
آگهی مزایده »  نوبت دوم «
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 812 مورخ 96/12/13 شورای 

اسالمی زرین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از قطعه زمین کنار 

محل بازی اسکیت واقع در پارک ساحلی زرین شهر جهت راه اندازی بازی 

اسکوتر شارژی به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید ، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید  جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری 97/05/20 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند .

میثم محمدی - شهردار زرین شهر
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از خنـده تـا صحنـه 
لبخندهـای پول سـاز

    به بهانه حضور »ریوندی«
 در اصفهان؛   

4

مرغ گران شد
نایب رییس اتحادیه گوشت سفیداصفهان:

3

مشکالت اصناف منطقه شاپور رفع شد
رییس سازمان صمت اصفهان:

3

 36  اصفهانی در  آتش سوختند 
مدیرکل پزشکی قانونی استان از آمار سوختگی شهروندان در سه ماهه اول سال خبر داد:

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در جمع خبرنگاران خطاب به دولتمردان :

اصفهان را  دریابید

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری عامل سرقت 50 میلیارد ریال سکه، طال و ارز
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی 
از شهروندان مبنی بر سرقت ســکه، طال و ارز از منزل آنها، بررسی 
موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.
مهدی معصوم بیگی افزود: کارآگاهان پس از اطالع از این موضوع بالفاصله 

تحقیقات خود را آغاز کردند و سرانجام هویت سارق سابقه داری 
که در سرقت از این منازل دست داشــت را شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضائی، وی را در یک عملیات منسجم دستگیر 
کردند...
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بررسی وضعیت رشته های تیمی شرکت 
کننده در بازی های آسیایی؛

روز خرید آنالین؛
می دونستین اگه همه ما عادت کنیم به خرید 
آنالین کلی از قیمت ها کم می شه و دیگه از 

 این حجم رفت و آمدها  و ترافیک شهری 
 خبری نیست؟

نگارخانه صفوی / مدیا: نقاشی
نمایشگاه گروهی نقاشی 

انجمن نقاشان ایران
12 لغایت 24 مردادماه

کنسرت علیرضا قربانی
اصفهان- سالن کوثر

17 مرداد 97
قیمت بلیت: 85000-  40000 تومان

به گزارش روابط عمومی شبکه سه سیما ،سریال 
دلدادگان  به تهیه کنندگی ایرج محمدی در 60 
قسمت 45 دقیقه ای به قلم مهدی محمد نژادیان 

و بابک کایدان نگارش شده است .  

سریال دلدادگان
هر شب به جز پنجشنبه و جمعه 

ساعت21:00

8

 مدال های طالیی که دور از
 دسترس نیست

صفحه  8

کلینیک پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهای خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

برای تضمین کاردر صورت رضایت و بعد از انجام پیوند، هزینه دریافت می گردد

خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای هشت 
بهشت غربی - ساختمان فردوس-طبقه اول-واحد 2

09120172920  /  091201728 20/  09136060729
32669596 30 در صد تخفیف به مدت 10 روز
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علیرضا کریمیان

ایران و تاجیکســتان با وجود اشــتراکات فراوان 
با یکدیگــر و پیوندهای عمیق قومــی و فرهنگی، 
چنــدان روابط صمیمانــه و نزدیکی در ســطوح 
سیاســی ندارند. روابط سیاســی این دو کشور در 
دو دهه اخیر با فــراز و فرودهای بســیاری همراه 
بوده اســت و با وجود اینکه ایران تمایــل دارد تا 
این همســایه فارســی زبان را در مــدار روابط و 
 نگاه دو جانبــه و تعاملی خود نگه دارد؛ اما ســایر

 مولفه های قــدرت در منطقه از جملــه آمریکا و 
برخی از مســائل قومی و مذهبی تــا کنون مانع از 
نزدیکی استراتژیک این دو همسایه شده است. در 
موجی تازه از تنش ها؛ تاجیکستان ایران را متهم به 
دست داشتن در ترور دوچرخه سواران این کشور 

کرده است. 
ششــم مردادماه، یک خودرو از روی عمد اعضای 
 یــک تیم هفــت نفره گردشــگر دوچرخه ســوار 
در مسیر کوالب به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان 
را زیر گرفت. سه گردشــگر در محل حادثه و یک 
نفر دیگر در بیمارســتان جان باختنــد. دو تن از 
گردشــگران جان باخته آمریکایــی بودند و دو نفر 
دیگر تابعیت سوییس و هلند را داشتند. این حادثه 
اگر چه از ســوی داعش و با بیانیه ای رسمی مورد 
پذیرش قرار گرفت؛ اما دولت تاجیکستان روز سه 
شنبه با رد ادعای داعش مبنی بر حمله به دوچرخه 
سواران غربی در این کشور، رهبران حزب »نهضت 
اسالمی تاجیکســتان« را آمر و اعضای این حزب 
منحله را عامل این حمله عنوان کرد.وزارت کشور 
تاجیکستان با انتشار یک بیانیه اعالم کرد که یکی 
از بازداشت شدگان مرتبط با این حمله در اعترافات 
گفته که مسئول این حمله حزب »نهضت اسالمی 
تاجیکستان« اســت.در این بیانیه عنوان شده که 
رهبر این حــزب که در ایران آموزش دیده اســت 
برای تضعیف دولت تاجیکستان دست به این حمله 

زده است.
ایران و تاجیکستان و روابطی پر از تیرگی

سال هاست که ایران از سوی همسایه تاجیک خود 

متهم به دست داشتن در 
حمالت تروریســتی در 
این کشور می شود. سال 
گذشــته نیــز تلویزیون 
تاجیکســتان  بــا پخش  
فیلمــی ســوال برانگیز، 
 ایــران را بــه حمایت از

 قتل هــای زنجیره ای در 
دوران جنگ داخلی تاجیکســتان متهم کرد. این 
مســتند ظاهرا در مورد جنگ های داخلی 1990 
ساخته شده بود. این سطح گســتردگی از تیرگی 
روابط در حالی اســت که ایران یکی از نخســتین 
کشورهایی اســت که اســتقالل تاجیکستان را به 
رسمیت شــناخت و پس از آن نیز در جریان جنگ 
داخلی تاجیکستان در فاصله ســال های 1992 تا 
1997، تالش های فراوانــی را برای میانجی گری و 
پایان دادن به درگیری ها انجام داد که به برگزاری 
مذاکرات صلح دولت تاجیکستان و مخالفان منجر 
شد. طی 10 ســال اخیر تاجیک ها تالش کردند تا 
با فاصله گرفتن از روســیه با با چیــن و آمریکا نیز 
وارد تعامل شــوند، برای مثال در چند ســال اخیر 
چین و آمریکا در زمینه آمــوزش نیروهای امنیتی 

و مرزبانــی، همچنیــن 
ساخت چند مرکز نظامی 
ســهیم بودند. عــالوه بر 
آمریکا، عربســتان نیز در 
حال نفوذ در این کشــور 
است. ســرمایه هایی که 
تاجیکستان از سعودی ها 
دریافت می کند، بیشــتر 
صرف امور دولتی شده و خرج دایره های دینی کشور 
نمی شود. با این وجود سعودی ها در تاجیکستان به 
خصوص در سیاست این کشــور نفوذ قابل توجهی 

پیدا کرده اند. 
هر چند در ســال های اخیر ایران می توانســت به 
کشور دوم قدرتمند در تاجیکستان پس از روسیه 
تبدیل شــود؛ اما امروز ایران بیشــتر یک کشــور 
مزاحم و دشمن تلقی می شــود. روند جدایی ایران 
از تاجیکســتان  پس از حضور رهبر حزب نهضت 
اسالمی تاجیکســتان در تهران شروع شد؛ اگر چه  
ایران تمایل داشــت نقش میانجــی گرانه ای را در 
این مناقشــه داخلی ایفا کند؛اما در نهایت متهم به 
جانبداری از این حزب شــد. حجــم تیرگی روابط 
میــان دو دلت به خصــوص پس از مطرح شــدن 

پرونده »بابــک زنجانی« و اتهامات مالی نســبت 
به دولت تاجیکســتان بیشتر هم شــد، این کشور 
به شــدت ایران را متهم به بر هــم زدن امنیت در 
تاجیکستان کرده است. از ســوی دیگر تاجیک ها 
طی دشمنی با ایران به اعراب نزدیک تر می شوند 
و از این طریق می توانند سرمایه های عربی را برای 
 توسعه اقتصاد فرتوت خود جذب کنند. در سایه این 
تنش ها ایران سال هاست که بزرگ ترین نهادهای 
خود در ایــن کشــور را تعطیل کــرده و اقدامات 
فرهنگی در میــان تاجیک ها را بــه حالت تعلیق 
 درآورده اســت؛ حتی ایــران دیگر مشــارکتی در

 پروژه های سودآور اقتصادی و عمرانی تاجیکستان 
ندارد و بازار ســودآور این کشــور را به چینی ها و 

روسی ها سپرده است.
تاجیکستان؛ آخرین جای پای محکم ایران 

در آسیای میانه
طی سال های پس از فروپاشی شوروی، ایران تالش 
کرد تا در میان همسایگان شمالی تازه استقالل یافته 
خود نفوذ یابد. این نفــوذ البته در همه حیطه های 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مد نظر ایران بود. با 
توجه به اقتصاد ورشکسته و نظام سیاسی نه چندان 
پایدار و البته روسیه ای که ضعیف شده بود به نظر 
ایران برای نفوذ در این کشورها راه آسانی داشت؛ اما 
به رغم گستردگی روابط در دهه اول اما در چند سال 
اخیر ایران جای پای چندان محکمی در میان این 
کشورها ندارد. ایران  عالوه بر آذربایجان و ارمنستان، 
از سوی تاجیکستان نیز بارها متهم به توطئه و اقدام 
علیه امنیت ملی شده و روابط چندان گرمی میان 
دو کشور وجود ندارد، این در حالی است که سردی 
روابط دو کشور به دلیل وجود پیوندهای فرهنگی و 
تاریخی بســیار عجیب به نظر می رسد. روابط تیره 
ایران و تاجیک ها در چند ســال اخیــر ایران را از 
حضور در یکی از مهم ترین پیمان های امنیتی یعنی 

سازمان شانگهای بازداشته است.
 به نظر می رســد ایران با وجود تــالش هایی که 
بــر ای نزدیکی بــا تاجیک هــا صــورت داده، در 
 رقابت با عربستان و روســیه در این کشور ناموفق 

بوده است.

 دلیل برکناری »تیلرسون«
 فاش شد

»راشــاتودی« به نقل از پایگاه خبری اینترســپت 
در گزارشــی اعالم کرد: رکس تیلرسون، وزیر امور 
خارجه پیشین آمریکا از عربستان سعودی و امارات 
خواسته بود هرگونه حمله علیه قطر را متوقف کنند، 
احتمال می رود همین مســئله باعث برکناری او از 
سمت اش شده باشد؛ در واقع عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی برای خروج تیلرسون از وزارت 
خارجه آمریکا البی کردند.دشــمنی این دو کشور 
پادشاهی عرب علیه تیلرســون پس از تالش وی 
برای جلوگیــری از هرگونه حمله نظامی علیه قطر 
افزایش یافت.اینترســپت این گزارش را به نقل از 
منابع ناشــناس، برخی از اعضای جامعه اطالعاتی 
آمریکا، دو مقام پیشــین وزارت خارجه آمریکا، دو 
فرد آشنا به خانواده های سلطنتی سعودی و امارات 
متحده عربی نوشته است.براساس اظهارات منابع 
مطلع، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در 
حال آماده شــدن برای انجام عملیات نظامی علیه 
قطر بودند. در این عملیات نیروهای زمینی سعودی 
با حمایت هوایی نیروهای امارات متحده به دنبال 
محاصره این کشور بودند.این طرح توسط سازمان 
اطالعات قطر در اوایل تابســتان 2017 افشا شد و 
چند ماه بعد نهادهــای اطالعاتی آمریکا و انگلیس 

آن را تایید کردند.

 ادعای نیروهای مرزی
 فرودگاه لندن علیه ایران

نیروهای مرزی فرودگاه هیتروی انگلیس مدعی 
شــدند در بازرســی از یک محموله در فرودگاه، 
قطعه ای پیدا کرده انــد که قرار بــوده به ایران 
ارسال شــود و می توانســته در برنامه موشکی 
مورد استفاده قرار گیرد. دیلی میل اذعان کرده 
این قطعه، حلقه  الســتیکی )واشر( بوده که قرار 
بوده برای پاالیشــگاهی در ایران ارسال شود؛ اما 
ماموران فرودگاه با این ادعا که ممکن است این 
حلقه ها برای اســتفاده در برنامه موشکی به کار 

روند از انتقال آنها جلوگیری کرده اند.

اعالم آمادگی چین برای مقابله 
با تهدید های تجاری آمریکا

وزارت بازرگانــی چیــن اعالم کرد این کشــور 
برای تهدید های آمریکا به منظور تشدید جنگ 
تجاری بین این دو کشــور کامال آماده است و از 
شأن و منافع مردم خود دفاع خواهد کرد.رابرت 
الیتهایــزر، نماینده تجاری آمریــکا اعالم کرده 
اســت دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور 
دستور اعمال تعرفه 2۵ درصدی را داده که از 10 
درصدی که پیش از این پیشنهاد شده بود، بیشتر 
است زیرا چین از پیروی از درخواست های آمریکا 
خودداری و تعرفه های تالفی جویانه اعمال کرده 
است.وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعالم کرد 
این کشور از گفت وگو برای حل و فصل مناقشات 
حمایت می کند؛ اما برخــورد برابر و پایبندی به 

وعده ها پیش شرط گفت وگو است.

 تنش ها میان ترکیه و آمریکا
 »لیر«  را زمین زد

با باال گرفتن تنش در روابــط ترکیه و آمریکا که 
با تحریم دو تن از وزیران کابینه ترکیه در رابطه 
با بازداشــت کشــیش آمریکایی صورت گرفت، 
نرخ برابــری دالر در برابر لیر تــرک به باالترین 
حد خود در تاریخ این کشــور رسید.دالر آمریکا 
برای اولین بار با گذشــتن از مرز ۵ لیر ترک، به 
قیمت ۵ لیر و 7 قروش خرید و فروش شد.گفتنی 
است سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید از تحریم 
سلیمان سویلو، وزیر کشــور و عبدالحمید گل، 
وزیر دادگستری ترکیه خبر داد و گفت: این افراد 
به دســتور دونالد ترامپ به دلیل نقش داشــتن 
در دســتگیری و حبس اندرو برانسون، کشیش 
آمریکایی در فهرست تحریم ایاالت متحده قرار 
گرفته اند و هرگونه اموال و یا منافع مربوط به این 

دو نفر در حوزه آمریکا مسدود شده است.

چرا ایران جایگاه خود در تاجیکستان را از دست داده است؟

گزارش تفحص از دوتابعیتی ها  
در مجلس قرائت می شود

قرائت گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی در 
مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی 
و دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن و مدیران 
ارشد در دســتورکار این هفته صحن مجلس 
قــرار دارد.از جمله مهم تریــن محورهای این 
گزارش شــامل مدیران دو تابعیتی که تعداد 
آنها 210 تن عنوان می شود، است؛ همچنین 
بر اساس این گزارش  وزارت خارجه باید ضمن 
رفع نواقص و کاســتی های خود در حوزه اجرا، 
جهت ثبت و شناسایی افراد دو تابعیتی و تکمیل 
بانک اطالعاتــی، ظرفیت های موجود نهادها و 
ســازمان های مرتبطی همچون پلیس امنیت، 
سازمان ثبت احوال را شناسایی و از آنها استفاده 

کند.

ظریف با رییس جمهور 
سنگاپور دیدار کرد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در ســنگاپور با خانم حلیمه 
یعقوب، رییس جمهور این کشور دیدار کرد.

در این دیدار ظریف با ابالغ سالم گرم رییس 
جمهوری اســالمی ایران، روابط دو جانبه را 
بسیار خوب و دوســتانه خواند و زمینه های 
همکاری دو کشور در ابعاد مختلف را تشریح 
کرد.رییس جمهور ســنگاپور هم با اشاره به 
روابط خوب دو کشــور بر حفظ و گســترش 
مناسبات در همه زمینه ها تاکید کرد. برجام، 
مســائل منطقــه ای و بین المللــی از دیگر 

محورهای گفت وگو در این دیدار بود.

سفر وزیر خارجه کره شمالی 
به تهران

»ری یانگ-هو« وزیر خارجه کره شــمالی، 
پیونگ یانگ را به مقصد سنگاپور ترک کرد 
تا در حاشــیه نشست »آســه آن« )اتحادیه 
کشورهای جنوب شــرق آسیا( دیدارهایی با 
سران دیگر کشورها داشته باشد.خبرگزاری 
»کیودو« ژاپن به نقل از منابع آگاه نوشــت، 
انتظار می رود وزیر خارجه کره شمالی بعد از 
نشست آسه آن، سفری رسمی به ایران داشته 
باشد.هنوز مقام های ایران و کره شمالی خبر 

کیودو را تایید نکرده اند.

نامه  مطهری به فرمانده سپاه:
 شما باید تابع تصمیم مقامات 

عالی باشید
علی مطهری در نامه ای خطــاب به فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی با 
اشــاره به اظهــارات اخیر وی در پاســخ به 
پیشــنهاد مذاکره ترامپ گفت: جناب عالی 
و ســایر برادران مجاهد و خوب ما در ســپاه 
در موضوعی مانند مذاکــره یا عدم مذاکره با 
آمریکا باید تابع تصمیــم مقامات عالی نظام 
باشــید. در نامه نایب رییس مجلس شورای 
اســالمی و نماینده تهران آمده اســت: این 
مطلب که در شرایط موجود، مذاکره با آمریکا 
که از موضع نقــض پیمان و اعمــال تحریم 
و تحقیر ملــت ایران وارد شــده، به صالح و 
نفع کشور و انقالب اســالمی نیست، از نظر 
اینجانب روشــن و بدیهی اســت اما این که 
مذاکره با آمریکا همیشــه مذموم و نکوهیده 
است نیاز به دالیل متقن دارد؛ همچنان که از 
سیره پیامبر)ص( و ائمه اطهار علیهم السالم 
چنین چیــزی برنمی آید، بلکــه خالف آن 
مستفاد است.امام خمینی)ره( بارها نظامیان 
را از ورود به سیاست نهی کردند چون موجب 
اختالف میان آنها می شود و از کار اصلی خود 
بازمی مانند. این جمله امام)ره( معروف است 
که در پاسخ به اظهار نظر یکی از فرماندهان 
سپاه درباره مســئله ای که در مجلس مطرح 
بــود، فرمودند: به ســپاه چه مربــوط که در 

مجلس چه می گذرد؟

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کشور:

آیت ا... نوری همدانی با تصریــح بر اینکه مبارزه با 
مفاسد باید جدی گرفته شود، تاکید کرد: دستگاه 
قضائی باید هرچه ســریع تر به پرونده مفســدان 
اقتصادی رســیدگی کند و به مردم گزارش دهد.

این مرجع تقلید عنوان کرد: بنده مکرر از مسئوالن 
محترم اجرایی چه خصوصی چــه عمومی نه تنها 
تذکر بلکه خواهش کردم به وضع مردم رســیدگی 
کنید. مردم در رنج هســتند. خیلی از مشــکالت 
معیشتی ربطی به تحریم ندارد و با مدیریت صحیح 
و نظارت  بر بازار و قیمت ها حل می شــود.آیت ا...

نوری همدانی افزود: مســئوالن اقتصادی با مردم 
صادقانه صحبت کنند، مردم اگــر بدانند تبعیض 
نیست، بی عدالتی نمی شود و بدانند که مسئوالن در 
تالش هستند مطمئنا تحریم را تحمل می کنند و 
مثل همیشه از نظام و انقالب حمایت می کنند.وی 
تاکید کرد: مردم ایران چون متکی بر ایمان هستند 
و انقالب را دوســت دارند و دشمن شناس هستند 
هیچگاه زمینه را برای جوالن آمریکا و ایادی آنان 

فراهم نخواهند کرد. 

دستگاه قضا به پرونده مفسدان 
اقتصادی رسیدگی کند

آیت ا..نوری همدانی:

کافه سیاست

عکس  روز 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
پای صحبت مردم گالیه مند از 

مشکالت معیشتی نشست

سوال از رییس جمهور سیاسی نیست

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه کشور در ســنگاپور اظهار  
کرد: هیچ برنامه ای برای دیدار با مایک پمپئو 
در حاشــیه این اجالس وجود نــدارد و قرار 
نیست دیداری صورت گیرد.وی توضیح داد: 
شاید دوسال بیشترین دیدار را با آمریکایی ها 
داشتیم؛ اما دولت کنونی نشــان داده که به 
تعهدات خود پایبند نیست و دیدار برای دیدار 
معنا نــدارد و آمریکایی ها باید نشــان دهند 
که دیدارها به توافقی منجر می شود که این 
توافق ها رعایت خواهد شد. وزیرامورخارجه 
ایران تاکید کرد: در شرایطی هستیم که حتی 
متحدان آمریکا نمی توانند به تعهدات آمریکا 
اعتمــاد کنند.خروج آمریــکا از پیمان های 
پاریس، نفتا، تی پی پی و... مجموعا شرایطی 
را ایجاد کرده که بیانگر این موضوع است که 
آمریکا باید این آمادگی را داشــته باشد که 

براساس احترام گفت وگو کند.

دیداری با وزیرامورخارجه 
آمریکا نخواهیم داشت

 عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور: 

عضو شورای مرکزی فراکســیون نمایندگان والیی 
با بیان اینکه ســوال از رییس جمهــور به هیچ عنوان 
سیاسی نیست، گفت: اعالم وصول این سوال، پاسخ به 
مطالبات اقتصادی مردم است.سیداحسان قاضی زاده 
اظهار داشت: وقتی مسئولین با مجلس ارتباط برقرار 
نکنند و پاســخگو نباشــند و از موضع باال به مجلس 
نگاه کنند، موجب می شود مجلس هم بر موضع خود 
ایستادگی کند.وی تاکید کرد: این مطالبه گری هیچ 
گرایش و رکن سیاسی ندارد و صرفا دارای رکن مردمی 
است.عضو شــورای مرکزی فراکســیون نمایندگان 
والیی با تاکید بر اینکــه ســوال از رییس جمهور را 
نباید به هیچ وجه سیاســی جلوه داد، گفت: سوال از 
رییس جمهور صرفا اقتصادی بوده و به خاطر مطالبه 
ملت نسبت به شــرایط وخیم اقتصادی اعالم وصول 
شد.قاضی زاده تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی پیش از این از دولت خواسته بودند که کابینه را 
ترمیم کند؛ اما این تصمیم  گرفته نشد. وزرای اقتصادی 
تغییر نیافتند و مجلس به ناچــار از ظرفیت قانونی و 

حقوقی خود استفاده کرد.

سوال از رییس جمهور 
سیاسی نیست

نماینده مجلس:

عبدالرضا رحمانی فضلی گفــت: دولتمردان 
آمریکا در ســه ســطح نظامــی، اجتماعی و 
اقتصادی در مقابل ایران ایستاده اند ولی خود 
آنان نیز می دانند که در ســطح نظامی کار به 
جایی نمی برند. وی ایجاد تنش های اجتماعی 
را یکی از ســطوح مدنظــر آمریکایی ها برای 
مقابله با ملت ایران عنوان کرد و ادامه داد: آنها 
فکر می کنند که می توانند وضع ایران را به هم 
بزنند و با این توهم، جلساتی را با معاندان نظام 
برای گزینه های بعد از نظام اســالمی برگزار 
کرده انــد؛ اما همه این توطئــه ها محکوم به 
شکست است. وزیر کشور با اشاره به اینکه فشار 
اقتصادی یکی دیگــر از گزینه های آنان برای 
جلوگیری از پیشــرفت ایران است، بیان کرد: 
نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد و 
دولت به طور کامل نسبت به مسائل اقتصادی 

مسلط است. 

آمریکا جرأت رویارویی 
نظامی با ایران را ندارد

پیشخوان

بین الملل

  ایران-تاجیکستان از برادری تا دشمنی؛  
پیشنهاد رفراندوم برای 

مذاکره

 تاجیک ها طی دشمنی با ایران به 
اعراب نزدیک تر می شوند و از این 

طریق می توانند سرمایه های 
عربی را برای توسعه اقتصاد 

فرتوت خود جذب کنند

چهره ها

احتمال بلوکه شدن اموال ایران در بریتانیا
به گزارش »رویترز«، دادگاهی در انگلیس به دنبال راهی است که ببیند آیا می تواند به خانواده قربانیان 
حادثه یازدهم سپتامبر در آمریکا اجازه ادعا روی دارایی های ایران در بریتانیا را داد یا خیر. بر اساس این 
گزارش، برخی افراد مرتبط با حادثه یازدهم سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواسته اند که حکم دادگاه 
آمریکا در ســال 2012 که مدعی شــده بود ایران در این حادثه از گروه تروریستی القاعده حمایت های 
اطالعاتی کرده است را اجرایی کند. رویترز نوشت: »دادگاه نیویورک به شاکیان و خسارت دیدگان حادثه 
یازدهم سپتامبر از منبع دارایی های ایران، 7 میلیارد دالر پاداش داده است. ایران هرگونه ارتباط با القاعده 
و دخالت در حادثه 11 سپتامبر را رد می کند.« اگر دادگاه انگلیس اجرای حکم دادگاه نیویورک را قبول 
کند، امکان بلوکه یا توقیف اموال ایران در انگلیس و ولز فراهم می شود. دارایی های ایران در انگلیس شامل 

ساختمانی در مرکز شهر لندن و دارایی های مالی در دو بانک تابعه بانک های دولتی ایران است. 

هیچ کدام از ۳۰ نماینده تهران سوال از روحانی را امضا نکردند
یکی از امضا کنندگان سوال از رییس جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت که هیچ کدام 
از ۳0 نماینده اصالح طلب تهران این طرح را امضا نکردند.سوال ۸0 تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
پیرامون مشکالت ایجاد شده در بازار ارز، سکه و... و نیز مسائل معیشتی و اقتصادی مردم در جلسه علنی خانه 
ملت اعالم وصول شد.در میان امضاکنندگان نامی از نمایندگان اصالح طلب تهران دیده نمی شود؛ همین امر 
موجب انتقاد یکی از طراحان این طرح شده است.حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو شورای مرکزی فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس و از امضا کنندگان طرح سوال از روحانی در صفحه توئیتر خود نوشت: »دیروز صبح 
سوال اقتصادی نمایندگان مجلس از رییس جمهور در نشســتی علنی اعالم وصول شد. بنده و ۸0 نماینده 
دیگر امضا کردیم. امضای 17 نماینده نیز به دلیل تاخیر در ارائه توسط هیئت رییسه پذیرفته نشد. 10 نفر از 

نمایندگان نیز امضای خود را پس گرفتند و هیچ کدام از ۳0 نمایندگان تهران امضا نکردند!«

فرصت مجلس به روحانی

خوراک رانتــی در جیب 
پتروشیمی ها

دولت در محاصره مجلس
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مشکالت اصناف منطقه شاپور رفع شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

وزیر نیرو:
 خاموشی رو به اتمام است

وزیر نیرو اظهار کرد: برای کاهش خســارات 
ناشــی از »نوســانات ارز« در زمان الزم برای 
اصالح قیمت و مصرف، اقدامات الزم انجام نشد 
و به حوزه سرمایه گذاری و اولویت ها کم توجهی 
شد. باید شرایط را برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی به ویــژه در بخش آب، تســهیل 

می کردیم.
»رضااردکانیان« با اشــاره به خاموشــی های 
سراســری برق تصریح کرد: خاموشی، سختی 
دارد. با در س هایی که در بخش دولت و صنعت 
گرفتیم، امیدواریم مشکالت را زودتر برطرف 
کنیم. وزیر نیرو تاکید کرد: نمایندگان مجلس 
صدای راستین مردم هستند؛ از سویی دیگر از 
نزدیک شــاهد اقدامات ما بودند و از سال های 
گذشته گزارش مشکالتی که امروز مردم با آن 

روبه رو هستند را از ما دریافت کردند. 

اردکانیان گفت: خاموشــی های برق به دلیل 
کاهش دما و همراهی ها که در رعایت مصرف 
برق اتفاق افتاده، رو به اتمام است.وی افزود: از 
۵۷ هزار مگاوات برق مصرف شــده، نزدیک به 
۲۲ هزار مگاوات به وسایل سرمایشی اختصاص 
دارد که انتظار داریم مردم در مناطق گرمسیر 
دمای وسایل سرمایشــی خود را در حد دمای 
آسایش که ۲۵ درجه ســانتی گراد است، قرار 
دهند. به طــور قطع با این اتفــاق، نقاط دیگر 

کشور با خاموشی روبه رو نمی شوند.

بازار

ماشین حساب

 رییس اتحادیه عمده فروشان 
میوه و تره بار اصفهان:

 افزایش قیمت میوه ربطی
 به افزایش نرخ دالر ندارد

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار 
اصفهان گفت: افزایش قیمت میوه، ربطی به افزایش 
نرخ دالر ندارد. غیر از میوه های وارداتی مانند موز، 
بقیه میوه ها تولید داخل اســت. وی با بیان اینکه 
خشکســالی های اخیر نیز در روند تولید میوه اثر 
گذاشته و باعث شده با کمبود میوه و افزایش قیمت 
مواجه شویم، بیان کرد: وقتی عرضه در بازار کم شود، 
طبیعی اســت قیمت ها افزایش می یابد.وی با بیان 
اینکه فعال تصمیمی برای تنظیم بازار اتخاذ نشده 
اســت، ادامه داد: تنظیم بازار بیشــتر در ایام نوروز 
انجام می شــود. درحال حاضر هر چند بار میوه کم 
است، اما این نکته را هم باید گفت که تقاضای بازار 

هم کم شده است.

