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  قصه پر غصه »فقر«  
»زایندهرود«ازپشتپردهزندگیکودکانکارمیگوید؛

معاونمالیواقتصادیشهرداریازتامیناعتبارخطدوقطارشهریبااستفادهازاوراقمشارکتخبرداد؛

پول رسید!

تمام زائران ایرانی در سالمت هستند
مدیرکلحجوزیارتاستان:

8

به دنبال توسعه مشارکت شهروندان هستیم
شهرداراصفهان:

11

جذاب مثل دربی اصفهان
نکتهبهنکتهبادیدارسپاهان-ذوبآهن؛

نمايشگاه گروهي نقاشي 
 توان خواهان انجمن خيريه 

 آسوده مآوي
26 الی 31 مردادماه

»دستپخت«، مســابقه ای بین المللی در 
رسانه ملی است که با هدف برگزاری رقابت 
آشپزی بین سرآشپزان حرفه ای سراسر 
کشور تولید می شود و در پایان هر دوره، 

برگزیدگان هر گروه را معرفی می کند. 

دستپخت 
روزهای زوج بعد از خبر ساعت 19

کودتای 28 مرداد؛
امروز سالروز کودتای 28 مرداد 

علیه دولت دکتر »محمد مصدق« 
است. می تونیم امروز راجع  به 

این موضوع مطالعه کنیم.

مدير اجرايی سی ويکمين جشنواره فيلم های کودکان و نوجوانان:

جشنواره بايد ظرفيت های بومی اصفهان را
 بين المللی کند

مدیر اجرایی ســی ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه 
جشنواره باید به صورت هوشمندانه شبکه سازی و جریان سازی کند، گفت: انتظار می رود 

پس از برگزاری سی و یک دوره از این جشــنواره، ایران پایتخت تولید فیلم کودک و 
نوجوان شــود. »محمد عیدی« ضمن ارائه دیدگاه خود درخصوص ســی ویکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، جشــنواره را محصول فرآیند 

صفحه 4هنری دانست و اظهار کرد: ...

گالری گذار
نمايشگاه تايم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهريورماه

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

شهادت امام محمدباقرعلیه السالم تسلیت باد

10

چندروز پيش بود که شهردار اصفهان  با اشاره به مشکالت مالی شهرداری، گفت که تکميل خطوط دوم و سوم مترو به پول نياز دارد و هزينه تکميل هرخط مترو حداقل  4۰۰ ميليارد تومان بودجه  می خواهد. حاال معاون شهردار خبرداده که اعتبار خط دومترو  از 
طريق فروش اوراق مشارکت  تامين شده و اين اوراق به قيمت5۰۰ ميليارد تومان به فروش رسيده است. 

11
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چندی پیش بود که حیدرالعبادی، نخست وزیر 
عراق در اظهارنظــری غیرقابل انتظار گفت که 
عراق برخالف میلش با تحریم های آمریکا علیه 
ایران همراهی می کند! سخنانی شگفت انگیز)!( 
که صدای گروه های مختلف عراقی را هم درآورد و 
بابت بیان چنین اظهاراتی از العبادی شاکی شدند. 
مخالفت ها و انتقادات آن قدر زیاد شد که نخست وزیر 
عراق مجبور شــد حرفش را پس بگیرد و اعالم کند 
»من نگفتم به تحریم های اقتصادی علیه ایران پایبند 
هستیم!« العبادی در یک نشست خبری هفتگی اعالم 
کرد که پایبندی عراق در رابطه با مســئله جمهوری 
اسالمی ایران تنها مربوط به عدم معامله با دالر است 
و این کشور به تمام تحریم های آمریکا پایبند نخواهد 
بود. العبادی در ادامه گفت: »ایران همسایه ما خواهد 
ماند و برای تحقق منافع ملت مــان و زندگی در صلح 
با همسایه هایمان، سیاست ما با همسایگان سیاست 
باز خواهد بود. ما نگفتیم که به تحریم های اقتصادی 
علیه ایران پایبند هستیم؛ اما برخی آن را نادرست نقل 
کردند، ما گفتیم که به مسئله دالر پایبند هستیم و خود 
ایران نیز به این مسئله پایبند است. برخی ها به دنبال 
تخریب روابط میان عراق و جمهوری اســالمی ایران 
هستند و بسیاری از سخنانی که با تحریف نقل شدند، 

موجب خدشه دار شدن روابط شد. «
کار به جایی رســید که برخی رســانه های عراقی از 
قول العبادی نوشتند که هزینه روادید زائرین اربعین 

حســینی به ویژه برای زائران ایرانی امســال کاهش 
می یابد و سیستم صدور ویزا اصالح می شود.

نگاه برخی رسانه های منطقه و غربی به همراهی عراق 
با تحریم ها علیه ایران، نگاه جالبی بود. مثال یک رسانه 
انگلیسی این سوال را مطرح کرده بود که وقتی عراق 
در حوزه های مختلف تا این حد به ایران وابسته است، 

چگونه حرف از تحریم می زند؟!
یا خبرگزاری فرانســه که نوشت: »اجرای تحریم های 
آمریکا علیه ایران و بحران ارزی اخیــر، تعداد زائران 
ایرانی به شهر های مقدس عراق را به شدت کاهش داده 

است به طوری که هتل های این شهر ها با لغو گسترده 
رزرو بلیت مواجه شدند؛ امری که به عراقی های شهر 

مقدس نجف ضربه سختی زده است.«
ماجرا فقط به ایام اربعین منحصر و محدود نمی شود. 
در حاشیه نجف، مرقد حضرت علی)ع( قراردارد که به 
غیر از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، ساالنه یک و 
نیم میلیون زائر جذب می کند. اکثر این زائران از ایران 
هستند. صائب ابوغنیم، رییس اتحادیه هتلداران نجف 

گفته: »بیش از ۸۵ درصد )زائران( از ایران می آیند.«
عالئم سراسر شهر نجف، به فارســی ترجمه شده اند. 
این زبان در کل شهر شنیده می شود؛ اما فقط چند روز 

پس از اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران، تاثیر آن 
در نجف احساس شــد. فرزاد رضا علی، یک ایرانی که 
تامین مالی سفر خود را به نجف مدیریت کرده است، 
به خبرگزاری فرانسه گفت: کاهش تعداد زائران، نتیجه 
مستقیم بحران ارزی بود زیرا ریال هیچ ارزشی ندارد. 
نخســتین دور تحریم ها علیه ایران، شامل تعامالت 
مالی و واردات مواد خام می شود. تحریم های دیگر که 
قرار است در نوامبر اجرا شوند، بانک مرکزی و صنعت 
هیدروکربن ایران را هدف قرار خواهنــد داد. در آغاز 
سال جاری میالدی، نرخ تبادل دالر ۴۲۰۰۰ ریال بود. 
از آن زمان تاکنون دالر در بازار آزاد به حدود ۱۲۰۰۰۰ 
ریال رســید. فرزاد رضا علی، گفت:»اکنون بازار دچار 
نوسان است و از سوی دولت حمایت نمی شود. بنابراین، 
زائران ایرانی کمتری وجود دارند.« لغو رزروهای زائران 
ایرانی ممکن است برای بخش گردشگری عراق تبعات 
دراماتیکی داشته باشد. بخشی که سال گذشته ۵۴۴ 
هزار و ۵۰۰ نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کار 
گرفت. به گفته شورای جهانی گردشگری و سفر، بخش 
گردشگری عراق سه درصد تولید ناخالص داخلی عراق 
)حدود ۵ میلیارد دالر( را تامین کرد.این روزها روابط 
حمل ونقل کمتر شده است. فرودگاه نجف که روزانه 
۳۵ پرواز به ایران داشــت اکنون فقط ۱۲ پرواز دارد. 
مقامات می گویند اکثر مسافرانی که از نجف به سمت 
ایران پرواز می کنند، زائران عراقی هستند که از اماکن 
مقدس ایران زیارت می کنند.  هتلــداران نجف برای 
مقابله با این مسئله، مجبور شدند اتاق   های خود را به 

قیمت های توافقی اجاره بدهند. 

کوفی عنان درگذشت
کوفــی عنــان، دبیرکل ســابق ســازمان ملل 

درگذشت.
 عنان، روز گذشته در سن ۸۰ سالگی در کشورش 
غنا پس از سپری کردن یک دوره کوتاه بیماری 
درگذشــت. وی که از ســال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ به 
عنوان هفتمین دبیرکل ســازمان ملل فعالیت 
کرد، اخیرا به عنوان رییس کمیســیون مسئول 
رسیدگی به بحران میانمار فعال بود و پیش از آن 
هم نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود 
که کاری از پیش نبرد و جای خود را به اســتفان 

دی میستورا داد. 
عنان همچنین موفق شده بود در سال ۲۰۰۱ به 
همراه ســازمان ملل جایزه صلح نوبل را به دلیل 
فعالیت های انسان دوســتانه  به خود اختصاص 

دهد.

 کم سن ترین عضو پارلمان 
در تاریخ پاکستان

نام »ثانیه عاشــق« از حزب نواز بــه عنوان کم 
ســن ترین عضو راه یافته به پارلمــان در تاریخ 

پاکستان ثبت شد.
»ثانیه عاشق« یکی از ۷۲ زن راه یافته به پارلمان 
ایالت پنجاب است.گفتنی است بسیاری از زنان 
پاکستانی در داخل و خارج از پاکستان در سنین 
مختلف در پست های حساس کشور انجام وظیفه 
می کنند.این عضو حزب نواز که ۲۵ ســال سن 
دارد توانســت در انتخابات اخیر مجوز حضور در 

پارلمان ایالت پنجاب را به دست آورد.
»رفعت مسعود«  سفیر جدید پاکستان در ایران 

نمونه ای از این دست است.

 »ترامپ« باز هم ترکیه را
 تهدید کرد

رییس جمهــور آمریکا در واکنــش به مخالفت 
دادگاه ترکیــه با درخواســت تجدیدنظر وکیل 
کشــیش آمریکایی تهدید کرد که کشورش در 

مقابل ترکیه دست بسته نمی نشیند.
دونالد ترامپ، رییس جمهــور ترکیه گفت: باید 
از خیلی وقت پیش او را )کشــیش در بازداشت 
آمریکایی( بازمی گرداندند، به نظرم ترکیه بسیار 

بسیار بد رفتار می کند.
وی افزود: این مسئله تمام نشده است و ما دست 
بسته نمی نشــینیم و ممکن نیست اجازه دهیم 

شهروندان ما را بازداشت کنند.
رییس جمهور آمریکا در ادامه ترکیه را »مشکلی 
بلند مدت« توصیف کرد و گفت این »سناریوی« 
جاسوسی علیه اندرو برانسون، کشیش آمریکایی 

»ساختگی« است.

سقوط هواپیمای ارتش آمریکا 
در »اوکالهاما«

منابع خبری گزارش داده اند یک فروند هواپیمای 
ارتش آمریکا بامداد روز گذشته )به وقت تهران( 

در ایاالت »اوکالهاما« سقوط کرد. 
»پایــگاه نیــروی هوایی ونــس« کــه یکی از 
پایگاه های هوایی آمریــکا در ایالت »اوکالهاما« 
برای آموزش خلبانی اســت وقــوع این حادثه 
را تاییــد و اعــالم کــرده خلبــان ایــن پایگاه 
بــه موقع از ایــن هواپیمــای »نورثــروپ تی-
 ۳۸ تالــون« بیــرون پریــده و جان ســالم به

 در برده است.

روزهای کم فروغ گردشگری همسایه

یک نشریه ایتالیایی گزارش داد:
خروج شرکت های آلمانی 

از ایران
یک نشــریه ایتالیایی نوشــت در پی بازگشت 
تحریم های آمریکایی علیه ایران، شرکت های 
آلمانی از این کشــور خارج می شــوند.کوریره 
دالسرا، روزنامه چاپ ایتالیا در گزارشی با عنوان 
»خداحافظی شرکت های آلمانی دویچه تلکوم 
و دویچه بان از ایران«، نوشت دو شرکت دولتی 
دویچه بان )شرکت ملی راه آهن آلمان( و دویچه 
تلکوم )بزرگ ترین شرکت مخابراتی آلمان( در 
پی بازگشت تحریم های آمریکا به تدریج ایران 
را ترک می کنند. این روزنامه نوشت: سخنگوی 
شــرکت دویچه بان که از طریق شرکت فرعی 
»مهندسی و مشــاوره دی بی« در دو پروژه در 
ایران همکاری می کند، اعالم کرد : »هر دو پروژه 
ظرف ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به پایان می رسند. وی 
افزود : »ما با توجه بــه تغییر وضعیت مبادالت 
بانکی ســعی کرده ایم به موقع قرارداد را در ماه 

آینده میالدی به اتمام برسانیم«. 

حکم پرونده ثامن الحجج 
صادر شد

شــعبه اول دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
حکم سه متهم پرونده موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج را صادر کرد.حکــم صادره هنوز 
به متهمان یا وکالی مدافع آنها ابالغ نشــده؛ 
اما از زمان ابــالغ رای به مــدت ۲۰ روز قابل 
تجدیدنظر خواهی است. پرونده موسسه مالی 
و اعتباری ثامن الحجج، ۳۶۰ شــاکی دارد که 
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده 
طی ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک 

استان تهران برگزار شد.

»وانگ یی« در تماس تلفنی با »ظریف«:
چین به دنبال گسترش 
همکاری ها با ایران است

 خبرگــزاری شــینهوای چیــن بــه نقــل از 
»وانگ یی« وزیر امور خارجه چین اعالم کرد که 
پکن همچنان به همکاری و ارتباط با ایران ادامه 
خواهد داد. بر اساس نوشته شینهوا، وانگ یی در 
تماس تلفنی با ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
اعالم کرد که برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
در راستای منافع مشــترک جامعه بین المللی 
اســت. وزیر امور خارجه چین افزود: ما آشکارا 
اعالم کردیم که با اقدامات غلط و تحریم های 
یک جانبه در روابط بین الملل مخالف هستیم. 
وانگ تصریح کرد که پکن روابط با تهران را ارج 
می نهد و با در نظر داشتن آخرین تحوالت بین 
المللی، به دنبال گسترش همکاری ها برای بهره 

مندی دو طرف از منافع متقابل است.

وزارت خارجه روسیه: 
 برای حفظ برجام 
عزم قاطع داریم

وزارت خارجه روســیه در بیانیــه ای بر »عزم 
قاطع« این کشــور برای حفظ توافق هسته ای 

»برجام« بعد از خروج آمریکا از آن تاکید کرد.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری 
»شــینهوا« آن را گزارش داده، آمده اســت: 
»روســیه همچنان به اجرای مداوم تعهداتش 
ذیل برجــام ادامه می دهد.ما بــار دیگر بر عزم 
قاطع خود برای انجام تمامی اقدامات الزم جهت 
حفظ برجام و اجرای کامل آن تاکید می کنیم.« 
خبرگزاری اینترفکس هم بخش دیگری از بیانیه 
وزارت خارجه روســیه را پوشش داده و نوشته 
مسکو تصریح کرده همکاری های شرکت دولتی 
»روس اتم« با ایران، در راستای برجام و قطعنامه 
شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است.

اظهارنظر عجیب »حمید 
فرخ نژاد« درباره ترامپ

به باور حمیــد فرخ نژاد بدون اغــراق یکی از 
نشــانه های آخرالزمــان، دونالــد ترامــپ 
رییس جمهور آمریکاســت. فرخ نژاد در این 
باره در اینستاگرام نوشــت:  »نه رو  دراگم، نه 
الکلیم،نه موادمخدر مصرف می کنم، سیگاری 
هم نیســتم، ولی اعتقــاد دارم ایــن آدم از 

نشانه های آخرالزمانه.«

امیر دریادار خانزادی
 فرمانده نیروی دریایی ارتش :

فرمانده هوانیــروز ارتش با بیان اینکــه »در حوزه 
قطعه سازی توانستیم بسیاری از قطعات را طراحی 
کنیم و بسازیم« گفت: امروز در این حوزه به درجه ای 
از توانمندی رســیده ایم که قطعات ساخته شده را 
به صنایع پنها، ارائه می دهیم. امیر یوســف قربانی، 
فرمانــده هوانیروز ارتــش در همایش هــم افزایی 
هوانیروز ارتش و سپاه، با اشاره به فعالیت های یگان 
هواپیمایی نیروی زمینی ارتش، اظهار کرد: تاکنون 
در هوانیروز ارتش تجهیز بالگردهای ۲۱۴ به راکت 
انداز، تجهیز ۲۰ بالگرد به سامانه دید در شب، تغییر 
کاربری موشک های برد بلند و پوشش عملیاتی ۱۷ 
استان کشــور را در حوزه اورژانس هوایی به انجام 

رساندیم.
 وی با تاکید بر اینکــه »هوانیروز ارتش ضمن انجام 
ماموریت های محوله، از قرارگاه های نجف اشــرف، 
حمزه سیدالشهدای سپاه و ... نیز پشتیبانی می کند.« 
وی خاطرنشان کرد: از روزی که مسئولیت هوانیروز 
به من سپرده شد، طرح های ۲۸ گانه با عنوان والیت 

را در دستور کار قرار دادیم.

 در قطعه سازی به درجات 
باالیی رسیده ایم

فرمانده هوانیروز ارتش:

کافه سیاست

فضای مجازی

احمدی نژاد می خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده نیروی دریایی ارتش از تجهیز اولین 
ناوشــکن ایرانی به »ســامانه دفاع نزدیک 
کمند«، خبــر داد. امیر دریــادار خانزادی با 
اشاره به آخرین وضعیت ساخت سامانه دفاع 
نزدیک کمند )فاالنکس ایرانــی( گفت: هر 
شناور برای اینکه در جنگ موفق باشد یکسری 
سالح  هایی دارد که دشمن را از دور هدف قرار 
می دهد و یکسری سالح هایی هم دارد که اگر 
دشمن او را مورد هدف قرار داد، بتواند آن را 
خنثی کند. در الیه های مختلف، سامانه های 
توپخانه ای وجود دارد که موشک های کروز را 

از فاصله ۲۴ مایلی منهدم می کند. 
دریادار خانزادی افزود: در یک الیه نزدیک تر، 
ابزار فریب دهنده  موشــک ها مثل چف و... 
هســتند و در نزدیک تریــن الیــه یعنی در 
 فاصله ۲ کیلومتری، سامانه دفاع نزدیک قرار 

می گیرد.

