای گذران اوقات فراغت 
و استراحت به وجود آورده 
است. امکانات رفاهی خوبی 
نیــز در نزدیکــی دریاچه 

ساخته شده است.
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