نایب رییس اتحادیه گوشت سفیداصفهان:
مرغ گران شد!

باال رفتن نرخ دالر به عنوان بهــای اصلی کاالهای 
وارداتی به کشور، به منزله افزایش قیمت بسیاری 
از اجناس مورد نیاز مردم است. گوشت مرغ یکی از 
مهم ترین اقالم سبد غذایی خانوار است که در اغلب 
مواقع، جایگزین گوشت قرمز می شود. با این وجود 
طی روزهای گذشته، قیمت این محصول نیز همانند 
دیگر بازارها سیر صعودی داشته و قیمت آن از مرز 

10 هزار تومان گذشته است! 
نایب رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان، با اعالم 
خبر گران شــدن مرغ گفت: هر کیلو مرغ از مقابل 
کشتارگاه به مبلغ 9880 تومان خریداری می شود 
و در بازار با نرخ 10 هــزار و ۲00 تا 10 هزار و 300 
تومان به فروش می رود.»محمدعلی فروغی ابری« 
علت اصلی گرانی گوشت مرغ را افزایش قیمت دالر 
دانست و افزود: مواد خوراکی مرغ ها دانه و سویاست 
که موادی وارداتی محسوب شــده و با دالر خرید و 
فروش می شود. وی در پاسخ به این پرسش که نرخ 
مرغ تا چه اندازه کشش گران شدن دارد، اظهار کرد: 
اگر روند افزایش نرخ دالر با چنین شتابی ادامه یابد، 

به طور قطع، قیمت مرغ گران تر نیز خواهد شد.
فروغی، با اشاره به اینکه گرمای هوا نیز عامل مهم 
دیگری در افزایش نرخ مرغ است، گفت: در فصول 
گرم ســال معموال هزینه های مرغداری ها اعم از 
آب و برق افزایش چشمگیری دارد که اکنون نیز در 

افزایش کنونی نرخ تاثیر زیادی داشته است. 

بانک مرکزی اعالم کرد:
ارسال فهرست  دریافت کنندگان 

ارز به وزارت اقتصاد
بنا بــه دســتور رییــس جمهــور،  »عبدالناصر 
همتی« رییــس کل بانک مرکــزی، در نامه ای به 
»مسعودکرباســیان« وزیر اموراقتصادی و دارایی، 
فهرست واردکنندگانی که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز 
به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری 
و اقدام الزم از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کرد.  بر این مبنا رییــس کل بانک مرکزی، 
چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت های 
دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر 
امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی 
از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران انجام گیرد.

ماشین حساب شارپ 
CS-2130 مدل

 244,400
تومان

ماشین حساب کاسیو 
DS-120TV

 144,200
تومان

FX-5800 ماشین حساب کاسیو

 325,000
تومان

این روزها وضعیت بازار شبیه به میدان جنگ 
شده است. خریداران در پی اجناس مناسب 
هستند و فروشــندگان، پشت خاکریزهای 
قیمت های دقیقــه ای و لحظه ای، ســنگر 

گرفته اند!
به رغم میل به خرید و وجود خریدارانی که در 
بازارها پرســه می زنند، فروشندگان چندان 
تمایلی به فروش نشان نمی دهند. بازار، این 
روزها شکل معکوســی به خود گرفته است؛ 
فروشــندگانی که نمی فروشند و خریدارانی 

که نمی خرند.
بازار »لــوازم خانگی«، یکی از بازارهایی اســت که 
به شــدت دچار رکود کامل شده اســت. این بازار، 
همواره تاثیر بســیار جدی از نرخ »دالر« می پذیرد 
و خیلــی زود اثرات خــود را در اجنــاس مختلف 
لوازم خانگی نشان می دهد. از آنجاکه بخش عمده ای 
از کاالهای لوازم خانگی وارداتی هســتند، طبیعی 
اســت که در ثبت ســفارش ها و کاالهای وارداتی 

جدید، این تاثیر مشهود باشد.
قاعدتا پذیرفتنی نیست، اجناسی که مربوط به قبل 
هستند و با ارز قیمت پایین تر وارد شده اند، افزایش 
قیمت داشته باشــند. این افزایش قیمت نمی تواند 
منطقی باشد و بیشتر به ســودجویی برخی در بازار 

بازمی گردد.
نوسان ارز، بازار لوازم خانگی را زمین گیر 

کرده است
فروشندگان لوازم خانگی در اصفهان معتقد هستند 
که در پی نوســان قیمت ارز، نمایندگی های فروش 
به ویژه برندهای خارجی، کاالهای مصرفی را به شکل 
محدودی روانه بازار می کننــد. بازاریان اصفهانی 
همچنین بــر این موضوع تاکید دارنــد که به دلیل 
وابسته بودن قیمت برخی از اجناس و کاالها مانند 
لوازم خانگی داخلی و خارجی به ارز، نوســان های 
قیمتی چند هفته اخیر، روی نرخ این کاالها نیز تاثیر 

زیادی گذاشته است.
خزانه دار اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در این زمینه 
می گوید: بســیاری از نمایندگی های فروش لوازم 
خانگی و حتی سایر کاالها، در این مدت به طور بسیار 
محدودی اقدام به بارگیــری و تحویل کاال کرده اند 
که همین امر، موجب کم شــدن میــزان عرضه در 

سطح بازار شده است. »رضا فاخران« می افزاید: این 
نمایندگی ها برای فروشگاه های مختلف در استان ها 
سهمیه تعیین کرده اند و در روزهای اخیر وضعیت 
تحویل بار آنها بسیار بد شده است. وی با بیان اینکه 
این موضوع بیشــتر برای برندهای خارجی مطرح 
اســت، می گوید: برندهای داخلی نیز با محدودیت 
فروش و عرضه مواجه شــده اند؛ زیرا بســیاری از 
 قطعات اولیه آنها مانند موتور یخچال از خارج وارد

 می شود.
جوالن قیمت ها در بازار لوازم خانگی

افزایش قیمت لوازم خانگی، نه تنها در میان اجناس 
وارداتی بلکــه در میان تولیدات داخلی نیز شــدت 
یافته اســت. این افزایش قیمت تا 30درصد برآورد 
شده است. در همین زمینه، خزانه دار اتحادیه لوازم 
خانگی اصفهان می گوید: از حدود دو ماه گذشــته 
با نوســان های ارزی، قیمت انــواع لوازم خانگی در 
اصفهان حداقل حدود 30 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه مــی دهد: افزایــش قیمت بــرای همه 
کاالها حتی قاچاق یــا تولید داخل وجود داشــته 
اســت.به گفته وی قیمت لــوازم خانگــی برخی 

برندهــا مانند بــوش آلمــان حــدود ۷0 درصد 
افزایش داشــته اســت. معاون بازرگانی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در زمینه 
گرانی هــای اخیر در بــازار لوازم خانگــی، معتقد 
اســت: افزایش قیمت برای کاالهــای ارز محور در 
چند هفته اخیر وجود داشته اســت. نادری افزود: 
کاالهایی که وارداتی هســتند یا بخشی از قطعات 
اولیــه آنها وارداتی اســت مانند قطعــات خودرو و 
 تلفن همراه، طــی چند هفته اخیر نوســان قیمت 
داشــتند. وی درباره کاالهای اساسی گفت: با توجه 
به اینکه بیشتر این کاالها مانند گوشت، برنج، مرغ، 
لبنیات و آرد تولید داخل هســتند، در تامین آنها با 
مشکلی مواجه نبودیم. رییس اتاق اصناف اصفهان، 
مهم ترین مشکل بازار اصفهان را همانند سایر نقاط 
کشور، نوسان بازار ارز  دانست و گفت: در این فضا و 
شرایط، فروشــنده و تولید کننده نمی توانند برای 
آینده برنامه ریزی کنند. »جهانگیری« با اشــاره به 
تعامل خوب دستگاه های اجرایی با اصناف برای حل 
مشکالت آنها، افزود: مهم ترین مطالبه اصناف، کسبه 

و بازاریان، ثبات قیمت ارز است.

کمبود خاصی در بازار نیست
رییس اتاق اصناف اصفهان نیز با تاکید بر اینکه کمبود 
خاصی در بــازار اصفهان وجود نــدارد، تصریح کرد: 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشــندگان در پی 
نوســان اخیر بازار ارز، نمی توانند قیمت قطعی برای 
کاالهای خود تعیین کنند؛ بــه همین دلیل، عرضه 
کاالها از نمایندگی ها محدود شده است و فروشندگان 
می گویند در زمان حاضر کاالیی برای فروش ندارند. 
جهانگیری مهم ترین خواســته فعــاالن صنفی را از 
دولت »مدیریت بازار ارز« عنوان کرد و گفت: اگر نرخ 
ارز تثبیت شود، زندگی مردم نیز تعادل خود را پیدا می 
کند. به گفته وی پیامدهای روانی در این شرایط بیشتر 
از تحریم های خارجی، مردم را دلواپس کرده است و 
عده ای با سوءاستفاده از این شرایط، کاالیی را که با 
ارز چهارهزارتومانی وارد کرده اند، با قیمت بیشتری 
در بازار عرضه می کنند.رییس اتاق اصناف اصفهان با 
تاکید بر اینکه ما تحریم های بدتر از این را نیز پشت سر 
گذاشته ایم، گفت: این روزها مباحث روانی روی مردم 
و بازار تاثیر زیادی گذاشته است؛ دولت باید این فضا را 

مدیریت کند تا آرامش به بازار بازگردد.

فروش به سبک قطره چکانی!
  بازار لوازم خانگی گرفتار کم فروشی و گرانی؛  

مدیرسازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهان، از پرداخت پانزده میلیارد ریال بابت خرید سه هزار و ۷۵۷ تن 
سیب زمینی بهاره به سیب زمینی کاران اســتان خبر داد. »میرزایی« در این خصوص گفت: به استناد ابالغ وزیر 
جهاد کشاورزی، خرید ســیب زمینی بهاره از تولیدکنندگان این محصول در استان به صورت تضمینی از هفتم 
تیرماه سال جاری در دو مرکز خرید و در شهرستان های اصفهان، فالورجان و خمینی شهر آغاز شد.وی افزود: تا 
پایان مهلت خرید، میزان سه هزار و ۷۵۷ تن ســیب زمینی به ازای هر کیلوگرم، چهارهزار و 1۲1 ریال به مراکز 

خرید تحویل و در حال حاضر در دو سردخانه استان ذخیره سازی شده است.

پرداخت ۱۵میلیارد 
ریال مطالبات سیب 
 زمینی کاران استان

مدیر سازمان تعاون روستایی 
اصفهان خبر داد:

ون
عا

   ت

رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان:
صنعت نساجی توجیه اقتصادی ندارد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نســاجی اصفهان گفت: روزانه نزدیــک به چهار الی پنج واحد 
کارگاهی نساجی، درخواست ابطال پروانه فعالیت خود را به اتحادیه ارائه می دهند.

»ابراهیم شیشه گر« مهم ترین مشکل این حوزه را واردات بی رویه پوشاک دانست. وی درحالی که مدعی 
شد، مسئوالن  از این موضوع آگاهی دارند و با این حال جلوی واردات را نمی گیرند،  افزود: نساجی بعد از 
نفت، دومین و مهم ترین صنعت در ایران شناخته می شود؛ این درحالی است که این روزها فعالیت در این 
صنعت توجیه اقتصادی ندارد، زیرا هزینه ها افزایش یافته و رقابت میان ایران و دیگر کشورهای تولید کننده، 

به دلیل هزینه باالی محصول نهایی در ایران وجود ندارد. 

رییس اتحادیه دفاتر آهن فروشی اصفهان تشریح کرد:
علت گرانی های اخیر بازار آهن

اکبر شمشیری با اشاره به گرانی های اخیر در بازار آهن، اظهار کرد: افزایش قیمت آهن به دلیل افزایش قیمت دالر 
بوده و این موضوع مشخص است. وی در پاسخ به این سوال که شرکت های داخلی تامین کننده آهن کشور هستند 
پس ارتباط گرانی آهن با دالر چیست، افزود: شرکت های داخلی می توانند محصوالت خود را صادر کنند و معادل 
آن دالر دریافت کنند و می توانند عرضه داخلی داشته باشند. رییس اتحادیه دفاتر آهن فروشی اصفهان ادامه داد: 
بی ثباتی در بازار ارز باعث بی ثباتی در بازار آهن هم شده است، شرکت های داخلی آهن داخل را تامین می کنند؛ اما 
وقتی با صادرات آن دالر 11 هزار تومانی می گیرند، تمایل شان به صادرات بیشتر می شود.شمشیری  ادامه داد: اگر 

بازار ارز ثبات پیدا کند، آن زمان می توانیم برای آهن، لوازم خانگی و سایر محصوالت قیمت ثابت در نظر بگیریم.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,651,000
تومان

1,930,000 نیم سکه
تومان

950,000ربع سکه
تومان

510,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

304,000
تومان

      قیمت سکه و طال

 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان

» آگهي تجديد مزايده «
   سازمان ساماندهي مشاغل شــهري و فرآورده های کشاورزی شــهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره باقیمانده غرفات و 
سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان )به استثنای کاربری های عمده فروشی میوه، سبزی و ماهی( را از طریق مزایده )با شرایط 
و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداري( به اشــخاص حقوقي یا حقیقي واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از 
تاریخ 139۷/0۵/06 تا پایان وقت اداري مورخ 139۷/0۵/۲1 به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیادشیرازی، 
حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵  یا به قسمت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در 
کیلومتر پنج جاده اصفهان- نائین، ساختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ اطالعات الزم نسبت به واریز 
مبلغ ۷00.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب های شماره 0۲0۲0۲۵8۷۷009 و 0۲0۲۷31۲08009 نزد بانک 

ملی شعبه اصفهان اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 3۲683601-4
1- متقاضیان بایستي داراي پروانه کسب معتبر یا حداقل ۵ سال سابقه در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند.

۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده طي فیش بانکي الزامي است.
3- مدت قرارداد، درصورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر به مدت یک سال شمسی و برای گیشه بانک حداکثر به مدت 
سه سال شمسی می باشد که در صورت رضایت از عملکرد مستأجر و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید 

خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات، پایان وقت اداری مورخه 139۷/0۵/۲۲ مي باشد.

۵- کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون عالی معامالت سازمان در تاریخ 139۷/0۵/۲3 بازگشایی می گردد. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
طی جلسه ای با حضور نمایندگان اصناف منطقه شاپور 
و سایر مسئوالن در اســتانداری، مشکالت اصناف این 

منطقه رفع شد.
»اسرافیل احمدیه« با اشــاره به اینکه بیشتر مشکالت 
این افراد در ارتباط با موضوع مالیات، بیمه و قطعی برق 
بوده  است که در این جلسه مطرح شد، گفت: پیش از این 
مشکل قطع برق این منطقه رفع شده بود؛ در این جلسه 
نیز به سرعت مشکل مالیات و بیمه برطرف شد. وی در پاسخ به اینکه گفته می شود بخشی از اعتراضات 
این افراد ناشی از گرانی ها بوده است، افزود: در این خصوص موضوعی از سوی این افراد مطرح نشد و 
تمام مسائل مربوط به سه موضوع قبل بود. همچنین بخشی از مباحث مطرح شده در خصوص طلب 
این افراد از دستگاه های دولتی و شبه دولتی بوده که در صورت ارائه مدارک، به سرعت به آنان رسیدگی 
می شود. رییس ســازمان صمت اضافه کرد: در صورتی که این مدارک ارائه و صحت آن احراز شود، از 
سوی ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و وزارتخانه، کمک هایی ارائه خواهد شد. احمدیه در پاسخ به 
اینکه فعاالن شاپور تا چه زمانی نمود عینی تصمیمات را خواهند دید، اضافه کرد: این مسائل،  صورت 
جلسه شد و به اتمام رسید؛ در این جلسه معاون اقتصادی استاندار اصفهان قول هایی دادند و به قولشان 
عمل می کنند و از نظر دســتگاه ها هیچ مشکلی وجود ندارد. وی در پاســخ به اینکه برنامه شما برای 
 رفع زودتر مشکالت اقتصادی استان چیســت، گفت: دقیقا ما رفع زودتر مشکالت اقتصادی را دنبال 

می کنیم. 

رییس سازمان صمت اصفهان:

مشکالت اصناف منطقه شاپور رفع شد

مرضیه محب رسول
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»محمدقاضی« و حرف هایی که با نوشتن و ترجمه گفته شد

پیشنهاد سردبیر:

   به بهانه حضور »ریوندی« در اصفهان؛   

از خنـده تـا صحنـه؛ لبخندهـای پول سـاز

آرتا زاهد
تعداد شومن ها در ایران پس از انقالب، انگشت شمار است. در زمانی که خنده و خندانیدن چندان کار جالب و محترمی شمرده نمی شد، افرادی وارد بازار سرگرمی و اجرا شدند که اتفاقا کارشان 
به شدت مورد استقبال و پذیرش مخاطبان قرار گرفت؛ حتی توانستند در خارج از ایران نیز اجرای زیادی داشته باشند. »حمید ماهی صفت« از نخستین شومن های ایرانی بود که با اجرای جوک 
و متن های استعاری، به خوبی توانست جای خود را در میان مجری های معروف ایرانی باز نماید. اجراهای این کمدین معروف، بسیار  مورد اقبال قرار گرفت. شاید به جرات بتوان او را اولین اسنتد 
آپ کمدین ایرانی دانست که توانست برای نخستین بار جوک هایی از شهرهای مختلف ایرانی را در کنار هم با آمیزه ای از شوخی های قومی و قبیله ای مطرح کند،  بدون آنکه واقعا عده ای ناراحت 
شوند  یا برخی افراد  از این شوخی ها رنجیده شده باشند. شوخی در ایران با ورود این افراد، از پستوی خانه ها و زبان عوامانه به یک سبک اجرا تبدیل شد و در نهایت شهرت و ثروت زیادی برای 

اجرا کنندگانش به ارمغان آورد.

 یک ساعت خندیدن و فارغ شــدن از هیاهوی کار و فشــارهای زندگی، بیشــترین توجیهی اســت که مشــتریان برنامه های کمدی برای دادن پول و رفتن به این کنسرت ها 
دارند. 

تقاضا برای خندیدن، گاهی آنقدر باال می گیرد که بازار ســیاه برای بلیت کنســرت های خنده ایجاد شــده و قیمت ها گاهی تا 300 هزار تومان نیز باال می رود! این مبلغ البته 
برای شــومن های معروفی مانند »ریوندی« معموال با ســر و صداهای زیادی همراه اســت. منتقدان معتقدند که ریوندی همــه کار می کند تا فقــط مخاطبانش را بخنداند؛ 
از شــوخی های موقعیتی تا مزاح با عــادت های مردم شــهرها و تقلید صدای خوانندگان. به همین دلیل، او توانســته اســت افراد زیادی را با ســلیقه هــای مختلف گرد هم 
 آورد و کنســرت هایش خواهان فراوانی دارد. گفته می شــود این خنداننده در روز تا چهار اجــرا برگزار کرده  و برای هر اجــرا، مبلغی در حدود چهار تا هفــت میلیون تومان

 دریافت می کند.

عالوه بر مردم عادی که از هر قشــر و ســنی می توانند به این کنســرت هــا بیایند، معموال 
چهره های مشهور و سلبریتی نیز از مشتریان این برنامه ها هستند. صفحه شخصی »ریوندی« 
 پر اســت از عکس های هنرمندانی که در کنســرت های خنده حضــور یافته اند و خوب هم

 خندیده اند. 
شــاهد این مثال، عکس های پرشمار سوپراســتارهایی چون امین حیایی، محمدرضاگلزار، 
النازشاکردوســت، رامبد جوان، ســیامک انصــاری، محمــد اصفهانی، احمــد پورمخبر، 
هرمز شجاعی مهر و... است که در کنسرت خنده »حسن ریوندی« یک ساعت ونیم خندیده اند. 
اکبر عبدی، پوریا پورسرخ، نرگس محمدی، لیال بلوکات و نسرین مقانلو نیز میهمانان ویژه این 
کنسرت بوده اند. استقبال از کنسرت های ریوندی، تا جایی پیش رفته که او در مصاحبه ای ادعا 

کرده است که نمایش های او بیشتر از تلویزیون مخاطب دارد.

اختصاص یافتــن برخی از گران ترین و دســت نیافتنی ترین ســالن های اجرا به خصــوص در تهران به 
کنســرت های خنده، صدای اعتراض برخی خوانندگان را درآورده اســت. چندی پیش »علی لهراسبی« 
طی مصاحبه ای به این نکته اعتراض داشــت که چرا خوانندگان موســیقی پاپ، راه به برخی ســالن ها 
ندارنــد؛ اما ُجنگ های خنده کســانی کــه تقلیدکننده خوانندگان لس آنجلســی هســتند، به راحتی 
چندین بار در ســال، در این ســالن ها اجــرا می شــود! »ریوندی« یکــی از پایه های ثابــت برگزاری 
کنســرت خنده در »تاالر وزارت کشــور« و »برج میالد« اســت. قیمت بلیت ها در ایــن اجراها گاهی 
بین 250 تــا 300 هزار تومان فروخته می شــود. این مســئله زمانی قابل توجه خواهد بــود که بدانیم 
گران ترین بلیت هایی که در کنســرت های ایــران به فروش رفتــه بود، بلیت های کنســرت »کیتارو« 
 آهنگســاز جهانی مطرح ژاپنی بود که مرغوب تریــن ردیف هایش به قیمت ۱۹5 هــزار تومان فروخته

 شده بود.
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وقتی تبعیض به کنسرت های خنده می رسد!میهمانان جذاب کنسرت های خنده

»مرد« به چاپ دوم رسید؛
رمانی برای احمد متوسلیان

 رمان »مــرد« نوشــته »داوود امیریان« از 
سوی »نشر ســوره مهر« به چاپ دوم رسید.

کتاب »مرد« نخســتین بار بــه همت کارگاه 
قصه و رمان حوزه هنری، در ســال ۷۸ و در تیراژ 
دو هزار و 200 نسخه منتشر شد. این اثر شرح زندگی 
سردار جاویداالثر سپاه اسالم، »حاج  احمد متوسلیان« 
است و انتشارات سوره مهر در ســال ۹5 بار دیگر با قالب و 
گرافیکی نو، این اثر را منتشــر کرد. به تازگی نیز این کتاب 
از سوی همین نشر به چاپ دوم رســیده است. امیریان در 
این اثر، به روایت سه بخش از زندگی حاج احمد متوسلیان 
پرداخته است. در بخش نخست به دوران حضور حاج احمد 
در مریوان پرداخته شــده، بخش دوم به تشــکیل تیپ 2۷ 
حضرت رسول صلی ا... علیه و آله و فرماندهی حاج احمد و 
رفتن او به جنوب تا اســارتش در لبنان، محور قرار گرفته و  
در بخش ســوم، امیریان به دوران بعد از اسارت حاج احمد 

نگاهی کوتاه داشته است.

 عرضه ۱۳۰۰ عنوان کتاب الکترونیک 
با موضوع هنر و ادبیات انقالب اسالمی

مدیر سوره مهر الکترونیک، از عرضه ۱300 عنوان کتاب در 
قالب »نشر الکترونیک« خبر داد.

»امین نادری« با اشــاره به برنامه های این انتشارات برای 
گسترش فعالیت های خود در حوزه های جدید گفت: روند 
عرضه کتاب های الکترونیک، همانند گذشته در انتشارات 
»سوره مهر« ادامه دارد. در حال حاضر ۱300 عنوان کتاب 
در قالب کتاب الکترونیک عرضه شده که عمده موضوعات 
این آثار در حوزه ادبیات و هنر انقالب اسالمی، دفاع مقدس، 

کودک و نوجوان و مقاومت جهان است.
وی ادامه داد: عالوه بر عرضه کتاب های فارســی در قالب 
نشر الکترونیک، عرضه کتاب های ترجمه شده در کتابخوان 
سوره مهر نیز از دیگر برنامه های سوره مهر است. تاکنون 40 
عنوان کتاب در این قالب عرضه شــده و قرار است عناوین 
دیگری نیز افزوده شــود که ترجمه انگلیسی کتاب »دا« از 

جمله این موارد است.

  عکس روز

جدیدترین تصویر از فصل سوم سریال »ستایش«

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، با توجه به نام گذاری سال با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی«، به منظور ارتقای سطح کیفی آثار مبتنی بر اجرای عمومی و گزینش آثار برجسته، 
سی امین جشنواره تئاتر استانی را برگزار می کند. بر همین اساس دبیرخانه دائمی تئاتر اســتان اصفهان اعالم کرد: گروه هایی که از مهرماه  سال ۹6 تا ۱5 مردادماه سال جاری اجرای عمومی 
نمایش های خود را به پایان رسانده باشند و دارای حداقل 5 اجرا، به تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان  و نهایتا اداره کل استان اصفهان باشند، می توانند متقاضی حضور در جشنواره 
شوند. همچنین الزم به ذکر است گزارش اجرای عمومی نمایش ها باید در »پورتال استانی سایت ایران تئاتر«  به تاریخ اجرای عمومی اثر ثبت شده باشد و متقاضیان الزم است، فرم تقاضانامه، 
تاییدیه اجرای عمومی، فیلم اجرای عمومی به صورت DVD  4 و همچنین فرم شــماره ۱ را تکمیل و حداکثر تا ۱5 مردادماه به دبیرخانه جشــنواره استان اصفهان، واقع در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان ارسال کنند. جشنواره استانی اصفهان به صورت رقابتی برگزار می شود و مختص به آثار ایرانی و اقتباسی »آداپته ایرانی شده، با ذکر مشخصات صاحب اصلی اثر و 
منوط به اخذ مجوز از نویسنده یا ناشر و مترجم« است. ضمنا آثار نمایشی خارجی در جشنواره پذیرفته نمی شود. با توجه به این نکته که  انتخاب آثار برگزیده استان اصفهان نیز، توسط دبیرخانه 
سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به صورت بازبینی فیلم انجام می شود، به متقاضیان تاکید می شود که  نسبت به ضبط صدای واضح و باکیفیت  تصویری اثر دقت باالیی داشته باشند تا در مراحل 
 انتخاب آثار استانی و بعد از مرحله استانی دچار مشکل نشوند.آخرین مهلت ارائه تقاضانامه تا ۱5 مرداد و زمان بازبینی آثار از 2۱ لغایت 26 مردادماه و همچنین زمان برگزاری جشنواره از 3 تا  ۷ 

شهریورماه  است.

فراخوان سی امین جشنواره تئاتر

مجموعه تلویزیونی »دلدادگان« به کارگردانی »منوچهر هادی« از شنبه ۱3 مردادماه روانه آنتن شبکه 
سوم سیما می شود. سریال »دلدادگان« به تهیه کنندگی »ایرج محمدی« در 60 قسمت 45 دقیقه ای 

به قلم »مهدی محمد نژادیان« و »بابک کایدان« نگارش شده است.
حمید گودرزی، آرش مجیدی، لیندا کیانی، مهدی صبایی، افســانه ناصری، سمیرا حسن پور، سیروس 
همتی، پانته آ بهرام، مســعود رایگان، مهرانه مهین ترابی، شاهرخ استخری، ســیامک صفاریان،  ملیکا 
شریفی نیا و مسعود دلخواه دراین ســریال ایفای نقش می کنند. مجموعه تلویزیونی »دلدادگان« در دو 
فصل گذشته و حال، داستان رویارویی دو خانواده را نشان می دهد که قربانیانش، فرزندان آن خانواده ها 
هستند. آدم های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم دارندوبحث مبارزه با اعتیادو فساد اقتصادی 

هم از رگه های داستان است.

بناک کتا

دوازدهم مردادماه  زادروز »محمدقاضی« یکی از مترجمان برجســته در حوزه 
ادبیات داستانی است. قاضی کتاب »شازده کوچولو« اثر »آنتون دوسنت اگزوپری« 
را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرد. این کار، نخستین ترجمه  قاضی برای 
کودکان و نوجوانان بود که در ســال ۱333 انجام گرفت و او با ترجمه این رمان،  
وارد دنیای ادبیات کودک شــد. این کتاب از ســوی مترجمان زیادی به فارسی 
برگردانده شده است؛ اما ترجمه محمد قاضی هنوز از بهترین ها به شمار می رود 
و هر سال بازچاپ می شود. قاضی عالوه بر شــازده کوچولو، کتاب های معروف 
بسیاری مانند»دن کیشوت« اثر میگل سروانتس، »سپید دندان« اثر جک لندن، 

»کلود ولگرد« و »آخرین روز یک محکوم« اثر ویکتور هوگو، »نان و شراب« اثر اینیاتســیو سیلونه، »شاهزاده و گدا« اثر مارک تواین، 
»باخانمان« اثر هکتور مالو را هم ترجمه کرده است. 