اولین ناوشکن ارتش به 
»فاالنکس ایرانی« تجهیز شد

فالحت پیشه 
رییس کمیسیون امنیت ملی: 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: خطاب سخن رهبر انقالب 
فقط به موضع گیری اخیر آقای احمدی نژاد نبود چون 
افراد دیگری هم بودند و هستند که با ادبیات خاصی 
استعفای روحانی را بیان می کنند؛ اما تصور می کنم 
آقای احمدی نژاد از بیان این صحبت ها قصد و نیتی 
دارد.امیررضا واعظ آشــتیانی افــزود: اینکه احمدی 
نژاد صحبت از استعفای روحانی می کند بیشتر برای 
طرح یکســری از موضوعاتی است که این موضوعات 
به گونه ای رقم می خورد که بتواند در افکارعمومی با 
توجه به شرایطی که االن است، یارکشی کند وگرنه در 
زمان ریاست جمهوری خود آقای احمدی نژاد شاهد 
چنین اتفاقات اقتصادی و سیاســی بودیم.این فعال 
سیاسی اصولگرا یادآور شد: زمان زیادی نگذشته و از 
دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زیاد فاصله 
نگرفتیم که او امروز فراموش کند در دوران ریاســت 
جمهوری اش وضعیت چگونه بوده اســت.وی ادامه 
داد: آقای احمدی نژاد می خواهد نقش اپوزوســیون 
 صریح الهجه را ایفا کند؛ درواقع او هم می خواهد از آب

 گل آلود ماهی بگیرد. 

احمدی نژاد می خواهد از 
آب گل آلود ماهی بگیرد

واعظ آشتیانی:

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه غرامت 
تعهدی غیرقابل چشم پوشی در مناسبات ایران 
و عراق است، گفت: عراق توان پرداخت غرامت 
جنگی ایران را دارد و انتظار ما این است که این 
موضوع اجرایی شود. حشمت ا... فالحت پیشه 
درباره آخرین وضعیت پرداخت غرامت دوران 
جنگ عراق به ایران براساس قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل، گفــت: غرامت، پرونده 
بازی در مناسبات ایران و عراق است که عراق 
باید طبق بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 
سازمان ملل آن را پرداخت کند. در همین رابطه 
طرف عراقی هم به طور کامل پرداخت غرامت 
را رد نکرده است. وی افزود: در این بین یکسری 
از اختالفات گذشته بین ایران و عراق مانده که 
معموال عوامل دخیل بیرونی مانع از رفع برخی 

اختالفات می شود.

 عراق توان پرداخت غرامت 
جنگی به ایران را دارد

پیشخوان

بین الملل

»برایان هوک« که به تازگی به عنوان رییس گروهی تازه تشکیل 
در وزارت خارجــه آمریکا موســوم به »گــروه اقــدام ایران« 
 منصوب شــده روز جمعه طی مصاحبه ای در این باره اظهارنظر

 کرد.
»مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشــنبه ۲۵ مرداد، 
تنها چند روز قبل از ســالروز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در 
یک کنفرانس خبری تشکیل گروهی به نام »گروه اقدام ایران« 

را اعالم کرد.
برایان هوک در پاسخ به ســوال خبرنگار »فاکس نیوز« مبنی بر 
اینکه تشکیل این گروه چه تفاوتی در سیاستی که دولت آمریکا 
تا کنون در قبال ایران پیگیری می کــرده ایجاد می کند، گفت: 
»ایران، مسئله بسیار فراگیر اســت و ]این گروه[ مسائل مختلف 
مربوط به ایران اعم از تروریسم، تامین مالی تروریسم، خشونت در 
دریا، اشاعه موشکی، نقض حقوق بشر و مسائل متعدد دیگر درباره 

ایران را پوشش می دهد.«
هوک با بیان اینکــه راهبرد جدید دولت ترامــپ اتخاذ رویکرد 
»جامع« در قبال ایــران برای پرداختن بــه تمامی »تهدیدها« 
از جانــب این کشــور علیه منابــع آمریکا و متحدانش اســت، 
اضافه کــرد: »این گروه بــه هماهنگ ســازی کارهایی که الزم 
 اســت در سراســر قوه مجریه درباره ایران انجام شــوند، کمک

 خواهد کرد.«

»برایان هوک« علیه ایران چه در سر دارد؟

    بحران در عراق به دلیل تحریم های ایران   

110 هزار میلیارد در جیب 
108 نفر

قیام رسانه ها علیه ترامپ

سوگ در سوگ سینما

مراقب خروج ســرمایه از 
کشور باشیم

چهره ها

از 1۵ همسایه، 10 کشور ما را دوست ندارند!
اسدا... عسگراوالدی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت این روزهای کشورمان به روزنامه »شرق« 
گفت: از لحاظ بین المللی نیز سه اصل را باید رعایت کنیم؛ اول اینکه با همسایگان خود بهتر از این باشیم، ما با 
همسایگان مان خوب نیستیم. ۱۵ همسایه داریم که ۱۰ همسایه ما را دوست ندارند. باید با چین و هند رفاقت 
داشته باشیم. یک همسایه شمالی هم داریم که با ما صاف نیست و باید صاف بشود. روسیه به ظاهر با ایران صاف 
است؛ اما در اوپک با ما همراهی نکرد. این نشان می دهد این کشــور یک ظاهر و باطنی دارد. پنج بار با پوتین 
مالقات کردیم. رییس جمهور ما رفت شانگهای، اما هنوز به بازی اش نگرفته اند و هنوز ناظر تصمیم سازی هاست. 
ما باید روابط خود با همسایه ها را مدیریت کنیم و با کشورهای بزرگ روسیه، چین و هند رفاقت عمیق تری داشته 
باشیم. اگر روابط خود با همسایه ها را حفظ کرده و سه کشور بزرگ را نگه داریم، به قول مرحوم بهشتی، آمریکا 

هیچ غلطی نمی تواند بکند. اگر این کارها را نکنیم، باید نگران چهار نوامبر و خروج آمریکا از برجام باشیم.

سرنوشت جالب پدر همسر »یامین پور«
وحید یامین پور، مجری تلویزیون در صفحه شخصی اش نوشت: سال ۶۹ یک همکالسی داشتم که دو تا از عموهایش 
شهید شده بودند و پدرش از عملیات کربالی ۴ مفقوداالثر شده بود و من به این فکر می کردم که فرزند شهید بودن 
سخت تر است یا اینکه کامال از سرنوشت پدر بی خبر باشی... یک روز هم چند دختربچه از دبستان شاهد آمدند و 
برای پدران شهیدشان شعر و دکلمه خواندند. بین آنها خواهر این همکالسی ما هم برای پدرش چیزی خواند.روزهای 
آزادی اسرا تمام شهر در تحیر و هیجان بود. هر روز صبح با مادرم می نشستیم و اسامی اعالم شده را با دقت از رادیو 
می شنیدیم... مادرم منتظر اعالم اسم برادرش بود که از سال ۶۱ اســیر شده بود. البه الی اسامی ناگهان اسم پدر 
مفقوداالثر همکالسی ام را شنیدم. پدرش را با تنی نحیف آوردند بعد از چند سال بی خبری... حتما آن دختربچه هم 
خیلی بهم ریخته بود. او هنگام اسارت پدرش دو سال بیشتر نداشت... ۱۲سال بعد، آن دختر بچه را در دانشکده  

حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیدا کردم... االن ۱۶ سال از ازدواج مان می گذرد.

امیرعلی مرآتی 
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واگذاری۳۵۰پروژهنیمهتمامبهسرمایهگذاران
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ارز

مردم در چه صورتی 
دالرهایشان را از خانه بیرون 

می آورند؟
دالرهای خانگی زمانی به بــازار می آید که 
صاحبان آنها از احتمال افزایش مجدد نرخ ارز 
ناامید شوند؛ یعنی همان اتفاقی که در هفته 
جاری روی داد. ناظران بــازار ارز معتقدند 
چنانچه ثبات قیمت ارز همچنان ادامه یابد 
دالرهای خانگی حداکثر از یک هفته یا ۱۰ 
روز آینده به تدریج وارد بازار شده و ثبات این 
بازار را تحکیم خواهد کرد.مدیریت صحیح 
بازار طی روزهای گذشته باعث شد که شاهد 
ثبات بی سابقه نرخ ها ) حول محور ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان( پس از هفت ماه تالطم در این 
بازار باشیم که نشــان دهنده موفقیت ایجاد 
بازار دوم است. برخی از صاحب نظران آشنا به 
روند های اقتصاد ایران معتقدند چنانچه تدبیر 
بازار دوم انجام نمی شد، روند صعودی ادامه 
می یافت و حتی برخی  از این صاحب نظران 
از جمله »یحیی آل اسحاق« معتقدند بدون 
بازار دوم ممکن بود دالر تا ۲۰ هزار تومان هم 
صعود کند؛ در حالی که پس از تشکیل بازار 
دوم نه تنها ثبات حاکم شــده بلکه احتمال 
کاهش نرخ ها چندان دور از ذهن نیست.به 
باور اقتصاددانان، تعهد عملی بانک مرکزی به 
آموزه های علم اقتصاد آن گونه که در دو هفته 
اخیر شاهد آن بودیم، اقتضا می کند که نرخ 
هدف گذاری شــده حتما قابل دفاع در برابر 
حمالت ســفته بازانه باشد و مدیریت نوسان 
کاهشــی احتمالی هم باید به گونه ای باشد 
 که طمع ســفته بازان را برای ماندن در بازار

افزایش ندهد.

بازار

پتوی نوزادی

 رشد مشکوک صادرات 
خودرو و قطعه

بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور که توسط 
وزارت صنعت منتشر شده است در 4 ماهه نخست 
سال جاری، صادرات مربوط به حوزه خودرو و 
نیروی محرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
لحاظ ارزش ۵7۱ درصد رشد کرده، این در حالی 
است که رشد صادرات این محصوالت به لحاظ 
وزنی فقط 8۱ درصد بوده است.رشد نزدیک به 
6۰۰ درصدی صادرات مربوط به حوزه خودرو با 
تعجب کارشناسان رو به رو شده است. افزایش 
قیمت ارز مشخصا یکی از دالیل افزایش حجم 
صادرات کشور است . بر مبنای اعالم مسئوالن، 
کل صادرات کشور در این مدت حدود ۱6 درصد 
افزایش رشد داشته است. از آنجا که عمده صادرات 
خودرو به کشورهای همسایه مثل عراق انجام 
می شود با توجه به عدم تغییر سهم بازار این دست 
محصوالت، برخی صاحب نظران حوزه تجارت 
خارجی در خصوص چگونگی تحقق این آمار با 
ابهام مواجه شده اند.به نظر می رسد گمرک ایران 
باید پرونده بررسی دالیل افزایش صادرات حوزه 
خودرو و نیروی محرکه را بار دیگر باز کند. یکی از 
دالیلی که می تواند به عنوان دلیل رشد صادرات 
در این حوزه مطرح شود بحث صادرات مجدد 
کاالهای وارد شده با ارز 4۲۰۰ تومانی است؛ به این 
معنی که ممکن است شرکت های مختلف فعال 
در  حوزه خودرو  کاال را با نرخ 4۲۰۰ تومان وارد و 
بعد از آن به صورت مستقیم محصول وارداتی را به 
کشور عراق که اتفاقا در زمان اجرای اولین سیاست 
ارزی در سال 97 از تسویه با نرخ 4۲۰۰ معاف بود 

صادر کرده باشد.

 نفوذ بیشتر چین 
بر بانکداری جهانی

دفتر چاپ پول چین موفق شده است قراردادهای 
چاپ پول با چندین کشور را امضا کند که این 
مسئله به افزایش نفوذ چین بر بانکداری جهانی 
منجر خواهد شد.بسیاری از منابع آگاه گفته اند 
که صنعت چاپ پول چین در سراسر این کشور 
با به کارگیری بیشترین ظرفیت خود مشغول به 
کار است. یک منبع آگاه که خواسته نامش به 
دالیل امنیتی فاش نشود، گفته است بسیاری از 
کشورها که عمدتا در پروژه جاده ابریشم جدید 
چین نیز حضور دارند، برای چاپ اسکناس خود 
از چین کمک می گیرند و انتشار »یوان« تنها 
 بخشی از فعالیت صنعت چاپ پول چین را تشکیل 

می دهد.
دفتر چاپ پول چین که مقر آن در »شی شنگ« 
شهر پکن قرار دارد، بزرگ ترین چاپ خانه پول 
جهان با ۱8 هزار نیرو است و ۱۰ الیه امنیتی از 
آن محافظت می کنند. این در حالی است که 
همتای آمریکایی این دفتر حدود یک دهم این 
تعداد نیرو دارد و دومین دفتر بزرگ چاپ پول 
جهان به نام »دو ال قو« که در انگلیس مستقر 
است ۳۱۰۰ کارمند دارد.6۰4 کارخانه در صنعت 
چاپ پول چین درگیر هستند و با وجود گسترش 
پرداخت های الکترونیکی و استفاده از کارت های 
اعتباری، تقاضا برای اسکناس و سکه کماکان 
باالست. به گفته لیو، مدیر دفتر چاپ پول چین 
در حال حاضر بخشی از اسکناس های مصرفی 
کشورهای تایلند، بنگالدش، سری النکا، مالزی، 
هند، برزیل و لهستان در چین چاپ و منتشر 

می شود.

بحران ارزی »هند« تشدید شد
روپیه هند، در معامالت اخیر نیز در برابر دالر عقب 
نشست و هر دالر به 7۰.۳9 روپیه رسید.افزایش 
کسری حساب تجاری، خروج گسترده سرمایه 
از هند و همچنین مناقشات بین المللی باعث 
شده است تا ارزش پول ملی هند به طرز بی سابقه 
ای تضعیف شود.وزارت بازرگانی و صنایع هند 
آماری منتشر کرد که به گفته آن، کسری حساب 
تجاری هند در ماه گذشته ۱8.۰۲ میلیارد دالر 
را به ثبت رسانده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدودا 6 میلیارد دالر افزایش یافته است.این 
بزرگ ترین کاهش ارزش روپیه از سپتامبر سال 
۲۰۱۳ محسوب می شود. از تضعیف ارزش لیر به 
عنوان یکی از دالیل تقویت دالر در برابر ارزهای 
نوظهور و روپیه نام برده می شود و این شائبه را 
تقویت می کند که این بحران ممکن است به 

سراسر جهان سرایت کند.

پتوی نوزادی Paya مدل خرگوش

 58,000
تومان

پتوی نوزادی بی بی 
 Capuchin مینک مدل

 116,000
تومان

پتوی نوزادی مدل 45312

 119,000
تومان

حدود 9.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 866 هزار میلیارد ریال در تیر ماه ۱۳97، در کل کشور مبادله شد که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.4 درصد و ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می دهد.در تیر ماه ۱۳97، 
۵۳.4 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است. 
حدود ۱.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱4۲ هزارمیلیارد ریال در تیر ماه ۱۳97، در کل کشور برگشت داده 

شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ درصد و ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد. 

تعداد چک های 
برگشتی افزایش یافت

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛

خبر

  عکس روز

بازارچه و نمایشگاه ایران هنر

استاندار خبر داد:

واگذاری ۳۵۰ پروژه نیمه تمام به سرمایه گذاران
اسـتاندار اصفهان گفت: اگر جنگ، یک جنگ اقتصادی اسـت اصفهـان اولین ضربـه را می خورد چراکه 
نسبت مشکالت در این اسـتان به مراتب نسـبت به دیگر نقاط کشـور بیشتر است.محسـن مهرعلیزاده 
بـا بیـان اینکـه در دو دهه اخیـر در خصـوص سـدها و تونل هـا اقدامـات زیادی صـورت نگرفته اسـت، 
افزود: عملیات احداث سـد کوهرنگ ۳ در سـه نوبت کاری در حال انجام اسـت. مهرعلیزاده در خصوص 
شـیوه های کاهش مشـکالت اظهار کرد: اولین موضوع این اسـت که آب بایـد به این حوزه اضافه شـود 
و بحث دیگر اسـتفاده از پساب هاسـت که باید صنعت را وادار به اسـتفاده از آن کنیم.اسـتاندار اصفهان 
تعیین کشـت جایگزین و کشـت های کـم آب را یکـی از راهکارها دانسـت و تصریـح کرد: طـرح ایجاد 
6۰ هزار شـغل در بخش کشـاورزی تدوین شـده کـه در بخش هایـی همچون کشـت گیاهـان دارویی، 
گیاهـان گلخانه ای و پـرورش ماهی بوده اسـت. وی با انتقـاد از وضعیـت بانک ها و عدم همـکاری آنها با 
صنعت گفـت: در بانک هـا مدیران خوبـی داریم؛ اما یا دسـت آنها بسـته اسـت یا فرهنـگ کاری طوری 
است که متاسـفانه در شـرایط جنگ اقتصادی که وجود دارد، همکاری الزم را ندارند.مهرعلیزاده با ابراز 
نارضایتـی از وضعیت مطالبه وثیقـه برای دریافت تسـهیالت از سـوی بانک ها افزود: اگر یک روسـتایی 
ملک و سـرمایه ای برای تضمیـن دادن و وثیقه داشـت برای گرفتن تسـهیالت مراجعه نمی کـرد. وی با 
تاکید بـر اینکه بانک هـا باید به فکـر راهکاری جدید برای حل مشـکالت باشـند، تصریح کرد: سیسـتم 
بانکی کشـور باید در شـرایط جنگ اقتصادی لبـاس رزم بپوشـد و تصمیمی جدی و سـریع بـرای رفع 
مشـکل صنعتگران و فعاالن اقتصادی بگیـرد. وی با اشـاره به برگزاری سـمیناری در یک مـاه آینده در 
اصفهان گفت: در این سـمینار سـرمایه گذاران جوان بـه کار دعوت می شـوند و پنج هـزار میلیارد طرح 

نیمه تمـام در قالب ۳۵۰ پـروژه به سـرمایه گذاران واگذار خواهد شـد.

معاون مهندسي و ساخت اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان خبر داد:
فاز ۳ آزاد راه شرق اصفهان در انتظار امضاي تفاهم نامه

معاون مهندسي و ساخت اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان با اشاره به پیشنهاد تبدیل سه بزرگراه 
اســتان به آزادراه و دریافت عوارض، گفت: برای قطعه سوم کنارگذر شــرق اصفهان در حال مذاکره با 
سرمایه گذاران و همچنین شهرداري اصفهان هستیم و با امضاي تفاهم نامه ها، در شهریور ماه قرارداد نهایی 
امضا خواهد شد. حمیدرضا امیرخاني اظهار کرد: کنار گذر شرق اصفهان به عنوان یک پروژه آزادراهي به 
طول 9۳ کیلومتر در سه قطعه طراحي شده که قطعات اول و دوم با توجه به حضور سرمایه گذار و انتخاب 
پیمانکار در حال انجام بــوده و 64 کیلومتر از این پروژه را به خود اختصــاص مي دهد.وی افزود: مطابق 
برنامه ریزي اعالم شده قرار است تا پایان شهریور 97، قطعه یک کنار گذر شرق به بهره برداري می رسید 
و قطعه دوم نیز تا پایان سال جاري یا نهایتا خرداد ســال آینده قابل بهره برداري خواهد بود که علت این 

تاخیر ممکن است در بحث تامین سوخت  ماشین آالت و قیر باشد.   