محمد قاضی، دانش آموخته حقوق قضائی بود که قبل از راهیابی به دبیرستان، زبان فرانســه را پیش یکی از ُکردهای عراقی آموخت 
و در دوره دبیرستان و دانشکده آموختن این زبان را دنبال کرد. در ســال ۱354 به دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به 
همکاری با کانون پرداخت. در کانون، هم به ویراســتاری کتاب های ترجمه شــده برای کودکان و نوجوانان می پرداخت و هم خود به 
ترجمه آنها دست می  زد. او همچنین در ترجمه گفتارهای صفحه های موســیقی آهنگسازان بزرگ ، با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان همکاری داشت. اگرچه محمد قاضی در ۱354 به بیماری سرطان حنجره دچار شد و در یک جراحی در آلمان تارهای صوتی 
او را برداشــتند، اما با این حال کار ترجمه را ادامه داد و ترجمه های جدیدی از او تا آخرین سال حیاتش انتشار می یافت. محمد قاضی 
همیشه می گفت: »مرگ من آن روز خواهد بود که نتوانم ترجمه کنم و امیدوارم که آن روز به این زودی ها فرا نرسد.« و به راستی چنین 
بود. بعد از پایان ترجمه »راز اقلیم آسمانی« اثر میکاوالتاری، کتاب »نوحه درون« را به همراه احمد قاضی ترجمه کرد و 4۸ ساعت بعد 
از پاکنویس آن ترجمه در بامداد بیست و چهارم دی ماه ۱3۷6 روی در نقاب خاک کشید. قاضی درباره اهمیت امانت داری در ترجمه 
تاکید داشت: »در ترجمه رعایت امانت را به مفهوم درست کلمه می کنم و هیچ قسمتی از آن را تا مجبور نباشم حذف نمی کنم. در نتیجه 
نه چیزی از متن کم می کنم و نه چیزی به آن می افزایم و همان مطلب مورد نظر و نوشته مولف را به فارسی بر می گردانم. سبک و سیاق 
نویسنده را نیز به تمام معنی حفظ می کنم. در نتیجه مالحظه می فرمایید که نثر »دن کیشوت« من با نثر رمان های اجتماعی ام تفاوت 
دارد. نثر »شازده کوچولو«ی من، با نثر کتاب های دیگرم فرق دارد. در توصیه ای هم که به مترجمان جوان می کنم از همه چیز واجب تر 
این است که بکوشند مطلبی را که می خواهند ترجمه کنند خوب بفهمند. سپس آن را به یک فارسی روان و مطلوب درآورند و در این 
راه تا می توانند از واژه های فارسی بیشتر استفاده کنند. دیگر اینکه سبک نویسنده را رعایت کنند و آن حالت روحی او را که اگر ظریف 
یا طنزنویس یا روشن بیان اســت در ترجمه حفظ کنند.« مرحوم قاضی در 24 دی سال ۱3۷6 در اثر همان بیماری که مجبورش کرد 

صدایش را تنها با نوشتن و ترجمه به گوش مردم برساند، یعنی سرطان حنجره در تهران در گذشت.

»محمدقاضی« و حرف هایی که با نوشتن و ترجمه گفته شد

چهره روز
به کارگردانی منوچهر هادی؛

»دلدادگان« از امشب روی آنتن می رود
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یک ایرانی برنده نوبل ریاضی شد

پیشنهاد سردبیر:

گریه نوزادان را ترجمه کنید؛
 تشخیص علت گریه نوزاد با اپلیکیشن موبایل!

تیمی از محققان، اپلیکیشــنی طراحی کرده اند که در تشخیص علت گریه نوزادان 
بسیار شگفت انگیز عمل می کند. اپلیکیشن Cry Translator یا همان »مترجم 
گریه نوزاد« در دانشگاه ملی تایوان طراحی شــده و طی سال های اخیر با استقبال 
بسیاری از مادران جوان در سراسر دنیا قرا گرفته است.  دارندگان تلفن های همراه 
با سیستم اندروید و هم آیفون دارها می توانند این اپلیکیشن کاربردی را نصب  و از 

آن استفاده کنند.
مهندس »ســامان گلناری« کارشــناس IT ، درباره عملکرد مترجــم گریه نوزاد 
می گوید: این اپلیکیشن می تواند چهار الگوی مختلف صدای گریه نوزاد را از طریق 
مقایســه آن با یک پایگاه بزرگ داده ها تشــخیص دهد. برای کار با این اپلیکیشن 
ابتدا از شما خواسته می شود صدای ضبط شده گریه کودک خود را که باید ده ثانیه 
باشد، آپلود کنید. سپس این اپلیکیشن با الگوریتم اختصاصی این صدا را تجزیه و 
تحلیل کرده و بعد از حدود پانزده ثانیه علت گریه نوزاد مشــخص و به گوشی کاربر 

فرستاده می شود.
این اپلیکیشــن می تواند گریه نوزاد را در وضعیت های مختلف گرسنگی، تعویض 
پوشک، خواب و درد تشخیص دهد. این اپلیکیشن می تواند در 92 درصد موارد علت 
گریه نوزادان زیر یک ماه را درست تشخیص دهد. همچنین دقت تشخیص درست 
آن برای کودکان زیر دو ماه 85 درصد و برای کودکان زیر چهار ماه 77 درصد است.

»سایبورگ« یا »انسان-ربات«، ترکیبی از اعضای انسانی 
و ماشینی دارد. انسان-ربات ها، برای رفع مشکالت جسمانی، از 
تکنولوژی به طریقی مثبت کمک گرفته اند. در آینده  بشــریت، 
ایمپلنت های مغزی، حافظه را بهبود خواهند بخشید. آهن رباها یا 
تراشــه های شناســایی فرکانس های رادیویی )RFID( که در 
انگشتانمان کاشته می شوند، جایگزین رمزهای عبور و کلیدها 
خواهند شد؛ بافت های پوششی، توانمان را افزایش خواهند داد و 

طیفی جدید از توانایی ها را به انسان خواهند بخشید.
در ادامه، فهرستی از چند ســایبورگ  »انسان-ربات« واقعی را 

مرور می کنیم که مثال هایی از این تعادل مثبت هستند.

انسان هایی با اعضای ماشینی
مردم معموال »ســایبورگ« ها را موجوداتی بدجنس تصور می کنند که 
مخلوطی از صفات انســانی و ابَرانســانی و بدنی ربات مانند دارند؛ مانند 
شــخصیت های ترمیناتور، دارث ویدر یا بورگ ها در استار ترک. اما برای 
مشاهده  ویژگی های سایبورگ ها، الزم نیست وارد دنیای جنگ ستارگان 
شویم. طبق تعریف متداول، یک ســایبورگ ترکیبی از اعضای انسانی و 
ماشینی دارد. بعضی دانشمندان این تعریف را بسط داده اند و افرادی که 
دارای ایمپلنت حلزون گوش، ضربان ساز قلب یا حتی لنز چشم هستند را 
نیز سایبورگ محسوب می کنند. از لحاظی این تعمیم درست است؛ زیرا  
در تمام این موارد، تکنولوژی وضعیت بدن انسان را بهبود می بخشد و هر دو 

بخش برای باال بردن توانایی های انسان با هم همکاری می کنند.
 نیل هاربیسون

»نیل هاربیسون« به خاطر آنتنی که در سرش جاسازی شده است، شبیه 
به مورچه  غول پیکری به نظر می رسد که از پشت با تکه نانی بر سر چوب 
هدایتش می کنند! مدل موی گرد نیز او را شــبیه به شــخصیتی از یک 
فیلم علمی تخیلی کرده است. هاربیسون درواقع یک هنرمند است که با 
کوررنگِی شدید متولد شد؛ یعنی همه چیز را سیاه و سفید می دید. او چشم 
الکترونیکی مخصوص خود را به منظور ترجمه  رنگ ها به صداها در مقیاسی 
موسیقیایی دریافت کرد. هاربیسون قادر است رنگ ها را فراتر از محدوده  
ادراک عادی انسانی تجربه کند: مثال »ایمی واینهاوس« خواننده  انگلیسی، 
قرمز و صورتی است و آواهای زنگ گوشــی های تلفن سبزرنگ هستند. 

هاربیسون بیش از ده سال است به عنوان یک سایبورگ زندگی می کند.
  دکتر ِکوین وارویک

»کاپیتان سایبورگ« در دانشگاه ریدینگ به تدریس علم فرمان شناسی 
)یا ســایبرنتیک، علم ارتباطات و سیســتم های کنتــرل اتوماتیک در 
ماشــین ها و موجودات زنده( می پردازد. »کوین وارویــک« معروف به 
»کاپیتان ســایبورگ«  از ســال ۱998 روی ایمپلنت های الکترونیکی 
مختلف آزمایــش کرده اســت؛ مثال تراشــه ای میکروســکوپی را در 
بازوی خود کار گذاشــته که به کمــک آن می توانــد از راه دور چراغ ها، 
دســتگاه های تولیدکننده  گرما و کامپیوترها را کنترل کند. وارویک از 
روی وظیفه شناسی، در بدن همسرش نیز یک ایمپلنت قرار داده که وی 

را قادر می کند هرگاه کســی دست همسرش را لمس 
کرد، او نیز همان احساس را در دستش حس کند. این 
تکنولوژی هم بسیار شگفت انگیز است و هم به شیوه 

ناخوشایندی ترسناک!
وارویک ، بنیان گذار پروژه  سایبورگ است و از خودش 
مثل یک موش آزمایشــگاهی برای تبدیل شــدن به 
کامل ترین سایبورگ جهان استفاده می کند. وارویک 
جدا از کارهای خــودش روی هــوش مصنوعی نیز 

تحقیق می کند. در سال 2۰۱۴ به او انتقادات بسیاری 
شــد؛ زیرا ادعا کرده بود که ابرکامپیوتــری به نام یوجین 

گوستمن، آزمون تورینگ را برای تخمین هوش مصنوعی گذرانده 
است )در این آزمون که توسط آلن تورینگ طراحی شده، یک انسان 

تنها به وسیله  متن با یک کامپیوتر و یک انسان دیگر صحبت می کند 
تا تشــخیص دهد کدام یک ماشین و کدام انسان اســت؛ اگر وی قادر به 

تشخیص بین این دو نباشد، کامپیوتر در آزمون قبول شده است(.
 جس سالیوان

»سالیوان« یک برق کار بود که در ســال 2۰۰۱ دچار سانحه ای مرگبار 
شــد. او دچار چنان برق گرفتگِی شدیدی شــد که مجبور شدند هر 

دو دســتش را قطع کنند. اما این اتفاق باعث شد به نخستین مرد 
بیونیکی )فــردی با اعضای بــدن الکترومکانیکی( جهان تبدیل 
شود. موسسه  توان بخشی »شیکاگو« به سالیوان پیشنهاد کرد 
از اعضای مصنوعی رباتیک برای جایگزینی بازوانش استفاده 
کند؛ او نیز با کمــال میل از این فرصت اســتفاده کرد. اندام  
 بیونیک از طریق پیونــد عصبی-عضالنی به بدن وی متصل 

شد. 
ســالیوان از طریق ذهنش این عضو را کنترل می کند. برای 
مثال، وقتــی به بلند کردن دســتش فکر می کنــد، به جای 

ماهیچه های دست سابقش، ماهیچه هایی خاص در سینه اش 
منقبض می شوند و دست مصنوعی این انقباض را به معنای دستور 

حرکت در جهتی خاص تعبیر می کند.
  نایجل آکلند

»آکلند« به کار ذوب فلزات گرانبها مشغول بود تا زمانی که به وسیله  یک 
دســتگاه مخلوط کن صنعتی، آسیب دید و ســاعد دست راستش دچار 

خردشدگی شدیدی شد. عمل های جراحی و عفونت های ناشی از این 
سانحه، به مدت ۶ ماه طول کشــید تا اینکه در نهایت تصمیم گرفت 
دستش را از زیر آرنج قطع کند. آکلند در طول سالیان بعد، اعضای 
مصنوعی بســیاری را امتحان کرد تا اینکه یک دســت مصنوعی 

بی بیونیک Bebionic3( ۳( به او تعلق گرفت. 
وی می تواند این دست را به تنهایی حرکت داده و اشیای ظریف را نیز 

در دست گیرد. میزان حرکت دست او خارق العاده است. او می تواند هر 
پنج انگشتش را به صورت مستقل حرکت دهد تا اشیای ظریف را بگیرد یا 

حتی مایعات را در لیوان بریزد.

فناوری

این گوشی مضحک، متعلق به آینده است
»هابل فون« آخرین تالش کمپانی هنگ کنگی Turing اســت که تا 2۰2۰ راهی 
بازار نخواهد شد. کارشناسان در انگجت این گوشی را مسخره و مضحک خوانده اند.

کمپانِی در حال نابودی، گوشــی جدیدی به نام هابل فون، برگرفته از تلســکوپ 
فضایی آشکار ساخت که شاید بتوان گفت چهار وســیله مختلف در یک محصول 

جمع آوری شــده اســت.
این گوشــی دو نمایشگر 
داشــته کــه یکــی برای 
ضبط ویدئویــی با لنز ۶۰ 
مگاپیکسل تعریف شده و 
در ســوی دیگر دو لنز ۱2 
مگاپیکســل نیز دارد. این 

گوشی که گفته می شــود متعلق به آینده اســت پردازنده 
اســنپ دراگــون 855 خواهد داشــت که هنــوز رونمایی 
نشده است و هر بخش از گوشــی یک پردازنده و یک باتری 
جداگانــه دارد. دیتــای 5G نیز روی آن اجرا خواهد شــد و 
 سیســتم عامل انحصــاری keplerian OS در خود جای 

داده است.

 هوش مصنوعی لب خوانی می کند
نوعی هوش مصنوعی رونمایی شــده اســت که می تواند اقدام به لب خوانی کند. 
این هوش مصنوعی برای افراد نابینا و ناشنوا بســیار کاربردی است. در حال حاضر، 
میلیون ها نفر در سراسر جهان ناشنوا هســتند. برای این افراد، لب خوانی دریچه ای 
به سوی مکالمه با افراد دیگر است که بدون آن کامال تعامل شان را از دست خواهند 
داد. البته خود این لب خوانی کار بسیار دشوار و با خطای بسیار است. بر همین اساس 
متخصصان هوش مصنوعی ای را طراحی کرده اند که به لب خوانی افراد ناشنوا کمک 

می کند.
ماجرای سیستم لب خوانی چیست؟

پژوهشگران خبر از طراحی یک هوش مصنوعی داده اند که از لب خوانان حرفه ای و 
بهترین برنامه هوش مصنوعی ای که تاکنون ســاخته  شده است، بهره می برد. فقط 
کافی است که این برنامه به دســتگاه هوشمندی وصل شود تا کل لب خوانی را کف 
دستان افراد ناشنوا بگذارد. نوشتن کد کامپیوتری که بتواند لب خوانی کند کار بسیار 
سختی اســت. به همین دلیل دانشــمندان در مطالعات جدید خود از نوعی هوش 
مصنوعی با عنوان یادگیری ماشینی بهره برده اند که این برنامه آزمون و خطا انجام 
می دهد و خودش تجربه کســب می کند و می آموزد. فرآیند یادگیری لب خوانی به 
هوش مصنوعی در این بخش به شبکه عصبی مصنوعی متکی است. الگوریتم های 
هوش مصنوعی حاوی بسیاری از عناصر محاسباتی ساده متصل با یکدیگر هستند.

  عکس روز

چادر ضد تگرگ خودرو 
 این چادر نسبت به باد و تگرگ بسیار مقاوم  و در اندازه خودروهای سواری، اسپرت و وانت 

ابداع می شود. می توان چادر را به وسیله کنترل از راه دور یا اپلیکیشن فعال کرد. 

خبر

 شناسایی یک سیاره 
که شرایط حیات را دارد

طبــق تحقیقی جدیــد، ایجاد حیات درســطح یک ســیاره 
صخره ای، مانند »زمین« به نوع و قدرت نوری بستگی دارد که 
از ستاره میزبان به آن تابیده می شود. محققان معتقدند سیاره 
»کپلر۴25بی« شــرایط ایجاد حیات را دارد. تحقیق آنها در 
ژورنال Science Advances منتشر شده و نشان می دهد 
ستارگانی که نور مافوق بنفش کافی منتشر می کنند، به ایجاد 
حیات در سیارات )با شیوه ای مشابه آنچه در زمین اتفاق افتاد( 
کمک می کنند. »پل ریمر« یکی از محققان فوق دکترا و مولف 
این تحقیق می گوید: با استفاده از این  نکته می توان جست وجو 

برای  سیاراتی با قابلیت حفظ حیات را دقیق تر  ادامه داد.

 راز »مثلث برمودا «
 کشف شد

محققان ســرانجام موفق به کشــف علت بروز ســانحه های 
دریایی و هوایی مرموز در »مثلث برمودا« شدند.کارشناسان 
درجدیدترین پژوهش هــای خود به نتیجه هــای منحصربه 
فردی درباره مثلث برمودا دســت یافتند. متخصصان گمان 
می کنند یکی از دالیل ناپدیدشــدن صد ها کشتی وهواپیما 
درطول سال ها، به دلیل موج های ســرکش با ارتفاع بیش از 
۳۰ متراست. به نظر می رســد نوعی گره دریایی بین سواحل 
فلوریدا، پورتوریکو و برمودا وجود دارد که  برحرکت کشتی و 
هواپیما ها اثرمی گذارد. محققان دراین پژوهش به دوباره سازی 
مدل کشتی تجاری مشهوربه نام USS Cyclops پرداختند 
که درسال ۱9۱8 درمحدوده مثلث برمودا با ۳۰۰ نفر مسافر و 
خدمه غرق شد و از سرنوشت مسافران آن هیچ وقت اطالعاتی 
به دست نیامد. دانشمندان اعتقاد دارند در منطقه مثلث برمودا 
دراقیانوس اطلس، محل تشکیل ســه طوفان عظیم است که 
ازجهت های مختلف به همدیگر متصل می شوند و به این ترتیب 
زمینه ساز شکل گیری امواج و گرداب هایی فوق العاده قدرتمند 

را ایجاد می کنند.

پس از مریم میرزاخانی؛

یک ایرانی برنده نوبل ریاضی شد
برندگان مدال فیلدز در سال 2۰۱8 میالدی اعالم شدند. 

»کوچر بیرکار« ریاضیدان کردتبار ایرانــی، یکی از برندگان 
»مدال فیلدز« در سال 2۰۱8 است. 

وی هم اکنون در دانشــگاه »کمبریج« انگلستان به تدریس و 
پژوهش مشغول است.

کوچر بیرکار، برای تحقیقات در حوزه هندسه جبری مشهور 
شده است. او پیش از این برنده جایزه »لورهولم« نیز شده است.  
به هر حال مــدال فیلدز برای مطالعات این دانشــمند درباره 
»طرح فانو« به او اعطا شده است. این طرح به نام »جینو فانو« 

ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده است.

احتمال دو سیم کارته شدن »آیفون« قوت گرفت
بسیاری از توسعه دهندگان جدیدترین نسخه بتاسیستم عامل iOS ۱۲، خبر احتمال 
دو سیم کارته شدن آیفون های 2۰۱8 را تایید کردند. اپل قرار است در ماه سپتامبر سال 
جاری 2۰۱8 میالدی، از محصوالت جدیدش از جمله مدل های جدیدی از گوشی های 
هوشمند آیفون رونمایی کند. بنابراین گزارش های بسیاری مبنی بر دو سیم کارته شدن 
حداقل یکی از این گوشی ها در فضای مجازی منتشر شده است. بر این  اساس، گوشی 
آیفون ۱۰ پالس، با صفحه نمایش ۶/5 اینچی و نمایشگر نوع اولد )OLED( با پشتیبانی 
از دو سیم کارت، معرفی و عرضه خواهد شد. اســتفاده از دو سیم کارت در گوشی های 
هوشمند، یکی از دالیلی است که گوشی های هوشمند اندرویدی را در مقایسه 

با آیفون محبوب تر کرده است؛ زیرا بسیاری از کاربران این روزها 
از دو یا چندین سیم کارت استفاده می کنند که پشتیبانی از این 

قابلیت می تواند مزیت بزرگی در خریداری و انتخاب موبایل باشد.

پای استوری به »یوتیوب« هم باز شد
به نظر می رســد بزرگ ترین پلتفرم ویدئویی جهان، یعنی »یوتیوب« نیز درصدد 
افزودن قابلیت استوری است. ســال گذشــته اخباری مبنی بر افزودن آزمایشی 
استوری به پلتفرم یوتیوب شنیده شد که گفته می شد تنها تعداد محدودی از کاربران 
و داوطلبان به این ویژگی جذاب دسترسی داشتند تا در صورت رضایت، این شبکه 
اجتماعی قابلیت مذکور را به صورت همگانی به پلتفرم خود بیفزاید. این قابلیت به 
رغم شباهت بسیار زیاد به استوری های »اینستاگرام« و »اسنپ چت«، نام دیگری 
داشت و آن »ریل« )Reel( بود؛ اما حاال به نظر می رسد که یوتیوب قصد دارد همان 
نام استوری را برگزیند تا کاربران تازه وارد، دچار سردرگمی در استفاده آن نشوند. 
یکی از تفاوت های عمده ای که استوری های یوتیوب در حال حاضر با استوری های 

اینستاگرام دارد، آن است که 
کاربران  اینستاگرام، قادرند به 
استوری دوستانشان واکنش 
نشــان داده یا پاســخ و نظر 
بدهند. طبــق گفته یوتیوب، 
ایــن ویژگــی در آینــده ای 
نزدیک بــه این پلتفــرم نیز 

اضافه خواهد شد.

مشهورترین سایبورگ های 

واقعی جهان 
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در چند ماه آینده صورت می گیرد؛
دریافت شکایات مردمی در دفاتر 

خدمات الکترونیک قضائی
معاون آمار و فنــاوری اطالعات  برخوار 
دادگستری اســتان اصفهان گفت: قوه قضائیه در 
راستای تکریم ارباب رجوع برای الکترونیکی کردن 
خدمات و راه اندازی دفاتر خدمات قضائی، گام های 
استواری برداشته است. محمدحسین آقایی در آیین 
افتتاح دو دفتر خدمــات الکترونیــک قضائی در 
شهرهای  دولت آباد و دستگرد برخوار اظهار کرد: راه 
 اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی در راستای 
سیاست تکریم مراجعان به دادگستری و تسهیل امور 
و خدمات قضائی اســت.وی افزود: با راه اندازی این 
دفاتر، ثبت دادخواســت ها و ارجاع آن به شــعب 
رسیدگی کننده پرونده قضائی،  ثبت نام در سامانه 
ابالغ الکترونیک قضائی، اطالع رسانی بهنگام از روند 
رســیدگی و دریافت اوراق قضائــی پرونده انجام 

می شود.

تفاهمنامه محافظت از عرصه های 
مرتعی سمیرم منعقد شد

مدیرکل حفاظــت و حمایت از   سمیرم
جنگل ها و مراتع کشــور گفــت: تفاهمنامه ای به 
منظور نگهداری از مراتع بخش وردشت سمیرم بین 
امور عشــایر به نمایندگی از 23 تن از عشایر و اداره 
منابع طبیعی اســتان اصفهان منعقد شــد.بهمن 
افراسیابی با اشاره به جمعیت 30 هزار نفری عشایر 
ساکن در مناطق ییالقی ســمیرم افزود: زندگی و 
معیشت عشایر به مراتع و طبیعت وابسته است و از 
همین رو حراست و حفاظت از طبیعت به نفع خود 
آنهاست.وی ادامه داد: دست اندازی ها به مراتع و یا 
آتش سوزی که در فصل گرم سال اتفاق می افتد باید 
با همکاری بهره برداران و عشــایر محل رسیدگی 
شود.افراسیابی با بیان اینکه عشایر بهره برداران 30 
میلیــون هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعی 
کشورهستند ، افزود: تفاهمنامه حفاظت مشترک از 
مراتع بین مجموعه امور عشایر و منابع طبیعی در 
سراسر کشور با هدف واگذار کردن نگهداری مراتع 

به عشایر منعقد شده است.

 عرضه روزانـه ۱۰ تن سیر 
از شهرضا به بازار مصرف

مدیر اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شهرضا گفت: در ســال زراعی امسال با وجود 
شـرایط خشکسالی، حدود 200 هکتار از اراضی 
دشــت پرزان و مهیار به کاشت محصـــوالت 
جالیزی اختصـاص یافتـــه است.رضا باقری با 
اشاره به برداشت سیب زمینی بهاره از سطح 7 
هکتار مزارع روستای »اسفه ســاالر« از توابع 
شهرستان شــهرضا، اظهار داشــت: برداشت 
سیب زمینی بهاره از سطح 7 هکتار در مزرعه بابا 
عبدا... روســـتای اســـفه ســاالر آغاز شده و 
پیش بینی می شود به طور متوسط از هر هکتار 
حدود 35 تن سیب زمینی برداشـت شود. وی با 
بیان اینکه در راســتای ترویج کشــت گیاهان 
دارویی در شهرستان شــهرضا، کشت سیر در 
سطح حـدود 2 هکتار از مزارع شهرستان شهرضا 
انجام شد، گفت: برداشــت این محصول در این 
شهرستان در حـال انجـــام است و پیش بینی 
می شود به طور متوسط از هر هکتار حدود5  تن 
سیر برداشت شـود که در مجمـوع روزانـه بیش 

از 10 تن سیر به بازار مصرف عرضه می شود.

 قول فرماندار لنجان
 به باغداران چشم انتظار

فرماندار شهرســتان لنجان  لنجان
گفت: با توجه به چشم انتظاری باغداران لنجانی و 
دیگر شهرستان های غرب استان، برای رهاسازی 
آب و احیای باغات قول خواهیم داد مقدمات الزم 
با سرعت هرچه بیشتر در شهرستان لنجان مهیا 
شود تا میزان آب رها شده،  تشنگی باغات را مرتفع 

کند و خسارت بیشتری به باغات وارد نشود.
مهدی صفرخانلو با بیان اینکه خشک شدن باغات 
غیر قابل جبران است، اظهار کرد: آزادسازی آب 
در بســتر زاینده رود برای حفظ باغات از جمله 
مسائلی است که کشاورزان استان مدت هاست 
به دنبال تحقق آن هســتند؛ اما با توجه به اینکه 
حجم ذخیره شده آب در پشت سد به دلیل کاهش 
نزوالت آسمانی نسبت به ســال های گذشته به 
شــدت کاهش یافته بود امکان آزادســازی آب 

وجود نداشت.
وی افزود: با توجه به تاکیدات اســتاندار اصفهان 
مبنی بر حفظ باغات استان، طرح هایی همچون 
آبرســانی با تانکر به صورت موقت اجرایی شد تا 

بتوانیم از باغات حفاظت کنیم.

اخبار

عرضه روزانـه ۱۰ تن سیر  از شهرضا به بازار مصرف
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با مسئوالن

ابالغ وقت رسیدگی
5/240 شماره نامه: 1397009000630637 شــماره پرونده: 9709983624000030 
شماره بایگانی پرونده: 970319 آقای عباس قاســمی امیرآبادی شکوائیه ای علیه سعید 
معماریان فرزند غالمحسین دائر بر جعل و استفاده از سند مجهول تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردستان ارجاع 
و به کالسه 9709983624000030 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/06/14 و 
ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 344  قانون 
آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در وزنامه زاینده رود آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:217113 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( )131 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

پرونــده:  شــماره   9709003631500009 شــماره صورتمجلــس:   5 /241
9209983631700086 شــماره بایگانــی شــعبه: 960717  بــه موجــب دادنامــه 
9409973630100719 صادره از دادگاه عمومی جزایی تیران و پرونده کالسه 960717 
اجرای احکام کیفری دادسرای تیران محکوم له آقای حسین هدائی با وکالت خانم معصومه 
شهیدی و محکوم علیه آقای اکبر دادخواه فرزند ابوالقاسم ملک به مشخصات ذیل توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:  مورد 
مزایده عبارت است از یک باب مغازه دارای پالک ثبتی 6800/1/6148 با سند شش دانگ 
دارای کاربری تجاری به مساحت 25/74 متر مربع به آدرس تیران بلوار امام رضا)ع( نبش 
کوچه شهید حمیدرضا دادخواه در طبقه همکف با مصالح اسکلت بتن و سقف تیرچه بلوک 
و درب شیشه سکوریت وکف و بدنه سرامیک و سنگ که هم اکنون به صورت مغازه سوپر 
مارکت فعال می باشد که در شرایط موجود و قیمت روز بازار و حسب نظریه کارشناس قیمت 
پایه برای ملک مذکور مبلغ 437/580/000  ریال معادل چهل و ســه میلیون و هفتصد و 
پنجاه و هشت هزار تومان از قرار هر متر مربع 17/000/000 ریال ) یک میلیون و هفتصد 
هزار تومان( تعیین و اعالم گردیده است مقرر گردید ملک موصوف در روز سه شنبه مورخ 
1397/05/30 از ساعت 9/30 الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام کیفری 
دادسرای تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شــروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نمایــد در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفــع صندوق دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید از مال مورد مزایده داده شــود. م الف:217466  شعبه 
 اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تیران و کرون )314 کلمه،

 3 کادر(
مزایده 

5/242  دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده کالسه 609/95 اجرای 
محکوم له زهرا قوامی به طرفیت اصغر بهرامی به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفای 
حقوق محکوم له یک کامیون باری فوتون به شــماره انتظامی 123 ع 19 ایران 71 سفید 
رنگ مدل 1387 معادل دویست و چهل میلیون ریال تقویم گردیده و دارای سند در اجاره 
هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شروع می گردد مبلغ دویست و پنجاه میلیون 
ریال می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 1397/6/1 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین 
می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان پارکینگ نیروی انتظامی دهاقان مراجعه و 
از کامیون مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف:217384  اجرای احکام حقوقی 

دادگستری دهاقان )206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/243 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 507/96 

شــماره و تاریخ دادنامه: 9-97/1/20  خواهان: آقای ایوب مومنی فرزند حاج آقا به نشانی 
فریدونشهر خ بســیج کوی فرهنگیان ردیف دوم پ 200، خواندگان: 1- آقای مصطفی 
اصالنی فرزند غالمرضا به نشــانی فریدونشــهر جنب بیمارستان رســول اکرم 2- خانم 
مهسا رستم پور  فرزند بختیار به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: 
به تاریخ 97/1/23 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر 
تشکیل است. شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعــوی آقای ایوب مومنی 
فرزند حاج آقا به طرفیت آقای مصطفی اصالنی و مهســا رســتم پور به خواســته مطالبه 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو ســواری پژو 405 به شماره انتظامی 43 ایران 994 ه 37 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده از 
مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف 
خواهان و اینکه خواندگان در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه 
نداده اند لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 223، 
225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 637/500  
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهی در شــعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر 
 می باشد.  م الف:217615  شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر )306 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/244 مرجع رسیدگی: شــعبه یک حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 406/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/7/2، مشــخصات خواهان: مظاهر ابراهیمی فرزند نورا... به نشانی اصفهان خ امام 
خمینی سه راه ملک شهر خ طالقانی موبایل امیر،  مشخصات خوانده: مهدی معروفی فرزند 
ناصر،  خواسته و بهای آن:   مطالبه مبلغ یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان، دالیل 
خواهان: رونوشــت دو فقره چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت. گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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 شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 217130 شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )188 کلمه، 2 کادر(
مزایده

5/245 در پرونده 961480  اجرا محکوم علیه عبدالرســول قاســم زاده فرزند عبدالکریم 
محکوم به پرداخت 863/207/324 ریال در حق محکوم له محمدرضا پور پیرعلی و مبلغ 
43/160/366 ریال بابت نیم عشر اجرا گردیده که یکسری اموال از محکوم علیه توقیف شده 
که این اجرا پس ازجری تشریفات قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد. 
مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات 
مال توقیفی: سنگ پله عمدتا با عرض 36 سانتی متر و قطر 3 تا 3/5 سانتی متر بریده شده 
از قرار هر متر مربع 350000 ریال و ســنگ پالک با قطر 1/7 سانتی متر و عرض کمتر از 
40 ســانتی متر به ارزش هر متر مربع 200000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون 
ابالغ و جری تشریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا قصد فروش  اموال مذکور به میزان 
محکوم به از طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگســتری شهرستان خمینی 
شهر، تاریخ مزایده: سه شنبه 97/05/30 ساعت 11 صبح، محل بازدید: سنگبری سعادت 
در منطقه دو شاخ خمینی شهر، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در 

مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه 
را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 

م الف: 217584 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )280 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/246  خانم معصومه داودی دارای شناسنامه شماره 3093 به شرح دادخواست به کالسه  
396/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالرسول هادیان جعفرآبادی به شناسنامه 7 در تاریخ 1397/4/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت  به 1- خدیجه عطابخش 
فرزند رضا، ش.ش 1587 مادر 2- معصومه داودی فرزند ولی اله، ش.ش 3093 همســر 
3- رویا هادیان جعفرآبادی فرزند عبدالرســول، ش.ش 1277667276 فرزند 4- ریحان 
هادیان جعفرآبادی فرزند عبدالرسول، ش.ش 1276950391 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 217550 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

5/249 شماره دادنامه : 9709973620200633 شماره پرونده : 9709983620200040 
شماره بایگانی شعبه : 970042 دادنامه : خواهان : اقای شهرداری آران بیدگل با نمایندگی 
آقای ســجاد فخری ارانی فرزند علی اصغر به نشانی اســتان اصفهان-شهرستان آران و 
بیدگل-شهر آران وبیدگل-خیابان خاتم االنبیا و آقای علی رمضانی بیدگلی فرزند جواد به 
نشانی اصفهان-آران و بیدگل-آران و بیدگل خ شهدا معراج 14 نبش میدان امامزاده هادی 
علیه السالم، خواندگان: خانم زهره هاشمی آرانی فرزند علی   2.خانم فاطمه هاشمی آرانی 
فرزند علی همگی به نشانی 3. اقای منصور خاکی آرانی فرزند سیف اله به نشانی اصفهان-
آران و بیدگل-خ جمهوری- نبش ک 3، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک، بتاریخ 
97/4/28 در وقت فوق العاده شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل 
تشکیل و پرونده شماره 970042 تحت نظر است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوای شــهرداری آران و بیدگل با وکالت اقای علی رمضانی،  به 
طرفیت خانمها و آقای : 1. زهره 2. فاطمه هر دو با شهرت هاشمی آرانی 3. منصور خاکی 
آرانی، دائر بر » الزام خواندگان به حضور در دفترخانه رسمی و انتقال پالکهای ثبتی 6937 
فرعی 6860 فرعی از 2637 اصلی و 6935 فرعی از 6860 فرعی از 2637 اصلی هر دو واقع 
در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل«  با این توضیح که وکیل خواهان مدعیست پس از فوت 
خانم جونی مشفق ، کلیه ورثه او- ازجمله همسرش به نام مرحوم علی هاشمی-به موجب 
بیعنامه عادی مستند دعوا، سهم مالکیت وراثتی خود را به آقای خاکی واگذار و آقای خاکی 
نیز سهم انتقال یافته را به موجب توافقنامه ای به خواهان منتقل کرده. در این اثنا آقای علی 
هاشمی نیز فوت شــده. کلیه ورثه  خانم مرحوم جونی مشفق و آقای علی هاشمی-به جز 
خانمها زهره و فاطمه هاشمی- مبادرت به انتقال رسمی سند پالک به نام شهرداری کرده 
اند و به جهت عدم اقدام خانمها زهره و فاطمه هاشمی دعوی حاضر مطرح گردیده. خانمها 
هاشمی از حضور در جلسه رسیدگی امتناع ورزیده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 
اند.اقای خاکی به مجب مندرجات صورتجلسه غیررسمی 97/2/22 دادگاه ادعای خواهان 
را تایید کرده. مستندات ابرازی خواهان و پاسخ اداره ثبت نیز ظهور در صحت ادعای خواهان 
دارد. فلذا دعوی مطروحه را وارد دانسته، مستندا به   ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 219 و 220 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خانمها هاشمی به انتقال سند رسمی سهم 
مالکیت خود از پالکهای موضوع خواسته به نام خواهان صادر و اعالم می گردد.   رای صادره 
در قسمت محکومیت خانم ها هاشمی، غیابی  و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در همین شعبه دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکــم  محتــرم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. م الــف:209947  
 امیرحســین رزاقی رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران وبیــدگل)476 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/250 خواهان رضا محمودیان دادخواســتی به طرفیت خواندگان اکبر رجبی خرمدشتی 
و حسن بابایان بیدگلی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 

آران وبیدگل نموده که جهت رسیدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 9709983620200416 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/6/20 و ساعت 11:00  تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده اکبر رجبی خرمدشتی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 217931 شعبه دوم 

دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل )155 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

5/248 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960023 له آقای منصور حاجیوند و علیه آقای محمد نورالهی )حافظ 
اموال( مبنی بر مطالبه طلب در مبلغ 23/942/497 ریال بابــت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/6/11 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفی که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانی اصفهان خیابان آیت ا... کاشانی روبروی بیمارستان آیت ا... کاشانی پاساژ زر افشان 
طبقه اول آقای محمد نورالهی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشد. لیســت اموال مورد مزایده: در صورتجلسه مورخ 96/11/9 واقع در 
اصفهان خیابان آیت ا... کاشانی روبروی بیمارستان آیه ا... کاشانی، پاساژزر افشان، طبقه اول 
مراجعه و ضمن رویت و بررسی کامل و همه جانبه بدینوسیله ارزیابی اموال مذکور با توجه به 
وضعیت موجود و جمیع عوامل و جهات موثر بر قیمتها به شرح ذیل اعالم می گردد: 1- تعداد 
دو سیستم کامپیوتر شامل: دو عدد مانیتور ال ای دی به مارکهای ال جی+ دو عدد کیس+ 
دو عدد کیبورد + دو عدد موس+ یک دستگاه پرینتر، سامسونگ به رنگ مشکی + یک عدد 
کیس سرور همراه با کلیه اتصاالت و متعلقات مربوطه )همگی بصورت مستعمل( جمعا به 
مبلغ 5/000/000 ریال 2- تعداد دو عدد میز چوبی ام دی اف مســتعمل بدون کشو جمعا 
به مبلغ 500/000 ریال 3- تعداد دو عدد صندلی معمولی چرخدار اداری + سه عددصندلی 
پایه فلزی ثابت معمولی با رویه چرمی قهوه ای رنگ همگی بصورت مســتعمل جمعا به 
مبلغ 1/000/000 ریال  4- تعداد دو عدد تلفن تکنیکال رومیزی بصورت مســتعمل جمعا 
به مبلغ 500/000 ریال 5- تعداد دو عدد هدفون مستعمل جمعا به مبلغ 100/000 ، جمع 
 کل اقالم فوق الذکر به مبلغ 7/100/000 ریال) هفت میلیون و یکصد هزار ریال( می باشد. 
م الف: 204149 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگســتری اصفهان )390 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

5/251  آقای علی اکبر عباسی دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
319/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بخشعلی عباسی ده کلبعلی به شناسنامه 27 در تاریخ 97/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی اکبر عباسی، ش.ش 11، 
ت.ت 1344/5/12 فرزند پسر 2- اصغر عباسی، ش.ش 23، ت.ت 1360/4/25 فرزند پسر 
3- احمد عباسی، ش.ش 245، ت.ت 1356/9/6 فرزند پسر 4- خاور عباسی، ش.ش 25، 
ت.ت 1346/9/5 فرزند دختر 5- فاطمه عباســی ده کلبعلی، ش.ش 8، ت.ت 1349/1/6 
فرزند دختر 6- خدیجه عباسی ده کلبعلی، ش.ش 7، ت.ت 1351/1/3 فرزند دختر 7- زهرا 
عباسی، ش.ش 13، ت.ت 1364/1/29 فرزند دختر 8- منیژه عباسی ده کلبعلی، ش.ش 
24، ت.ت 1354/1/3 فرزند دختر 9- خاتون جــان کرمی، ش.ش 28، ت.ت 1326/2/7 
همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 217949 کاظمی رئیس شعبه 

حل اختالف کرون )194 کلمه، 2 کادر(

سمانه زاغی نژاد

کاشان از جمله شهرهای استثنایی   کاشان
ایران است که از جنبه تاریخی دارای صدها مسجد، 
مناره، آب انبار، تکیه و قبرستان تاریخی است و از 
جنبه گردشگری هم با کمترین زمان طی مسیر می 
توان به کویر و کوهستان و ییالقات دلپذیر روستایی، 
دسترســی پیدا کرد. محوطه های دیرینه و بسیار 
قدیمی ایران نیز در حیطه این شهرستان قرار دارد و 
به همین دلیل هر گونه عملیات عمرانی و یا حفاری 
های باســتانی در این شــهر زیر ذره بین باستان 
 شناســان و دوســتداران میــراث فرهنگــی

 قرار گرفته است. 
یکی از این محوطه های باســتانی »کفتار خون«با 
بیش از 40 هزار سال قدمت است. این منطقه پیش 
از این توســط لهســتانی ها و برخی از بزرگ ترین 
باستان شناسان جهانی شناســایی و حفاری شده 
است. یکی از این افراد فریدون بیگلری، رییس بخش 
پارینه سنگی موزه ملی ایران است. بیگلری در سطح 
منطقه کفتار خون تعدادی ابزارهای سنگی کشف 
کرده که بر اساس مطالعات، به دوره پارینه سنگی 
تعلق داشتند. به رغم اهمیت و حساسیت حفاری ها 
در این منطقه به علت قدمــت آن در خبرها عنوان 
شده است که شهرداری کاشان بدون توجه به اخطار 
میراث فرهنگی، قصد انجام عملیات عمرانی روی 

محوطه تاریخی 45 هزار ساله کفتار خون دارد. 
رییــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشان ضمن تایید این خبر، گفت: انجام 
هر گونه عملیات و اقدامی در محوطه های باستانی 
کفتارخون و زردکوه ســاحل، واقــع در محدوده 

این شهرســتان به نتیجه انجام کاوش های باستان 
شناسی بســتگی دارد.محســن جاوری بیان کرد: 
محوطه های باســتانی کفتارخون و زردکوه ساحل 
که با فاصله انــدک در مجاور یکدیگــر قرار دارند، 
مربوط به دوره پارینه ســنگی میانی با قدمت بیش 
از 45 هزار سال هستند و حضور انسان آن دوره در 

مرکز ایران را نشان می دهند.
وی افزود: موضوع ساخت سیل بند یا مسیر هدایت 
ســیالب و همچنین احداث بلوار امام خامنه ای از 
مســکن مهر برای دسترســی به خیابان امیرکبیر 
سال گذشته مطرح بود که به طور دقیق از میان این 
دو محوطه باستانی ثبت شده در فهرست آثار ملی 
عبور می کرد.رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کاشان بیان کرد: اسناد حضور 

انسان در دوره پارینه سنگی میانی در بخش مرکزی 
ایران در چند محوطه تاریخــی مانند کفتارخون، 
زردکوه ســاحل، ســفیداب، خزاق، دریــن و فین 
در یک محدوده هســتند. وی اضافه کرد: تاکنون 
ســه محوطه باستانی زردکوه ســاحل، سفیداب و 
کفتارخون در فهرســت اثرهای ملی ثبت شده و با 
توجه به برخی ضرورت ها مانند خطر بروز سیل، به 
پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی 
 کشور پیشنهاد داده شــد تا در این زمینه راهکاری

 ارائه کند.
جاوری ادامه داد: پژوهشکده اعالم کرد که با توجه 
به تداخل مســیر ســیالب با کفتارخون و زردکوه 
ســاحل و نظر به اهمیت این محوطه های باستانی، 
شهرداری کاشان باید مســیر کانال را تغییر داده و 

خارج از محدوده عرصه و حریم، سیل بند را احداث 
کند.وی گفت: این پژوهشکده همچنین پیشنهاد 
داده تا با توجه به قدمت این محوطه های باســتانی 
از یک تیم ویژه متخصص باســتان شناسی پارینه 
سنگی و حفاری نجات بخش بهره گرفته شود.رییس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کاشــان افزود: در این پیشــنهاد که در تاریخ 13 
خرداد 13۹7 عنوان شده، شهرداری باید برای انجام 
کاوش تامین اعتبار یک میلیــارد ریالی را بر عهده 
بگیرد تا پس از دستیابی به اطالعات کامل تصمیم 
گیری شود که هنوز پاســخی دریافت نشده است.
وی در ادامه از آغاز فصل سوم کاوش ها در محوطه 
باستانی استرک در ســال جاری خبر داد و گفت: 
فصل نخست این کاوش با 150 میلیون ریال اعتبار 
استانی سال ۹5 و فصل دوم نیز سال گذشته با 200 
 میلیون ریال اعتبار فرمانداری ویژه کاشــان انجام 

شد.
جاوری اضافه کرد: محوطه باستانی استرک مربوط 
به دوره آهن است که در کاوش های گذشته اطالعات 
بســیار مهمی از آن کســب کردند؛ اما در مقایسه 
با سایر محوطه ها، کشف شــواهدی از انجام مرده 
ســوزی، آن را ممتازتر کرده اســت.محوطه های 
باســتانی کفتارخون و زردکوه ســاحل مربوط به 
دوران پارینه  سنگی میانی، به ترتیب در فاصله ۶ و 4 

کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارد.
به گفته رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاشــان افزون بر یک هزار و 700 اثر 
تاریخی در این شهرستان شناسایی شده که 320 
اثر در فهرســت ملی و یک اثر در فهرســت میراث 

جهانی به ثبت رسیده است.

  هر اقدامی در محوطه باستانی» کفتارخون« به کاوش ها بستگی دارد

اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، چهار دستگاه  خمینی شهر
دیالیز به بیمارستان ساعی محل زادگاهش ) خمینی شهر ( اهدا 
کرد.مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد: 
این دستگاه ها به ارزش نزدیک 300 میلیون تومان توسط اصغر 
فرهادی خریداری و با حضور وی در مرکز دیالیز بیمارستان ساعی 

خمینی شهر نصب و راه اندازی شد. کیانوش جهانپور  افزود: مرکز 
دیالیز بیمارستان ساعی خمینی شــهر یکی از فعال ترین مراکز 
 دیالیز اســتان اصفهان است که حدود 20 ســال سابقه فعالیت

 دارد.
وی خاطرنشــان کرد: این مرکز پیش از این 1۶ دســتگاه دیالیز 

داشت که اکنون به 20 دستگاه افزایش یافته است.اصغر فرهادی، 
کارگردان، فیلمنامه  نویس و تهیه  کننده فیلم و یکی از موفق  ترین 
کارگردانان ایرانی در سطح بین  المللی است؛ در سال 2012 فیلم 
» جدایی نادر از ســیمین« وی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم 

خارجی زبان شد.

»اصغر فرهادی« 4 دستگاه دیالیز به بیمارستان  خمینی شهر اهدا کرد

  رییس میراث فرهنگی کاشان:  
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اتصال دانشگاه شهرکرد به شبکه علمی
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان صنعت و  معدن استان 
خبر داد:

تولید ۵۰ درصد شیر خشک 
کشور در چهارمحال و بختیاری

رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۵۰ درصد 
شیر خشــک مورد نیاز کشــور در چهارمحال 
و بختیاری تولید می شــود.نعیم امامی اظهار 
داشت:  ۵۰ درصد شیر خشک مورد نیاز کشور 
در کارخانه تولید شــیر خشــک چهارمحال و 

بختیاری تولید می شود.
وی بیان کرد: کارخانه شیر خشک چهارمحال 
و بختیاری در منطقه فرخ شــهر احداث شده و 
زمینه اشتغال بیش از ۲۲۰ نفر را فراهم کرده 
است. امامی تاکید کرد: بخشی از شیر خشک 
تولیدی چهارمحال و بختیاری صادر می شود 
و تا به حال بیش از  ۷۰ هزار دالر شیر خشک از 

این استان صادر شده است.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان:
هیئت های مذهبی توطئه های 

دشمن را خنثی می کنند
 مدیــر کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال 
و بختیــاری گفت: هیئت هــای مذهبی نقش 
مهمــی در خنثی کردن توطئه های دشــمن 
دارند.جعفر مرتضوی در جمع مسئوالن کانون 
مداحان، مسئوالن شورای هیئت های مذهبی 
افزود: هئیت هــای مذهبی نقــش مهمی در 
خنثی کردن توطئه های دشمن دارند.وی بیان 
 کرد: هیئت های مذهبی باید مردمی باشــند تا
 بتوانند بــه اهداف مــورد نظــر جامعه عمل 

بپوشانند.
وی در ادامه  بیان کرد: با توجه به پیگیری های 
مردمی و اعام نیاز دو شهرســتان بن و سامان 
نسبت به راه اندازی اداره تبلیغات اسامی، این 
اداره کل تمام تاش خــود را انجام می دهد تا 
بتواند با وجود نبود اعتبارات، هر چه زود تر این 

ادارات را راه اندازی کند.
حجت االســام مرتضــوی بــا بیــان اینکه 
درخواســت ها و انتظارات مردمی از اداره کل 
تبلیغات اسامی بسیار زیاد است، افزود: نظام، 
نظام اسامی است و تمام توقعات مردم بحق و 
بجاست و ما باید دین اسام را در بین آحاد مردم 

گسترش بدهیم.

 پرداخت ۲۷۲ میلیارد تسهیالت
 به کشاورزان چهارمحالی

۲۷۲ میلیارد ریــال تســهیات ارزان قیمت به 
کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری پرداخت 
شــد.مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحــال و 
بختیاری گفت: از ابتدای امســال، ۲۷۲ میلیارد 
ریال تســهیات ارزان قیمــت از محل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی به کشــاورزان این استان 
پرداخت شــد.ذبیح ا... غریب افــزود: این میزان 
تسهیات مربوط به ۷۰ طرح دامپروری، شیات، 
کشت گیاهان دارویی، عشــایری و بسته بندی 
و صادرات بــود.وی اضافه کــرد: راه اندازی این 
تعداد طرح زمینه اشــتغال ۱۸۲ نفر را به صورت 
مستقیم فراهم کرده اســت.غریب ادامه داد: به 
زودی، ۲۰ میلیارد ریال تسهیات ارزان قیمت به 
منظور افتتاح ۶ طرح دیگر به کشاورزان پرداخت 

می شود.

۹ رشته جدید فنی در 
چهارمحال دایر می شود

رییس دانشــگاه فنی و حرفــه ای چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ رشــته 
در مقطع کاردانی و ۵ رشته در مقطع کارشناسی 
در مراکــز این دانشــگاه فعال اســت، گفت: در 
ســال تحصیلی آینده، ۹ رشــته جدید فنی در 
 مقطع کارشناســی ارشــد به این تعــداد افزوده

 خواهد شد.
بهروز شایق افزود: این رشــته ها شامل نرم افزار و 
سخت افزار کامپیوتر، جوشــکاری، تاسیسات و 
مکانیکی، کامپیوتر، معمــاری، تولیدات نباتی و 
کشاورزی، پرورش دام و طراحی پوشاک است.وی 
با اشاره به فعالیت ۴ مرکز دانشکده فنی و حرفه ای 
دختران و پسران در شــهرکرد، بروجن و جونقان 
و یک آموزشکده کشاورزی در شــهرکرد اضافه 
کرد: ۷۰ درصد آموزش های این مراکز عملی و ۳۰ 
درصد دیگر تئوری است.شــایق ادامه داد: در این 
مراکز ۵ هزار و ۳۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی و 

کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

ابالغ وقت رسیدگی
5/247 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 562/97 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 1397/6/12، 
مشــخصات خواهان: بهروز حبیب الهی فرزند نعمت اله به نشانی خمینی شهر میدان امام 
پاساژ صرامی طال و جواهرات ستاره،  مشــخصات خوانده: هاجر قربانی،  خواسته و بهای 
آن:  رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 68/600/000 ریال وجه 
یک فقره فاکتور، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست 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: 217569 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/92 شماره دادنامه: 9709970354400506 شــماره پرونده: 9509980359501574 
شماره بایگانی شعبه: 970131  شاکی : آقای رضا اسالمی نیا فرزند ولی به نشانی اصفهان  
شــهرک ولی عصر  خ شــفق جنوبی  فرعی 5  پ 50b ، متهمین : 1- آقای عباس اسوار 
 فرزند محمود 2- آقای حســین جوزعلی پور فرزند علی ، اتهام : مشارکت در کالهبرداری

 ) باتغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ( ، گردشکار : به تاریخ 97/4/4 پرونده کالسه 
970131 ک 118 تحت نظر اســت . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید .رای دادگاه : در خصوص اتهام 1 - عباس اســوار فرزند محمود 2 - حسین 
جوز علی پور فرزند علی هردو متواری و مجهول المکان دایر بر مشارکت در کالهبرداری 
به مبلغ 41/909/000 ریال موضوع شــکایت آقای رضا اسالمی نیا فرزند ولی بدین شرح 
که در تاریخ 95/3/20 متهمان از طریق خط تلفن همراه 09357221310 با شاکی تماس 
تلفنی برقرار کرده و خود را از کارکنان بیمارستان عســگریه معرفی نموده و اعالم داشته 
مبلغی پول اشتباها از حساب بیمارستان به حساب شــما واریز شده و ممکن است حساب 
شما بلوکه شود و نهایتا شاکی را فریب داده پای دســتگاه خودپرداز کشانده و مبلغ مذکور 
را از شــاکی کالهبرداری نموده علی ای حال دادگاه با توجه به اســتعالم حساب و پرینت 
حساب شاکی ، شکایت شاکی خصوصی ، و اینکه وجوهی که از حساب شاکی کالهبرداری 
شده به حســاب متهم ردیف دوم واریز شــده ، و عدم حضور متهمان در این محکمه علی 
رغم ابالغ به آنها و عدم دفاع از بزه انتسابی و اســتعالم از شرکت ایرانسل ، و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمان تحت اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبرداری هرکدام از متهمان را 
به تحمل چهار ســال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 41/909/000 ریال در حق شاکی به 
عنوان رد اصل مال به صاحبش و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای 
نقدی محکوم می نمایــد . رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد  .م الف: 208568 شعبه 118 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ) 118 جزایی سابق ( )404 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

5/95 شماره ابالغنامه : 9710100353703250 شماره پرونده: 9609980359500287 
شماره بایگانی شعبه: 970015 ، شاکی : آقای احمد قاسمیان فرزند حسن به نشانی استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، شهر اصفهان ، خ جابر انصاری ، اونعیم شمالی ، انتهای کوی 
آزادی ، پالک 42 ، متهمین : 1- خانم مریم ســلطانی فرزند غالمحسین به نشانی تهران 
، مســعودیه ، طالقانی 11 ، واحد 2 ، 2 - آقای مجتبی حلبی فرزند فرهاد به نشانی تهران ، 
 60 متری شاد آباد ، روبروی شرکت صنعتی خ ایرانپارس ، اتهام : مشارکت در کالهبرداری 
) باتغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشــروع( گردشــکار : دادگاه بــا توجه به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای 

دادگاه : در خصوص اتهام آقا و خانم 1- مجتبی حلبی فرزند فرهاد 2- مریم سلطانی فرزند 
غالمحسین مالک خط 09214925906 دایر بر مشارکت در کالهبرداری از طریق خودپرداز 
به مبلغ 30/305/140 ریال البته با اصالح کیفر خواست از نظر مبلغ مال مورد ادعا حسب 
شکایت آقای احمد قاسمیان فرزند حسن موضوع کیفرخواست صادر از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی ، استعالم تراکنش 
مالی شاکی و متهم ردیف اول ، استعالم از مخابرات پیرامون مالکیت خط تماس گیرنده به 
شاکی نسبت به متهم ردیف دوم عدم حضور نامبردگان در مقام دفاع و رد اتهام ، بزه معنونه 
از نظر دادگاه محرز تشخیص داده شده مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشــاء اختالس و کالهبرداری متهمان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پیش گفته در 
حق شاکی به عنوان اصل مال نیز هریک از ایشان را به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت نیز هریک از نامبردگان را به تحمل یک ســال حبس تعزیری 
محکوم می نماید . رای صادره غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه سپس با وصف انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد . م الف: 208575 شعبه 111 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ) 111 جزایی سابق ( )357 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

5/152 شماره دادنامه : 9709970354400533 شماره پرونده: 9609980365300715 
شماره بایگانی شعبه: 970149  شاکی : آقای احمد عباسی ولدانی فرزند نصراله به نشانی 
اصفهان ، شهر اصفهان ، خ شهیدان غربی  ، خ اردشیر ، خ شهید کاظمی ، پ 223 ، متهم : 
آقای عظیم جمالی آرا فرزند جمال.اتهام : کالهبرداری رایانه ای به میزان پانصد و چهل و 
یک هزار و چهارصد تومان .گردشکار : به تاریخ 97/4/9 پرونده کالسه 970149 ک 118 
تحت نظر است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای عظیم جمالی آرا متــواری و مجهول المکان دایر بر 
کالهبرداری به مبلغ پانصد و چهل و یک هزار و چهارصد تومان موضوع شــکایت آقای 
احمد عباســی ولدانی فرزند نصراله بدین شرح که متهم مذکور حســب اظهارات شاکی 
شاگرد وی بوده ، و نامبرده دسترســی به رمز کارت بانکی شــاکی پیدا کرده ، و از طرفی 
با وارد کردن رمز بانکی شــاکی مربوطه به کارت عابربانک وی وجه موصوف را از حساب 
شاکی برداشت نموده علی ای حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت بی شائبه شاکی خصوصی مالحظه 
پرینت حساب بانکی شــاکی که بیانگر پرداخت مبلغ موضوع کالهبرداری به متهم داشته 
، پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و شــرکت ایرانسل و بانک مربوطه ، 
و عدم حضور متهم در این محکمه و عدم دفاع از بزه انتســابی از سوی نامبرده علی رغم 
ابالغ به نامبرده نتایج حاصل از تحقیقات توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاری متهم تحت اتهام انتســابی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 
13 قانون جرایم رایانه ای حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو ســال حبس تعزیری و 
پرداخت مبلغ پانصد و چهل و یک هزار و چهارصد تومان در حق شاکی ) به عنوان رد اصل 
مال به صاحبش ( و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر 
و اعالم می گردد . رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز از تاریــخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این محکمه و پس از انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشــد . م الف: 208569 شعبه 118 دادگاه کیفری دو 
 مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان ) 118 جزایی ســابق ( )408 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

5/225 شماره دادنامه : 9709970354800808 شماره پرونده: 9609980360000295 
شماره بایگانی شعبه: 970181  شاکی : آقای رضا مقصودی فرزند رحمت اله با وکالت آقای 
حجت اله خدارحمی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه توحید ، 
ساختمان بانک ملت ، طبقه اول ، واحد 3 متهم : آقای علیرضا دامن باغ به نشانی اصفهان 
، خیابان گلستان ، خ هسا ، کوی استاد شهریار ، مجتمع شقایق ، بلوک 3 ، واحد 10 ، اتهام : 
خیانت در امانت ، دادگاه در وقت فوق العاده با توجه به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : اتهام آقای علیرضا دامن 
باغ فرزند شکراله دایر بر خیانت در امانت نسبت به 2 فقره چک بشماره های 847/906221 
- پانصد و شــصت و نه میلیون و ســیصد و چهل و هفت هزار و یکصد و ســیزده ریال و 
847/906223 و وجوه لوازم و اموال متعلق به شاکی به ارزش موضوع کیفرخواست دادسرا و 
شکایت شاکی خصوصی رضا مقصودی فرزند رحمت اله با وکالت حجت اله خدارحمی فرزند 
محمدرضا ، با عنایت به محتویات پرونده ، شکایت شاکی خصوصی ، تحقیقات معمول اعالم 
نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته کارشناسی حسابداری و با توجه به مستندات و 
مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابالغ و انتظار 
کافی جهت تدارک دفاع و تکذیب اتهام ،  و نظر به دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، 
از نظر این دادگاه محرز می باشد لذا مستندا به اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ششم 
از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مواد 140 و 144 از قانون مجازات اسالمی و ماده 
674 از قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم را به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می 
باشد و ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد . م الف: 210120 شعبه 122 دادگاه کیفری 