با تمديد گواهينامه هاي CARES و CE MARK صورت گرفت؛
تایید محصوالت ذوب آهن اصفهان برای صادرات به اتحادیه اروپا

با انجام دو دوره ممیزي خارجي که به مدت ۵ روز در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت، گواهینامه CARES جهت 
صادرات میلگرد به انگلستان و کشورهاي حاشــیه خلیج فارس و همچنین گواهینامه  CE MARK به منظور 
صادرات محصول به کشورهاي عضو اتحاد اروپاتمدید اعتبار شد.شیرین پرور، مدیر کیفیت فراگیر  ذوب آهن 
اصفهان ضمن اعالم این خبر افزود: ممیزي سه روزه تمدید گواهینامه CARES طی روزهاي ۱۵ الي ۱7 مرداد 
ماه توسط سرممیز موسســه مذکور  و در مدیریت هاي مرتبط صورت گرفت که با توجه به عدم مشاهده هیچ 
گونه عدم انطباقي گواهینامه CARES تمدید اعتبار شد. در جلسه اختتامیه این ممیزي که با حضور معاونین 
مدیرعامل و مدیران بخش هاي مرتبط  شرکت برگزار شد،  سرممیز موسسه  CARES ضمن ابراز رضایت کامل 
از عملکرد شرکت در این ارتباط ، ذوب آهن اصفهان را به یک دانشگاه بزرگ تشبیه کرد.ذوب آهن اصفهان تنها 

دارنده گواهینامه CARES در ایران مي باشد .

سکه تمام 
بهار آزادی

3,777,000
تومان

1,761,000نیم سکه
تومان

891,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

292,490
تومان

      قیمت سکه و طال

دریچه

»بنزین« از جمله کاالهایی اســت کــه این روزها 
حاشــیه های داغی دارد؛ از شایعات مربوط به قاچاق 
تا شایبه های گران فروشی و هراس از  سهمیه بندی 
موجب شــده تا اتفاقات عجیــب و غریبی در پمپ 
بنزین های کشور رقم بخورد. بنزین از جمله کاالهایی 
است که طی چند سال گذشته، عرضه و تقاضای آن 
دچار فراز و فرودهای بســیار بود؛ از طرح پر حرف و 
حدیث سهمیه بندی بنزین تا احتمال گرانی و نایاب 
شدن آن، از جمله سناریوهایی بود که حتی موجب 
ایجاد برخی ناآرامی ها و التهابات در برخی از شهرهای 
ایران شد. هر چند در این مدت، دولتی ها بارها اعالم 
کرده اند که برنامه ای برای گرانی یا ســهمیه بندی 
بنزین ندارند، اما در مقابل مردم اعتمادی به این حرف 
نداشته و ظاهرا خود را برای هر اتفاقی در زمینه عرضه 
بنزین آماده می کنند. در این گزارش به بررسی برخی 
از رخدادهای عجیب و غریب این روزهای بازار بنزین 

کشور می پردازیم.
سهميه بندی؛ از شايعه تا شايعه

اگر چه چند سالی است که ســهمیه بندی بنزین با 
گرانی چند باره آن به فراموشــی سپرده شده است، 
اما اخیرا با طرح تعویض کارتخوان های ســوخت در 
جایگاه ها، مجددا این شایعه بر سر زبان ها افتاد و حتی 
در حیطه ای وسیع تر شایعه شد که بنزین در ایران 
نایاب خواهد شد. این مسئله موجب شد تا برخی از 
شهرهای شمالی چند روزی دارای صف های طویلی از 
ماشین ها برای زدن بنزین شوند. در نهایت این شایعه 
هیچ دستاوردی به جز مصرف باالی یک باره بنزین و 
نیز التهاب بی نتیجه، نداشــت. هر چند در روزهای 
اخیر کمبودهایی در عرضه بنزین سوپر در جایگاه ها 
مشاهده شد اما این کمبود قرار است تا پایان مرداد ماه 

به صورت کامل رفع شود.
خريد و فروش شبانه کارت سوخت

نکته عجیبی که این روزها در برخی از پمپ بنزین های  
کشور مشاهده می شود، خرید و فروش کارت سوخت 
در جایگاه هاست. بررسی ها نشان می دهد در برخی 
اســتان های مــرزی، دالالن، کارت های ســوخت 
خریداری شده از شــهروندان با قیمت  ۵۰، 6۰ هزار 
تومان را با قیمتی بسیار باالتر به قاچاقچیان سوخت 
می فروشــند و از این راه، به کســب درآمد و خروج 
غیرقانونی ســوخت اقدام می کنند؛ هر چند شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هر گونه خرید و فروش 
کارت سوخت را غیر قانونی اعالم کرده است. در این 

اطالعیه آمده است : کارت های هوشمند سوخت، فاقد 
تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است؛ ضمنا 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هیچ برنامه ای 
برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت 
ندارد. همچنین بنابر اعالم این شرکت در صورتی که 
تعداد غیرمتعارف کارت ســوخت توســط اشخاص 
حمل شــود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان های 

ذی صالح است.
بنزينی که بوی قاچاق می دهد

بنزین ایران بعد از »ونزوئال « ارزان ترین بنزین عرضه 
شده در دنیاست. این موضوع نگرانی هایی را در زمینه 
قاچاق ایجاد کرده اســت. این روزها همه مسئوالن 
نگران افزایش میزان مصرف بنزین در کشور هستند 
و بر این باورند که مصرف روزانه بنزین در کشور روند 
صعودی داشته است. این مسئله در حالی است که با 
باال رفتن قیمت دالر در داخل، باز هم قاچاق سوخت 
به جمع سودآورهای اقتصاد ایران پیوسته است. این 
امر نگرانی هایی را ایجاد کرده اســت؛ نگرانی از این 
بابت که بخشی از بنزین مصرفی کشور وارداتی است 
و با ادامــه این روند مصرفی، دولت مجبور اســت در 
شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی، دالرهای 
بیشتری را جهت واردات این ماده سوختی هزینه کند. 

به تازگی رییس فراکسیون کارگری طی مصاحبه ای 
اعالم کرد: بخشــی از مصرف سوخت در کشور، بوی 
قاچاق می دهد. »علیرضا محجوب« بیان کرد: مصرف 
فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و 
خروج از مرزها را می دهد! بر اساس برآوردها، حاشیه 
سود 6۰۰ تا 7۰۰۰تومانی برای قاچاق بنزین ایران به 
کشورهای همسایه متصور است. این نگرانی از جمله 
مواردی است که احتمال گران شدن بنزین را افزایش 
داده است و در سناریوی غالب تری، سهمیه بندی را 

روی میز مدیریت بحران مصرف بنزین قرار می دهد.
بنزين دو نرخی می شود؟

مصرف بنزین در کشور در حالی رو به فزونی است که 
از طرفی دولت توجه کافی به اجرای سیاســت های 
کنترلی مصرف نداشته و از سوی دیگر از زمان روی 
کار آمدن دولت تدبیــر و امید تاکنون، با وجود اجازه 
قانونی، هیچگونه افزایش قیمتی در راســتای واقعی 
کردن قیمت حامل های انرژی )در راســتای کاهش 
سهم یارانه ای دولت( انجام نشده است. از آنجا که به 
گفته کارشناسان، یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل 
مصرف، قیمت است، نمی توان ارزانی قیمت بنزین را 
در مصرف باالی آن بی تاثیر دانست. اخیرا بحث بنزین 
دو نرخی بین برخی از بهارســتانی ها و البته محافل 

کارشناســی کلید خورد و با اعالم شــرکت پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی مبنی بر الزام اســتفاده 
دارندگان خودرو از کارت سوخت شخصی، احتمال دو 
نرخی شدن بنزین قوت گرفت. با وجود این گمانه ها،  
»بیژن زنگنه« وزیر نفت، آب پاکی را روی دست همه 
ریخت و تاکید کرد: دو نرخی شدن قیمت بنزین شایعه 
است و فعال درباره این موضوع چیزی در دولت تصویب 
نشده است. در همین حال »حسام الدین آشنا« رییس 
مرکز بررسی  های اســتراتژیک ریاست جمهوری در 
نشست »بررســی گزینه  های جدید سیاست یارانه 
بنزین« که ۱۰ تیر ماه سال جاری برگزار شد، گفته 
بود:  درصورت عدم کنترل وضعیت فعلی رشد مصرف، 
کشور مجددا نیازمند واردات بیشتر خواهد بود. با این 
وضعیت، رشد شتابان مصرف بنزین ادامه دارد و در 
صورتی که تولید و مصرف را با هم هماهنگ نکنیم، 

وارد دوره  ای با کمبود فزاینده مواجه  خواهیم شد. 
به نظر می رسد دولت به زودی مجبور است در عرصه 
تولید و عرضه بنزین تصمیمات مهمی بگیرد. مطمئنا 
وضعیت فعلی عرضه بنزین نمی تواند دوام چندانی 
داشته باشــد  و با توجه به محدودیت منابع دولت به 
دلیل تحریم ها، احتماال بنزین در آینده سهمیه بندی  

یا  دو نرخی عرضه خواهد شد.

ازسهمیهبندیتاداللی
حاشيه های پر رنگ  تر از متن برای بنزين؛ مرضيه محب رسول
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آقایخاص،رویاستیجبرجمیالدمیخواند

پیشنهاد سردبیر:

مدیر اجرایی سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با بیان 
اینکه جشنواره باید به صورت هوشــمندانه شبکه سازی و جریان سازی کند، گفت: 
انتظار می رود پس از برگزاری سی و یک دوره این جشــنواره، ایران پایتخت تولید 

فیلم کودک و نوجوان شود.
»محمد عیدی« ضمــن ارائه دیدگاه خود درخصوص ســی و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، جشنواره را محصول فرآیند هنری دانست 

و اظهار کرد: محصول یک فرآیند هنری، در جشنواره بروز و ظهور پیدا می کند.
وی با بیان اینکه دیدگاهمان از ابتدا این بود که جشــنواره نقطه پایان نیست، ادامه 
داد: جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان پایانی برای آغاز است؛ زیرا 
پوستر سی و دومین دوره این جشنواره بین المللی در اختتامیه جشنواره سی و یکم 
شکل می گیرد؛ اگر دیدمان به جشنواره همین باشد و جشنواره به صورت هوشمندانه 

شبکه سازی و جریان سازی کند، به هدفی که در نظر داریم دست پیدا می کنیم.
جشــنواره باید ظرفیت های بومی اصفهان را 

بین المللی کند
عیــدی با بیــان اینکــه جشــنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان یک رویکرد بین ا لمللی اســت، 
افزود: حضور و بروز جشــنواره به صورت ســالیانه باید 

در اصفهان ثمر نیک را هم به دنبال داشــته 
باشــد تا ظرفیت های بومــی اصفهان را در 

 ، یــس مه نو فیلم نا
به خصــوص بــا موضوع 

کــودک و نوجــوان به امر 
بین المللــی تبدیل 

کند و اصفهان به 

مرکز جریانی در فیلم کودک و نوجوان تبدیل شود؛ زیرا تا کنون این موضوع حتی 
در کشور هم اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد: انتظار می رود پس از برگزاری ســی و یک دوره جشنواره بین المللی 
فلم های کودکان و نوجوانان، ایران پایتخت تولید فیلم کودک و نوجوان شود؛ تحقق 
این امر نیازمند برنامه ریزی فرآیند محور اســت، به این معنا که جشنواره از حالت 

نقطه ای خارج و تبدیل به یک فرآیند شود.
استفاده از ظرفیت های اصفهان در جهت تقویت جشنواره

مدیر اجرایی سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: 
به منظور تبدیل جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به یک فرآیند، نیاز است 
که ظرفیت های اصفهان بیش از پیش دیده شــود. در صحبت هایی که با دبیرخانه 
جشنواره در تهران در این خصوص انجام دادیم، تفاوتی در این زمینه وجود نداشت و 
فقط بحث بر سر این بود که بتوانیم به سمتی برویم که بیشترین سرمایه اجتماعی را 
در اصفهان که در بطن و متن جامعه مدنی شکل گرفته، برای جشنواره ایجاد کنیم؛  

به گونه ای هدفمند به ســمت تقویت از طرف دیگــر، ظرفیت هایمان را 
جشنواره ببریم.

جشــنواره باید در طول 
سال جاری باشد

وی اضافه کرد: مضیقه 
مالی، دیون سال گذشته 
و اعتبارات تخصیص یافته به امسال 
به گونه  برجســته ای ما را دچار 
مشــکل کرد؛ اما شــهردار 
اصفهــان تاکید 
بر  زیــادی 

تقویت ظرفیت ها و تبدیل جشنواره به فرآیند دارد. همچنین شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز لوایحی در جهت صنایع خالق، به خصوص توسعه صنعت سینما با رویکرد 
کودک و نوجوان ارائه کرده  که تسهیل گر موضوع است. وی ابراز امیدواری کرد که 
زمینه ای فراهم شود تا بتوانیم در آینده »جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان« را در 
طول سال تداوم ببخشیم .عیدی گفت: درســت است زمان برگزاری جشنواره یک 
هفته اســت، اما باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که فرآیند جشنواره در طول سال 
جاری و ساری باشد. رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: زمانی که گفته می شود جشنواره محصول یک فرآیند است، بنابراین باید 
به سمتی برویم که در طول سال سینمای کودک داشته باشیم و ایده آن هم خیلی 
دور و دیر نیست. باید ظرفیتی داشته باشیم تا آثار سینمایی حوزه کودکان را خلق 

کنیم که همین موضوع بسترساز جشنواره های پر محتوای دیگری هم خواهد شد.
انتقال حس جشنواره به مناطق پانزده گانه شهر

وی با اشاره به برنامه های جانبی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، خاطرنشان کرد: قاعدتا هر جشنواره ای در جهان برنامه های جنبی هم 
دارد. نگاه ما به جشنواره امســال، با توجه به این نکته است که یک هسته و ستون 
فقرات اصلی دارد و »چهارباغ« مرکز رویدادهاست؛ بخشی هم به صورت کارگاهی 
در مکانی دیگر  خواهد بود، اما نظرمان این بوده است که به احترام حقوق فرهنگی 
شــهروندان اصفهانی، زمینه حضور مخاطبان را از مناطق پانزده گانه شــهری در 
سینماهای محل اکران فیلم های کودکان و نوجوانان نیز فراهم کنیم و به نوعی حس 

جشنواره را به مناطق پانزده گانه ببریم.
زمینه حضور همه شهروندان در سینماها فراهم است

مشاور شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
مورد مکان اکران فیلم ها گفت: برنامه ها و فیلم های کودک، حس نوستالژیک دارند و 
زمینه  را برای حضور شهروندان مناطق پانزده گانه شهر در سینماها فراهم کرده ایم. 
حضور شــهروندان از مناطق پانزده گانه در ســینما، موجب پر کردن اوقات فراغت 
خانواده ها می شود. رفتن به سینما آیتم تفریحی بسیار هنجارمندی است و باید در 

سبد اوقات فراغت خانواده ها قرار گیرد.
عیدی در پاسخ به این پرسش که در ســی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، چه حمایتی برای فیلم سازان اصفهانی لحاظ شده  است، اظهار 
کرد: شهرداری اصفهان زمینه ای را فراهم کرده اســت تا تعدادی از آثار تولید شده 
در این زمینه که داوری شــده اند در فضای رقابتی قرار گیرند. تالشــمان این است 
زمینه ای فراهم کنیم تا فیلم های ساخته شده را در ایام جشنواره به نمایش بگذاریم 
و اگر فرصت نمایش همــه فیلم ها به وجود نیامد، فضایی ایجــاد کنیم تا با تفکری 
فرآیندمحور در امتداد جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و با حضور 

داوران اصفهانی، فیلم های ساخته شده به نمایش گذاشته شوند.
برنامه ریزی سی ویکمین جشنواره با مردم و برای مردم

وی در مورد حضــور حداکثری کــودکان و نوجوانان به عنــوان داور و خبرنگار در 
جشنواره سی و یکم، نسبت به سال گذشــته، خاطرنشان کرد: زمانی که صحبت از  
برنامه ریزی با مردم یا برای مردم می شود، در حقیقت موجب ایجاد دو رفتار می شویم. 
امسال تصمیم گرفته ایم برنامه ریزی ســی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان ونوجوانان با مردم باشد؛ زمانی که چنین نگاهی داریم طبیعتا سطح پوشش 
ما نســبت به مخاطب کودک و نوجوان که صاحبان و مخاطبان اصلی این جشنواره 
هســتند، رویکرد دیگری به خود می گیرد. مدیر اجرایی ســی ویکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده با 

نگاه مشارکت جویانه برنامه ریزی های با مردم را در همه ابعاد و اضالع تقویت کنیم.

جشنوارهبایدظرفیتهایبومیاصفهانرابینالمللیکند
مدیر اجرایی سی ویکمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان:

به بهانه انتشار لیست پرمخاطب ترین آثار دهه 90؛

آیا باید از ادبیات امروز ایران 
ناامید بود؟

به تازگی نتایج پژوهشی منتشر شــده است که پرمخاطب ترین 
آثاِر ادبی انتشار یافته در دهه ۹۰ شمسی را فهرست کرده است. 
برمبنای این پژوهش می توان گفت که دیگر باید از ادبیات امروز 

ایران ناامید بود!
 درصدر این جدول آثاری مانند »قهوه ســرد آقای نویسنده«، 
»پاییز فصل آخر سال اســت«، »قیدار«، »طریق بسمل شدن« 
و »بنی آدم« قــرار دارند. یک نکتــه جالب توجــه درباره این 

جدول این است که بزرگ ترین عددهای 
آن، یعنی تیــراژ صدهزارتایی در یکی از 
آثار و پنجاه و شــصت هزار تایی در باقی 
کتاب ها در مقایســه با تیراژ کتاب های 
داســتانی پرفروش در زبان هایی مانند 
انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و آلمانی 
بسیار ناچیز اســت. یک پاسخ محتمل 
به این موضوع می تواند این نکته باشــد 
که متکلمان به زباِن مثال  انگلیســی یا 
اسپانیایی، با متکلماِن به زبان فارسی، از 

حیث تعداد اصال ارتباطی با هم ندارند- تنها جمعیِت کشورهای 
آمریکا، کانادا و انگلیس را با جمعیت ایران مقایســه کنید -؛ به 
همین دلیل اســت که تعداد کتابخوان های زبان فارسی کمتر 
است. البته این سخن درست اســت، اما مثال متکلمان به زباِن 
آلمانی هم چندان بیشــتر از فارســی زبان ها نیستند؛ اما تعداد 
خوانندگان به این زبان، بیش از خوانندگان به زبان فارسی است.  
از تیراژ کتاب ها بگذریم که به هیچ وجه نشانه کیفیت کار نیست؛  
زیرا کیفیت آثار پر فروش دهه ۹۰ در ایران بسیار نا امیدکننده 
 است. مثال مقایســه کنید »بنی آدم« و »طریق بسمل شدن« از 
»محمود دولت آبادی« را با »کلیــدر« او که بحق از بزرگ ترین 
رمان های زبان فارسی اســت؛ دو کتاِب اخیر دولت آبادی  هیچ 
ارزشــی به مجموعه آثار او نیفزوده اند. همیــن موضوع درباره 
»قیدار« و »رهش« از »رضا امیرخانی« هم صادق اســت که در 
بهترین حالت در مقایســه با »من او« بسیار نا امید کننده است. 
اما اگر از کســانی که پیش از این استعداد خود را در نویسندگی 
نشان داده اند بگذریم، آثاری در این میان پر فروش شده اند که 
بیش از هر چیز نشانگر بی اســتعدادی محض نویسنده هستند؛ 
مثال رمان »پاییز فصل آخر ســال اســت« از »نسیم مرعشی«، 
ملغمه ای اســت غیر قابل تحمل از کلیشــه های پوسیده چند 
دهه قبل - پاییــز در عنواِن یک داســتان، آن هــم در چنین 
 عنوان سانتی مانتالیستی، یادآور چه کســی می تواند باشد جز

فهیمه رحیمی-؛ حتی در طراحــی جلد هم برج  
ایفل آمده که حتــی در رمان های 
عامه پســند فرانســوی هــم دیگر 
با چنیــن طراحی جلــدی مواجه 
نمی شویم! نتیجه این پژوهش بیش 
از هر چیز نشان دهنده دو امر است؛ 
نخســت اینکه ما در چرخه ای باطل 
افتاده ایــم کــه در آن خوانندگان 
ســطحی، بی ســواد و فاقد ذوق و 
فهم ادبی به آثــاری کمتر از ضعیف 
توجه نشــان می دهند و همین هم نویسندگان 
بی استعداد - یا حداقل داستان های ضعیف - را برجسته می کند 

وآن هــم به نوبه خــود، خوانندگان 
را خرفت تر می کنــد. از طرف دیگر، 
این موضوع  نشــانه این اســت که 
دیگر، به خالف دهه های قبل که آثار 
برجسته ای نظیر بهترین آثار محمود 
دولت آبادی و رضا امیرخانی منتشــر 
و دیده می شدند، آثار ادبی یا منتشر 
نمی شوند یا دیده نمی شوند.در بند اول 
گفتیم که نابغه از این جهت نابغه است 
که در هر چند قرن، یکی مانند او ظهور 
می کند و اگر بیش از این بود، نه نابغه 

که یکی مانند نسیم مرعشی بود؛ ممکن است از این سخن چنین 
نتیجه گرفته شود که این ضعف در داستان ها عجیب نیست؛اما 

این نتیجه گیری بسیار عجوالنه است. 
در ادبیــات آمریکایی و اروپایــی هم امروز کســانی در ردیف 
»مارکز«، »سالینجر« و ... نیســتند، اما آثار متوسطی که نوشته 
می شوند به معنای دقیق کلمه »متوسط« هستند؛ یعنی حداقل 
کیفیت یک اثر ادبی در آن ها وجود دارد و فقط بارقه های نبوغ 
است که در آن دیده نمی شود.  اگر نویسندگان امروز روسی مانند 
»تولستوی« و »داستایفسکی« نیستند، حداقل جزو نویسندگانی 
هم قرار ندارند که رمانشان بیشتر ترحم انسان را برانگیزد. مسئله 
در ادبیات ایراِن امروز این اســت که همه میان مایه هستند و در 
شهر کوران، اگر یک اثر خوب هم نوشــته شود - مثال »آهسته 
وحشی می شوم«  تالیف »حسن بنی عامری« را در نظر بگیرید که 
بسیاری نام او را هم نشنیده اند - ، در هیاهوی غراب های بدصدا 

دیده نمی شود و نویسنده هم به کنج عزلت خود 
پناه می برد. درست است که در 
هر قرنی، اگر مردمــاِن آن قرن 
خوش شانس باشــند، یک نابغه 
ظهور می کند، اما حد اقل مردمان 
حق دارند انتظار داشته باشند که 
نویسندگان، حداقلی از استعداد 
و کیفیت را داشته باشند؛ چیزی 
 که ما در ایــران دهه نــود از آن

 محروم هستیم.

جزئیات کنسرت »مهران مدیری« مشخص شد
آقای خاص، روی استیج برج میالد می خواند

»مهران مدیری« را می توان جزو هنرمندان همه فن حریف دانست؛ زیرا عالوه بر بازیگری، اجرا 
و کارگردانی، خوانندگی را هم تجربه کرده و در این زمینه ها به اندازه بازیگری موفق بوده است. 

نخستین کنسرت مهران مدیری بهمن ماه سال 83 در تهران برگزار شد. این هنرمند کشورمان 
1۰ ســال پیش در یک گفت وگو درباره نحوه ورودش به دنیای موسیقی گفت: همیشه برای 
خودم می خواندم که اصال رسمی و جدی نبود؛ ولی تشویق های »فردین خلعتبری« موجب 
شد خواننده شوم و فعالیتم را در این عرصه گسترش دهم. مدیری همچنین درباره آشنایی 
خود با مرحوم »بیات« گفت: آشــنایی من با مرحوم بیات از طریــق فردین عزیز بود که 
همکاری ما با ایشان شکل گرفت. بعد از مدتی نیز به گروه موسیقی کوبه ای »دارکوب« 
پیوستم و کنسرت بزرگی را به یاد زنده یاد »خسرو شکیبایی« در سالن وزارت کشور اجرا 
کردیم. مدیری خوانندگی تیتراژ سریال هایی چون هم نفس، مهر و ماه، باغ مظفر، قهوه 
تلخ ، دورهمی و زعفرانی را برعهده داشته است. در جدیدترین رویداد خوانندگی، این 
بازیگر توانا 31 مردادماه در سالن همایش های برج میالد به روی صحنه می رود. بلیت 
فروشی این کنسرت از ساعت 1۲ پنجشنبه ۲۵ مرداد آغاز شد که با استقبال خوب 
مخاطبان همراه بود. این کنسرت با وجود اینکه خیلی دیر به جدول بلیت فروشی 
رسید، پس از چند ساعت سولداوت شد. در این اجرا نیما حمیدی )نوازنده درامز(، 
جابر خدایاری )نوازنده پرکاشــن(، بابک ریاحی پور )نوازنده گیتارباس(، مسعود 
همایونی )نوازنده گیتار الکتریک(، ســامان احتشــامی )نوازنده پیانو( و ساسان 
هاشمی )نوازنده کیبورد(، اعضای ارکستر مهران مدیری هستند. در این کنسرت 

قرار است از اپلیکیشنی هم رونمایی شود.

»ناصر ارمنی«،  اثر رضا امیرخانی تجدید چاپ شد
انتشارات »کتاب نیستان«، چاپ شانزدهم کتاب »ناصر ارمنی« را روانه بازار نشر کرد.

»ناصر ارمنی«  تنها مجموعه داســتانی اســت که از »رضا امیرخانی« منتشــر شــده است؛ زیرا 
این نویســنده را بیشــتر با رمان  هایش می شناســند. زبان امیرخانی در این مجموعه، جذابیت  
آثار داســتانی بلند او را دارد و ظرافت هایی که او در ســوژه و نوع نــگاه و پایان بندی های خاص 
داســتان هایش به کار می برد، آنها را دارای ســبک و ســیاق منحصر به فردی کرده است. زمان 
همه داســتان های این مجموعه زمان حــال و اتفاق های رخ داده در آن، تماما اتفاق هایی اســت 
کــه در روزگار معاصر رخ می دهد. زمزم ، انگشــتر ، رتبــه قبولی،  یک پژوهش خشــن، کوچولو، 
 ناصر ارمنی،کمال، ســه نفر، خیابان، ســال نو و گوش شنوا عناوین داســتان های این مجموعه 

هستند.

تهیه کننده سریال »ساخت ایران۲« با اشاره به دانلودهای غیرقانونی این مجموعه بیان کرد که فروش آن چندان رضایت بخش نبوده است. »منصور سهراب پور« از 
تهیه کنندگان سریال »ساخت ایران ۲« درباره وضعیت تولید این مجموعه که به کارگردانی »برزو نیک نژاد« در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود، بیان کرد: تاکنون 
حدود ۱۳ قسمت از این مجموعه توزیع شده و حدود ۱0 یا ۱۱ قسمت دیگر باقی مانده است.به گفته وی، احتماال مجموعه ۲4 قسمت باشد و به همین دلیل توزیع آن تا یک 
یا ۲ ماه دیگر ادامه دارد.وی درباره وضعیت فروش این مجموعه نیز یادآور شد: اکنون شبکه نمایش خانگی دچار یک معضل اساسی است و آن همان دانلودهای غیرقانونی است 
و متاسفانه به همین دلیل فروش مجموعه ما هم خیلی رضایت بخش نبود. سهراب پور در پایان اظهار کرد: از طرف دیگر وقتی قسمت جدیدی از یک سریال در شبکه نمایش خانگی 
توزیع می شود، همان روز شبکه های ماهواره ای آن را نشان می دهند و اینها معضالتی است که برای صاحبان آثار در شبکه نمایش خانگی وجود دارد. سریال »ساخت ایران« در فصل دوم به 
کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی منصور سهراب پور و امیر پروین حسینی ساخته می شود. محمدرضا گلزار، امین حیایی، سحر دولتشاهی، سارا بهرامی، مهران احمدی و محسن 
کیایی از جمله بازیگران این سریال هستند. داستان فصل دوم این سریال در ادامه داستان فصل اول است؛ جایی که دکتر مخترع تصادف می کند و ساک همراه او که حامل اختراعات 

جدید در علم بشریت است دست فرد التی به نام غالم می افتد و او به دلیل دست یافتن به این اطالعات ارزشمند به خارج کشور می رود ولی هیچ کس نمی داند که او دکتر واقعی نیست.

پس از پخش ۱۳ قسمت؛

ت ایران ۲«
توزیع »ساخ

 
 ۲ ماه دیگر ادامه دارد
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داغ ترین سیاره جهان رصد شد

پیشنهاد سردبیر:

با ویژگی جدید »اینستاگرام« آشنا شوید
شبکه های اجتماعی در عصر حاضر پیشرفت های چشمگیری داشته اند و همین موضوع، 
زمینه رویکرد مردم به این فناوری را تغییر داده و موجب شده که استقبال بسیار خوبی از 
شبکه های اجتماعی صورت گیرد. یکی از شبکه های اجتماعی بسیار موفق که کاربران آن 
نیز روز به روز در حال افزایش هستند، شبکه اجتماعی »اینستاگرام« است. دلیل اصلی 
موفقیت سریع این شبکه اجتماعی، استفاده از قابلیت های جدید و به روزرسانی های مکرر 

با قابلیت ها و ویژگی های جدید است.
در همین رابطه به تازگی ویژگی جدیدی به اینســتاگرام اضافه شده که طی آن کاربر 
قادر است با اســکن کردن یک صفحه خاص به وسیله قابلیت اســکن یا همان کیو آر 

کد، آن را فالو کرده یا وارد پیج مورد نظر 
شود. کاربرانی که به تازگی اینستاگرام 
خود را آپدیت کرده باشند در صفحه 
اصلی خود یک گزینه کوچک اسکن 
مشــاهده می کنند. کاربر با استفاده 
از گزینه اسکن هم قادر است بارکد 
صفحه خود را به اشــتراک بگذارد و 
هم می تواند بارکد صفحات دیگر را 

شناسایی کند.

لوگوی هر کمپانی نشان هویت آن است که در اکثر مواقع موجب می شود کاربر در نگاه اول، متوجه شود که آن لوگو مربوط به کدامین کمپانی است؛ این امر به افزایش اعتبار و محبوبیت هر کمپانی 
می تواند کمک بزرگی کند. تمام شرکت ها و کمپانی ها یک نام خاص دارند که ثبت شده است و سایر کمپانی ها هرگز نمی توانند به صورت قانونی از آن نام استفاده کنند. اما عالوه بر این، شرکت ها دارای 
یک لوگو نیز هستند که در واقع شاید بتوان گفت شکل گرافیکی نام شرکت محسوب می شوند. بر خالف نام، لوگوی کمپانی های مختلف هر از چند گاهی تغییر می کند و لوگوی جدیدی روی محصوالت 

جدید ثبت می شود. در این گزارش به کمپانی های تولید کننده اسمارت فون پرداخته شده است که با لوگو های مختلفشان نیز آشنا می شویم. 

سامسونگ
چندین سال قبل بود که »سامسونگ« تنها محصوالت و اسمارت فون های بسیار ساده و اغلب با کیفیت پایین را تولید می کرد؛ اما 
اکنون با جرات می گوییم که سامسونگ تبدیل به غول بی شاخ و دم بازار شده است و محصوالتی را روانه بازار می سازد که توان رقابت 
با اسمارت فون های پرچم دار بازار را دارند و حتی می توانند آن ها را شکست دهند. لوگوی این شرکت نیز از ابتدا همین بیضی آبی 
رنگ نبوده و تغییرات نسبتا زیادی را به خود دیده است. واژه سامسونگ در زبان کره ای به معنی »سه ستاره«  است که در ابتدا نیز 
لوگوی این شرکت از سه ستاره تشکیل شده بود و پس از چند سال دوباره در یک لوگوی جدید شاهد این سه ستاره بودیم که این 
ستاره ها تا سال ۱۹۹۲ در کنار واژه سامسونگ قرار گرفته بودند. اما در سال ۱۹۹۳ لوگوی سامسونگ با سه ستاره خداحافظی کرد و 
بر یک بالین »آبی« رنگ نشست و این بالین تا اندازه ای راحت بوده که تاکنون این لوگو تبدیل به آرم رسمی این شرکت شده است.

ال جی
تاریخ » ال جی« از سال ۱۹۵۸ آغاز می شود؛ زمانی که یک شرکت کوچک در حوزه مواد شیمیایی کمپانی »گولد استار« را تاسیس  کرد و به 
تولید تجهیزات خانگی و برنامه های این حوزه پرداخت و کم کم گسترش وسیعی را به خود دید و توانست رادیو و تلویزیون های مختلفی را تولید 
نماید. در سال ۱۹۹۷ واژه گولد استار مخفف شد )حرف اول هر واژه( و ال جی نام گرفت و لوگوی »قرمز« رنگی را به خود دید که نشان گر چهره 
خندان انسان بود و این لوگو تا سال ۲۰۱۴ همچنان پا برجا بود و در سال ۲۰۱۴ نیز یک تغییر بسیار جزیی را به خود دید. در حال حاضر نیز با 

این شکل و شمایل روی دستگاه های جدید ثبت می شود.

نوکیا
تاریخ »نوکیا« به چوب و درخت باز می گردد؛ بعد از 

آن شروع به ساخت محصوالتی بسیار خوب در زمینه سیم و الکترونیک کرد و بعد از آن نیز تصمیم گرفت وارد حوزه ابزار های الکترونیکی 
نظیر تلفن های همراه شود که در این زمینه نیز بسیار موفق عمل کرد. تولید تلفن همراه در این کمپانی از سال ۱۹۶۰ آغاز شد و در این 

مدت نیز لوگو های مختلف زیادی را به خود دید .

اپل
یکم آوریل ۱۹۷۶ تاریخ تولد کمپانی صاحب نام »اپل« است که لوگوی اولیه آن » نیوتون« را نشان می داد که زیر درخت 
سیب نشسته است و کتاب می خواند. سپس یک سال بعد لوگو کامال تغییر کرد و تبدیل به یک سیب گاز زده و رنگارنگ 
شد که از همان ابتدا کاربران نمی دانستند که این لوگو گیالس است یا سیب. در سال ۱۹۹۹ نیز اپل دوباره تغییراتی 

را در لوگوی خود اعمال کرد و تاکنون محصوالت این شرکت به وجود چنین لوگویی در بخش پشتی خود می بالند.

سونی
شاید بتوان گفت که »سونی« در زمینه لوگو زیاد تنوع را دوست ندارد؛ زیرا در شروع کار یک لوگوی عجیب و قرمز رنگ داشت و بعد 
از دو سال در ۱۹۵۷ لوگوی خود را تبدیل به آرم فعلی خود کرد. از آن زمان تاکنون از همان لوگو استفاده می کند که ساده و شکیل 

است و تقریبا اغلب افراد با آن آشنا هستند.

آپدیت

گوگل حالت محرمانه را به اندروید Gmail اضافه کرد
گوگل در ماه مه یک آپدیت با حالت محرمانه )Confidential Mode( برای نســخه 
دسکتاپ Gmail منتشر کرد و حاال این حالت به اپلیکیشــن های اندرویدی آن اضافه 
شده است. حساب کاربری رسمی گوگل در توئیتر، رسیدن این حالت به اپلیکیشن ها را 
اعالم کرده است. با استفاده از این حالت  می توانید زمانی را برای ایمیل مشخص کنید تا 
گفت وگوی شما با کسی که ایمیل را برایش فرستاده اید به صورت اتوماتیک حذف شود و 
دسترسی غیرمجاز به اطالعات رد و بدل شده شما وجود نداشته باشد. برای فعال کردن 
این قابلیت باید روی دکمه ایمیل جدید کلیک کنید و پس از آن از قســمت ســه نقطه 
تنظیمات، گزینه تازه اضافه شده »Confidential Mode« را انتخاب کنید. با انتخاب 
کردن این حالت می توانید برای ایمیل خود، تاریخ انقضا و یک کلمه عبور مشخص کنید. 
در حالی که کاربران Gmail هیچ مشکلی برای باز کردن پیام های محرمانه خود نخواهند 
داشت، مشتریان غیرجیمیلی باید رمز عبور ایمیل دریافت کنند تا با یک پورتال وب امن 
وارد ایمیل خود شوند. نکته دیگر این است که  وقتی ایمیل برای مخاطب فرستاده شد، 

دیگر نمی توان زمان نابود شدن آن را تغییر داد.
ویژگی جدید این ســرویس در حال حاضر بدون آپدیت کردن اپلیکیشــن Gmail در 
دسترس است. Gmail هنوز به ســؤاالت درباره زمان ارائه این حالت برای دستگاه های 
 iOS خبر نداده؛ اما به صورت رسمی اعالم کرده اســت که این حالت به گوشی های اپل 

خواهد رسید.