دو شهرستان اصفهان ) 122 جزایی سابق ( )353 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/226 شماره دادنامه : 9709970350300546 شماره پرونده: 9609980350301133 
شماره بایگانی شــعبه: 961378  ، خواهان : آقای شــهرام نصر اصفهانی فرزند حسن به 
نشانی اصفهان ، شهر اصفهان ، خ رباط اول ، کوچه 29 آزادی ، مجتمع ماه نوش ، واحد 1 ، 
خوانده : آقای نقد علی ارمندی فرزند نصراله .خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک .2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه .رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای 
شــهرام نصر اصفهانی به طرفیت آقای نقد علی ارمندی فرزند نصراله دایر بر مطالبه مبلغ 
300/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 634667-96/4/11 عهده بانک سپه با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل 
رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و 
بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه 
خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 
313  قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 و تبصره آن و قانون استفساریه 
تبصره مزبور مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان تادیه بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات دادرسی در حق خواهان 
محکوم و اعالم می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت 
تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاســبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت 
نماید رای صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  
 م الف: 210146 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )319 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5/221 شماره دادنامه : 9709976793700376 شماره پرونده: 9609986793701749 
شماره بایگانی شعبه: 961753  خواهان: آقای محمد رنجبر بهارانی فرزند محمود به نشانی 
استان اصفهان شهر خوراسگان خیابان ســلمان بهاران کوچه شهید حیدری پالک 265 
کدپستی 8164194688، خوانده: آقای حســین مرادخانی فرزند علی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعــوی آقای محمد رنجبر 
بهارانی فرزند محمود به طرفیت آقای حسین مرادخانی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه چک به شــماره 937374 مورخ 94/6/15 به عهده بانک ایران 
زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 2/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از 
 تاریخ سررسید چک موصوف 94/6/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد و در خصوص قرار تامین خواســته با توجه 
به استرداد تامین توســط خواهان در جلسه رســیدگی طبق بند ب ماده 107 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 210038 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( )364 کلمه، 

4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/254 شــماره صادره :1397/04/510224-1397/5/8 چون تمامی ششــدانگ یک 
قطعه زمین معروف پشــت باغ تقریبا یک جریب  پالک شــماره 720 فرعی از 71  اصلی 
واقع در سرشک جز بخش 9 حوزه  ثبتی  نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
مهری علیخانی فرزند حسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/06/07  ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شــد. م الف:217546 اداره ثبت اســناد و امالک نطنــز)145 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/255 شماره:1397/04/510889-1397/5/10 چون تمامی ششدانگ سه قطعه زمین 
مزروعی مشهور صالح آباد پالک شماره 784 فرعی از 100  اصلی واقع در طامه جز بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای علی اصغر یوسفی فرزند حسن 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/06/05  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:218146  اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز )140 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/256 شماره درخواست: 9710460354600002 شماره پرونده: 9609980358000271 
شماره بایگانی شعبه: 970875  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به  آقای بهزاد اکابری فرزند  
موسی، شاکی آقای رضا حیدرپور بارده شکایتی به طرفیت متهم آقای بهزاد اکابری فرزند 
موسی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 353(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980358000271 شــعبه 120 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 120 جزایی سابق( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/17 و ساعت 
8/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهم از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه رونوشت کیفرخواست را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:217633 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 جزایی 

سابق( )148 کلمه، 1 کادر(

دبیــرکل فدراســیون فوتبــال جمهــوری 
اســامی ایران با اشــاره به وجود امکانات الزم 
در چهارمحــال و بختیاری گفت: این اســتان 
پایگاه برپایی اردوهای تیم های ملی فوتبال در 
کشور می شــود.محمدرضا ساکت افزود: برپایی 
اردوی تیم ملی فوتســال ایــران در چهارمحال 
و بختیاری کــه با قهرمانی این تیم در آســیا به 
پایان رسید، ســرآغاز برپایی اردوهای تیم های 
ملی در چهارمحال و بختیاری بود.به گفته وی، 
امکانات دانشگاه شهرکرد شــامل زمین چمن 
مطلوب، خوابگاه ورزشــی، ســالن بدن سازی ، 
رستوران و مجموعه فرهنگی ورزشی به عنوان 

یکی از مهم ترین زیرســاخت های این اســتان 
بــرای پربایی اردوی های تیم های ملی اســت.

ساکت افزود: عاوه بر دانشگاه شهرکرد، امکانات 
مجموعه ورزشی شهدای آموزش و پرورش نیز 
دارای استانداردهای برپایی اردوهای تیم های 
فوتبال اســت.عضو هیئت رییســه فدراسیون 
فوتبــال تاکید کرد:بــه تیم های لیــگ برتری 
و لیگ هــای مختلف فوتبال توصیه می شــود 
اردوهای پیش از آغاز فصل خود را در چهارمحال 
و بختیاری برگزار کنند.به گفتــه وی، عاوه بر 
 فوتبال، رشته های مختلف ورزشی نیز می توانند 
 اردوهای تیم های ملی خود را در چهارمحال و 

بختیاری برگزار کنند.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری نیــز در دیدار با دبیرکل فدراســیون 
فوتبال گفت: این استان به دلیل ارتفاع دو هزار 
متری از سطح دریا می تواند میزبان خوبی برای 
تیم های فوتبال ایران باشد.جعفر مردانی در این 
نشست افزود: فوتبال در چهارمحال و بختیاری از 
جایگاه مطلوبی برخوردار است و داوری فوتبال در 
استان اکنون در سطح ملی مطرح است.وی ابراز 
امیدواری کرد که فدراسیون فوتبال نگاه ویژه ای 
برای تخصیص اعتبار و زیرساخت های این رشته 

در اختیار استان قرار دهد.
نماینده مردم شهرســتان لــردگان در مجلس 
شــورای اســامی نیــز گفــت: چهارمحال و 
بختیــاری از ظرفیــت های باالیــی در ورزش 
برخــوردار اســت؛اما کمبــود امکانــات در 
 شهرستان ها مانع بروز این استعدادها در کشور

 شده است.
محمــد خالدی در این نشســت افزود: ســرانه 
ورزشی در لردگان ۱۳ سانتی متر مربع است در 
حالی که این شهرســتان از استعدادهای مهمی 
در رشته ورزشی برخوردار اســت.به گفته وی، 
این اســتان می تواند به محل احــداث آکادمی 
استعدادیابی تیم هایی مانند سپاهان یا ذوب آهن 
تبدیل شود و این امر نیازمند حمایت فدراسیون 

فوتبال است.

 چهارمحال و بختیاری
 پایگاه اردوی تیم های ملی فوتبال می شود

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از توزیع ۳۲۹۰ تن ارزاق 
بین عشایر این استان خبر داد. یحیی حســین پور گفت: به منظور 
حمایت از جامعه عشــایری و ایجاد تعادل در بازار مصرف، این ارزاق 
شــامل روغن، برنج، آرد و قند از طریق ۱۲۰ فروشگاه ثابت و سیار 
اتحادیه تعاونی عشایری و شــرکت های تعاونی در مناطق ییاقی 

استان بین عشایر کوچرو توزیع می شود.وی، واکسیناسیون دام ها، 
تامین سوخت فسیلی، ســیلندرگاز و توزیع آرد سهمیه  ای با قیمت 
یارانه ای را از دیگر اقدامات امور عشایر استان برای حمایت از عشایر 
در سال جاری اعام کرد.حسین پور  گفت: امسال به منظور تامین 
علوفه مورد نیاز دام ها و تقویت زنجیره تولید گوشت قرمز، بیش از ۷۰ 

هزار تن محصول جو داخلی و خارجی تامین و به زودی بین عشایر 
بهره بردار در مناطق ییاقی توزیع خواهد شد.حسین پور کمبود آب 
آشامیدنی را از عمده مشکات عشایر کوچرو استان دانست و گفت: 
در پی تشدید پدیده خشکسالی و افت منابع آبی، بیش از ۳۵ درصد 

چشمه های تامین آب عشایر خشک و یا کم آب شده است.

توزیع 3۲۹۰ تن ارزاق بین عشایر چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه شهرکرد خبر داد:  دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران:  

اتصال دانشگاه شهرکرد به شبکه علمی
رییس دانشگاه شهرکرد گفت: دانشگاه شــهرکرد به عنوان 
نخستین دانشگاه منطقه ۶ کشور به شبکه علمی کشور متصل 
شد.سعید کریمی اظهار کرد: این دانشگاه، نخستین دانشگاه در 
منطقه۶ کشور است که در میان دانشگاه های صنعتی اصفهان، 
کاشــان و یزد به شبکه علمی کشــور متصل شده است. وی 
افزود: شبکه علمی، یک قرار داد سه جانبه میان وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری، مرکزپژوهش های صنعتی و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات است.کریمی در خصوص مزایای 
شبکه علمی برای استان گفت: شبکه علمی یک شبکه بسته 
در ایران است که نتایج تحقیقات را در مراکز علمی و دانشگاه ها 
میان محققان، به اشتراک گذاشته و دارای امنیت خاص خود 
است.وی با بیان اینکه در بســیاری از کشورهای اروپایی این 
شبکه وجود دارد، تاکید کرد: خوشبختانه ایران نیز این شبکه 
علمی را دارد که این شــبکه در داخل هر کشور دارای اعتبار 
خاصی است.کریمی خاطرنشان کرد: داشتن زیرساخت قوی 
و پهنای باند بسیار باال الزمه استفاده دانشگاه ها از این شبکه 
علمی است که دانشگاه شهرکرد این امکان را دارد.وی ادامه 
داد: از طریق این شبکه اشــتراک تجهیزات آزمایشگاهی نیز 
امکان پذیر است زیرا شبکه علمی دارای سرعت بسیار باالیی 
است و از طریق آن می توان تجهیزات و امکانات سایر دانشگاه ها 
را در کشور به اشتراک گذاشت و دانشگاه شهرکرد نیز می تواند 
امکانات خود را در اختیار ســایر دانشگاه های ایران قرار دهد.

کریمی با اشاره به تولید نرم افزار سامانه کنفرانس و جلسات 
مجازی در دانشگاه شهرکرد، گفت: سایر دانشگاه ها با اتصال به 
شبکه علمی می توانند از این امکان استفاده کنند که موجب 
درآمدزایی برای دانشــگاه ها نیز خواهد شد.وی تصریح کرد: 
هزینه اینترنت روی شــبکه علمی توسط دولت نصف قیمت 
شده و تنها دانشگاه هایی در کشــور می توانند از این اینترنت 

استفاده کنند که به شبکه علمی متصل باشند.
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والدین هوشیارباشند؛
اوقات فراغت زمینه بزهکاری 

نوجوانان را فراهم می کند
 

 موضوع اوقات فراغت و داشــتن تفريح و سرگرمي 
از جمله مباحثي اســت که غالبا هر ساله در فصل 
تابستان خود را نشــان مي دهد و بايد گفت که هر 
چند تعطيلي مدارس برای بسياري از دانش آموزان 
باعث خوشحالي مي شــود؛ اما براي برخي والدين 

مشکالت و دغدغه هاي خود را به همراه دارد.
از ديدگاه روان شناســي، فراغــت بخش مهمي از 
زندگي روزمره افراد را تشکيل مي دهد، از سوي ديگر 
غني ســازي اوقات فراغت يک ضرورت مبرم براي 
جلو گيري از انحرافات و آسيب هاي اجتماعي است. 
اوقات فراغت، در اصل به زمان هايی اطالق می شود 
که فرد فارغ از وظايف رسمی خود با آسودگی آن را 
سپری می کند. به طور کلی اوقات فراغت، وقت های 
آزادی است که در اختيار فرد قرار دارد و می تواند 
متناسب با عاليق و ســليقه های خود آن را سپری 
کند و برايش لذت بخش هم باشد.با توجه به خيل 
بي شمار دانش آموزان و دانشجويان در کشور عمدتا 
بايد براي ايــن دو گروه برنامه ريــزي هاي فراوان 
صورت گيرد. اين بحث براي اين دو قشر آسيب زا 
از جمله موضوعاتي است که اگر به درستي براي آن 
برنامه و طرح ريزي نشود مشکالت عديدهاي را به 
بار خواهد آورد زيرا مانع رشد خالقيت و شکوفايي 
اين دو قشر پر شور و هيجان مي شود. اوقات فراغت 
بخشی عمده از اوقات فرزندان ما را در ايام تابستان 
تشــکيل می دهد و مالحظه می شود که برخی از 
والدين با چالــش های جدی در نحــوه برخورد با 
آنان مواجه اند وبرخی ديگر احســاس سردرگمی 

می کنند.
از نگاه پليسی بايد اذعان کرد ، در فصل تابستان که 
اوقات فراغت کودکان و نوجوانان افزايش می يابد 
زمينه براي بزهکاری در ميان برخی از آنان فراهم 
مي شود که والدين بايد با غنی سازی اوقات فراغت 
فرزندان خود، برای سرگرمی های سازنده آنان تالش 
کنند. بررسي ها و مطالعات پليس نشان مي دهد 
که دستگيري نوجوانان سنين بين 14 تا 18 سال 
در تعطيالت تابستان 10 تا 15 درصد افزايش پيدا 
مي کند. همين بررسي ها نشان مي دهد که اين افراد 
فاقد پيشينه هستند و هيچ جرمي را قبال مرتکب 
نشــده اند و حتي يک آزار و اذيت هــم در کارنامه 
زندگي آنها ديده نمي شــود. نکته جالب توجه اين 
است که نوجوانان دستگير شده داراي خانواده هاي 
بسيار محترمي بوده و والدين آنها افرادي هستند که 
اصال باور نمي کردند که اين اتفاق براي فرزندان آنها 
رخ بدهد. در اين جا نکته اي که بسيار حائز اهميت 
اســت عدم مديريت صحيح براي اوقــات فراغت 
نوجوانان در فصل تابستان است که مي تواند عامل 
به وجود آمدن بزهکاري به شمار بيايد زيرا نوجوانان 
و جوانان در اين دوران که نهايت انرژي انسان است 
بسيار حســاس و ماجراجو بوده و همواره دوست 
دارند به کارهاي خطرناك دست بزنند. بسياري از 
تبهکاري ها، ستيزه جويي ها و انجام کارهاي خالف 
در ايام فراغت کســاني روي مي دهد که نمي  دانند 
چگونه با انتخاب ســرگرمي ها و تفريحات ســالم 
اوقات فراغت خود را به خوبی سپري کنند. در اين 
خصوص بايد به نوجوانان هشدار داد که بدانند چرخ 
دنده هاي قانون بسيار سخت و محکم بوده و براي 
افراد مجرم مجازات هاي سنگيني وجود دارد ضمن 
اينکه به خانواده ها نيز توصيه مي شود حتما براي 
اوقات فراغت فرزندان خود برنامه ريزي کنند تا در 
دام باند هاي فساد و جرم نيفتند.بديهي است اوقات 
فراغت و فعاليت هاي آن نيازمند مهندسي فرهنگي 
مبتني بر ارزش ها و هنجارهاي پذيرفته شــده از 
سوي جامعه است. از اين رو با غني سازي آن فرصت 
ارتکاب جرم از افراد گرفته شــده و ناهنجاري هاي 
اجتماعي کاهش مي يابد.ايجاد جذابيت درمحيط 
خانواده، اوقــات فراغــت والدين،افزايش ارتباط 
والدين و فرزندان، استفاده فرزندان از رايانه با نظارت 
والدين،سپردن مسئوليت به فرزندان، بردن خانواده 
به مسافرت از جمله راهکارهای پيشنهادی پليس 
برای پرکردن اوقــات فراغت نوجوانــان و جوانان 
است که با توجه ديدگاه نيروی انتظامی که ديدگاه 

پيشگيرانه است، ارائه می شود. 
 ســخن پايانی؛ با برنامه ريزي متنوع و مناســب 
فرهنگي و اجتماعي، ورزشي، هنري و... مي توان از 
بسياري وقايع تلخ بين نوجوانان و جوانان پيشگيري 
به عمل آورد. بر اين اساس پر کردن اوقات فراغت 
و برنامه ريزي براي هدايــت رفتارهاي نوجوانان و 
جوانان و شکوفا کردن اســتعدادهاي آنان از ارکان 

فلسفه وجودي اوقات فراغت است. 

*معاون اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان

عکس  روز 

 36  اصفهانی در  آتش سوختند

پیشنهاد سردبیر:

 عجیب ترین عروسی دنیا
 در ارتفاع ۱۲۰متری!

يک زوج آمريکايی مراسم ازدواج خود را بر فراز 
دره »مواب« واقع در ايالت يوتای آمريکا برگزار 

کردند؛ يعنی در ارتفاع 120متری زمين!

نیمه مرداد؛ آخرین فرصت 
ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان

15 مــرداد، آخريــن فرصت نام نويســی بيمه 
تکميلی رانندگان کاميون استان اصفهان است.

مديرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت:  بر اساس بخشــنامه های ارسالی، 
آخرين فرصت نام نويســی بيمه تکميلی درمان 
و عمر و حوادث راننــدگان بخش کاال، 15 مرداد 
اعالم شده اســت.مهدی خضری، بيمه تکميلی 
را يکی از مطالبات جدی کاميون داران  دانســت 
و افزود: با پيگيری  های صورت گرفته  و دســتور 
رياست ســازمان قرارداد بيمه تکميلی، درمان، 
عمر و حوادث رانندگان با کانون انجمن های نفس 
موسسات و شرکت های حمل ونقل جاده ای کشور 
منعقد شد. وی گفت: رانندگان برای درخواست 
بيمه تکميلی با در دســت داشــتن اصل و کپی 
کارت هوشمند ، اصل و کپی شناسنامه و کارت 
ملی خود و همسر، ارائه شماره حساب شبا  برای 
درج در سامانه مربوطه به دفاتر پيشخوان دولت 
يا انجمن های صنفی خود مراجعه کنند.مديرکل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان  
همچنين افزود: از 26 تير آغاز اجرای طرح توزيع 
الستيک بين رانندگان، تا ابتدای مرداد، دوهزار 
و 157 حلقه الستيک به متقاضيان تحويل داده 

شده است.

اعزام کاروان سالمت اصفهان 
به شهرستان سراوان

کاروان ســالمت جمعيت هالل احمر اســتان 
اصفهــان به شهرســتان ســراوان سيســتان 
وبلوچستان اعزام شد. مدير عامل جمعيت هالل 
احمر استان اصفهان گفت : اين کاروان 41 نفره  
شامل پزشــک و پيراپزشــک داوطلب از جمله 
متخصص عفونی،اعصاب و روان ، روان پزشــک ، 
روان شناس، مشاور ، دامپزشک ، پزشک عمومی 
، کارشــناس تســت غربالگری و آموزش ديابت 
، شنواســنج و همچنين درقالب تيــم درمانی و  
فرهنگی، حمايــت روانی ، خبرنگار ، مســتند 
ساز و کارآفرين به شهرســتان سراوان سيستان 
و بلوچســتان اعزام شد. محســن مومنی افزود: 
همچنين اقالم امدادی ازجمله  700 کيسه برنج 
10 کيلويی، 200 بســته چای نيم کيلويی، 22 
هزار و 300 قوطی کنسرو ماهی، چهار هزار بسته 
حبوبات، سه هزار و 500 بطری روغن ،هزار و 100 
قوطی کنسرو لوبيا چيتی واقالم اهدايی خيران 
و داوطلبان  شامل دارو ، نوشــت افزار ، پوشاك ، 
کفش ، اقالم فرهنگی ، قرآن کريم ،اسباب بازی 
و لوازم ورزشی به شهرستان ســراوان سيستان 

وبلوچستان ارسال شده است .

انتشار فراخوان همایش بزرگ 
معرفی رشته های تحصیلی 

دانشگاه صنعتی  اصفهان
فراخوان ثبت نام رايگان در چهاردهمين همايش 
بزرگ معرفی رشته های تحصيلی دانشگاه صنعتی 
اصفهان آغاز شد. بنابراعالم پايگاه خبری دانشگاه 
صنعتی اصفهان دانش آمــوزان ممتاز با معدل 
ديپلم باالتر از 18 برای نام نويسی  رايگان در اين 
http://danesha�همايش به نشانی اينترنتی 

mooz.iut.ac.ir مراجعــه کنند. چهاردهمين 
همايش بزرگ معرفی رشــته هــای تحصيلی 
دانشگاه صنعتی اصفهان، 14 مرداد)فردا( برای 
انتخاب رشته دختران و 15 مرداد هم برای انتخاب 
رشته پسران در تاالر شــيخ بهايی اين دانشگاه 
برگزار می شود. معاون آموزشی دانشگاه صنعتی با 
اشاره به اينکه در اين همايش بورس های تحصيلی 
ويژه اين دانشگاه به داوطلبان ممتاز دختر و پسر 
آزمون سراسری معرفی می شود، گفت: استادان 
مجرب رشته های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان 
مهم ترين و به روزترين اطالعات الزم درخصوص 
رشته های تحصيلی اين دانشــگاه را در اختيار 
داوطلبان بامعدل ديپلم 18 و باالتر قرار می دهند.

اخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی 
شکايت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت سکه، 
طال و ارز از منزل آنها، بررسی موضوع در دستور کار 
کارآگاهان پليس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

مهدی معصوم بيگی افزود: کارآگاهان پس از اطالع 
از اين موضوع بالفاصله تحقيقات خود را آغاز کردند و 
سرانجام هويت سارق سابقه داری که در سرقت از اين 
منازل دست داشت را شناسايی و پس از هماهنگی با 
مقام قضائی، وی را در يک عمليات منسجم دستگير 
کردند.فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه گفت: 
متهم در تحقيقات پليســی به ســرقت 50 ميليارد 
ريال ســکه، طال، نقره و ارز از منزل 11 شهروند در 
شهر اصفهان اعتراف کرد که در بازرسی از مخفيگاه 
وی 10 ميليارد ريال ارز، ســکه و طالجات کشف و 
به مالباختگان تحويل داده شــد.وی بــا بيان اينکه 
متهم توانسته بود با استفاده از ابزارآالت مخصوص، 
مقاديری از طالجات مســروقه را ذوب و در بازار به 
فروش برساند، عنوان کرد: در اين رابطه با اعترافات 
سارق، همدســت وی نيز در عملياتی ديگر دستگير 

شــد.معصوم بيگی تصريح کرد: اين سارق حرفه ای، 
افرادی که ارز و طالجات بسيار خريداری می کردند 
را شناسايی و در فرصتی مناسب و با ترفندی خاص 
هنگامی که منازل مورد نظر خالی از سکنه بود اقدام به 
سرقت می کرد. وی ابراز کرد: با توجه به اين که سارقان 
تنها از يک منزل بيش از 7 ميليارد ريال سرقت کرده 
بودند به شهروندان توصيه می کنيم از نگهداری بسيار 

زياد طالجات و ارز در منازل خودداری کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
دستگیری عامل سرقت 5۰ میلیارد ریال سکه، طال و ارز

رييس پليس فتای استان اصفهان با بيان اينکه اعالم 
فراخوان ها در فضای مجازی رشــد محسوسی داشته 
اســت، گفت: افزايش 3۹0 درصــدی فراخوان های 
اقتصــادی و 252 درصدی فراخوان هــای اجتماعی 
منجر به افزايش هشت برابری پرونده های امنيتی شده 
است و از آسيب های فضای مجازی محسوب می شود.

سرهنگ سيد مصطفی مرتضوی با بيان اينکه يکی از 
وظايف مهم پليس فتا مقابله با شايعات بی اساس است، 
اظهار کرد: با وجود رسانه های معتبر در کشور، امروزه در 
فضای مجازی هر فردی صاحب تريبون شده و اطالعاتی 
هدفمند و مغرضانه را منتشــر می کنــد که منبع آن 
مشخص نيست. وی با تاکيد بر اينکه مردم بايد هوشيار 
بوده و اجازه ندهند اخبار نادرســت و منحرف کننده 
روی آنها اثر بگذارد، افزود: اخيرا تعدادی از افراد مغرض 
به دليل انتشار شايعات بی اســاس در فضای مجازی 
دستگير شــدند.رييس پليس فتای اســتان اصفهان 
مخالفت با دين را از ديگــر تهديدهای فضای مجازی 
دانست و ادامه داد: ليدرهای خارج و داخل کشور تالش 
بی وقفه و شبانه روز خود را برای از بين بردن اعتقادات 

جوانان به کار گرفته اند.سرهنگ مرتضوی با بيان اينکه 
اعالم فراخوان ها در فضای مجازی رشــد محسوسی 
داشته است، گفت: افزايش 3۹0درصدی فراخوان های 
اقتصادی و 252 درصدی فراخوان های اجتماعی که 
منجر به افزايش هشت برابری پرونده های امنيتی شده 
از ديگر آسيب های فضای مجازی است.وی ادامه داد: 
افزايش اين نوع فراخوان ها، انرژی و توان بســياری از 
نيروهای امنيتی و انتظامی را به خود معطوف می کند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

 اعالم فراخوان ها در فضای مجازی رشد محسوسی داشته است

مديرکل محيط زيست اصفهان گفت: با توجه به اثرات جدی ناشی از خشکی 
گاوخونی بايد هماننــد درياچه اروميه برنامه جامع احيــای تاالب گاوخونی با 
حساسيت ويژه دنبال شود.رحمان دانيالی در پاسخ به اين سوال که با توجه به 
اثبات انباشت فلزات سنگين در گاوخونی چه اقدامات و برنامه ريزی های جديدی 
در اين ارتباط در حال انجام است، اظهار داشت: مشکالت گاوخونی به استاندار 
اصفهان طی نامه ای ابالغ شده است و موضوع را به سازمان محيط زيست برای 

چاره انديشی بيشــتر نيز اعالم کرديم که اميدواريم در اين زمينه تدابير الزم را 
اتخاذ کنند. وی با بيان اينکه طرح نياز آبی تاالب به اتمام رسيده، افزود: شرايط 
بد تاالب گاوخونی بارها و بارها در جلسات با مسئوالن مطرح شده است.دانيالی  
با بيان اينکه برنامه احيای گاوخونی بايد با همان حساسيت درياچه اروميه پيش 
رود، گفت: مديريت بحران استان قرار بود با وزارت نيرو هماهنگ هايی در اين 

ارتباط داشته باشد. ست
 زی

ط
حی

 م

ناجا

حمایت از افراد آسیب دیده یکی از وظایف 
ســازمان بهزیســتی در کشــور است تا 
کیفیت زندگی افرادی کــه  زندگی  آنها به 
دالیل مختلف دچار اختالالتی شــده است، 
در جامعه ارتقا یابد. در همــه جوامع اعم از 
پیشرفته یا در حال پیشرفت، همیشه افراد 
آسیب دیده ای هســتند که نیاز به حمایت 
برای توانمند شدن دارند، افرادی که گاهی 
به خواست خود این سرنوشت را رقم نزده اند 
ولی با اراده و تصمیمی استوار با حمایت های 
جامعه می تواننــد آن را تغییر دهند و بهبود 
ببخشند، درهمین راستا سازمان بهزیستی به 
کمک  افرادی همچون معتادان بهبود یافته، 
زنان سرپرســت خانوار، معلوالن و آسیب 
دیدگان اجتماعی می آیــد و به هرگروهی 
متناســب با شرایط شــان خدماتی اعم از 
حمایتی و تخصصی ارائه می دهد تا مســیر 
 زندگی آنها مانند دیگر افراد اجتماع به جریان

 بیفتد.
 تالش بهزیستی برای رسیدن مددجویان 

به استقالل مالی
ايجاد فرصت های اشــتغال زايی از جمله خدماتی 
است که سازمان بهزيســتی درراستای توانمندی 
ســازی مددجويان خود انجام می دهــد تا آنها به 
استقالل مالی برسند. مدير امور اجتماعی بهزيستی 
کشــور در مراســم افتتاح غرفه های بازار موبايل 
فرتاك، حامی مددجويان بهزيستی استان اصفهان 
با اشــاره به اين نوع فعاليت ها اظهار داشت: در امر 
توانمند سازی سعی ما بر اين است که مددجويان 
را به سمت شــغل های نوين و با ارزش افزوده باال 
سوق دهيم.  مسعود فريد افزود: ما بحث هايی مانند 
ارتباط موثــر، مهارت های زندگــی، حرفه آموزی 
و توانمند ســازی برای زنان سرپرست خانوار را در 
دســتور کار خود داريم و در همين راستا اشخاص 
را به سمت شــغل هايی مانند گروه تلفن همراه و 

صنايع دســتی که ارزش 
افزوده بااليی دارد، هدايت 
می کنيم و تسهيالتی در 
قالب کمک های بالعوض، 
گروه های هميــار يا وام 
کارفرمايی برای اين افراد 

در نظر می گيريم.
مدير امور اجتماعی بهزيســتی کشور ادامه داد: در 
حوزه زنان سرپرســت خانوار حــدود 1500 گروه 
هميار داريم که چندين هزار زن سرپرست خانوار 
را تحت پوشش خود دارد و مشکل اصلی ما تامين 
ضمانت بانکــی برای اين عزيزان می باشــد که در 
همين راستا تفاهم نامه ای با بانک کشاورزی منعقد 
شده که مددجويان می توانند بدون دريافت ضمانت 
و با توجه به گروه مربوطه که در آن قرار می گيرند از 

اين تسهيالت استفاده شايسته داشته باشند.
مدير امور اجتماعی بهزيستی کشور در مورد حمايت 
از کارفرمايانی که توان خواهان بهزيستی را استخدام 
می کنند، گفت: تنها حمايت اين سازمان اين است 
که تسهيالت بانکی مناسب در اختيار کارفرمايان 

قرار دهد، از معافيت های 
حق بيمه کارفرما استفاده 
کنند و همچنين ســعی 
کرده ايم با قرار دادن ميز 
خدمت در همه ادارات و 
ســازمان های مربوطــه 
روند خدمت رســانی به 
اين عزيزان را تسهيل ببخشــيم؛ البته الزم به ذکر 
اســت که کمی و کاســتی هايی هم در اين زمينه 

وجود دارد.
کارفرمایان برای دریافت معافیت بیمه ای 

محدودیتی ندارند
معاونت مشــارکت های مردمی بهزيستی اصفهان 
نيز در اين مراســم گفت: به ازای هر اشتغال جديد 
که کارفرما ايجاد کند و يکی از توان خواهان به کار 
گرفته شود کارفرمايان  تا سقف 20 ميليون تومان 
وام با کارمزد 4 درصد دريافت مــی کنند و اين در 
صورتی اســت که کارفرما بايد مددجو را بيمه کند 
و تعهد اشــتغال پايدار برای مددجو داشــته باشد. 
شاهزيدی افزود: کارفرما می تواند از دو امکانی که 

بهزيستی قرار داده است اســتفاده کند که شامل 
تسهيالت و معافيت بيمه ای کارفرماست.معاونت 
مشارکت های مردمی بهزيستی اصفهان در خاتمه 
خاطر نشــان کرد: دريافت تســهيالت در ازای به 
کارگيری  5 نفر مدد جو می باشد ولی برای دريافت 
معافيت بيمه ای کارفرمــا محدوديتی وجود ندارد 

البته اين امر منوط به تامين اعتبارات ماست.