گوگل می داند کجا هستید؛ حتی اگر نخواهید!
حتی اگر تاریخچه مکان یا لوکیشن گوشی خود را غیرفعال کنید، برخی برنامه های 
گوگل بدون اجازه شــما به ذخیره اطالعات مکان هایی کــه می روید، می پردازند. 
اگرچه شما به گوگل اجازه ثبت مکان هایی که می روید را نداده باشید اما این شرکت 
می خواهد بداند شما کجا هستید! طبق بررسی اسوشیتدپرس مشخص شد بسیاری 
از خدمات گوگل، به اطالعات مکان هایی که به آنجا می روید می پردازند؛ حتی اگر در 
تنظیمات حریم شخصی یا Privacy settings، گوگل گفته باشد که اجازه این 

کار را به این برنامه ها نخواهد داد.

skype امکان استفاده از خدمات مخابراتی  باآپدیت
در آپدیت اندروید اسکایپ نسخه ۸.۲۹.۷۶ امکانات جدید و منحصربه فردی به برنامه 
افزوده شده و کاربر را از ســایر برنامه های ارتباطی نظیر برنامه تلفن و پیامک کامال 
بی نیاز خواهد کرد.گرچه پیش از این نیز برقراری تماس ویدئویی و صوتی از طریق 
اینترنت در اسکایپ امکان پذیر بود، اما تیم توسعه نرم افزاری اسکایپ راه جدیدی 
را برای برقراری ارتباط میان کاربران بدون نیاز به اینترنت پیش پای آن ها گذاشته 
است.آپدیت اندروید اسکایپ نسخه ۸.۲۹.۷۶ امکان برقرار کردن تماس صوتی را 
بدون نیاز به اینترنت و مراجعه به برنامه تلفن فراهم می کند. بدین ترتیب در صورتی 
که اتصال اینترنت تان ضعیف یا قطع باشــد و بخواهید با یکی از دوستانتان تلفنی 
صحبت کنید، می توانید بدون خروج از اســکایپ تماس بگیرید. همچنین قابلیت 
ضبط تماس ها در اسکایپ وجود دارد و دیگر نیازی به برنامه های ثالث برای این کار 
نیست. در کنار برقرار کردن تماس های صوتی، امکان ارسال پیامک از طریق اسکایپ 
نیز در آخرین نسخه از این برنامه فراهم شده اســت، اما هزینه ارسال پیامک روی 
سیم کارت اعمال نشده و با استفاده از اعتبار اسکایپ، هزینه ارسال پیامک پرداخت 
می شود. با این وجود امکان غیرفعال سازی ســرویس پیامک اسکایپ وجود دارد و 
می توان از اسکایپ به عنوان برنامه اصلی پیامک اســتفاده کرد. خوشبختانه برای 
ارسال پیامک نیازی به استفاده مســتقیم از گوشی نخواهد بود و می توان به وسیله 

نسخه دسکتاپ برنامه نیز پیامک ارسال کرد.

  عکس روز

 اسکنر قابل حمل و جیبی PocketScan؛ 
کوچک ترین گجت و اسکنر هوشمند بدون سیم

اپلیکیشن

توسط یک فضانورد آلمانی؛

یک ربات از فضا کنترل شد
»الکساندر گرست« فضانورد سازمان فضایی اروپا، از راه دور و 
  Rollin Justin با یک تبلت، کنترل یک ربات انسان نما به نام
را در مرکز فضایی DLR آلمان برعهــده گرفت. این فرآیند ۲ 
ساعته در حقیقت آزمایش آخرین نسخه فناوری است که به 
فضانوردان حاضر در ماموریت های اکتشــافی فضایی کمک 
می کند در مدار زمین بمانند و از راه دور سیارات دیگر را کاوش 
کنند. این ربات بخشی از پروژه METERON  است که با هدف 
انجام بهتر ماموریت های فضایی انسانی و رباتیک اجرا می شود.

این ربات با ارتفاع ۱/۹۱ متر و ۲۰۰ کیلوگرم وزن، بخشــی از 
یک پروژه است که در ۲۰۰۸ میالدی ارائه شد.

با دمای ۴۳۲۷درجه سانتی گراد؛

داغ ترین سیاره جهان رصد شد
دانشمندان سیاره ای را با نام»KELT-۹b« رصد کرده اند که 
حجم آن سه برابر »مشتری« اســت و داغ ترین سیاره کشف 

شده به  حساب می آید.
طبق گفته محققان، دمای سطح داغ ترین سیاره کشف شده 
به ۴۳۲۷درجه سانتی گراد می رسد. این سیاره سوزان چنان 
داغ است که بخارات آهن و تیتانیوم  در اتمسفر آن وجود دارد. 
این پدیده به طور معمول فقط در ستارگان مشاهده می شود. 
به هرحال   حجم ســیاره KELT-۹b سه برابر سیاره مشتری 
است؛ اما تراکم آن نصف مشتری است و به همین دلیل بخار 

فلزات سنگین در اتمسفر  آن ایجاد می شود. 
دلیل گرمای فراوان این سیاره، ستاره آن به نام KELT است. 
دمای ستاره به ۱۰ هزار درجه ســانتی گراد می رسد و فاصله 
ســیاره عظیم تا این ســتاره ۳۰ برابر کمتر از فاصله زمین تا 

خورشید است. 
 گروهی از محققان دانشــگاه برن و دانشگاه ژنو، این سیاره  را 

رصد کرده اند.

  رونمایی اسپیس ایکس 
از تجهیزات آموزش فضانوردان 

شرکت هوافضایی »اســپیس ایکس« در مراسمی از تجهیزات 
آموزش فضانوردان خود، از جمله پانل های کنترل کپسول فضایی 
دراگون، رونمایی کرد. اسپیس ایکس، نخستین فضانوردان خود 
را انتخاب کرده و تاریخ سفر فضانوردان هم مشخص شده است. 
»گوین شاتول« رییس شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه  هفته 
گذشته، میزبان چهار فضانورد ناسا بود که قرار است، طی برنامه 
حمل ونقل خدمه تجاری ناسا به همراه کپسول فضایی دراگون 
به فضا فرستاده شــوند. در خالل این مراسم، این شرکت برای 
نخســتین بار از تجهیزاتی که فضانوردان بــرای آموزش از آن 

استفاده خواهند کرد رونمایی کرد.

فشار خون و عالئم حیاتی بدن را با موبایل بررسی کنید
iCare Health Monitor برای ســنجش سالمتی ایجاد شــده و بدون نیاز به هیچ 
وســیله ای و فقط با یک تلفن موبایل، می تواند فشــار خون، ضربان قلب، چربی خون، 
اکسیژن خون، بینایی، کوررنگی، شنوایی، گنجایش ریه و شاخص روانی افراد را اندازه 

بگیرد.
:iCare Health Monitor ویژگی های نرم افزار

* اندازه گیری فشار خون؛
* چربی خون؛

* میزان تداوم ضربان قلب؛
* تجزیه تحلیل موج پالس؛

* کاربردی ترین برنامه معاینه در جهان.
* نسخه اندروید مورد نیاز: ۳ به باال، حجم برنامه:۱۰/۵ مگابایت

 لوگوی کمپانی های تکنولوژی در طول تاریخ چه تغییراتی  کرده اند؟
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برنامه های سالروز ورود آزادگان 
به میهن اسالمی در اردستان

برنامه های 26 مردادماه،  علی دهقانان زواره
ســالروز ورود آزادگان 
سرافراز به میهن اسالمی در شهرستان اردستان 
برگزار شد. »ماشــاءا... حمامیان«  رییس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان اردستان در این 
زمینه اظهارداشــت: برپایــی اردوی خانوادگی 
تفریحی زیارتــی، دیدار مســئوالن رده باالی 
شهرســتان از خانواده های آزادگان، غبارروبی از 
مزار آزادگان متوفی، سخنرانی آزادگان در نماز 
جمعه شــهرهای زواره  و مهاباد، برپایی همایش 
دوچرخه سواری از شــهر زواره به مقصد بارگاه 
عارف نامی »شیخ حافظ رجب برسی«، تبلیغات 
محیطی و ارسال پیامک به جامعه هدف، از اهم 

برنامه های این روز در شهرستان اردستان بود.

نماینده کاشان درمجلس شورای اسالمی: 
پرورش »ماهی آرتمیا« جایگزین 
کشاورزی در آران و بیدگل شود

آران و بیدگل نماینــده کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به کمبود 
آب و شــوری آب های زیر زمینی در منطقه گفت: 
پرورش »ماهــی آرتمیا« بهتریــن جایگزین برای 
کشاورزی در شهرستان آران و بیدگل است که باید با 
برنامه ریزی در این زمینه اقدام شود.»ســیدجواد 
ساداتی نژاد« بیان کرد: با توجه به کم آبی و استحصال 
آب شور برای بخش کشاورزی آران و بیدگل، باید 
برنامه ریزی جهت جایگزینــی برای پرورش ماهی 
آرتمیا صورت گیرد که ویژه آب شور است. وی افزود: 
آب شــور در نوبه خود یک ثروت است و با توجه به 
امکان پرورش ماهی آرتمیا در آب های شور، باید از 
ظرفیت شهرستان آران و بیدگل در راستای تولید 
این گونه دارای ارزش صادراتی بــاال، بهره برداری 
کنیم. وی با اشاره به راه اندازی شهرک ماهیان زینتی 
در راوند کاشــان گفت: تولید انبوه آرتمیا به عنوان 
یکی از منابع مهم تغذیه ماهیان زینتی می تواند نیاز 

این شهرک را تامین کند.

چهره ها

مشکل بیمه قالی بافان خمینی شهر جدی گرفته شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

توسعه سمن های تیران برای 
افزایش مشارکت اجتماعی است

فرماندار شهرستان تیران و کرون  تیران
گفت: سیاست توسعه ســمن های شهرستان 
تیران و کرون برای افزایش مشارکت اجتماعی 

در این منطقه اعمال شده است.
»مجید حججی« در همایش سازمان های مردم 
نهاد، اظهار کرد: سیاســت توسعه سمن های 
تیران و کرون برای افزایش مشارکت اجتماعی 
در این منطقه اعمال شــده و تعداد این نهادها 
نسبت به گذشــته افزایش داشــته است. وی 
افزود: سازمان های مردم نهاد زمینه مشارکت 
مردم در فعالیت هــای اجتماعی با موضوعات 
فرهنگــی، ورزشــی، جوانان، عــام المنفعه، 
اجتماعی، محیط زیســت و میراث فرهنگی را 
در این شهرســتان فراهم کرده است. فرماندار 
شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به جایگاه 
مشارکت اجتماعی، تصریح کرد: مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی و کمک به رفع مشکالت 
جامعه، نشان از عقالنیت و نگاه جامع افراد است 
که مسئولیت اجتماعی را به وظایف و اقدامات 

فردی خود افزوده اند. 

رییس اداره گمرک کاشان خبر داد:
ارزآوری ۱۰۲میلیون دالری 

از صادرات
۷۱ قلم کاال با ارزآوری بیش از  کاشان
۱۰2میلیون دالر، از کاشــان صادر شده است. 
رییس اداره گمرک کاشان گفت: امسال ۷۱قلم 
کاال با صدرنشینی فرش ماشــینی، از منطقه 
کاشان به ارزش ۱۰2میلیون و 492هزار و 336 

دالر به 3۰ کشور صادرشد.
»مرادعلی نوروزی« با اشــاره بــه اینکه این 
مقــدار کاال ۷8میلیون و 945هــزار کیلوگرم  
وزن داشــت، افزود: کولر آبی، میلگرد، سنگ 
ســاختمانی، گالب، ورق فــوالدی، دار قالی، 
کاشی، عرقیجات، اسانس گل محمدی و لنت 
ترمز از جمله کاالهایی صادراتی کاشان است. 
به گفته وی کشــورهای آســیایی، اروپایی و 
آمریکای جنوبی از جمله مناطق هدف صادرات 
کاالهای کاشان هســتند. نوروزی با اشاره به 
اینکه کاشان پنجمین گمرک صادراتی کشور را 
دارد، گفت: فقط امور مربوط به صادرات کاال در 
این شهرستان انجام می شود؛ زیرا زیرساخت 

های الزم برای واردات هنوز آماده نیست.

قالی بافی از جمله مشاغلی اســت که به عنوان یک 
حرفه خانگی در برخی از شهرستان های اصفهان طی 
سال های اخیر توانسته است بخش بزرگی از اقتصاد 
خانوارها را تامیــن کند. »خمینی شــهر« از جمله 
شهرستان هایی است که درصد باالیی از زنان و مردان 
در آن به این حرفه مشغول هستند؛ اما در  سال های 
اخیر این صنعت و افرادی که در آن مشغول هستند 
با  مشــکالتی ناشــی از عدم رونق بازارهای فروش، 
همچنین مشــکالت بیمــه ای و کارفرمایی روبه رو 
هستند. در سال های گذشته به رغم برخی از اتفاقات 
و رکود در بازار فرش به دلیل قانون مشاغل خانگی و 
داشــتن بیمه متقاضیان، این رشته بیشتر شده بود؛ 
اما در ماه های اخیر بیمه به عنوان یکی از اصلی ترین 
چالش های آن مطرح بوده اســت. در همین زمینه 
مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان 
خمینی شهر گفت: مســئوالن باید رفع مشکل بیمه 

قالی بافان را در این شهرستان، جدی بگیرند.
»نعمت ا.. رضایی« در این زمینه اظهارکرد: مسئوالن 
اســتان اصفهان، به ویــژه مدیران ســازمان تامین 
اجتماعی باید معضل بیمــه  قالی بافان را رفع کنند؛ 
زیرا داشتن بیمه و بازنشستگی حق مسلم این قشر 
زحمتکش اســت. وی با بیان مثالی، افزود: افرادی 
هستند که حدود 9 سال حق بیمه واریز کرده اند، اما به 
دالیلی توان ادامه این کار را ندارند؛ بنابراین بیمه آنان 
قطع شده است و باید فکری برای رفع مشکل این افراد 

بشود.این کارشناس صنفی، 
اضافه کرد: زنانی هستند که 
ســال ها فرش بافی کرده اند 
و اکنــون 5۰ ســال دارند 
و از چشــم، کمر و... دچار 
ناراحتی هایی شده اند؛ البته 
این افراد بــا پرداخت حق 

بیمه تا سن 55 سالگی می توانند بازنشسته شوند؛ اما 
با شرایط فعلی از این حق محروم هستند.

رضایی تصریح کرد: یکی از شــروط ســازمان تامین 
اجتماعی بــرای بحث بیمه قالی بافی این اســت که 

این افراد باید در منزل خود، 
دار قالی داشته باشند تا به 
عنوان کارفرمای مشــاغل 
خانگی بتوانند بیمه شــوند 
درحالی که بســیاری از این 
افراد توان مالــی این عمل 
را ندارنــد. وی ادامــه داد: 
باید برنامه ای برای بیمه شــدن زنان و مردانی که در 
کارگاه های قالی بافی مشــغول به کار هستند تدوین 
شــود، زیرا وضعیت مالی خوبی برای نصب دار قالی 
در منزل، همچنین بافت و فــروش آن را به تنهایی 

ندارند.  این کارشــناس با اشــاره به بازدید بازرسان 
ســازمان تامین اجتماعی از دار قالی در منزل بیمه 
شده ها، یادآوری کرد: البته برخی بافندگان در منزل 
خود »تابلو فــرش« نصب کرده اند تــا در زمینه این 
بازدید مشــکلی رخ ندهد؛ اما این نوع قالی درآمدی 
برای آنان ندارد. رضایی اظهارکرد: متاسفانه در سال 
جاری تسهیالتی برای بافندگان فرش دستباف در این 
شهرستان تعلق نگرفته و این امر به زیان این صنف و 
حمایت از تولید داخلی اســت؛ باید مسئوالن اداری 
و بانکی در اســتان به این نیاز مالی قالی بافان توجه 
کنند. به گفته کارشناسان فرش در اصفهان تخصیص 
اعتبارات بــه افراد و نهادهــای غیرمتخصص در این 
زمینه موجب شده تا روزگار قالی بافان ناخوش بماند. 
نائب رییس اتحادیه فرش دســتباف اصفهان در این 
زمینه معتقد است که سیاســت حمایت از تک بافی 

نتوانسته است به اقتصاد فرش دستباف کمک کند.
»ســعید عصاچــی« با اشــاره بــه مشــکالتی که 
 امروز گریبانگیــر صنعت فرش دســتباف اصفهان
 اســت، اظهار کرد: متاســفانه تک بافان امکانات و 
بودجه الزم برای شناســایی نیازها و سالیق بازار را 
نداشــته و محصول نهایی در بازار مشــتری ندارد.
وی ادامه داد: سیاســت های حمایتی اتخاذ شده از 
ســوی دولت مانند تســهیالت کم بهره به تک بافان 
یا نهادهایی ماننــد کمیته امداد و تعاونــی ها داده 
می شــود که اغلب نهادهایی غیرمتخصص هستند و 
 این موضوع به نابســامانی ها به بازار فرش دامن زده 

است.

مشکل بیمه قالی بافان خمینی شهر جدی گرفته شود

رییس پلیس راهور شهرستان اردستان گفت:  اردستان
در پنج ماه اول سال جاری و با تالش پرسنل راهور اردستان و اراده 
مردم در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با کاهش 

32 درصدی تخلفات روبه رو بوده ایم.
ســروان »ابراهیم نرگســیان«  اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی 
پلیس راهور، کنتــرل تخلفــات رانندگی در راســتای کاهش 

حوادث ترافیکی است.  رییس پلیس راهور شهرستان اردستان 
ابراز امیدواری کــرد: با ادامه این روند و اصــالح رفتارهای غلط 
رانندگی و افزایش فرهنگ ترافیک در شهرستان، شاهد کاهش 
چشمگیر حوادث و صدمات جانی و آسیب های اجتماعی  برای 
رانندگان و خانواده های آنان باشــیم. نرگســیان خاطرنشــان 
کرد: شناســایی و رفع نقــاط حادثه خیز  از اولویت کارهاســت 

که در ایــن زمینه معابر پــر حادثه و خطر آفرین به شــهرداری 
 ها اعالم، تا بــا مدیریت جهادی، اقدامات فنی و مهندســی الزم 
 به عمل آورند. وی تاکید کرد: بیش از 32 نهاد و ســازمان در امر 
مدیریت ترافیک و خدمات درون شــهری مســئولیت دارند، اما  
سمت و ســوی انتقادات و مشــکالت این حوزه به طرف پلیس 

راهنمایی و رانندگی است.

رییس پلیس راهور شهرستان اردستان خبر داد؛
کاهش ۳۲ درصدی تخلفات رانندگی در اردستان

یک مسئول صنفی خواستار شد:

متاسفانه تک بافان امکانات و 
بودجه الزم برای شناسایی نیازها 

و سالیق بازار را نداشته و محصول 
نهایی در بازار مشتری ندارد

اجراييه
5/459 شماره اجراییه:9710426797100099  شماره پرونده:9609986797100797 
شــماره بایگانی شــعبه:960797 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096797100070  و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976797100110  محكوم 
علیه محمدرضا فاروقی فرزند باال به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 575/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 512659 مورخ 1384/11/15 لغایت 
زمان اجرای حكم در حــق خواهان بهاالدین محمدی به نشــانی اصفهان میدان انقالب 
ساختمان امین طبقه سوم واحد 43 بانضمام نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 224075 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)399 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

5/460 شماره اجراییه:9710426797100089  شماره پرونده:9609986797100401 
شــماره بایگانی شــعبه:960401 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096797100063  و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797101018  محكوم 
علیهما 1- صفیه سلمانی 2- طیب بتنج هر دو به نشــانی مجهول المكان محكوم اند به 
پرداخت مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/300/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 983459 
مورخ 1395/06/01 و چک به شماره 983461 مورخ 1395/08/01 در حق خواهان شهرام 
خورشیدی فرزند علی اصغر به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان شهرک صنعتی جی 
خیابان یكم فرعی 14 پالک 171 شرکت نفت ابزار بانضمام نیم عشر حق االجرا . محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 

20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 224035 شعبه 41 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( )420 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

5/474 شماره اجراییه:9710426805300266  شماره پرونده:9609986805301057 
شماره بایگانی شعبه:961057 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9709976805300327  محكوم علیه محمدرضــا حقیقت منش فرزند اکبر به 
نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 148/056/760 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/235/710 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 
120/000 ریال هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/7/6 
لغایت وصول و نیم عشر اجرایی در حق محكوم له حسن ذاکرکیش فرزند لطف اله به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان ابتدای خ احمدآباد بن بست شــهید کبوتری ط 2 با وکالت 
محمد حسن میرشكاری فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر چهار راه هشت 
بهشت نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع میالد نور طبقه 3 واحد 304، محكوم علیه مكلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 224017 شعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 3( )435 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

5/475 شماره اجراییه:9710426797200056  شماره پرونده:9609986797201087 
شــماره بایگانی شــعبه:961088 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096797200044  و شماره دادنامه مربوطه 9709976797200119  محكوم علیه 
امید احمدی میالسی فرزند امید قلی به نشــانی لردگان خیابان دادگستری) فعال مجهول 
المكان( محكوم اســت به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/420/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
95/07/20 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان غالمرضا مهدی فرزند رحمت ا... به نشــانی اصفهان شهر اصفهان 
هاتف کوچه یخچال ساختمان بكو طبقه اول واحد 1 با وکالت فرحناز کامیابی امنیه فرزند 
جواد به نشانی اصفهان خیابان شــیخ مفید خیابان ارباب جنب شورای حل اختالف طبقه 
پایین دفتر وکالت فرحناز کامیابی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محكوم علیه مكلف است 

ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 224079 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)444 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

5/476 شــماره ابالغنامه: 9710106794801067 به ســامانه ابــالغ مراجعه کنید و با 
استفاده از شناســه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت 
دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت  و مشاهده کنید عدم 
مراجعه به منزله اســتنكاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. چنانچه 
جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به 
یكی از دفاتر خدمات الكترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید.  با توجه به این که خودداری از مراجعه به ســامانه ابالغ، استنكاف 
از قبول اوراق قضائی  و ابالغ محسوب می شود لذا محاســبه مهلت های قانونی از تاریخ 
 ابالغ توســط مامور ابالغ بوده و ابالغیه دیگری برای شــما ارســال نخواهد شد توصیه 
می شود جهت برخورداری از حقوق قانونی بالفاصله به سامانه ابالغ مراجعه نمایید. شماره 
اجراییه:9710426794800142  شماره پرونده:9509986794800233 شماره بایگانی 
شعبه:950233 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794801118  محكوم علیه حمید معظم به نشــانی مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 41/149/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه دادرسی 
1218730 و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
1395/05/05 تا زمان وصول در حق خواهان حمیدرضا ایوبی پزوه فرزند محمود به نشانی 
اصفهان خوراسگان خ شریعتی خ معراج پ 1 صادر و همچنین نیم عشر حق االجرا. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 224077 شعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( )545 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/506 شماره ابالغنامه: 9710106793602398 شماره پرونده: 9709986793600319 
شماره بایگانی شعبه: 970323  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
سید هوشفر ادیبی فرزند سید مسیح، خواهان: آقای علیرضا هادی دادخواستی به طرفیت 
خوانده زهرا اندیشمند و سید هوشفر ادیبی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تویوتا کارینا  
مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور 
جنب ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793600319 
شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/07/04 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  
م الف: 224059 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/507 شماره ابالغنامه: 9710106793902568 شماره پرونده: 9709986793900427 
شماره بایگانی شعبه: 970432  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
رشید فیروزی تودشكی، خواهان: جواد فاتحی دادخواستی به طرفیت خوانده رشید فیروزی 
تودشكی به خواسته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان 
آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986793900427 شعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/07/04 ساعت 8/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 224093 شعبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/209 شماره ابالغنامه: 9710100350202801 شماره پرونده: 9709980350200194 
شماره بایگانی شعبه: 970225  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  گل 
محمد علی پور فرزند احمد و خانم فاطمه علی پور فرزند گل محمد، خواهان  بانک انصار با 
وکالت اصغر داوری دادخواستی به طرفیت  خواندگان آقای گل محمد علی پور فرزند احمد 
و خانم فاطمه علی پور فرزند گل محمد به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 304(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350200194 شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/07/07 و ساعت 
9/15 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:7753 شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(

سمانه زاغی نژاد
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بهره مندی ۱۵۷ کارگاه از بخشودگی جرایم 
کارفرمایان خوش حساب

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

کمیاب شدن برخی داروهای 
بیماران خاص  در چهارمحال 

نائب رییس انجمن بیماران خاص چهارمحال 
داروها  برخی  اکنون  گفت:  بختیاری  و 
همانند داروهای شیمی درمانی و ام. اس، 
 در استان کمیاب و حتی نایاب شده است.

»معصومه معمارزاده« با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: برخی از این داروها در داروخانه ها موجود 
است؛ اما متاسفانه توزیع نمی شود. وی افزود: 
این داروخانه ها داروها را تنها به افرادی که 
می شناسندتحویل می دهند. معمارزاده با اشاره 
به افزایش قیمت داروها با اعمال تحریم ها، 
گفت: برخی داروها افزایش قیمت سه تا چهار 
برابری داشته اند؛ به طوری که یکی از داروهای 
300 هزارتومانی بیماران ام. اس اکنون نایاب 
شده و در صورت یافتن با چندین برابر قیمت )با 
دوز کمتر( خریداری می شود. وی خاطرنشان 
کرد: درحال حاضر قیمت داروهای بیماری های 

خاص حدود 50 درصد افزایش یافته است.

انجمن های ادبی آفرینش 
برای کودکان و نوجوانان

نشســت های انجمن ادبی آفرینش در مراکز 
فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
»فرزاد رحیمی« مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری، از 
برگزاری نشســت های انجمن ادبی آفرینش، 
همزمان با سراســر کشــور در مراکز فرهنگی 

هنری استان خبر داد.
وی گفت: نقادان، مولفان و اساتید ادبی در این 
نشســت ها به نقد آثار ادبی اعضا می پردازند.

رحیمی اضافه کرد: آشــنایی اعضا با نقد ادبی 
و معرفــی چهره های ادبی کــودک و نوجوان 
از اهداف و اجــرای موســیقی، پخش کلیپ 
شعرخوانی، معرفی کتاب و مسابقه ادبی از دیگر 

برنامه های این نشست هاست.
 به گفته وی؛ این نشست ها طی مردادماه جاری 
و با حضور اعضای ادبی مراکز بابا حیدر، فارسان، 
فرخ شهر، بن، شــلمزار و شــهرکرد در مراکز 
فرهنگی هنری جونقان و شــماره ۲ شهرکرد 
برگزار شد و در هر نشســت، بیش از ۲0 عضو 
ادبی به خواندن شــعر و داســتان پرداختند و 
 آثار ارائه شــده با حضور منتقدان ادبی بررسی

 شد.

سرپرست امور قرآنی چهارمحال خبرداد: 
آزمون شفاهی اعطای مدرک 

تخصصی به حافظان قرآن
سرپرست امور قرآنی ســازمان تبلیغات اسالمی 
اســتان چهارمحال گفــت: در مرحله نخســت 
ســیزدهمین دوره اعطای مــدرک تخصصی به 
حافظان قرآن کریم 114 نفر شرکت کردند که 63 
نفر حائز رتبه برتر شدند و به مرحله دوم  راه یافتند.

»تقی پور« با اشــاره به اعالم نتایــج مرحله دوم 
مسابقات در آبان ماه امســال، افزود: به کسانی که 
در مرحله دوِم ســیزدهمین دوره اعطای مدرک 
تخصصی به حافظان قرآن کریم، نمره قبولی کسب 
کنند، مدرک تخصصی حفظ، از درجه یک تا پنج 
اعطا خواهد شد. وی گفت: نام نویسی جدید برای 
اعطای مدرک به حافظان قرآن هم اوایل اســفند 

خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال اعالم کرد:

 پیشرفت ۷۰ درصدی واحد 
فوالدسازی سفید دشت

مدیرکل صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری، از پیشرفت ۷0 درصدی عملیات ساخت 
فاز دوم کارخانه فوالد یک میلیون تنی تحت عنوان 
واحد فوالدسازی در شهرک صنعتی سفیددشت 

خبر داد.
»ســیدنعیم امامی«گفت: این پروژه شــامل یک 
کوره قوس الکتریکی )EAF( با ظرفیت 140 تن، 
کوره پاتیلی )LF( و یک ماشین ریخته گری اسلب 
است. وی افزود: عملیات ساخت واحد فوالدسازی 
تا پایان سال گذشته، 6۲ درصد پیشرفت داشت و 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال 
۹۷ نیز شــاهد بهره برداری آن خواهیم بود.امامی 
اضافه کــرد: درحال حاضر ۲50 نفــر در این واحد 
مشغول به کار هســتند که پس از راه اندازی آن، 
زمینه اشــتغال 300 نفر به صورت مستقیم فراهم 
می شود. وی ادامه داد: عملیات احداث این کارخانه 
با هدف اولیه تولید ۸00 هزار تن اسلب در سه فاز 
احیای مستقیم، فوالدسازی و زیرساخت، جنبی و 

پشتیبانی آغاز شد.

عصــر روز )جمعه( دفتــر »دیده بان شــفافیت و 
عدالــت« در چهارمحال و بختیاری افتتاح شــد و 
شورای مرکزی این تشکل، کار خود را به طوررسمی 

آغاز کرد.
رییس هیئــت مدیره دفتر »دیده بان شــفافیت و 
عدالت« گفت: اشرار فقط کســانی نیستند که در 
سطح خیابان قمه کشی می کنند، بلکه آن شخصی 
که به یک نفر مبلغ میلیاردی وام می دهد و به یک 
زوج جوان که نیازمند چند میلیون هستند می گوید 
بودجه نداریم،  شــرور محسوب می شــود؛  به این 

افراد »مجرم یقه سفید« می گویند؛ البته این افراد 
از آن شــروری که در خیابان قمه کشی می کند نیز 

بدتر هستند.
»احمد توکلی« در حاشیه این افتتاح با اشاره به لزوم 
مبارزه با فساد در کشور گفت: همان طور که اگر در 
یک جلسه دوربینی نصب شده باشد و آن دوربین 
روی افــراد تمرکز کند، همه حواسشــان به رفتار 
و عملکردشان جلب می شــود که خطایی نداشته 
باشــند، حضور این دفتر در اســتان چهارمحال و 
بختیاری هم برکات زیادی دارد؛ از جمله همین که 

برخی احســاس کنند افرادی در قالــب دیده بان 
شفافیت، بر عملکرد آنان نظارت دارند.

رییس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت، 
با اشــاره به اهمیت امر به معــروف و نهی از منکر 
در اســالم، ادامه داد: انجام دادن امــر به معروف 
و نهی از منکر برای شــخص آمر و ناهــی، هزینه 
دارد ولی تحقق این امر موجب می شــود که اشرار 
بر مردم حاکم نشــوند. توکلی با اشــاره به اینکه 
دیده بان شفافیت و عدالت یک سازمان غیرسیاسی، 
غیرانتفاعی و غیردولتی است، تشریح کرد: اعضای 
این سازمان هیچ انتفاعی ندارند و برای عضویت نیز 

ماهانه باید حق عضویت پرداخت کنند.
 رییس هیئت مدیره دیده بان شــفافیت و عدالت  
ادامه داد: مهم ترین کار دیده بان در استان ها اعالم 
جرم علیه مسئوالن و دســتگاه ها طبق قانون برای 

مبارزه با فساد است.
وی در پایان تاکید کرد: اســتان ها می توانند تمام 
اختیارات دیده بان شــفافیت و عدالت در مرکز را 
داشته باشــند و هیچ محدودیتی در این خصوص 

ندارند.
این دفتر پیــش از این، به صورت غیررســمی در 
بهمن ماه سال گذشته در »شــهرکرد« آغاز به کار 
کرده بود و »احمدتوکلی« به عنوان رییس این نهاد، 
گفته بود: دفتر  دیده بان شفافیت، در جهت مبارزه 
با پدیده مشمئزکننده فساد ایجاد شده  و با خاطیان 
بدون مدنظر قراردادن مناسبات و مالحظات کاذب 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی، برخــورد مردانه 

صورت می گیرد.

مهم ترین کار دیده بان، مبارزه با فساد است
پیش بینی رشد 2۰ درصدی   توکلی در حاشیه افتتاح دفتر دیده بان شفافیت در شهرکرد:  

 نذورات مردم چهارمحال 
در »عید قربان«

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( چهارمحال 
و بختیاری گفت: پیش بینی می شــود میزان نذورات 
مردمی در »عید قربان« نســبت به سال گذشته ۲0 

درصد رشد داشته باشد.
»علی ملکپــور« اظهــار کــرد: کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( استان هر ساله با هدف کمک به محرومان 
در روز عید سعید قربان، اقدام به جمع آوری نذورات 
خیران و نیکوکاران در قالب هدایای نقدی، گوشت گرم 
و دام زنده می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به دست 
ایتام و نیازمندان واقعی برساند. وی افزود: امسال نیز 
همانند سال های گذشته این آمادگی وجود دارد تا این 
مهم را به نحو احسن برنامه ریزی کند. ملکپور ادامه داد: 
1۸ اداره و 34 مرکز نیکوکاری وابسته به این نهاد در 
سراسر استان، آمادگی دریافت و توزیع هدایای نقدی 
و غیرنقدی هموطنان را دارند. وی با اشاره به اینکه در 
سال گذشته مردم نیکوکار و متدین استان ۹ میلیارد 
ریال نذورات عید سعید قربان را به کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اهدا کردند که میان نیازمندان توزیع شد، 
تصریح کرد: برای سال جاری پیش بینی می شود میزان 
نذورات مردمی نسبت به سال گذشته ۲0 درصد رشد 
داشته باشد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خاطرنشان کرد: عالوه بر آمادگی دفاتر کمیته 
امداد و مراکز نیکوکاری برای دریافت نذورات غیرنقدی 
خیرین، به منظور سهولت در اهدای کمک های نقدی، 
مردم می توانند با شــماره گیری کد 1# *3*03۸* 
۸۸۷۷ * یا ارسال عدد 3 به شــماره 30003333 و 
دریافت لینک دانلود نرم افزار سنا، یا به شماره حساب 
010۷۸۸۷313000 نزد بانک ملی یا کارت مجازی 
به شماره 603۷۹۹1۸۹۹۹04۸۲۹ واریز تا در اسرع 

وقت به دست نیازمندان واقعی جامعه رسانده شود. 

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحــال و بختیاری، از بهره مندی 
15۷ کارگاه تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی این اســتان در 
فاز سوم از طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب طی 

سال جاری خبر داد.
»غالمرضا محمدی« گفت: این طرح به اســتناد ماده 13 قانون 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های 

کشــور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصالح ماده 104 قانون 
مالیات های مستقیم اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سال های ۹6 و ۹5 افزود: در این 
مدت، ۷۲3 کارفرمای کارگاه های تحت پوشــش در چهارمحال 
و بختیاری به شــعب تامین اجتماعی مراجعه کردند که پس از 
بررسی در کمیته استانی، 6۲0 کارفرمای خوش حسابی که دچار 

بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه، تحریم ها و نوسانات ارزی شده 
بودند، از مزایای این قانون بهره مند شدند.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فاز سوم 
این طرح نیز از 10 اردیبهشت تا ۲0 تیرماه امسال در چهارمحال 
و بختیاری اجرا و در این مدت 1۷۹ درخواست به کمیته بررسی 

در شعب استانی ارسال شد.