افتتاح غرفه های بازار موبایل »فرتاک« در اصفهان
   وقتی هدایت مددجویان به سمت شغل های نوین در دستور کار بهزیستی قرار می گیرد؛  

در امر توانمند سازی سعی ما 
بر این است که مددجویان را 
به سمت شغل های نوین و با 
ارزش افزوده باال سوق دهیم

برنامه جامعی برای تاالب 
گاوخونی تدوین شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان:

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان:
بیش از  ۱9هزار اصفهانی در تیرماه امسال آسیب دیدند

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان با اشــاره به برقراری 114 هزار و 700 تماس با اتاق 
فرمان های 115 در تيرماه سال جاری اظهار کرد: در اين مدت، تکنسين های اورژانس پيش بيمارستانی 
اســتان اصفهان 1۹ هزار و 522 ماموريت را انجــام دادند که از مجموع آنها، 16 هــزار و 324 مورد در 
مناطق شــهری و 3 هزار و 1۹8 مورد جاده ای بوده است.غفور راســتين افزود: در اين مدت، واحدهای 
عملياتی اورژانس 115 به مصدومــان6 هزار و 215 حادثه رانندگی و 13 هــزار و 307 مصدوم و بيمار 
در حوادث غير تصادفی امدادرســانی کردند و در مجموع 13 هزار و 4۹0 نفر را پــس از انجام اقدامات 
 درمانی اوليه، به بيمارســتان منتقل و 3 هــزار و 432 نفر را به صورت ســرپايی در محل حادثه درمان

 کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان از آمار سوختگی شهروندان در سه ماهه اول سال خبر داد:
 36  اصفهانی در  آتش سوختند

مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بيان اينکه در سه ماهه نخست امسال تعداد اجساد معاينه شده ناشی 
از مرگ بر اثر گازگرفتگی در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان دو مورد بوده است، اظهار کرد: اين در حالی 
است که در بازه زمانی مشابه سال گذشته تعداد متوفيان گازگرفتگی 13 مورد بوده است.علی سليمانی پور 
همچنين به کشته شدن 36 نفر از مردم استان اصفهان بر اثر آتش سوزی در سه ماه نخست امسال اشاره کرد 
و افزود: از اين تعداد 1۹ زن و 17 مرد بوده اند و در مقايســه با آمار 43 نفری فوت شدگان سوختگی در مدت 
مشابه سال گذشته با کاهش رو به رو بوده ايم.مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تعداد متوفيان ناشی از 
حوادث ترافيکی استان اصفهان در سه ماهه نخست امسال را نيز 250 نفر اعالم کرد و گفت: از مجموع تلفات 

تصادفات در سال جاری 47 نفر زن  و  203 نفر مرد بوده اند.

یادداشت

سرهنگ جهانگیر کریمی*
سمیه مصور

افتتاح اولین مرکز رفاه 
 کودک و خانواده

 در اصفهان
 اولين مرکز رفاه کودك و خانواده در اصفهان 
با حضور معــاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزيســتی کشــور به بهره برداری رسيد. 
مسعود فريد در اين مراسم اظهار کرد: امروز 
زندگی شهر نشينی با خانواده های هسته ای، 
گســترش مراکز رفاه کــودك و خانواده را 
می طلبد.معــاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزيستی کشور ضمن اشــاره به اختصاص 
چند در صدی درآمد ناخالص ملی کشورهای 
پيشرفته به آموزش کودکان پيش دبستانی، 
اظهار داشت: ما بايد برای داشتن جامعه ای 
فعال و خالق، کودکانی کاوشگر تربيت کنيم 
و نهادهای مرتبط به جــای اجباری کردن 
آموزش های رسمی، بايد نقش تسهيل گری  

و نظارتی خود را به خوبی ايفا کنند.
مسعود فريد ادامه داد: امروز به جای تمرکز 
بر آموزش های رسمی بايد بر سبک زندگی 
ســالم و مهارت های زندگی  بــر پايه تفکر 
گروهی  و دريافت های شناختی غير مسقيم 

تمرکز کرد.
وی گفت: دنيای مدرنيته، خانواده گسترده 
گذشــته را به خانــواده هســته ای تبديل 
کرده است و اين نوع خانواده برای تربيت و 
نگهداری فرزندان، نياز به مراکزی همچون 

مراکز رفاه کودك و خانواده دارد.
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چرا مصرف منظم »کرم ضدآفتاب« توصیه 
می شود؟

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

مواد الزم
طالبی رسیده کوچک: ۱ عدد 

توت فرنگی: ۳ تا ۴ عدد
 شکر: ۳ قاشق غذاخوری

 یخ: نصف لیوان
شیوه تهیه

طالبی را پس از پوست گیری و پاک 
کردن، درون میکسر بریزید.

توت فرنگی، یخ و شــکر را به آن 
اضافه کرده و به مــدت ۱۰ ثانیه 

میکس می کنیم.
نوشیدنی آماده سرو کردن 

است.

کول جویس

ترفندهای 
روان شناختی که در 
زندگی کاربرد دارند

اگر می خواهیــد از چیزی خالص 
شوید، کافی است در حین صحبت با دیگران، آن چیز 

را به آن ها دهید. 
از کســی یک ســوال شــخصی بپرســید یا نظــرش را دربــاره چیــزی جویــا شــوید. در حین 
پاســخگویی، مغــز به قدری مشــغول می شــود کــه دیگر واکنــش ها به طــور خــودکار انجام 
 می شــود. در این شــرایط، بیشــتر افراد هر چیــزی که به آن هــا بدهیــد را بدون فکر از شــما

 می گیرند.
 اگر می خواهید با دیگران راحت دوست شوید، کافی است از آن ها درخواستی کنید. این درخواست 
می تواند کار بسیار ساده ای باشد؛ مثل دادن نمکدان، دستمال کاغذی یا خودکار. کسی که درخواست 
 شــما را انجام می دهد، تصور می کند که از شما خوشش آمده اســت؛ برای همین در حق شما لطف 

می کند.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

چربی های ترانس؛ قاتل خاموش

پریسا سعادت

ساالنه هزاران نفر در دنیا به دلیل مصرف انواع چربی، می میرند. 
این آمار با تغییرات ایجاد شده در ســبک زندگی افراد و مصرف 
باالی غذاهای آماده و سرخ شده، افزایش قابل توجهی یافته است. 
بسیاری از کشــورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، همچنان 
به صورت گســترده ای از چربی های »ترانس« در غذاهای خود 
استفاده می کنند. بنا بر گزارش ســازمان جهانی بهداشت، این 
شرایط به ثبت بیش از 500 هزار مرگ ومیر ناشی از بیماری های 
قلبی  وعروقی در سال منجر می شود. برخالف آنچه ممکن است 
شنیده باشید، همه چربی ها مشــابه یکدیگر نیستند و شرایطی 
برابر را ایجاد نمی کنند. بدن انســان به چربی های سالم، مانند 
چربی های غیراشــباع که در موادغذایی نظیــر ماهی، آووکادو 
و مغزهای خوراکی یافت می شــود، نیاز دارد تــا از آنها در تولید 
هورمون ها، تقویــت انرژی و جذب برخی مواد مغذی اســتفاده 
کند. در مقابل، مصرف چربی های ترانس کــه به طور عمده ای 
در غذاهای فرآوری شــده وجود دارد، می توانــد خطر ابتال به 

بیماری های خطرناک را افزایش دهد.
بر همین اساس، ســازمان جهانی بهداشــت، حذف چربی های 
ترانس را  از تمام غذاها در سراسر جهان تا سال 2023 برنامه ریزی 

کرده است.
اسیدهای چرب ترانس کدامند؟

اسیدهای چرب ترانس، جزو خانواده  اسیدهای چرب اشباع نشده 
محسوب می شوند که در حالت کلی مفید هستند. مشکل زمانی 
به وجــود می آید که این اســیدهای چرب هماننــد چربی های 
اشباع شده عمل می کنند؛ یعنی کلسترول خوب خون را کاهش 
داده و کلسترول بد را افزایش می دهند. این موضوع، اصلی ترین و 

بدترین آسیب را به رگ های بدن وارد می آورد.
»دانمارک« نخستین کشوری بود که در سال 2003 استفاده از 
چربی های ترانس را ممنوع کرد و پس از آن »آمریکا« این کار را 
انجام داد. در سال 2015، سازمان غذا و داروی آمریکا با بازبینی 
شواهد علمی، روغن های نیمه هیدروژنه )PHOs( -شایع ترین 
شــکل چربی های ترانس- را از دســته »به طورکلی بی خطر« 
برای مصرف خارج کرد. در همین راســتا، فرصتی ســه ساله به 
تولیدکنندگان غذایی داده شد تا دستورالعمل های خود را تغییر 
دهند و تا ســال 2018 دیگر هیچ غذایی بیش از 0/5 گرم چربی 

ترانس در هر وعده نداشته باشد.
کشورهای فقیر در معرض خطر هیوالی ترانس

بسیاری از کشــورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط، به صورت 
گسترده ای از چربی های ترانس در غذاهای خود استفاده می کنند. 
به گفته »تام فریدن« مدیر ســابق مراکز کنترل و پیشــگیری 
از بیماری آمریــکا، چربی ترانس یک ماده شــیمیایی ســمی 
غیرضروری است که می تواند جان انسان را بگیرد و هیچ دلیلی 

برای تداوم استفاده از آن در جهان وجود ندارد.
چربی ترانس چگونه بر سالمت انسان اثر می گذارد؟

غذاهای سرشــار از چربی ترانس، به طورمعمــول از قند افزوده 
و کالری باالیی برخوردار هســتند؛ از این رو می توانند مســیر 
افزایش وزن و ابتــال به دیابت نوع 2 را هموار ســازند. همچنین 

آنها برای ســالمت قلب نیز مضر هستند. بررســی و متاآنالیزی 
 British Medical Journal که در سال 2015 در نشــریه
منتشر شد، نشــان داد که مصرف چربی های ترانس مصنوعی، 
خطر مرگ ومیر به هر دلیــل را به میزان 34 درصد و خطر مرگ 
ناشی از بیماری های قلبی و عروقی را به میزان 28 درصد افزایش 

می دهند.
پژوهشگران کانادایی در یک بررسی علمی، به تجزیه و تحلیل 20 
مطالعه مختلف درباره اثرات چربی ترانس بر سالمت انسان که در 

کشورهای مختلف جهان انجام شده بود، روی آوردند.
چرا چربی ترانس، مخرب است؟

چربی های ترانس، ســطوح کلســترول بــد )LDL( را افزایش 
می دهند که می تواند به مســدود شدن شریان های قلبی منجر 
شود. به طور همزمان، آنها موجب کاهش سطوح کلسترول خوب 
)HDL( می شــوند؛ این موضوع بدان معناســت که کلسترول 
اضافه، نمی تواند به »کبد« انتقال یابد تا از بدن تخلیه شود. این 
شرایط می تواند مسیر شکل گیری یک لخته خون را هموار کرده 

و موجب حمله قلبی یا سکته مغزی شود. 
همچنین، چربی های ترانس به پوشــش داخلی رگ های خونی 
آسیب وارد می کنند؛ زیرا توانایی آن ها برای ارائه عملکرد درست 
را کاهش می دهند. افزون بر این، بررسی ها حاکی از آن است که 
چربی های ترانس، حداقل دو نشانگر التهابی را افزایش می دهند؛ 
حال آنکــه »التهاب«، یکــی از محرک های اصلی بســیاری از 
بیماری های مزمن، از دیابت تا بیماری قلبی و سندرم متابولیک، 

محسوب می شود.
آیا همه چربی ها برای انسان مضر هستند؟

هنگام خرید محصوالت غذایی، باید به برچســب مواد تشکیل 
دهنده آنها توجه داشته باشید. در صورت مشاهده روغن های نیمه 
هیدروژنه، محصول دیگری را انتخاب کنید؛ البته این چربی ها در 

مقادیر اندک، قابل استفاده هستند، اما همان مقدار اندک نیز 
می تواند خطرناک باشد. چربی های ترانس را نباید با چربی های 
اشباع و غیراشــباع اشتباه گرفت. دســتورالعمل غذایی برای 
شــهروندان آمریکایی تامین 25 تا 30 درصد کالری روزانه از 
چربی را توصیه می کند؛ در شرایطی که نباید بیش از 10 درصد 

آن از چربی های اشباع سرچشمه بگیرد.
 اگر روزانــه 2000 کالری مصــرف می کنیــد، 500 کالری 
می تواند از چربی های ســالم از مواد غذایــی مانند تخم مرغ، 
مغزهای خوراکی، آووکادو و روغن زیتون تامین شــود. اگر به 
کلسترول باال مبتال هستید یا ســابقه خانوادگی بیماری قلبی 
دارید، چربی باید 5 تا 6 درصد از رژیم غذایی شــما را تشکیل 
دهد. ممکن است شنیده باشید که چربی های اشباع نیز برای 
قلب ضرر دارند، اما آنها برای افــراد عادی به اندازه چربی های 
ترانس خطرناک نیستند. با این وجود، غذاهایی با چربی اشباع 
باال، به طورمعمول فرآوری شده، شور یا شیرین هستند؛ از این 
رو محدود کردن مصرف آنها اهمیــت دارد. بهترین کاری که 
می توانید انجام دهید، مصرف یک نوع چربی سالم مانند آنچه 
از آووکادو، مغزهای خوراکی و روغن زیتون سرچشمه می گیرد 

برای بهره مندی از بیشترین فواید ممکن است.
قبل از هر چیز زمانی که به خرید می روید، برچسب و ترکیبات 
مواد غذایی را به دقت مطالعه کنید. شــاید در برچسب بیشتر 
مواد غذایی به طورمســتقیم به نام »اسیدهای چرب ترانس« 
اشــاره نشــده باشــد؛ برای همین دنبال واژه  »روغن گیاهی 
نیمه هیدروژنه« بگردید؛ اگر این واژه را پیدا کردید، یعنی آن 

محصول حاوی اسیدهای چرب ترانس است. 
توجه داشته باشــید »روغن هیدروژنه« مشکل چندانی به بار 
نمــی آورد، به خاطر اینکه »هیدروژنه کــردن کامل«، موجب 

تولید اسیدهای چرب ترانس نمی شود.

اغلب افراد بعد از یک روز ســخت و دشــوار، ترجیح می دهند یک 
وعده غذایی یا میان وعده ای را بخورند که آنهــا را آرام کند؛ مانند 
کلوچه ها، چیپس ســیب زمینی و غیره. به عنوان مثال افراد وقتی 
جشــن می گیرند، کیک می خورند و وقتی ناراحت می شوند، اغلب 
شکالت را ترجیح می دهند. مشــکلی که در این جا به وجود می آید 
این است که به همان سرعتی که مزه این خوراکی ها در دهان فرد از 
بین می رود، اندازه دور کمر وی نیــز از بین خواهد رفت؛ به ویژه اگر 
این غذاها سرشار از قند و چربی نیز باشند. خوراکی های مملو از قند و 
چربی، موجب می شوند که سطح قند خون به سرعت باال رود و برای 
جبران این حالت در بدن، انسولین به سرعت ترشح شده و در نتیجه 
قند خون خیلی ســریع تر از آن پایین می آید. به همین دلیل است 
که وقتی غذایی را می خورید که شیرین است، بعد از مدت کوتاهی 
احساس گرسنگی بیشتری می کنید؛ به این ترتیب در واقع فرد در 

یک سیکل معیوب قرار می گیرد.
بهتر اســت در زمان غمگین بودن، غذاهایی انتخاب شود که دارای 
اســیدهای چرب امگا 3 و ویتامین D زیاد باشند. تحقیقات نشان 
می دهد که این مواد می توانند افسردگی را تخفیف دهند و موجب 

آرامش فرد شوند.
برای دریافت اسیدهای چرب امگا 3 »بذر کتان« گزینه بسیار 

 D خوبی است. عالوه بر منابع گیاهی برای تامین ویتامین
بهترین منبع تامین کننده آن »نور خورشید« است؛ 

به طوری کــه 10 تا 20 دقیقه مانــدن در زیر نور 
آفتاب، نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را 

تامین می کند.
مواد غذایی موثــر در کاهش 

استرس
یک رژیم غذایی گیاهی و متعادل و 
تمرین تنفس عمیق، ساده ترین و 
به صرفه ترین  روش های کنترل 

»استرس« است.
اگر می خواهید اســترس خود را کاهش دهیــد و اگر هنوز به رژیم 
گیاه خواری روی نیاورده اید، نخســتین و مهم ترین کاری که باید 

کلیه غذاهای حیوانی اعم انجــام دهید، حذف 

از انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ اســت. اگر به فکر نجات زندگی 
دیگر موجودات یا حفظ محیط زیســت ونجات کره زمین نیستید، 
حداقل به فکر نجات جان خود باشید! امروزه نقش غذاهای حیوانی 
در ایجاد انواع بیماری ها از جمله انواع سرطان ها، سکته ها و… کامال 
ثابت شده است. افزایش میزان پروتئین در غذاهای مصرفی، سبب 

افزایش هیجان و استرس می شود.
وقتی عصبانی هستیم چه بخوریم؟!

زمان عصبانیت، می توانید این حالت را با »پتاســیم« از بین ببرید. 
پتاسیم، الکترولیتی اســت که به کاهش فشار خون کمک می کند. 
موز، ذرت، سیب زمینی و لوبیا ســفید از منابع خوب و سرشار این 

ماده معدنی هستند.
وقتی بدخو هستیم چه بخوریم؟

می توانید در این حالت، از ســیب یا کره بادام زمینی استفاده کنید. 
این مواد به نگهداری سطح قند و انرژی انسان به منظور متعادل بودن 

در طول روز کمک می کنند.
وقتی نگران هستیم چه بخوریم؟

زمانی که نگران هســتید، می توانید »ماهــی آزاد« بخورید. ماهی 
قزل آال به دلیل دارا بودن امگا 3 به رفع نگرانی و دلواپســی انســان 

کمک می کند.
وقتی بی حال هستیم چه بخوریم؟

زمانی که بی حال هستید، می توانید موادغذایی حاوی »فوالت« 
نظیر اســفناج را در موادغذایی خود قرار دهید تا تمرکزتان را 

باال ببرد.
زمانی که خانم ها دچار تغییرات هورمونی می شوند، 

چه بخورند؟
زمانی که خانم ها دچار تغییرات هورمونی می شوند، می توانند 
»کربوهیدرات« مصرف کنند. خوردن یک ساندویچ تخم مرغ 
با ساالد، کمک می کند سطح »سروتونین« بدن  باال برود و 

در نتیجه اخالق شخص، مساعد شود.

وقتی عصبانی یا غمگین هستیم چه بخوریم؟

مصرف »کافئین« موجب الغری نمی شود
تولیدکنندگان برخــی مکمل های الغری کــه حاوی کافئین هســتند، می گویند ایــن ترکیب به کاهش 
اشــتها و وزن کمک می کند؛ اما تحقیقاتی که به تازگی در مورد مصرف کافئین انجام شــده اســت، نشان 

کمکی به الغری و کاهش وزن می دهد که مصــرف کافئین 
ن نمی کنــد. براســاس گزارش  محققا ، » ینس ســا یو ال «
بزرگسال با سن بین 18 تا 50 آزمایشــی را روی 50 فــرد 
دادند.سال به مدت سه هفته، انجام 
نوشــیدنی های با دوز پایین از محققان دریافتنــد زمانی که 
دادند، آنها به صورت میانگین، کافئین را به شرکت کنندگان 
که نوشــیدنی بدون کافئین یا تقریبا 10 درصد کمتر از زمانی 
کرده بودند، صبحانه خوردند. نوشــیدنی با دوز باال دریافت 

بعد از صرف نوشیدنی با دوز پایین، به صورت میانگین، شرکت کنندگان در حدود 650 کالری مصرف کردند؛ 
در حالی که این میزان برای نوشیدنی بدون کافئین و نوشــیدنی با دوز باال، به ترتیب به 721 و 715 کالری 
رسید. در واقع اشتهای هیچ کسی برای صرف صبحانه با میزان کافئین مصرفی تغییر نکرد. بیرون از آزمایشگاه 
و با در نظر گرفتن میــزان مصرف کافئین هر شــخص، محققان متوجه تفاوت چندانی در میزان اشــتهای 
شرکت کنندگان یا حجم غذایی که در طول روز می خورند، نشدند. محققان همچنین دریافتند شاخص های 
توده بدن شرکت کنندگان، هیچ تاثیری بر اشتها یا میزان غذایی که خورده بودند، نداشته است. طبق گزارش 
»گجت نیوز«، نتایج این مطالعه نشان می دهد کافئین تاثیری ضعیف و گذرا بر دریافت انرژی دارد و نمی توان 

آن را یک مهارکننده اشتهای موثر در نظر گرفت.

چرا مصرف منظم »کرم ضدآفتاب« توصیه می شود؟
به تازگی نتایج یک مطالعه نشان داده است که اســتفاده منظم از کرم های ضد آفتاب، خطر ابتال به سرطان 

پوست را تا 40 درصد در افراد جوان کاهش می دهد.
بیرون رفتن در روزهای گرم و آفتابی تابستان با آفتاب ســوختگی همراه است که می تواند منجر به سرطان 
پوست، پیری زودرس، پوســت چروکیده و بروز لکه های تیره روی پوست شــود. متخصصان پوست توصیه 
می کنند که با اســتفاده از کرم های ضد آفتاب روی صورت و قسمت هایی از پوســت بدن که در معرض نور 
آفتاب قرار می گیرد، می توان این خطرات را دفع کرد.طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت )WHO( هر ساله 
در سراسر جهان بین دو تا سه میلیون مورد ابتال به سرطان پوســت »غیر مالنوم« و 132 هزار مورد سرطان 
پوست»مالنوم« گزارش می شود. آمار نشــان می دهد که موارد جهانی ابتال به سرطان پوست مالنوم، رو به 
افزایش اســت و فاکتورهای اصلی که فرد را در معرض ابتال به آن قرار می دهد، با قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید و سابقه آفتاب سوختگی ارتباط دارد.
 همچنین بررسی ها نشان می دهد، مردانی که روزانه از »قرص آسپرین« مصرف می کنند، در مقایسه با افرادی 
که روزانه این مسکن رایج را دریافت نمی کنند، دو برابر بیشتر در معرض ابتال به سرطان پوست مالنوم هستند. 
همچنین در موارد نادری، خال های گوشــتی به مالنوم تبدیل می شــوند که جدی ترین نوع سرطان پوست 
است.گروهی از محققان استرالیایی اظهار داشتند: رابطه بین قرار گرفتن در معرض آفتاب و آفتاب سوختگی 
به خصوص در دوران کودکی تایید شده است؛ این مطالعه نشان می دهد استفاده مرتب از کرم های ضدآفتاب 

از پوست در برابر تاثیرات مضر نور خورشید حفاظت می کند.
به گزارش »ان دی تی وی«، متخصصان به ارزیابی اطالعات حدود 1700 فرد 18 تا 40 ســاله پرداختند که 

بار دیگر مشخص شد کرم ضدآفتاب روش موثری در حفاظت از پوست و کاهش خطر ابتال به مالنوم است.
برای انتخاب ضدآفتاب مناسب، عالوه بر اینکه به مواد تشکیل دهنده آن باید دقت کنید، دانستن اطالعاتی از 

نوع پوستتان و تطابق آن با ضدآفتاب نیز ضروری است.
 ضدآفتاب خوب باید بتواند هر دو نوع اشعه فرابنفش یعنی نوع A و نوع B را مسدود کند و در عین حال از نظر 
زیبایی ظاهری نیز قابل قبول باشــد. از دیگر ویژگی های یک ضدآفتاب خوب، دوام اثر آن و مقاومت در برابر 
آب و تعریق است. برای انتخاب یک ضدآفتاب مناســب، بهتر است از یک متخصص پوست مشورت بگیریم.  
متخصص پوست بر مبنای نوشته های روی بروشور فنی و علمِی درون کرم، شناخت شرکت های تولیدکننده 

کرم ضدآفتاب و بر مبنای مهارت در شناخت نوع پوست فرد، یک کرم ضد آفتاب مناسب را معرفی می کند.
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  راه خروج »مودریچ«
 از رئال مادرید

نشــریه اســپانیایی »مارکا« تاییــد کرد که 
لوکا مودریــچ از رئال 
جــدا  مادریــد 
بازیکن  نمی شود.
پرتغالی توســط 
مدیربرنامه هایش 
درخواســت خروج 
داده بــود و تصمیم 
داشت پس از جام جهانی رئال را ترک کند؛ اما 
در مورد مودریچ موضوع تعهد به باشگاه مطرح 
اســت. قراردادی که بازیکن باتجربه در سال 
2016 به امضا رســاند او را تا 30 ژوئن 2020 
به قهرمان اللیگا متعهد کرد. اگر پیشنهاد اینتر  
به او واقعی باشد آنها باید سخت ترین شرایط 
ممکن را بــرای خروج مودریــچ تجربه کنند. 
تنها راه ممکن برای جدایی مودریچ پرداخت 
بند فســخ قرارداد 750 میلیون یورویی او از 
سوی نراتزوری است. او به همراه رئال مادرید 
خوشحال است و سوپرجام اســپانیا را تجربه 

خواهد کرد.

منوی »گورتسکا«؛
 بازیکنی برای چندپست

»لئون گورتســکا« که با قراردادی چهار ســاله 
از شــالکه به بایرن مونیخ 
پیوســت، در جلسه 
بــه  معارفــه اش 
رسانه ها و هواداران 
گفت: »خوشحالم 
که در بایرن حضور 
دارم و تشنه رسیدن به 
اهدافم با این تیم هستم. بازیکن 
انعطاف پذیری هستم و این یکی از نقاط قوت من 
است. آماده ام تا در پست های مختلف بازی کنم.  
یک هفته با »پیتر هرمان« به طور فشرده تمرین 
کرده ام و اکنون آماده بازی در فصل جدید هستم. 
آماده ام تا به بایرن کمک و در پستی که سرمربی 
تشــخیص می دهد، بازی کنــم.« خرید جدید 
سرخپوشــان مونیخی که پیراهن شماره 18 را 
خواهد پوشید، ادامه داد: » زوله، گنبری و کیمیش 
را برای مدت طوالنی است که می شناسم. در چند 
سال اخیر هر کدام مسیر خودمان را رفتیم و حاال 

بار دیگر گرد هم آمدیم«. 

کاسانو: آماده ام به زمین 
فوتبال برگردم!

با وجود دو سال دوری از دنیای فوتبال و نداشتن 
تیــم، آنتونیو کاســانوی 
36 ســاله همچنان 
امیدوار اســت که 
بتوانــد تیمــی را 
متقاعد کند به او 
فرصت بازی بدهد 
و اگر پیشنهاد خوبی 
دریافت کند، دوباره به 
زمین بازی باز خواهد گشت.کاسانو که در اردوی 
پیش فصل »هالس ورونا« در تابســتان سال 
گذشته از این تیم جدا شد و بعد از آن دیگر هیچ 
تیمی حاضر به عقد قرارداد با او نشد، به شبکه 
اســکای گفت:» من انگیزه زیادی برای فوتبال 
بازی کردن دارم. از نظر فیزیکی در شــرایطی 
فوق العاده هستم. وزنم 82 کیلو است و هرگز در 
تمام عمرم چنین وزنی نداشته ام«. کاسانو ادامه 
داد: برای برگشتن به زمین فوتبال خیلی اشتیاق 
دارم؛ اما می خواهم یک مربی و باشگاهی را پیدا 

کنم که به من اعتماد داشته باشند. 