بهره مندی ۱۵۷ کارگاه از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

تحدید حدود اختصاصی
5/496 شــماره صادره : 1397/42/513845-1397/5/22 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب مغازه پالک شــماره 4444/37 مجزی شــده از اصلی  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام صدیقه حســن نژاد و غیره فرزند 
رجبعلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/06/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 227942 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)147 

کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال منقول

5/497 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962657 ج/2 له آقای محمد نساجی به وکالت خانم زهرا باقر زاده 
و علیه آقای حسن حاجیان مبنی بر مطالبه مبلغ 919/000/000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 1397/06/24 ساعت 12 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت 52/514 درصد از 80 
درصد سهام محکوم علیه در شرکت پارســیان مهر فدک 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 نشــانی اصفهان پل تمدن خ خزایی خ گل نرگس طبقه فوقانی تاکسی تلفنی مراجعه 
و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمامی بهای آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. لیست اموال 
مورد مزایده: اظهار نظر هیئت کارشناسی: با توجه به شرح بند 1-4 الی 4-4 و با توجه به 
اسناد و مدارک استعالمهای اخذ شده و بررسی های کارشناسی و با توجه به ایجاد آژانس 
مسافربری اسنپ و تپ سی در سال 96-97 در اصفهان آمار روزانه آژانس ها که یکی ازآنها 
آژانس شرکت پارسیان مهر فدک می باشد کاهش یافته ولی با عنایت به اینکه این شرکت 
با سرویس مدارس دانش آموزی در سال 96-97 تعداد 313 نفر برقرار بوده است و شرکت 
فوق اجازه بستن قرارداد با مدارس و اولیاء دانش آموزی در سال تحصیلی جدید را دارد و 
اینکه واگذاری امتیاز تاکسی تلفنی و سرویس مدارس الزمه طی مراحلی است به همین 
دلیل امتیاز برند چنین شرکتهایی نیز دارای ارزش است و بر اساس برآورد این هیئت ارزش 
کل شرکت پارســیان مهر فدک مبلغ 1/750/000/000 ریال ارزیابی می گردد که سهم 
آقای حسن حاجیان که مالک 80 درصد این شرکت بوده به مبلغ 1/400/000/000 ریال 
 میباشد در نتیجه ارزش 52/514 درصد سهام نامبرده به مبلغ 919/000/000 ریال ارزیابی

 می گردد.  م الف: 224103 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم دادگستری  اصفهان 
)374 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/498 شماره صادره: 970720671738763 - 97/5/24  خانم اعظم نوری خوزانی فرزند 
حیدر علی به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است ششدانگ پالک شماره 2488 فرعی از 156 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 676 صفحه 80 مســبوق به ثبت و سند می باشد که 
در اثر جابجایی مفقود شده اســت و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 228434 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک خمینی شهر )193 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/499 شماره صادره: 970720671738899 - 97/5/24  خانم طیبه میرلوحی درچه  به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 52/26  واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت 67902 دفتر 495 صفحه 421 بنام خانم ناهید اکبری 
ثبت و ســند صادر گردیده است و به موجب ســند قطعی 75307-1372/8/4 دفترخانه 
31- اصفهان به خانم طیبه میرلوحی درچه نامبرده فوق انتقال قطعی شــده است و نحوه 
گم شــدن یا از بین رفتن از بین رفته بعلت جابجایی مفقود شــده است  چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجــام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 228462 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )226 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/500  خانم فاطمه رضا زاده با وکالت صفیه شاه وردی دارای شناسنامه شماره 758  به 
شرح دادخواست به کالسه 479/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که حسن امینی تهرانی به شناســنامه 257 در تاریخ 97/5/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد امینی 
تهرانی به شماره ملی 5490157542 فرزند ذکور متوفی 2- مانیا امینی تهرانی به شماره 
ملی 5490203099 فرزند اناث متوفی می باشند و به غیر از نامبردگان فوق متوفی ورثه 
دیگری ندارد. 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 228475 احمدی 

قاضی شعبه شورای حل اختالف تیران )144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

5/501  شماره ابالغنامه: 9710103737501833 شماره پرونده: 9609983738200507 
شماره بایگانی شعبه: 960396  شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با نمایندگی آقای اصغر کیانی به نشانی اصفهان چادگان، متهم: آقای علی بخش محمدوند 
فرزند غالم به نشانی اصفهان چادگان دهزنگران، اتهام: ورود دام غیر مجاز، رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای علی بخش محمد وند فرزند غالم و فاقد مشخصات تکمیلی و آزاد 
به لحاظ عدم دسترســی به وی دایر بر ارتکاب بزه چرای غیرمجاز دام از طریق تعلیف و 
وارد کردن دام به مراتع ملی به تعداد 164 راس دام از نوع میش مازاد بر پروانه چرا به مدت 
10 روز ) از مورخه 1395/3/16 لغایت 1395/3/26( موضوع گزارش اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان چادگان با نمایندگی حقوقی خانم زهرا نوروزی، دادگاه از توجه 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش و صورتجلســه اولیه رسمی مشاهدات 
مامورین اداره منابع طبیعی به عنوان ضابطین خاص دادگستری، مشاهده و کشف دامهای 
موضوع گزارش در مراتع ملی در ید و تصرف متهم، اظهارات مامورین اداره منابع طبیعی 
در جلسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
چادگان و نظر به اینکه نامبرده با وصف ابالغ از طریق نشــر آگهی در جلسه رسیدگی به 
تاریخ 1397/5/15 حاضر نگردیده و الیحه ای نیز در جهت بی اعتباری ادعای اداره شاکی 
و مستندات ایشان و بالطبع برائت خود تقدیم و ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده 
که همگی داللت بر انتساب بزه معنونه به مشارالیه دارد به استناد مواد 144، 160، 164 و 
211، 212 از قانون مجازات اسالمی مصوب 92/02/01 و مواد 44 و 53 از قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشــی 
از مقرات مالی دولت مصوب 80/12/08 حکم بر محکومبت متهم به پرداخت مبلغ صد و 

پنجاه و چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتــراض واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف مدت مشابه ) بیست روز( قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 228303 شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهرستان چادگان )357 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/502  آقای رضا مشایخی دارای شناسنامه شــماره 243 به شرح دادخواست به کالسه  
97/215 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان عروس مشایخی به شناســنامه 295 در تاریخ 1397/2/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام های 
1- فرشید مشــایخی ذلفی، ش.ش 1120221412 ، 2- فرزاد مشایخی ذلفی، ش.ش 
1120153018، 3- فرزین مشایخی ذلفی، ش.ش 1120255864 و یک فرزند دختر به 
نام 1- مریم مشایخی، ش.ش 1120185841 و یک همسر دائمی به نام رضا مشایخی 
ذلفی، ش.ش 243 و مادر نامبرده به نام قمر سلطان مشایخی، ش.ش 1 می باشد و به غیر 
از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 228360 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)173 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/504 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت ســه دانگ مشاع ازششدانگ اعیاني یکدستگاه 
آپارتمــان دوبلکس پــالک 6955 فرعي از یــک اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که 
درصفحه 527 دفتر 362 به نام حســین گرامي ثبت وسندصادروتســلیم گردیده است 
که بموجــب ســند شــماره 50075 - 7 / 12 / 91 دفتر145 - شــهرضا دررهن بانک 
صادرات شــعبه شهرضامیباشــد اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شماره وارده 
9709036616732116 - 17 / 5 / 97  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء 
شهودآن ذیل شماره 6402 - 16 / 5 / 97 به گواهي دفترخانه 11 - شهرضارسیده است 
مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده 
است ودرخواست سندمالکیت المثني نسبت به مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذامراتب 
به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت بــه ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 227995 موسوي رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا )199 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/503 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت ســه دانگ مشاع ازششدانگ اعیاني یکدستگاه 
آپارتمان دوبلکس پالک 6955 فرعي از یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضا که درصفحه 
529 دفتر 362 به نام مهرافروزبکیاني ثبت وسندصادروتســلیم گردیده است که بموجب 
سند شــماره 50078 - 7 / 12 / 91 دفتر145 – شــهرضا دررهن بانک صادرات شعبه 
شهرضامیباشد اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 970903661732116 
- 17 / 5 / 97  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 6402 
- 16 / 5 / 97 به گواهي دفترخانه 11 - شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت 
آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست سندمالکیت 
المثني نسبت به مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده 

سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشد. م الف: 227999 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )198 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/495 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت ســه دانگ مشاع ازششــدانگ پالک 9871 
فرعي از 2 - اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 73 دفتر 351 به نام حســن 
عابدي ثبت وسندصادروتسلیم گردیده است سپس بموجب ســند شماره 99169 - 28 
/ 12 / 81 دفتر4 - شهرضا به ســیدعبداله طباطبائي انتقال گردیده اینک نامبرده باارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 9709036616732116 - 17 / 5 / 97  به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 6402 - 16 / 5 / 97 به گواهي دفترخانه 
11 - شهرضارسیده است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / 
سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحــي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 228390  موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )195 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/494 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت ســه دانگ مشاع ازششــدانگ پالک 9871 
فرعي از 2 - اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 76 دفتــر 351 به نام فاطمه 
گرامي ثبت وسندصادروتســلیم گردیده است سپس بموجب ســند شماره 99169 - 28 
/ 12 / 81 دفتر4 - شهرضا به ســیدعبداله طباطبائي انتقال گردیده اینک نامبرده باارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 9709036616732116 - 17 / 5 / 97  به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 6402 - 16 / 5 / 97 به گواهي دفترخانه 
11 - شهرضارسیده است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / 
سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحــي ذیل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 228399  موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )195 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ وقت رسیدگی

5/505 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده 203/97 وقت رسیدگی 
مورخ 97/7/9 ســاعت 5 عصر مشــخصات خواهان علیرضا کریمی فرزند عزت ا... به 
نشانی دهاقان گلشن خ امام حســین ف 4 ک صبا پ 6 مشخصات خوانده مهرداد باطنی 
مجهول المکان به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 046869 بانک سپه 
به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات گردشــکار خواهــان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر 
آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرســی مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده میتواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر 
 گردد.  م الف:228489 شعبه اول حقوقی  شــورای حل اختالف دهاقان )149 کلمه، 

1 کادر(
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 کشف و جمع آوری 
قهوه و وانیل قاچاق در اصفهان

بیش از دو تُن قهوه و وانیــل قاچاق در اصفهان 
کشف و جمع آوری شــد. مدير بازرسي و نظارت 
اصناف استان گفت: بازرسان اين اداره از دو واحد 
صنفي انبار تخلیه بار در اصفهان، 2۵۰ بسته ۵۰۰ 
گرمی وانیل و يک تن و 4۰۰ کیلوگرم قهوه بدون 

مجوز بهداشت را کشف کردند.
»جواد محمدی فشــارکی« افــزود: ارزش اين 
دومحموله قاچاق، يک میلیــارد و 6۵۰ میلیون 
ريال اســت. وی گفت:پرونــده متخلفان برای 

رسیدگی به مراجع قانونی تحويل شد.

 اجرای طرح »سرباز مهارت« 
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی

مديرکل دفتر ارتباط صنعت و دانشــگاه وزارت 
علوم در نشســت معاونان پژوهشــی و فناوری 
دانشــگاه ها در وزارت علوم گفت: طبق توافقی 
که میان وزارت علوم و ستاد کل نیروهای مسلح 
و قرارگاه مهارت افزايی منعقد شــده است، قصد 

داريم طرح »سرباز مهارت« را اجرايی کنیم.
»محمدســعید ســیف« افزود: پیش بینی شده 
در اين طرح حدود ۷۰۰ نفر از فارغ التحصیالن 

حضور يابند.
مديرکل دفتر ارتباط صنعت و دانشــگاه وزارت 
علوم خاطرنشــان کرد: در اين طرح حدود ۳۰۰ 
فارغ التحصیل به صورت ســرباز آزمايشــگاه، 
۳۰۰ فارغ التحصیل به صورت ســرباز پژوهش 
و ۱۰۰ فــارغ التحصیل به صورت ســرباز مربی 
فعالیت خواهند کرد. ســیف اظهار داشت: اين 
طرح در حال بررسی است و امیدواريم به زودی 
نهايی شود. وی با اشاره به لزوم ايجاد نظام جامع 
صالحیت حرفه ای در کشور گفت: درحال حاضر 
موضوع صالحیت حرفه ای در کشور وجود ندارد 
و در اين زمینه فعالیت هــای پراکنده ای انجام 
می شود. ســیف افزود: در پژوهشکده مطالعات 
فناوری، موضوع ايجــاد نظام صالحیت حرفه ای 
آغاز شــده و امیدواريم به زودی در اين زمینه به 

نتیجه دست يابیم.

 زمان اعالم نتایج آزمون 
دستیاری پزشکی مشخص شد

ريیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی گفت: 
نتايج چهــل و پنجمین دوره آزمــون پذيرش 
دستیار تخصصی پزشکی، اين هفته اعالم شود. 
»محمدحســین پورکاظمی« افزود: در چهل و 
پنجمین دوره آزمون پذيرش دستیار تخصصی 
پزشــکی، بیش از چهارده هزار داوطلب ثبت نام 
کردند و آزمون ششم ارديبهشــت ماه با حضور 
دوازده هزار و ۱۳٩ نفر برگزار شد. از اين تعداد، 
پنج هزار و 44۰ نفر مــرد و 6 هزار و 6٩٩ نفر زن 
بودند. وی افزود: طبق مقررات مصوب، داوطلبانی 
که از 6۰۰ نمره خام حداقل ۱۵۰ نمره کســب 
کرده باشــند، مجاز به انتخاب رشــته هستند 
که در چهــل و پنجمین دوره آزمــون پذيرش 
دستیار تخصصی پزشکی تعداد هفت هزار و 6۱٩ 
نفر مجاز به انتخاب رشته شــدند. ريیس مرکز 
سنجش آموزش پزشکی يادآور شد: نتايج در حال 
آماده سازی است و اين هفته نتايج نهايی آزمون 
دستیاری را اعالم می کنیم. وی افزود: بیش از ۳ 
هزار و 4۰۰ نفر در اين دوره از آزمون دستیاری 

پذيرفته می شوند.

 تمهیدات دانشگاه ها برای 
تبدیل ارز دانشجویان خارجی

ريیس ســازمان امور دانشــجويان از تمهیدات 
دانشــگاه ها برای تبديل ارز دانشجويان خارجی 
خبر داد و گفت: هر دانشگاه دراين زمینه تمهیدات 
خاصــی دارد که به دانشــجويان کمک می کند. 
»مجتبی صديقی« درباره مشــکالت تبديل ارز 
دانشجويان خارجی که در دانشــگاه های داخل 
کشــور تحصیل می کنند، گفت: هر دانشگاهی 
به صورت مســتقل تمهیداتــی را در اين زمینه 
پیش بینی کرده است که اين دانشجويان در داخل 
کشور چگونه ارز خود را تبديل کنند که هم شهريه 
را بپردازند و هم زندگی خــود را تامین کنند. وی 
ادامه داد: به هر حال در بسیاری از کشورها سیستم 
رسمی که بشود ارز را منتقل کنند نداريم؛ معموال 
دانشــجويان خارجی هزينــه ارزی را نقدی ارائه 
می دهند و همین جا با کمک دانشــگاه ها تبديل 
می شود. ريیس سازمان امور دانشجويان افزود: به 
هرحال ما مشکالت انتقال ارز را داريم اما مشکلی 
نیست که الينحل باشد. هر دانشگاه به دانشجويان 

خود کمک می کند و تبديل ارز انجام می شود.

عکس  روز 

 اجرای طرح »سرباز مهارت« برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی

پیشنهاد سردبیر:

گور ایرانی در خطر انقراض 

گور ايرانی شــباهت زيادی با االغ دارد؛ ولی 
قدری از آن بزرگ تر اســت. اين حیوان در 
طول تاريخ مظهر شــکار ايرانیان بوده ولی 
متاسفانه امروزه در خطر انقراض قرار دارد. 
اين حیوان که فقط تعداد اندکی از آن باقی 
مانده اســت، بســیار قوی و گريز پاست و 
سرعتی در حدود 6۰ کیلومتر بر ساعت دارد 
همچنین دارای چشمانی بســیار تیزبین و 

میدان ديدی بسیار وسیع است.

رهاسازی دو پرنده شکاری 
»دلیجه« در قمیشلو

با تالش دوستدار محیط زيست در نجف آباد، دو 
پرنده »دلیجه« در پــارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش »قمیشلو« رهاسازي شــد. ريیس اداره 
حفاظت محیط زيست شهرستان نجف آباد گفت: 
يکی از دوستداران محیط زيست، دو پرنده دلیجه 
را پس از  تیمار و درمــان  تحويل اداره حفاظت 

محیط زيست شهرستان داد.
»محمد محمدی« افزود: محیط بانان اداره پس از 
اطمینان از سالمتی اين پرندگان، آنها را در پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو رهاسازي 
کردند. دلیجه پرنده شــکاری مــورد حمايت و 
حفاظت ســازمان حفاظت محیط زيست است 
که از خانواده شاهین ها با پرهای قهوه اي و خال 
هاي تیره، بال هاي نوک تیز و ُدم باريک اســت. 
شــکار، حمل و نگهداری حیوانات وحشی زنده 
يا غیرزنده، بدون مجوز ســازمان محیط زيست 

ممنوع و تخلف است.

 حکم قضائی
 برای چرای غیرمجاز دام

حکم قضائی برای دامدار متخلف چرای غیرمجاز 
دام، در منطقه حفاظت شده »کرکس« صادر شد.
 سرپرست اداره حفاظت محیط زيست شهرستان 

نطنز گفت: يگان حفاظت محیط زيست اين واحد 
برای اجراي طرح کنترل ورود و خروج دام و تعادل 
دام و مرتــع در منطقه حفاظت شــده کرکس، 
يک مورد پرونده تخلف چــراي غیر مجاز دام را 

گزارش کردند.
» علیرضا غالمی« گفت: اين دامدار به پرداخت 
جزاي نقدي به مبلغ ۱۰میلیــون ريال در حق 
صندوق دولت محکوم شــد. سرپرســت اداره 
حفاظت محیط زيست شهرستان نطنز، افزود: 
چندين بــار برای خروج گوســفندان از منطقه 
حفاظت شــده به اين دامدار تذکر داده شد؛ اما 
تخلف وی به صورت مکرر ادامه داشت. منطقه 
حفاظت شــده کرکس با وســعت بیش از ۱۱4 
هزار هکتار شــامل جنگل، مرتع، دشــت،آب و 
کوهستان است که از نظر ضرورت حفظ و تکثیر 
نسل جانوران وحشي و حفظ يا احیای رستني ها 

داراي اهمیت خاصي است.

 دلیل مرگ یوزپلنگ 
آسیب دیده اعالم شد

بر اســاس گزارشــی که از ســوی دانشــکده 
دامپزشکی دانشگاه و پس از انجام کالبدگشايی، 
پاتولوژی، سی. تی. اســکن و راديولوژی تنظیم 
شــد، داليل مرگ يوزپلنگ »سمنان« به شرح 

زير است. 
- مهره L5 کمری شکســته و به شدت جابه جا 
شده و مهره T8 ســینه شکستگی و جابه جايی 

کمی را نشان می دهد.
- عدم کارايی implant های قرار داده شده در 
جراحی که پس از آن تکه های کوچک بیشتری 

از مهره L5 شکسته است.
- تجمع مايــع درون حفره شــکمی از عوارض 

بعد از عمل
- ضايعه )پارگی( ريه

- بزرگ شدن مری همراه با اجسام خارجی
- معده متورم قبل و بعد از عمل جراحی

محیط زیست

اخبار

مديرکل کمیته امداد اصفهان بیان داشــت: 6۱درصد از افراد تحت حمايت 
کمیته امداد اصفهان را افراد زير ۱۸ سال و باالتر از 6۰ سال تشکیل می دهند.

»محمدرضا متین پور« بابیان اينکه تنگناهای اعتباری و بودجه ای، اين نهاد را 
به حمايت از اورژانسی و اضطراری ترين موارد محدود کرده است، گفت: قسمت 
عمده جامعه تحت حمايت کمیته امداد اصفهان در سن کار قرار ندارند و اين 
موضوع، برنامه های توانمندسازی، اشــتغال و خودکفايی برای مددجويان را 

پیچیده و سخت می سازد.
متین پور ٩۱ هزار و 6۷۸ نفر از مددجويان اين نهاد را افراد 6۰ ساله و باالتر و 
همچنین زير ۱۸ ســال اعالم کرد و گفت: اين افراد 6۱ درصد از جامعه تحت 
حمايت کمیته امداد اصفهان را تشــکیل می دهند و خارج از محدوده سنی 
مطلوب برای ايجاد يک کســب وکار و به کار گرفته شــدن در مشاغل پايدار، 

قرار دارند.