»مینا« در یک قدمی 
منچستریونایتد

نماینده باشگاه منچســتریونایتد در بارسلونا 
حضور دارد تــا کار انتقال 
یری مینــا را نهایی 
کند.»یری مینا« 
تنها 6 مــاه پس 
از پیوســتن بــه 
بارسلونا در آستانه 
جدایی از این باشگاه 
قرار دارد. پس از یک نیم فصل 
ناموفق و ســپس پیوســتن النگله به بارسلونا، 
طبیعی بود که یری مینا بــه جدایی فکر کند 
و حاال در آســتانه انتقال به منچســتریونایتد 
قرار دارد؛ معامله ای پرســود برای بارســا که 
6 ماه پیــش تنهــا 11/8 میلیون یــورو برای 
این مدافــع کلمبیایی پرداخت کــرد و حاال با 
 28 میلیون یورو ســود، او را به یونایتد واگذار 
خواهد کرد.طبق ادعای نشــریه سان، پس از 
10 روز مذاکره با بارســلونا، مت جاج، نماینده 
یونایتدها در بارسلون حضور دارد تا کار انتقال 

مینا را با 40 میلیون یورو نهایی کند. 

سهراب؛ امید طالیی  کاروان ورزشی ایران

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشــگاه المپیاکوس یونان رسما با انتشــار بیانیه ای به شایعات 
احتمال پیوستن کریم انصاری فرد، مهاجم تیم ملی کشورمان به 
باشگاه بشیکتاش ترکیه پایان داد و تمام این اخبار را کذب دانست.

پیش از این برخی از رسانه های کشــورمان و ترکیه از پیشنهاد 
باشگاه بشــیکتاش به مهاجم تیم ملی ایران خبر داده بودند که 

باشگاه المپیاکوس به این شایعات واکنش نشان داد.

»بشیکتاش« کریم را نمی خواهد

»قربــان بردیف« در پاســخ بــه این پرســش که آیــا پرونده 10
نقل وانتقاالتی باشگاه روبین کازان بسته شده یا همچنان باز است 
گفت: » همه چیز بستگی به شرایط مالی باشگاه دارد « سرمربی 
تیم روبین کازان   همچنین درباره فروش سردار آزمون در صورت 
تصمیم او به جدایی هم حرف زد: » اگر انتظــار مالی ما را فراهم 

کنند، موافقت خواهم کرد«. 

شاید با فروش سردار موافقت کنیم

20

پیشخوان

 برانکو: او را  به ایران دعوت 
کردند، دالیچ آمار تیم ملی را از 

برانکو گرفت مدال های طالیی که دور از دسترس نیست
بررسی وضعیت رشته های تیمی شرکت کننده در بازی های آسیایی؛

 سهراب؛ امید طالیی 
کاروان ورزشی ایران

27 مرداد ماه سال جاری،  سوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی در شهرجاکارتای اندونزی 
به صدا در می آید. در این بازی ها که به مدت دو 
هفته پیپگیری می شود ورزشــکاران اصفهانی 
حضور پررنگی دارند به طوری که گفته می شود 
در این بازی ها مدال های بیشــتری نســبت به 
دوره های گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد 
شــد. در فاصله باقی  مانده به شــروع بازی های 
آسیایی جاکارتا، به معرفی ورزشکارانی از استان 
می پردازیــم که در این دوره از بازی ها شــرکت 

می کنند.
ورزشــکار لنجانی ، امید اصلی ورزش 

اصفهان
بی شــک یکی از امید های اصلی نه تنها ورزش 
اصفهان بلکه ورزش کشور در این دوره از بازی های 
آسیایی، سهراب مرادی، ملی پوش وزنه برداری 
ایران است؛ رکوردهایی که سهراب وزنه برداری 
ایران در تمرینــات و اردوی تیم ملی ثبت کرده، 
تحسین ســایت فدراســیون جهانی را  به همراه 
داشته و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، با ثبت رکوردی 
منحصربه فرد، مدال طالی دســته 94 کیلوگرم 
بازی های آســیایی جاکارتا به نــام وزنه برداری 

اصفهان ضرب می شود.
این ورزشــکار لنجانی تیم ملی وزنــه برداری در 
سال 1367 به دنیا آمد و با وجود اینکه از کودکی 
به ورزش در رشته ژیمناستیک عالقه مند بود در 
9 سالگی به رشته وزنه برداری رو آورد و در زادگاه 
خود به ورزش پرداخت.او  که دارای دیپلم تجربی 
است، در رشــته وزنه برداری توانست به قهرمانی 
ایران، آسیا و جهان دست پیدا کند؛ اما مهم ترین 
مدال ملی پوش تیم ملی وزنه برداری به مسابقات 
المپیک 2016 ریو برمی گردد که در این مسابقات 
این ورزشکار اصفهانی توانست به مدال طالیی این 
بازی ها دست یابد و به حسرت دیرینه اصفهانی ها 
و شکسته شدن طلسم بی مدالی در بزرگ ترین 
فستیوال ورزشی دنیا پایان دهد.قهرمان المپیک 
و جهان در دســته 94 کیلوگرم وزنه برداری این 
روزها، آماده ترین وزنه بردار حاضر در اردوی تیم 
ملی به شمار می رود. این وزنه بردار باتجربه که حاال 
طالی المپیک و مســابقات جهانی را در کارنامه 
دارد، حتی زمانی که به اوج آمادگی نرســیده؛ در 

تمرینات اقدام به رکوردشکنی کرده است.
سهراب که سال گذشته رکورد حرکت دوضرب 
و مجموع دسته 94 کیلوگرم وزنه برداری جهان 
را جابه جا کرد؛ امســال این فرصت را دارد تا در 
یک ضرب هم رکورددار شود و بدین ترتیب تمامی 
رکوردهای این دســته را به نام خود کند. مرادی 
اخیرا در تمرینات، وزنه 190 کیلوگرمی را باالی 
سر برده که 2 کیلوگرم باالتر از رکورد یک ضرب 
جهان است. »کاخی کاشیاشویلی« رکورد 188 
کیلوگرمی را در ســال 1999 ثبت کــرده و این 
فرصت برای ســهراب مرادی وجود دارد تا بعد از 
19 سال، اقدام به رکوردشــکنی کند.وزنه بردار 

دسته 94 کیلوگرم کشورمان در 
حرکت دوضرب بــا وزنه 233 

کیلوگرمی و در مجموع با 
417 کیلوگرم رکورددار 
جهان محســوب می 
شــود که بــا توجه به 
این رکورد هــا به نظر 
می رســد مدال طالی 
بازی های آســیایی می 
تواند کلکســیون مدالی 
این وزنه بردار را رنگین تر 

کند.

سرگیجه در ماندن و رفتن 
مربی پرتغالی، معمای کی روش

پیشنهادهای »ترابزون« به مرتضی تمامی ندارد!
با اینکه خیرالدین حاجی صالح اوغلو، معاون باشــگاه ترابز ون اسپور از به پایان رسیدن کار این باشگاه در 
فصل نقل و انتقاالت خبر داده ولی با این حال اعالم کرده که درهای باشگاه برای مرتضی پورعلی  گنجی 
همچنان باز است. حاجی صالح اوغلو، ادامه  داشتن تماس های ترابزون با پورعلی گنجی را تایید کرده و از 
او به عنوان » بازیکنی که می شناسیم و مدت هاست تعقیبش می کنیم« یاد کرد. اهمیت جذب پورعلی 
گنجی از این جهت اســت که او عالوه بر اینکه در خط دفاع می تواند نقش استوپر را بازی کند، می تواند 
در پســت هافبک دفاعی ترابزون  هم بازی کند.حاجی صالح اوغلو اعالم کرد به پورعلی گنجی هم دقیقا 
قراردادی مشابه وحید امیری، یعنی قرارداد یکساله ای به ارزش 750 هزار یورو پیشنهاد داده شده و باشگاه 
حاضر نیست مبلغی بیش از این پرداخت کند؛ اما به پورعلی گنجی وعده داده شده که در صورت موفقیت 

او در ترکیب ترابزون، پاداش های اضافه به او تعلق خواهد گرفت.

رضاییان در تراکتورسازی؟ 
ســاعاتی بعد از انتشــار خبر احتمال حضور رامین رضاییان در تراکتورســازی، یک ســایت خبری مدعی 
شــد رضاییان جایی در فهرســت نفرات مورد نظر توشــاک، ســرمربی تراکتور ندارد و به همین دلیل باید 
حضور او در تبریز را منتفی دانســت؛ اما گویا احتمال پیوســتن مدافع تیم ملی به تراکتورســازی بســیار 
باالســت. جدا از آنکه مدیرعامل باشــگاه تراکتور خبر مذاکره با رامین را تایید کرده، گفته می شود طرفین 
فقط سر دو مســئله با هم به توافق نرسیده اند. یکی مســئله رقم قرارداد اســت که با توجه به اینکه زنوزی 
توانســته شــجاعی و دژاگه را به تبریز بیاورد، قطعا می تواند رضاییــان را هم راضی کنــد. موضوع بعدی 
درخواست رضاییان برای فســخ قرارداد در صورت داشتن پیشنهاد اروپایی اســت که گویا تبریزی ها هنوز 
 بــا آن موافقت نکرده انــد و باید دید چه زمانی خبر پیوســتن رامین به تراکتورســازی رســانه ای خواهد 

 شد.

»مسعود شجاعی« و »اشــکان دژاگه« دو بازیکن 
خوب و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران که به همراه 
این تیم در بیست و یکمین دوره رقابت های جام 
جهانی نیز حضور داشتند، در تصمیمی عجیب به 
تیم تراکتورسازی پیوستند تا فصل هجدهم لیگ 
برتر را در این تیم سپری کنند. این اتفاق هر چند 
برای تیم تبریزی بسیار خوب و تاثیرگذار خواهد 
بود؛ اما پرســش هایی را در مورد دالیل اتخاذ این 
تصمیم از سوی شجاعی و دژاگه مطرح می کند. 
خصوصا اینکه این دو بازیکن پا به ســن گذاشته 
قراردادی سه ساله را با تراکتورسازی امضا کرده اند 

که خود جای سوال و ابهام دارد. 
شــجاعی و دژاگه به تیمی رفته اند که مالک آن 
در سال های اخیر حمایت خوبی از تیم ملی ایران 
داشــته و هواپیمای اختصاصی تیم ملی را نیز در 
اختیار شاگردان کی روش گذاشته که سرمربی تیم 

ملی از وی تشکر هم کرده بود.
دو کاپیتان تیم ملــی فوتبال ایــران در حالی به 
تراکتورســازی پیوســته اند که بعد از حضور در 
جام جهانی انتظار می رفــت راهی تیم های بهتر 
از فصول قبل خود شــوند یا حتی اگر به تیم های 
اروپایی خوب نمی رفتند در لیگ کشورهای اطراف 

خصوصا قطر به فوتبال خــود ادامه دهند؛ چرا که 
بازیکنان ضعیف و کم تجربه تــر از این دو، راهی 

تیم های خارجی شدند.
پرسش اصلی اینجاســت که چرا مسعود شجاعی 
و اشکان دژاگه در ســال منتهی به جام ملت های 
آسیا راهی لیگ ایران شده اند؟ این دو درحالی به 
تیم تراکتورسازی پیوسته اند که کی روش همواره 
بر حضور بازیکنان در تیم هــای بین المللی برای 

آمادگی باالتر تاکید داشت. 
آیا شــجاعی و دژاگه که رابطه بسیار نزدیکی - به 
عنوان کاپیتان های تیم ملی - با کی روش دارند، 
برای انتخاب تیم فصل آینده خود با سرمربی تیم 
ملی مشورت نکرده اند؟ اگر پاسخ مثبت است آیا 
کی روش به آنها پیشــنهاد کرده که به لیگ ایران 

بروند؟ 
با توجه به اینکــه کی روش قبــل از جام جهانی 
تاکید کرده بود وضعیت بدنی بازیکنان داخلی با 
بازیکنان شاغل در خارج تفاوت دارد و همین امر 
عاملی برای درگیری بین او و برانکو شد، آیا بازهم 

سرمربی تیم ملی به این دو مشورت داده که به تیم 
تراکتورسازی بروند؟

به نظر می رسد دالیلی غیر از یک انتخاب ساده در 
انتقال مسعود شــجاعی و اشکان دژاگه تاثیرگذار 
بوده است. با حضور این دو بازیکن، تراکتورسازی 
جان تازه ای خواهد گرفــت و به یک رقیب جدی 
برای پرسپولیس و سایر مدعیان قهرمانی تبدیل 

خواهد شد. 
برانکو کــه دو فصل پیاپــی تیمش را 

قهرمان لیــگ برتر کرده اســت و 
محبوبیت زیــادی بین هواداران 

پرسپولیس پیدا کرده و حتی از 
او به عنوان گزینه جانشینی 

کــی روش در تیم ملی 
هم نام برده شد، حاال 

جبهــه روبه روی 
خود را قوی تر 

قبــل  از 
می بیند. 

کاپیتان های تیم ملی در تیمی بازی می کنند که 
مالکش رابطه خوبی با فدراســیون فوتبال و تیم 
ملی دارد و شاید همین اتفاق بتواند به حضور بهتر 
تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا کمک کند و 
شجاعی و دژاگه هم جزو مردان اصلی کی روش در 

جام ملت ها باشند. 
آنچه مشــخص اســت این دو بازیکن با انتخاب 
یک ســرمربی خارجی راهی تراکتورسازی شده 
اند و حــاال می توانند عصای دســت توشــاک و 
تراکتورسازی باشــند و کمک کنند که این تیم 
 پرطرفدار بــه عنوان قهرمانــی در لیگ هجدهم 

دست پیدا کند. 

 اعتراض شفر به انتخاب 
حاجیلو، چرا سرپرســت تیم 

انگلیسی بلد نیست؟

 دالیل کی روش برای جدایی 
احتمالی از تیــم ملی؛به اتهام 

پولشویی دستگیرم می کنند

سمیه مصور

پشت پرده حضور شجاعی و دژاگه در تبریز؛

رابطه خوب مالک تراکتور با فدراسیون فوتبال

 هجدهمین دوره بازی های آسیایی در حالی 
از دو هفته دیگر در جاکارتای اندونزی شروع 
می شود که9 تیم ورزشی در کاروان ورزشی 

اعزامی از کشــورمان به این مسابقات حضور 
دارند.  والیبال، بســکتبال، فوتبال، هندبال، 
واترپلو، سپک تاکرا ،کبدی، بسکتبال سه به 
سه از جمله رشــته های تیمی هستند که در 
لیست کاروان ایران قرار گرفته اند و در این میان 

در بسکتبال سه به سه فقط تیم بانوان اعزام 
می شود و در کبدی هم در هر دو بخش  مردان و 
زنان نماینده داریم؛ اما در سایر رشته های تیمی 
خبری از اعزام بانوان نیست. بررسی وضعیت 
تیم های ورزشی حضور یافته در این مسابقات 

نشان می دهد که تیم ملی والیبال، شانس اصلی 
کسب قهرمانی در این دوره محسوب می شود 
که می توان تا حدود زیادی روی مدال طالی 
آن حساب باز کرد. در گزارش پیش رو نگاهی 

خواهیم داشت به وضعیت این تیم ها: 

نرگس طلوعی

بسکتبال

تنها رشته ورزشی ایران که به 
صورت 90 درصدی می توان روی قهرمانی 

آن حساب باز کرد، تیم ملی والیبال است که دردوره 
گذشته این رقابت ها هم به مدال طال دست یافت. تیم ملی 

والیبال در این دوره از بازی ها در مرحله گروهی با تیم هایی 
همچون پاکستان و مغولستان هم گروه است. اهمیت کسب 
مدال طال ســبب شــد با وجود اینکه از قبل قرار شده بود 

تیم ب ایران راهی بازی ها آســیایی شــود، شاگردان 
کوالکوویچ در لیســت نهایی قــرار گرفتند تا 

بتوانند با دست پر به کشور بازگردند.

والیبال
فوتبال

آخرین قهرمانی فوتبال ایران از بازی های آسیایی به سال 2002 و بوسان کره 
جنوبی برمی گردد که امیدهای فوتبال کشورمان با هدایت برانکو ایوانکوویچ 
توانستند جام قهرمانی را باالی سر ببرند. حاال بعد از 16 سال بار دیگر یک مربی 
کروات روی نیمکت تیم امید نشسته تا هواداران فوتبال امیدوار به موفقیت این 
تیم در بازی های آسیایی باشــند؛ البته با تصمیم فدراسیون و موافقت کمیته 
ملی المپیک، ایران به جای تیم زیر 23، از تیم زیر 21 سال خود در این رقابت ها 
استفاده می کند تا این تیم پشتوانه ای برای المپیک 2020 باشد. عربستان، 

میانمار و کره شمالی 3 حریف ایران در مرحله گروهی هستند.

با اینکه بســکتبال ایران 
چنــد دوره بــه مقــام 
قهرمانی جام ملت های 
آسیا رسیده، هنوز جای 
طالی بازی های آسیایی 
در کارنامــه این رشــته 
خالــی اســت. در دوره 
قبلــی، آســمان خراش 
هــا در لحظــات پایانی 
قهرمانــی را بــه کره ای 
ها هدیه کردنــد و حاال 
در اندیشــه کسب اولین 
طالی خود هستند؛ البته 
این روزها اخبار خوبی از 
اردوی شاگردان شاهین 
طبع به گوش نمی رسد 
و غیبــت و مصدومیــت 
برخــی ســتاره ها باعث 
ایجاد حواشی شده است. 
با ایــن حال بســکتبال 
ایران یکی از شانس های 
کســب عنوان قهرمانی 
در بازی های آســیایی به 
شــمار می رود. ایران در 
این مسابقات با تیم های 
سوریه، امارات و فیلیپین 
همگروه شده بود که البته 

فیلیپین انصراف داد. 

 هندبال
با توجه به اینکه 5 لژیونر ایرانی نتوانستند 
رضایت باشگاه های خود را برای حضور در 
بازی های آسیایی بگیرند، شاید هندبال 
از امید کمتری نسبت به رشته های دیگر 
برای موفقیت برخوردار باشــد. مالزی و 

قطر هم گروهی هایی سرسخت ایران هستند. با توجه به قدرت قطر که 
بعید است تیمی بتواند از قهرمانی آنها جلوگیری کند، باالترین هدف 

هندبالیست ها می تواند کسب عنوان نایب قهرمانی یا سومی باشد.

تیم 3 به 3 بســکتبال بانوان 
ایران برای اولیــن بار چند ماه قبــل در جام 
جهانی حاضر شــد و بــا رایزنی مســئوالن 
فدراسیون مجوز حضور این تیم در بازی های 
آســیایی نیز صادر شــد. این تیم کــه به یک 
پیروزی هم در جام جهانی دست یافت، با اینکه 
توقع مدال از آن نمی رود، بعید نیست که یکی 

از شگفتی سازان این رقابت ها باشد.

بسکتبال 3 به 3

واترپلو
قزاقستان، ســنگاپور و کره جنوبی 3 حریف 

ایران در مرحله گروهی مسابقات واترپلوی بازی 
های آسیایی به حساب می آیند. واترپلوی ایران 
که با هدایت »چرچیچ« توانســته پیشرفت قابل 
مالحظه ای را تجربه کند، به امید کســب مدال به 

بازی های آسیایی می رود. 

سپک تاکرا
ســنگاپور، ویتنام، نپال و پاکستان حریفان 
ســپک تاکرای ایران در بازی های آسیایی 
به شــمار می روند. این تیم می تواند یکی از 
سکوهای اول تا ســوم این رقابت ها را کسب 
کند و مســئوالن فدراســیون انجمن های 

ورزشی نیز چنین هدفی را دنبال می کنند.

تیــم 
کبدی ایران هم در بخش 

مــردان و هم در بخش زنــان در قاره 
آســیا از قدرت قابل مالحظه ای برخوردار 

است. هر دو تیم هم به بازی های آسیایی اعزام 
می شوند و بعید نیست که یک دبل طالیی 

در اندونزی توســط کبدی کاران 
ایرانی شکل بگیرد.

کبدی
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اصفهان را در یابید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرداری

 ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره 
به شهروندان از طریق ۱۳۷

بر اســاس اعالم اداره ارتباطــات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان، شــهروندان اصفهانی در 
هفته ای که گذشــت،6 هزار و ۲۷ مرتبه با مرکز 
۱۳۷ تماس برقرار کردند که از مجموع تماس های 
واصل شده، دو هزار و ۸۸۹ مورد مربوط به معاونت 
خدمات شــهری معادل ۵۱ درصد، ۳۲۲ تماس 
معاونت عمران معادل 6 درصد و ۱۲۳ مورد نیز 
ترافیکی شامل ۵ درصد از مجموع کل پیام هاست. 
این گزارش حاکی اســت از مجموع تماس های 
شهروندان ۹۲۰ مورد از قبیل ترکیدگی و بازماندن 
والو آب فضای سبز، گزارش ساخت و ساز بدون 
مجوز و جمع آوری الشــه حیوانــات به صورت 
ویژه و فوری توســط کارشناســان این اداره به 
مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد 
آنها از طریِق تماس با شهروندان پیگیری شد. از 
مجموع تماس های شهروندان ۷۹۳ مورد از قبیل 
ترکیدگی و بازماندن والو اب فضای سبز، حوادث 
ناشــی از درختان در حال سقوط و آب گرفتگی 
سطحی به صورت فوری توسط کارشناسان این 
اداره به مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه 
عملکرد آنها از طریِق تماس با شهروندان پیگیری 
شد. کارشناســان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
شــهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و 
۵۰ مورد مشاوره ازجمله اطالعاتی درمورد اماکن 
تفریحی و شماره تلفن شــهرداری های مناطق 

پانزده گانه به شهروندان ارائه کردند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:
حوزه خدمات شهری، تابلوی 

اقدامات شهرداری است
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان  اظهارکرد: 
اداره ارتباطات ۱۳۷، پــل ارتباطی بین مردم و 
سیســتم مدیریت شهری اســت و می تواند در 
زمینه اعتماد و جلــب رضایت عمومی به عنوان 
یک سرمایه ســازمانی مهم در حوزه شهرداری 

موثر باشد. 
»حیدر قاســمی« با بیان اینکه اداره ارتباطات 
مردمی ۱۳۷ به شــناخت مســائل و مشکالت 
شــهروندان کمک می کند و پیگیری های الزم 
را انجام می دهد، ادامه داد: شهروندان اصفهانی 
مسائل و مشکالت خود را در بخش های مختلف 
خدمات شهری و حتی خارج از حیطه شهرداری، 
با اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ مطرح و از راهنمایی 
و مشاوره کارشناسان این اداره در حوزه مدیریت 
شهری استفاده می کنند. معاون خدمات شهری 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه گســتره وظایف 
خدمات شهری از تولد تا مرگ است، تصریح کرد: 
معاونت خدمات شهری وظایف متعدد و متنوعی 
همچون نظافت معابر، حفظ و توسعه فضای سبز، 
جمع آوری پسماند، ایمنی، ساماندهی مشاغل و 
آرامستان ها را انجام می دهد و نقش بسیار مهمی 
در تعامل با مردم دارد. وی حوزه خدمات شهری 
را تابلوی اقدامات شهرداری دانست و اظهار کرد: 
عمده انتظارات و توقعات مردمی در حوزه خدمات 
شهری خالصه شده است، بنابراین انتظار می رود 
اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ پیام های شهروندان 
را به صورت دســته بندی شده به اطالع معاونت 

خدمات شهری برساند.

 مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری:

امسال کمترین میزان خسارت 
به فضای سبز شهر وارد شد

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان، در حاشیه پاسخگویی به 
شــهروندان در اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷، 
حفظ و نگهداری ۳۷۰۰ هکتار فضای سبز شهر 
اصفهان با توجه به بحران بی آبی و خشکسالی را 
اقدامی خطیر برشمرد و اظهار کرد: کارشناسان 
این سازمان با عنوان ناظر به صورت شبانه روزی 
به رصد نحوه آبیــاری و هدررفت احتمالی آب 
در سطح شهر می پردازند و خوشبختانه در این 
شرایط ســخت، کمترین آسیب به فضای سبز 

شهر وارد شده است.
»فروغ مرتضایی نژاد« اضافــه کرد: با توجه به 
فصلی بودن جریان رودخانــه زاینده رود، در 
مقایسه با هفت سال گذشــته کمترین میزان 
خسارت به فضای ســبز شــهر اصفهان وارد 

شده است. 
مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهروندان برای 
کاهش هدررفت آب در پارک ها و فضای سبز، 
همکاری الزم را داشته اند، گفت: با خاطیان و 
پیمانکاران بی دقت در زمینــه هدر رفت آب 

برخورد جدی می شود.
 وی با اشــاره به دســتورالعمل فضای سبز و 
ابالغ به مناطق پانزده گانه شــهر خاطرنشان 
کــرد: بــا اقدامات صــورت گرفتــه وضعیت 
 فضای ســبز شهر در ســال آینده بهتر خواهد

 شد.

امام جمعه اصفهان:
شرط قبولی در آزمون های الهی 

قبولی در همه امتحان هاست
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته، اظهار داشت: خودم و  همه شما را به تقوای 
الهی دعوت می کنم. انســان باید همه حرکاتش 
برای خداوند باشد؛ یعنی انسان صرفا برای به دست 
آوردن بهشت، کاری نکند؛ بلکه باید عملش برای 
رضای خداوند باشــد. اخالص در عمل، طوالنی 
نبودن آرزو ها در دنیا و استفاده خوب از فرصت ها از 

نشانه های مومن است.
آیت ا...»سیدیوسف طباطبایی نژاد« بیان داشت: 
افراد زیادی در امتحان مال رفوزه می شــوند؛ کار 
سختی است که انسان در امتحان های الهی موفق 
باشــد. امتحانات خداوند مراحــل متعددی دارد 
و اگر تــا مرحله آخر قبول شــویم، آن موقع مورد 
قبول خداوند قرار می گیرد. طباطبایی نژاد افزود: 
عاقبت بخیری یعنی قبولی در امتحان آخری؛ اینکه 
در یکی از امتحانات مردود شــویم، تمام کارهای 
گذشته از بین می رود. همه باید پای امتحان های 
خود ایســتادگی کنیم. وی افزود: از اصل فتنه و 
امتحان نباید به خداوند پناه برد؛ زیرا همه در حال  
امتحان  پس دادن هســتیم؛ بلکــه  از لغزش های 
موجود در امتحان باید به خداوند پنــاه برد. امام 
جمعه اصفهان بیان کرد: هفته گذشته مسئله ای 
مطرح  شد که یا بنده با سرعت گفتم یا بقیه خوب 
گوش ندادند! این  امر موجب شــد قضاوت هایی 
صورت گیرد مبنی بر اینکه از سرمایه دار، طرفداری 
کرده ام؛ اما فقط مسئله شرعی را بیان کردم و تنها 

برای رشد بود.
وی افزود: مسائلی را بلد نیستیم و وقتی طبق میل 
ما صورت نگیرد، ناراحت می شویم. طباطبایی نژاد 

ادامه داد: از کسی نمی ترسم و حرفم  را می زنم. 

شهردار اصفهان:
عاشق آباد متحول می شود

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« 
با بیان اینکه کنفرانس بین المللی پارک های علم 
و فناوری ۲۰۱۸ هر سال در یکی از شهرهای دنیا 
برگزار می شــود، اظهارکرد: این کنفرانس امسال 
در اصفهان توســط شــهرک علمی و تحقیقاتی 
با همکاری شــهرداری اصفهان برگزار می شــود 
و میهمانــان خارجی زیادی بــرای حضور در این 

کنفرانس بین المللی، به اصفهان خواهند آمد.
»قدرت ا... نوروزی« با بیان اینکه ســی و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم کــودکان و نوجوانان 
نیز در شهریورماه ســال جاری در اصفهان برگزار 
می شود، اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با برگزاری 
این جشــنواره بتوانیم شــادی را برای کودکان و 
خانواده آنها به ارمغــان آورده و با فیلم های خوب 
زمینه رشــد فکری کودکان و نوجوانان را فراهم 
کنیم. البته در این راســتا نیاز به همراهی و کمک 
شهروندان خواهیم داشت. وی با اشاره به امکانات 
ایجاد شده در شمال شهر به ویژه عاشق آباد، گفت: 
مشــکالت و معضالت مناطق محرومی همچون 
»عاشق آباد« هر چه زودتر رفع خواهد شد؛ البته 
در بعضی بخش ها موفقیت های خوبی حاصل شده 
است. شهردار اصفهان با بیان اینکه »مترو« از جمله 
امکانات خوب عاشق آباد اســت، اظهارکرد: امروز 
شهروندان از کوی صفه سوار مترو و با کمترین زمان 

در عاشق آباد پیاده می شوند.

 عتیقه های متروی تختی 
به نمایش درآمد

مدیرعامل سازمان قطارشــهری اصفهان، ضمن 
اشاره به فعالیت های گسترده صورت گرفته از سوی 
سازمان قطارشــهری اصفهان و حومه اظهارکرد: 
ساخت و بهره برداری اســتندهای موزه ای اشیای 
تاریخی در فضــای عمومی، برای نخســتین بار 
در ایران توسط سازمان قطارشــهری اصفهان، با 
همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان، اداره موزه های کشور و شرکت 
متروی منطقه اصفهان در ایستگاه متروی تختی 

صورت گرفت.
»محمدرضا بنکدار« ادامه داد: ۲۲ ظرف سفالی که 
بیشتر آنها متعلق به قرن ۳ تا ۵ هجری و تعدادی 
متعلق به قرن ۵ الی ۷ هجری است، با ساختارهای 
ســلجوقی در عمق هفت تا هشت متری ایستگاه 
تختی و طی عملیات باستان شناسی در آبان ۹۴ 
کشف شد. شهر اصفهان نیز برای نخستین بار در 
کشــور، این اســتندها را آماده کرده و در معرض 

نمایش مردم قرار داده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان 
گفت: معتقدم اصفهان تا »زاینده رود« را داشــته 
باشــد، ســقوط نخواهد کرد، همان طورکه در کل 
تاریخ با هیچ حمله ای سقوط نکرد؛ اما اصفهان بدون 

زاینده رود سقوط خواهد کرد.
»اســفندیار امینی« در نشســت خبری با عنوان 
ســاماندهی، حفاظت و بهره برداری و سایر مسائل 
حوضه زاینده رود اظهار کرد: »رودخانه زاینده رود 
تنها مربوط به مصارف کشــاورزی و کشــاورزان 

نمی شود.«
وی با اشاره به این موضوع که با هر آب آوردنی پیکره 
طبیعی را به حالت اولیــه برمی گردانیم، افزود: از 
جایی به خطا رفتیم که دســتگاه های تخصصی ما 

اکوسیستم و طبیعت بی جان را در نظر گرفتند.
مدیر طرح ساماندهی حوضه زاینده رود، خاطرنشان 
کرد: هر گونه تغییری در اکوسیستم و طبیعت که 
سیرعادی و طبیعی در طبیعت را برهم زند، به ضرر  
انسان ختم می شود؛ همان گونه که تا کنون نیز این 

اتفاق افتاده است.
امینی درخصوص موضوع لوله گذاری تصریح کرد: 
این اقدام منجر به خشــک شــدن تاالب، آب های 

زیرزمینی و زاینده رود می شود.
وی ادامه داد: امروز نه تنهــا در حوضه زاینده رود 
بلکــه در زمینــه »رود کارون« نیز یــک رودخانه 
دائمی در کشور نداریم؛ حتی در ارومیه نیز موضوع 

لوله گــذاری، منجــر به 
خشکیده شــدن دریاچه 

ارومیه شده است.
دبیر اجرایی نظام صنفی 
کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه شاید برخی 
علــت کمبــود آب را در 
اصفهان کاهش بارندگی 

عنوان کنند، خاطرنشان کرد: به غیر از سال جاری 
که در حوضه زاینده رود به معنای واقعی، خشکسالی 
رخ داد، بر اســاس آمار در سال گذشــته، ۱۳۸۵ 

میلی متــر در حوضه این 
رودخانه بارندگی صورت 
گرفت که این آمار مربوط 
به ســال ۹۵ـ  ۹6 است.

امینی اضافه کــرد: آمار 
مربوط به سال های ۹۴ـ  
۹۵  نیــز ۱۲۳۵ میلی متر 
اســت و آمار ۹۳ـ  ۹۴ نیز 
۱6۳۰ میلی متر بوده اســت که این آمار، نشــان 

می دهد که رودخانه دچار کم آبی نیست.
وی با اشــاره به اینکه این شــرایط به قانون شکنی 

دولت هــا مربــوط می شــود، افــزود: برخــی 
مواقــع دولت ها نســبت بــه قانــون بــی اعتنا 
هســتند، وزرا نیــز خــود را فراقانونــی می دانند 
 و مدیــران اســتانی نیــز خــود را اوالی برقانون

 می دانند.
دبیر اجرایی نظام صنفی و کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه بســیاری از قوانیــن و آیین نامه های 
دولت عوض می شود، گفت: بخشی از قانون شکنی ها 
مربوط به خود مردم است؛ برای نمونه در ساماندهی 

رودخانه تخلفات مردم نیز قابل مشاهده است.
امینی خاطرنشــان کرد: مجموعــه ای از عوامل، 
دست به دست هم دادند تا ما دراین وضعیت و شرایط 
قرار بگیریم. شهر اصفهان در حال حاضر  به سمت 
فرونشست می رود و حتی شــهرداری در بررسی  و 

تحلیل هایی که داشت، این موضوع را تایید کرد. 
وی ادامه داد: اگر کســی بگوید که یک دلیل وجود 
دارد که شرایط و وضعیت اصفهان به اینجا ختم شده 
است، بدانید که یک دلیل نیست؛ بلکه مجموعه ای از 
دالیل وجود دارد که به قانون شکنی و تجزیه حقوق 
مردمی و دولتی ختم می شود. هیچ راهی برای حل 
این موضوع وجود ندارد؛ مگر اینکه به اجرای قانون 

برگردیم.
مدیر طرح ســاماندهی حوضه زاینده رود، با اشاره 
به اینکه معتقدم که اصفهان تا زاینده رود را داشته 
باشــد ســقوط نخواهد کرد، گفت: در کل تاریخ با 
هیچ حمله ای، اصفهان ســقوط نکــرد؛ اما بدون 

»زاینده رود« سقوط خواهد کرد.

اصفهان را در یابید

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به مشکالت اقتصادی 
روز جامعه اظهار کرد: امروز دشمنان ایران اسالمی اصل نظام و 
حکومت اسالمی را هدف گرفته و این وظیفه ماست تا با هوشیاری 

و بصیرت، توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.
حجت االسالم »رضا صادقی« ادامه داد: در این برهه از زمان باید با 
اتحاد و همدلی، مشکالت را یکی پس از دیگری حل و فصل کنیم 
و اغنیا با انفاق و وقف کردن بخشی از اموال خود، به اقشار مختلف 

و نیازمندان جامعه کمک کنند تا بتوانیم به سالمت از این آزمون 
الهی گذر کنیم.

وی به وظیفه و اولویتی که توسط ســازمان اوقاف و امور خیریه 
در مقابله با مشکالت اقتصادی جامعه امروز مشخص شده است، 
اشاره کرد و گفت: هریک از مدیران و مسئوالن ادارات اوقاف و امور 
خیریه در استان اصفهان، موظف هســتند افرادی را که توانایی 
مالی خوبی دارند، شناسایی و آنان را برای ایجاد وقف هایی جهت 

کمک به افراد نیازمند و همچنین وقف برای توســعه فعالیت ها 
جذب و تشویق کنند.

صادقی تصریح کرد: اکنون یکی از وظایف اصلی ادارات اوقاف و 
امور خیریه، جذب کمک های مردمی برای کمک کردن به افراد 
نیازمند اســت که با این فعالیت خود، روحیه نشاط را به مردم و 
جامعه تزریق کنند و ایجاد وقف های جدید برای کمک به معیشت 

مردم از اولویت های اداره اوقاف و امور خیریه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
»وقف« برای رونق اقتصادی زندگی نیازمندان در دستور کار است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در جمع خبرنگاران خطاب به دولتمردان:

موسسه فرهنگی »رویش مهر« با هدف برانگیختن 
توجه شهروندان اصفهانی به زیبایی های پیرامون 
خود و اشاعه فرهنگ پاسداشت و حفط طبیعت 
و رویش ســبزینگی شهر، »جشــنواره گل الله 

عباسی« را تا ۲۵ مردادماه برگزار می کند. 
دبیر اجرایی جشنواره گل الله عباسی، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت: هدف ما از انتخاب 
گل الله عباسی برای برگزاری جشنواره ای با این 
مضمون، این اســت که گل الله عباســی یادگار 
حیاط خانه مادربزرگ ها و پــر از خاطره و رنگ 
است و به عنوان سنبل شهر اصفهان، می تواند نگاه 
هنرمندان و جامعه را عمیــق تر از آنچه در ظاهر 
می بینیم به این گل و طبیعت پیرامون، جلب کند.

»میثم کیان «عنــوان کرد: بر اســاس گل الله 
عباسی، نقش آفرینی و ایده پردازی در حوزه های 
مختلف هنری را در این جشنواره خواهیم دید که 
متشکل از همفکری و همدلی گروه های هنری 
اعم از نقاشان، عکاسان، شــاعران، نویسندگان و 

عموم مردم خواهد بود.
مدیر اتاق فرهنگی موسسه فرهنگی هنری رویش 
مهر در ادامه این نشست گفت:یک تاریخ چند صد 
ساله از آمدن این گل به ایران و اصفهان می گذرد. 
گیاهی که در مقابل آفتاب مقاوم است و به دلیل 
موقعیت جغرافیایی اصفهان رشــد خوبی دارد. 

ویژگی جالب این گل این اســت که در یک گیاه 
می تــوان گل هایی با رنگ هــای مختلف اعم از 
قرمز، زرد، ســفید ارغوانی، بنفــش و صورتی را 
 به صــورت یــک رنگ یــا چند رنگ مشــاهده

 کرد.
»زهــرا ســترده« بیــان کــرد: بخشــی از این 

جشــنواره بخش مادر و کودک اســت که شامل 
دســت نوشــته های مادر در ارتباط با کاشت و 
رشد الله عباســی همراه با کودک، نقاشی مادر 
 و کودک، عکاســی مادر و کــودک و فیلم کوتاه

 است.
»محمدجواد طاهری« عضو انجمن صنفی نقاشان 
اصفهان نیز گفت: در ۲۰ مردادماه از نقاشان دعوت 
می شود حول محور گل الله عباسی، در کارگاه یک 
روزه شرکت و با آثار خالقانه، مخاطب را به فکر فرو 
ببرند. وی افزود:  تحقق این مهم نیازمند عبور از 

الیه های پوستی هنر و نفوذ به الیه های زیرین اثر 
است که مخاطب یک نگاه منفعل نسبت به موضوع 

نداشته باشد.
وی تصریح کرد: گرایش هنر، صرفا دولتی بوده و 
به همین دلیل تاکنون رشدی نداشته است؛ پس 
باید هنر یک کار خصوصی را پرورش و گسترش داد 
که حضور هنرمندان از حوزه های مختلف هنری 
می تواند این اتفاق را در جشنواره گل الله عباسی 

عملیاتی کند
مســئول دبیرخانه و امور رسانه ای جشنواره گل 
الله عباســی نیز به معرفی و برگزاری جشنواره 
پرداخت و گفت: جشنواره متشکل از بخش های 
داستان، شعر، جستار، عکس، ویدئو آرت و نقاشی 

و گرافیک است .
 شرایط ارسال آثار

 در تمام بخش ها، شــرکت کنندگان می توانند 
با حداکثر سه اثر شــرکت کنند.»حامد قصری« 
با اعــالم اینکه آخریــن مهلت ارســال آثار ۲۵ 
مردادماه ۹۷ اســت، گفت: داوری آثار با حضور 
اســاتیدی از تهران و اصفهان تــا ۳۰ مردادماه 
خواهد بــود و اختتامیه و اعالم نتایج در جشــن 
گل الله عباســی دوم شــهریور ماه در کتابخانه 
مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار خواهد شــد 
که از ۱۰ نفر از شــرکت کننــدگان برگزیده هر 
 بخش تقدیــر و جوایــز فرهنگی اهــدا خواهد 

شد.

جشنواره گل الله عباسی؛ 

رویداد یک اتفاق فرهنگی و محیط زیستی است

در کل تاریخ با هیچ حمله ای 
اصفهان سقوط نکرد؛ اما 
اصفهان بدون »زاینده رود« 

سقوط خواهد کرد

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:
طراحی اپلیکیشن خدمات عمومی باغ رضوان در ۳ فاز

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهارکرد: با استفاده از اپلیکیشن خدمات عمومی 
باغ رضوان،  مردم می توانند بدون مراجعه به سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان، خدمات قابل 
ارائه سازمان را از صفر تا صد از طریق گوشــی تلفن همراه خود دریافت کنند.»سیدرضا جعفریان فر« با 
بیان اینکه در فاز اول اپلیکیشن خدمات عمومی آرامستان باغ رضوان، امکان جست وجوی قبور و هدایت 
مراجعان تا محل مزار متوفی مورد نظر فراهم شده است، افزود: درخواست خدمات مجالس از طریق این 
اپلیکیشن مثل میز، صندلی، چادر و ... در محل آرامستان طبق تعرفه مصوب نیز از طریق این اپلیکیشن 
امکان پذیر است. وی  تصریح کرد: درخواســت رزرو قاریان و مداحان برای مجالس، جست وجوی قبور 

مشاهیر، نام آوران  و...  از جمله  قابلیت های اپلیکیشن خدمات عمومی آرامستان »باغ رضوان« است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:
اجرای ۱۱۴ پروژه فعال در مناطق ۱۵گانه

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان، در حاشــیه بازدید از پروژه های عمرانی منطقه ۱۲ شــهرداری 
اصفهان اظهارکرد: در حال حاضر ۱۱۴ پروژه عمرانی فعال در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان در دســت 
اجراست که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ۵۰ پروژه با هزینه ای بالغ بر ۱6۷ میلیارد تومان در هفته 
دولت و ایام دهه فجر ســال جاری به بهره برداری خواهد رســید. »ایرج مظفر« افــزود: هجده پروژه دیگر 
با هزینه ۱۴۷ میلیارد تومان در ســال جاری در مناطق پانزده گانه کلنگ زنی خواهد شــد که از مهم ترین 
آنها می توان به پروژه احداث تقاطع غیرهمســطح شــهید اردســتانی در منطقه ۱۴ و تقاطع غیر همسطح 
 کارخانه قند در منطقه ۱۵ اشاره کرد که هر دو پروژه، بخش هایی از حلقه چهارم حفاظتی شهر را نیز شامل 

می  شود.

اعظم محمدی

خبر

نوین محمدی

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
خبر داد:

رهاسازی ۳0 میلیون متر 
مکعب آب در زاینده رود

 رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با 
اشاره به برگزاری جلسه ای با وزیر نیرو اظهار 
داشت: این جلسه برای تامین آب برای حفظ 
باغات در اســتان اصفهان به ویژه غرب استان 
بود؛ چراکه باغات در حال خشک شدن است. 
همچنین آب آشامیدنی شهرها و روستاهایی 
که از چاه های فلمن و چاه های سطحی تامین 

می شود، به نوعی زیر سوال رفته است.
حجت االسالم »سید ناصر موسوی الرگانی« 
افزود: پس از این جلسه، جلسه شورای امنیت و 
جلسه شورای معاونان وزارت نیرو تشکیل شد 
که اســتاندار اصفهان و چند تن از نمایندگان 
کشــاورزان در آن حضــور داشــتند و برای 
بازگشایی آب برای آبیاری باغات تصمیم گیری 
شد و قرار است در چند روز آینده، آب باز شود. 
وی  با بیان اینکــه ۳۰ میلیون مترمکعب آب 
برای حفظ باغات اســتان اصفهان رهاسازی 
می شــود، تصریح کرد: مســئوالن استان در 
ابتدا تصمیم گرفتند برای حفظ باغات با تانکر 
آب رسانی کنند که به اندازه کافی تانکر وجود 
نداشــت که بتوان به باغات آبرسانی شود؛ از 
سوی دیگر یک تانکر آب برای هزار متر زمین، 
جواب نمی داد و تنها بــرای یک فرصت یک 
روزه یا دو روزه به کار می آمد و تشنگی باغات 

را برطرف نمی کرد. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

»زن« همواره نقش بســزایی در جامعه داشــته وحضور 
او درخانــواده الزامــی اســت.نظم واســتحکام خانواده 
به نقــش زن مرتبط می شــود و تقریبا مــی توان گفت 
او همچــون فرمانده در جنــگ عمل می کنــد؛ چرا که 
جنگ بدون فرمانده و رهبر نمی توانــد منتظر موفقیت 
و پیروزی باشــد. پس زن می تواند بهتریــن راهنما در 
خانه و برای همســر و فرزندان خود تکیه گاهی مطمئن 
 باشد و مانند چراغی راه آنان را روشن و مایه هدایت شان 

شود.
اگرچه همیشه شنیده ایم که »مرد« سرپرست و تکیه گاه 
خانواده است؛ اما باید بدانیم که »زن« به عنوان مکمل و 

کامل کننده مرد، باید در کنار او باشــد. شاغل بودن زن 
در جامعه به حضــور او در خانه لطمــه ای وارد نمی کند 
و این تفکر غلط اســت که برخی معتقدنــد جایگاه زن 
در خانه اســت و بیرون از جامعه نمی تواند نقشی داشته 
باشــد.زمانی که زن ارزش و مقامی نداشت و حتی آنقدر 
او را پست می شــمردند که به زنده به گور کردنش، شاد 
می شــدند، زمان جاهلیت بــود نه امروزه کــه جهان و 
امکاناتش مدرن و پیشــرفته شده اســت.پس باید نقش 
زن و جایگاه مهــم او در جامعه و خانواده را شــناخت و 
آن را ارزشمند دانســت.این جایگاه گاهی می تواند باعث 
پیشرفت یک کشور و جامعه شود همانگونه که می بینیم 
چه بسیار زنانی در عرصه های گوناگون از جمله عرصه های 
فرهنگی،اجتماعی،ورزشی،سیاســی و...فعالیــت های 
چشمگیری دارند و پیشــرفت های قابل توجهی را برای 

کشور به ارمغان آورده اند.
می توان گفت در یــک خانواده، »مادر« مــی تواند تاثیر 
مســتقیم روی تربیت فرزندان داشــته باشــد؛ چرا که 
بیشترین زمان را در کنار آنهاست و به تربیت شان مشغول 
اســت. پس زن می تواند فرزندان صالحــی که ازهرنظر 
کامل هستند را تحویل جامعه دهد.در نتیجه  نقش زن در 
خانواده به گونه ای می تواند به نقش او در جامعه بازگردد 

یعنی نوعی نقش غیر مستقیم...
در کناریک خانواده کامل و موفق یک  زن موفق نیز وجود 
دارد؛ چرا که تهی بودن خانه از ز ن دیگر نام خانواده را به 

همراه نخواهد داشت.
یک زن شاید در چندین شــغل مشغول به خدمت باشد؛ 
اما در خانواده می تواند همسری فداکار، مادری مهربان و 
معلمی دلسوز باشد که همواره دغدغه آرامش در خانواده را 
در دل دارد و به دنبال آسایش فرزندان و همسر خود است.
پس به خودی خود نمی توان نقش زن و خود او را دســت 

کم گرفت؛ چون نام و نشان خانواده متالشی خواهد شد.

 نقش زن در خانواده 
مثل فرمانده در جنگ است

افسانه مرادی

پیچیدن عطر برنج 
در شالیزارهای 

گیالن

عکس روز

دوخط کتاب

آن قــدر عقــل و هــوش 
دارنــد نفــس  عــزت   و 

 کــه حرف هــای بی معنی 
نمی زننــد و آن قدر منصف 
هســتند کــه اگر حــق با 
خصم باشد، اشــتباه خود 

را قبول می کنند.

»هنر همیشه بر حق بودن« 
آرتور شوپنهاور

»تنها قاعده  مطمئن 
این است« 

تنهــا قاعــده  مطمئن این 
اســت که نه بــا هرکس، 
بلکــه فقــط بــا کســانی 
بحــث کنیــد کــه آنهــا را 
می شناســید و می دانیــد 

 جاذبه زمین همه کره زمیــن را تحت نیروی خود دارد و به ســوی خود
 می کشد؛ اما گویا یک مرد آلمانی توانسته بر این قدرت پیروز شود. مردی 
که بر قوانین نیوتن پیروز شده اســت و توانسته با معلق کردن خود در هوا 
مردم را شگفت زده و مبهوت کند.این مرد معلق، جاذبه زمین را شکست 
داده است؛ او هنرپیشه ای است که به شیوه ای منحصر به فرد در کوچه ها 
و خیابان ها، هنر خود را به بینندگان عرضه می دارد.این مرد معلق، جاذبه 
زمین را شکست داده و  به خاطر حرکات آهسته ، آرام و خارق العاده ای که 

انجام می دهد معروف شده است .

مرد آلمانی قانون نیوتن را شکست داد!

در اتفاقی عجیب، یک قاضی آمریکایی در دادگاه دســتور داد دهان متهم 
را ببندند.فرانکلین ویلیامز ۳۲ ساله که به جرم سرقت مسلحانه در دادگاه 
محاکمه می شد به دلیل مزاحمت برای دادگاه و حرف زدن زیاد، قاضی را 

مجبور کرد دهان او را با چسب ببندد.
قاضی دادگاه به نیروهای پلیس حاضر در دادگاه دستور داد دهان متهم را 
ببندند چون او ۱۲ بار میان صحبت های قاضی پریده بود و اجازه نمی داد 
قاضی به حرف هایــش ادامه دهد. این کار باعث اعتراض شــدید در میان 

گروه های مدنی و فضای مجازی آمریکا شده است.

قاضی دستور داد دهان متهم را ببندند!

هشدار درباره »نهنگ آبی« جدید در واتس اپ
به تازگی یک بازی آنالین جدید و ترسناک در رسانه های اجتماعی فراگیر شده است. خانواده ها و مقامات بیم آن را دارند که این بازی 

آنالین پدیده ای مشابه »نهنگ آبی« باشد و جان نوجوانان را به خطر بیندازد.
این بازی در هفته های اخیر در سراسر جهان مشاهده شــده و به طور کلی از طریق واتس اپ گسترده می شود. نخست شماره تماسی 
ناشــناس کاربران را به چالش دعوت می کند تا به »مومو« )Momo( پیامی ارســال کنند. در مرحله بعد و پس از ارسال پیام، تصاویر 
ترسناک و پیام های خشونت آمیز برای کاربر ارسال می شود.این بازی فراگیر با تصویر ترسناک از زنی مرتبط شده است. این عکس به 

حساب کاربری اینستاگرام یک عروسک ساز ژاپنی تعلق دارد.
به هرحال اکنون تصور می شود »مومو« با خودکشی یک دختربچه ۱۲ ساله در آرژانتین مرتبط باشد. همین امر سبب شده عده ای آن 

را شبیه بازی »نهنگ آبی« اعالم کنند که سال گذشته با مرگ چند فرد در روسیه مرتبط بود.
هنوز مشخص نیست انگیزه اصلی این بازی چیست؛ اما مقامات هشدار داده اند احتماال فرســتندگان ناشناس پیام اولیه از بازی برای 

سرقت اطالعات یا تشویق به خشونت و خودکشی استفاده می کنند. 
این چالش در چند کشور از جمله آرژانتین، مکزیک، آمریکا، فرانسه و آلمان مشاهده شده است؛ البته به نظر می رسد در آمریکای جنوبی 

محبوبیت زیادی داشته باشد و هدف اصلی آن، نوجوانان است.
به نوشــته روزنامه »بویرس آیرس تایمز«، دختر بچه ۱۲ ساله ای که احتماال قربانی این بازی شــده، از تمام فعالیت های خود قبل از 

خودکشی فیلمبرداری کرده است. مقامات معتقدند احتماال فردی او را به خودکشی ترغیب کرده است.
به هرحال هیچ کس به طور دقیق نمی داند »مومو« از کجا شروع شده و چه کسی این روند ترسناک را آغاز کرده است؛ البته تابه حال 
۷ شماره تماس مرتبط با این بازی کشف شده که پیش شماره آنها به ژاپن و چند کشور در آمریکای جنوبی تعلق دارد. درهمین راستا از 

کاربران واتس اپ خواسته شده تا با شماره های ناشناس در زنجیره های پیام تماس برقرار نکنند.

وبگردی

در عالم، دوست داشتن هرچیزی ممکن است اتفاق بیفتد از جمله دوست 
داشتن های غیر عادی و یا حتی زمانی که دشمن می شود دوست!دوستی 
»چارلز«-یــک مارمولک اژدها- با یک بچه گربه ســوژه تازه این روزهای 
فضای مجازی است.در حالی که گربه می تواند چارلز را یک لقمه کند؛ اما 
از در دوستی وارد شــده و حتی به او عشق هم می ورزد.صاحب این دو که 
در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند تصاویری از بازی، دوستی و عشق 

ورزیدن این دو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است.

دوستی عجیب گربه و مارمولک !

اینستاگردی

ارژنگ امیرفضلی و مهران غفوریان در کنار »کویتی پور«

رفاقت صادقانه آقای مربی با کمدین هایش

ارژنــگ امیرفضلــی بــا انتشــار ایــن عکــس در صفحــه اش نوشــت: جنــاب آقای 
کویتی پور،خواننده»ممد نبودی ببینی«

»اشکان خطیبی« باانتشار این عکس در صفحه اش نوشت:» دوستیم و دست میندازیم رو 
شانه های هم...مث بچگیا تو دبستان، مهم نیست چی پیش میاد.شما تا آخرش برادران منید.

این یه مسابقه ست ...فقط همین...زندگی و انگیزه ادامه داره«.

»حامد زمانی« محکوم کرد
حامد زمانی،خواننده پاپ کشــورمان در اینســتاگرام خود در 
واکنش به افشاگری های »صدرالســاداتی« درباره پسر رییس 
اسبق بانک مرکزی  نوشت:دیشــب توی الیو،دوباره بحث مهم 
وتاثیرگذار اشرافیت و عدالت طلبی که یکی دوساله روش تاکید 

داریم، مطرح شد.  ذکر چند نکته تیتروار در این باره ضروریه:
۱- مقابله با اشرافیت و عدالت طلبی وظیفه هر بچه مسلمون و 

بچه شیعه وهر انسان آزاده است.
۲- این نوع حرکات به خاطرحساســیت ذاتی  و درهم تنیدگی 
شدید حق وناحق به شــدت نیازمند معیار،تعریف، مانیفست، 
چارچوب قانونی، شرعی، اخالقی، جامعه شناختی و روان شناختی 
درست)هم در محتوا،هم فرم و اجرا(هستند وگرنه بالشک سر از 
بیراهه و بی اخالقی درمیارن و نه تنها نتیجه معکوس  میدن بلکه 

هزینه هاوخسارات جبران ناپذیری به وجود میارن!
۳- مبارزه با اشرافیت به شدت عقالنیه نه هیجانی !

4- بردن آبرو به ناحق،آقازاده و غیرآقازاده نمیشناسه!
گفتنی است؛ آقازاده مظاهری پیش از این گفته بود : اگر شهدا 
 جان دادند، بعضی ها هم پول دادند. جان متاعی اســت که هر

 بی سر و پایی دارد.

سوالی که نمی تواند گره گشا باشد
»سیاســت روز« نوشــت:»خودمان هم می دانیم؛ می دانیم که 
داستان این »طرح سوال از رییس جمهور« هم به دیوار می خورد. 
می دانیم این ۸۰ نفر نماینده ای که »غیرت« به خرج داده اند )و 
مثل آن دویست و اندی دیگر »بی خیال« نبوده اند و یا با خواهش 
و التماس و عز و چز و »دست بوسی« مسئوالن استانی دولت خام 
نشده اند( خودشــان هم می دانند که این طرح سوال نمی تواند 
گره گشا باشد و سرانجامی بهتر از »سوال«های قبلی که هوا شدند، 
ندارد.این ۸۰ نماینده می دانند، چــون مثل ما می بینند که این 
مجلس خیلی وقت است که از »در رأس امور« بودن افتاده است 
و صدایش را »مردم« هم شنیده اند؛ اما خود حضرات گوش شان 
آنقدر سنگین است که هنوز فکر می کنند قرص و محکم و چغر 
و بدبدن سر جای خود مانده اند و دست هیچ کس هم به پای شان 
نمی رسد.مجلس ما همان وقتی از رأس امور بودن افتاد که سفره 
»برجام« را ۲۰ دقیقه ای جمع کردند تا برخی  کاسب های برجام 
سفره عریض و طویل خود را پهن کنند. همان موقعی که در مقابل 
بی قانونی های رؤسای دولت ها تن به »البی« داد. همان موقع که 
لیست های انتخاباتی سفارشــی و پولی و رانتی بسته شد. همان 
موقع که نمایندگان با چک و چانه زنی بــه وزرایی رای دادند که 

خودشان هم می دانستند دردی از درد مردم دوا نمی کنند«.

فضای مجازیکیوسک

در گیــان همه ســاله 
گرمــای  و  حــرارت 
تابستان در بارور شدن 
خوشــه های برنج تاثیر 
بسزایی دارد،این موهبت 
الهی باعث خوشــحالی 
کشــاورزان گیانــی 
می شــود و در نهایت با 
طایی شــدن و رسیدن 
محصول جلوه زیبایی از 
کشاورزی استان گیان 

را به نمایش می گذارد. 

بابام وقتی رتبه کنکورم رو دید فکر کرد رقم اختالسه،  گفت: 
ســایت خبری چرا باز کردی؟ برو تو سنجش!

رتبه کنکور مهم نیست، مهم اینه وقتی رفتی دانشگاه ترم   
اول عاشق نشی!

یادش به خیر اون ســالی که رتبه کنکورم رو واســه بابام   
فرستادم گفت: شماره کارت نامعتبره!

کنکوری که همه مجاز شدن، کنکور نیست که پیک شادیه!
هــر کی گفت »رتبه کنکور شــخصیه« بدونید بدجوری 
گنــد زده، وگرنه این جماعت هرجا خوب باشه تا ۲۰۰ سال داد 

می زنه!
سنجش قراره یه بخش به سایتش اضافه کنه که فامیل های   
فضول توی خونه بتونن بهش مراجعه و رتبه کنکور بچه پســر 

عمه بابابزرگشــون رو در کسری از ثانیه مشاهده کنن!
 چه جوریاســــت؟ دوره ما رتبه کنکور شــخصی نبود. تا 
همسایه بابابزرگم هم زنگ می زد می پرســید بچه تون چیکار 
کرده!حاال که نوبــت انتقام گرفتن ما رسید یهو شد شخصی؟!

رتبه های کنکور به ریاله، اصال نگران نباشید!    
دلم برای غروب های پاریس تنگ شده... خیلی وقته نرفتم، 

تقریبا از وقتی به دنیا اومدم! 
با این قیمت دالر آدم جرأت نمی کنه پای ســــفره شــام 

بشینه غذا بخوره، چه برسه پای سفره عقد!

لبخندک
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