داد
 ام
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61 درصد ازمددجویان  
در سن کار قرار ندارند

مدیرکل کمیته امداد اصفهان 
اعالم کرد:

سرپرست جمعیت هالل احمر اصفهان:
اقدامات پدافند غیرعامل، نیاز جوامع امروزی است

سرپرست جمعیت هالل احمر اصفهان  در جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات پدافند غیرعامل، با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند: »دفاع جزئی از هويت يک ملت است، هر ملتی که نتواند از خود 
دفاع کند زنده نیست و هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع زنده نیست«، 
اظهار داشت: آمادگی، کلید واژه پاسخگويی مناسب به بحران ها و حوادث است که جمعیت هالل احمر 

در تالش است با برنامه ريزی، آموزش و تمرين در اين راستا گام بر دارد.
وی با اشاره به اينکه فعالیت های هالل احمر از جنس پدافند غیرعامل است، تصريح کرد: اقدامات پدافند 
غیرعامل، نیاز جوامع امروزی است و بايد مســئوالن و آحاد مردم، تهديدات را بشناسند و برای مقابله با 

آن تالش کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
تمام زائران ایرانی در سالمت هستند

مديرکل حج و زيارت استان اصفهان اظهار کرد: امسال 6 هزار و 6 نفر از استان اصفهان به سرزمین وحی اعزام 
شده اند که از اين میان دو هزار و 6۵۰ نفر از آنان مرد و سه هزار و ۳۵6 نفر از آنان زن بوده اند.

»غالمعلی زاهدی« با بیان اينکه آخرين پرواز در روز يکشنبه 2۱ مردادماه بوده، افزود: اين تعداد حاجی در 
قالب 4۱ کاروان از استان اصفهان عازم سرزمین وحی  شــدند. زاهدی اذعان داشت: هزينه ها برای سفر حج 
در کاروان ها از سیزده میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در استان اصفهان بوده است 
که اختالف در انتخاب هتل ها توسط حجاج، موجب اختالف قیمت کاروان ها شده است. وی در پايان تاکید 
کرد: بر اساس اعالم سازمان حج و زيارت، تمام زائران کشورمان در سالمت هستند و هیچ گونه ويروسی نیز 

در مکه مکرمه گزارش نشده است. 

خبر تکان دهنده است؛ اينکه واگیردار بودن بیماری 
»تاالب گاوخونی« به اثبات رســیده اســت و هیچ 
مســئولی نمی تواند به دلیل عدم وجــود پژوهش 
آماری از زير بار مسئولیت  اجرای مصوبه های قانونی 
يا برنامه ريزی برای احیای تاالب شــانه خالی کند.

سرفه های مکرر گاوخونی ديگر تنها از خشکی گلوی 
عروس تاالب های ايران برنمی خیزد؛ بلکه همچون يک 
بیماری ويروسی در هر التهاب و تب تاالب،  در کمین 
مناطق اطراف تاالب است. اتمام پژوهش  در ارتباط با 
انباشت سموم و فلزات ســنگین در تاالب گاوخونی، 
ديگر يک ادعا نیست. به گفته کارشناسان اگر هرچه 
سريع تر چاره ای برای تامین حقابه تاالب انديشیده 
نشود، ديگر تنها اهالی صبور ورزنه  شاهد از میان رفتن 
سبزآبی تاالب و زيستگاه های اطراف آن نیستند؛ بلکه 

دود خشکی تاالب به چشم منطقه نیز خواهد رفت.
گلوی ملتهــب گاوخونــی حادثه آفرین 

می شود!
دراين  ارتباط، ريیس اداره پژوهــش و فناوری اداره 
کل حفاظت محیط زيست استان اصفهان، با اشاره به 
اينکه دانشگاه آزاد خوراسگان و محیط زيست اصفهان 
بیش از سه سال پیش پژوهشــی در ارتباط با اثرات 
خشکی تاالب گاوخونی آغاز کردند، اظهار داشت: اين 
طرح با موضوع بررسی اثرات زيست محیطی خشک 

شدن تاالب بین المللی گاوخونی به سرانجام رسیده 
است. »کیوان نعمتی« با بیان اينکه روی اين طرح سه 
سال و چهار ماه کار تحقیقاتی و عملیاتی انجام شده 
است، افزود: در طول اين زمان، نمونه های مختلفی از 
بخش های مختلف تاالب گاوخونی اخذ و مقايسه شده 
است. در طول دوره های پیشرفت خشکسالی در اين 
منطقه، فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در تاالب 

نمايان شده است. 
وی با اشاره به اثبات پديدار شدن فلزات سنگین در 
»گاوخونی« با پیشرفت خشکسالی تاالب تاکید کرد: 
به دلیل رطوبت بســیار اندک تاالب، هنوز گاوخونی 
در وضعیت نامناسبی قرار ندارد؛ اما در صورت تامین 
نشــدن حقابه تاالب، اين فلزات سنگین منشا اثرات 
ناگواری برای تمام شهرهای اطراف خواهند بود. ريیس 
اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زيست استان 
اصفهان با بیان اينکه در اين پژوهش میزان متوسط 
سرب، روی و کادمیوم در خاک حوضچه آبريز و پوسته 
طبیعت منطقه موردمطالعه قرار گرفته است، گفت: بر 
اين اساس در طول دوره های پیشرفت خشکسالی در 
اين منطقه، فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در 

تاالب نمايان شده و میزان سرب و کادمیوم در خاک 
اين حوضچه آبريز و کادمیوم در رســوبات پوســته 

منطقه بیشتر بوده است.
خطر ریزگردها و ســونامی نمک در کمین 

منطقه
وی تاکید کرد: اين هشدار وجود دارد که در صورت 
عدم تامین حقابه زيست محیطی گاوخونی،  اين تاالب 
در آينده نزديک به منبع اصلی تولید ريزگردهای سمی 
به ويژه در فصولی که باد غالب در اســتان اصفهان از 
غرب به شرق می وزد، تبديل شود. نعمتی با تصريح بر 
اين نکته که خشک شدن تاالب، خطر سونامی نمک را 
نیز در پی دارد، گفت: اين نوع سونامی موجب از میان 
رفتن زمین های کشــاورزی و نابودی هزاران هکتار 

دشت حاصلخیز نیز خواهد شد. 
وی اضافه کرد: به طورکلی مشکالت زيست محیطی 
ناشــی از تاالب گاوخونی، تنها گريبان گیر اصفهان 
نخواهد بود و تمام شــهرهای اطراف و پايتخت را نیز 
در برمی گیرد؛ اين هشــداری اســت که با توجه به 
اثبات انباشت فلزات سنگین در گاوخونی، بايد جدی 

گرفته شود.

ضــرورت ایجــاد کارگــروه احیــای 
تاالب گاوخونی همانند دریاچه ارومیه

ريیس اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زيست 
اســتان اصفهان با اشــاره به ضرورت ايجاد کارگروه 
احیای تاالب گاوخونی همانند احیای درياچه ارومیه 
در سطح استانی تاکید کرد: بر اين اساس بايد در قالب 
اين کارگروه، حقابه زيست محیطی تاالب گاوخونی به 
میزان ۱۷۰ میلیون مترمکعب در سال در راستای فعال 
شدن تاالب و جلوگیری از تولید گردوغبار، تخصیص 
داده شود و از برداشت های غیرمجاز در مسیر رودخانه 
تا تاالب نیز جلوگیری به عمل آيد.با وجود اينکه بارها 
آژير خطر در ارتباط با پراکنش ريزگردهای سمی از 
سوی تاالب به سمت شهرهای اطراف به صدا درآمده 
است و هر بار تنها به لطف الهی از آن دور شده ايم، اما 
مســئوالن حرکت خاصی انجام نداده اند. با توجه به 
قرار داشتن در فصل گرما، خشک شدن سطح تاالب 

دل نگرانی های تازه ای ايجاد کرده است.
پژوهش مذکور سه سال و چهار ماه طول کشیده است 
و به گفته پژوهشــگران تا زمان اتمام آن هنوز سطح 
تاالب به شکل کامل خشک نشده بود؛ اما اينکه هنوز 
ما در همان شرايط پايان پژوهش سه سال و چهارماهه 
قرار داريم يا شرايط خطرناک تری را تجربه می کنیم، 

موضوعی است که بايد موردتوجه ويژه قرار گیرد.

سیاه بختی عروس تاالب های ایران؛

 »گاوخونی« کانون ریزگرد می شود!

زندگی برای کودکان کار ملغمه ای است از فقر، اجبار 
و طمع خانواده تا نفس کشیدن در میانه دود و آهن 
و فرار از دست ماموران شهرداری . حامیان کودکان 
کار معتقدند که تاکنون به موضوع »کودکان کار« 
و »خیابان« از زاويه ديد خود آنان پرداخته  نشــده 
است و همیشه کودکان و خانواده آنان در طرح های 
مختلف ناديده گرفته می شوند. بايد ببینیم در طرح 
جمع آوری اين کودکان، دقیقا چــه اتفاقی افتاده 
اســت؟ می خواهیم ببینیم چرا کودکان مجبور به 
کار شده اند و نظر خودشــان درباره کار در خیابان 
چیست؟ تجربیات کودکان کمک بزرگی می کند 
تا بینديشیم به اينکه چه کاری می توانیم برای آنها 

انجام دهیم .
»يوسف« کودک هشت ســاله ای است که درمورد 
شرايط کارش در خیابان می گويد: روزی 2۰ الی۳۰ 
هزار تومان از دستفروشــی آدامس و شیشه پاک 
کردن بعضی مغازه ها، به دست می آورم و هرشب به 
مادرم تحويل می دهم. وی از  خانواده اش می گويد: 
پدرم دو سال است از ناحیه پا معلول شده و مريض 
احوال اســت؛ مادرم هم از پدر و خواهر دو ساله ام 
نگهــداری می کنــد؛ از آنجا که مــادرم نمی تواند 
همزمان هم  بیرون کار کنــد و هم از پدر و خواهرم 
نگهداری کند، پــس به ناچار من بايــد برای امرار 
معاشمان، کار کنم؛ آن هم در خیابان که از حضور در 
آن وحشت دارم؛ چون خیلی آزار می بینم. يوسف 
می گويد: کسانی که بزرگ تر از من هستند، گاهی با 
زورگويی پولم را می گیرند و چون کسی را ندارم که از 
حقم دفاع کند، سکوت می کنم و گاهی دست خالی 
به خانه بر می گردم که شرمنده پدر و مادرم می شوم.  
مادرم نیمه های شب بیدار می شود، دعا می کند و با 
گريه و زاری از خدواند می خواهــد که وضعیت ما 
بهتر شود تا ناچار نشــود من را به خیابان بفرستد. 
يوسف از  ســاعت کاری خودش ســخن به میان 
می آورد و می گويد:   ســاعت ۸ صبح از خانه بیرون 
می آيم و تا ساعت ٩ شب در سطح خیابان و مغازه ها 
دستفروشی و کار می کنم. وقتی از او می پرسم که 
آدامس ها را از کجا تهیه می کنی يا چه کســی اين 
ها را به شما می دهد، ا ز جواب دادن طفره می رود و 
می گويد: سواد خواندن و نوشتن ندارم و درحالی که 
لب های خود را با دندان هايش می فشرد که جلوی  
بغص خود را بگیرد، آرزوی مدرسه رفتن می کند تا 

بتو اند همچون هم سن و ســاالنش درس بخواند و 
در آينده فرد مفیدی برای خانواده و جامعه باشد.

وقتی  موقع رفتن يوسف می رســد، از او يک بسته 
آدامس می خرم به شــرط اينکه بماند و از خودش 
حرف بزند. او می پذيــرد  و در  کنــارم در يکی از 
ايستگاه های BRT می نشیند تا از سختی روزگار و  
فقر و نداری  خود و خانواده اش سخن بگويد. اينکه 
در روز يک وعده غذا می خورد تا شب با پول بیشتری 
مادرش را خوشحال کند  و اينکه خوشحالی مادرش، 

گرسنگی را ا ز يادش می برد. 
امثال اين کودکان در سطح خیابان با هزاران خطر 
و آسیب اجتماعی که در کمینشــان است، روبه رو 
هستند و اين مشاهدات، عدم حمايت  ادارات مربوطه 
را زير سوال می برد که برای حمايت از  اين کودکان، 
چرا اقدامی نمی کنند؟  يا چرا آنان را  تحت پوشش  

و حمايت قرار نمی دهند؟! 
مديرکل بهزيستی اســتان در پاسخ به اين پرسش 
به خبرنــگار »زاينــده رود« می گويــد: آيین نامه 
ساماندهی کودکان کار در سال ۸6 مصوب شد که 
براساس آن بايد 2۱ دستگاه اجرايی، در ساماندهی  
امور کودکان کار، مشارکت کنند؛ ولی هم اکنون در 
اصفهان شهرداری و بهزيستی پیگیر اين امر هستند.

»مرضیه فرشادی« افزود: در بهزيستی چهار مکان 
اقامتی را در چهار سطح پیش بینی کرده ايم:

 سطح يک؛ خدمات سرپايی به کودکانی که خانواده 
دارند و  خانواده آنان تعهد مــی دهند که کودک را 
به قصد کار به خیابان نفرستند، سطح دو؛ نگهداری 
از کودک تا 2۰ روز تا خانواده اش پیدا شود، سطح 
سوم؛ اقامت طوالنی حمايتی از کودکان کار که بايد 
با مشارکت يازده دســتگاه باشد و فعال شهرداری و 
بهزيستی در اين امر فعال هستند و سطح چهار؛ با 
همکاری »موسسه خیريه سرمد« به کودکان کار و 
خیابان کمک رسانی می شود که  زمینه آن همکاری 

مردم با بهزيستی و اين موسسه است. 
مديرکل بهزيستی اســتان ادامه داد: خانواده های 
کودکان کار به دلیل درآمدزايی خوبی که کودکان 
نســبت به آنان در دستفروشــی دارند، بــه اجبار 
آنان را به رغم میل باطنی شــان به سطح خیابان ها 
می فرســتند که ما يک اقامت2۱ روزه برای کنترل 
اين اقدام سختگیرانه خانواده ها نسبت به کودکان 

کار داريم . 
وی اضافه کرد: بــرای جلوگیــری از  خريد مردم 
از کــودکان کار، توصیه می کنیم کــه مردم مبلغ 
مورد نظر را به اين موسســه کمک کنند تا کودکان 

در راه صحیح حمايت شــوند و خانــواده ها از آنان 
سوءاستفاده نکنند.

فرشــادی ادامه می دهد: با جمع آوری کودکان کار 
توسط ماموران شهرداری، آنان به بهزيستی ارجاع 
داده می شوند؛ البته کودکان زير ۱۸ سال را  در مرکز 
خودمان ساماندهی می کنیم؛ ولی نکته جالب اينکه 
خانواده ها وقتی تعهد  می دهند که کودک  را ديگر 
برای  کار به سطح خیابان نمی فرستند، پس از بردن 
کودک به منــزل، دوباره او را به دلیــل درآمدزايی 
خوبی که دارد، به خیابان می فرســتند. پس برای 
اينکه از اين اقدام ناپســند جلوگیری کنیم، مردم 
همکاری کنند و فقط به کــودکان غدا و میوه داده 
و پول را به »موسسه خیريه سرمد« بدهند که برای 
حمايت از کودکان کار هزينه می شود تا  خانواده آنان 

هم ا زکار کردن کودکان نا امید شوند.
خبر مسرت بخش برای کودکان کار   

 »عادل دهدشتی« دبیر اجرايی سی و يکمین جشنواره 
فیلم های بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان، از 
دعوت شدن تعدادی از کودکان کار در هیئت داوران اين 
جشنواره خبر داد وگفت: طی يک هماهنگی و رايزنی  با 
انجمن های حمايت از کودکان کار، مقرر شد در هیئت 

داوران  از توانمندی کودکان کار هم استفاده کنیم. 

قصه پر غصه »فقر«
» زاینده رود« از پشت پرده زندگی کودکان کار می گوید؛ اعظم محمدی
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روش هایی  موثر برای فرو نشاندن استرس
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم: 
توت فرنگی : 6 عدد، چوب دارچین: یک تکه

چای سبز: یک قاشق غذاخوری، آب جوش : 3 لیوان، عسل: به میزان دلخواه
طرز تهیه: 

ابتدا باید آب را درون قوری ریخته و روی حــرارت بگذارید تا کم کم جوش بیاید.بعد از 
آن زیر حرارت را کم می کنیم تا کمی دمای آب پایین بیاید.سپس برگه های خشک شده 

توت فرنگی را درون آب جوش ریخته و چوب دارچین و چای سبز را به آن اضافه کنید.بعد از 
اضافه کردن مواد باال دمنوش را به طور غیر مستقیم روی 

حرارت بگذارید و اجــازه دهید برای 15 دقیقه 
 روی حرارت باشــد تا خوب آماده شــود.

مــی توانیــد در صــورت دلخواه 
مقداری عسل به دمنوش توت 
فرنگی و چای ســبز اضافه 

کنید. 

دمنوش توت فرنگی و چای سبز 

تکنیک های ایجاد 
 نظم و انضباط
 در کودکان

همه ما بزرگساالن، راهکارهایی برای 
منظم کردن محیط زندگی مان انتخاب می کنیم. برای 

کودکان خود نیز می توانیم باروش های مشابهی به تدارک نظم درمحیط 
آنها کمک کنیم مواردذیل نکاتی است برای سازمان دادن به محیط و آموزش انضباط به کودکان :

۱- اسباب بازی ها:می توان از تصاویر یا نقاشــی هایی برای یادآوری اینکه محل هر کدام کجاست 
استفاده کرد. از تصاویر بریده شده از روزنامه یا روی جعبه اسباب بازی استفاده کنید، تصاویر مذکور را 
روی قفسه یا جعبه ها بچسبانید به نحوی که کودک بداند یک  اسباب بازی مشخص را کجا قرار دهد.

۲- کفش ها:پادری، جعبه یا قفســه ای برای نگهداری کفش های کــودک فراهم کنید. اگرکودک 
کفش هایش را در بیرون در ورودی در می آورد جعبه یا پادری را در محلی قرار دهید که به راحتی در 
دسترس باشد. اگر افراد خانواده در محیط خانه کفش می پوشند، آن جعبه، قفسه یا پادری را در اتاق 

در محلی خاص قرار دهید.
۳- حمام و دستشویی :از جامسواکی، جاصابونی و جاحوله ای مخصوص کودکان استفاده کنید تا 
هر کدام به طور معمول یادآور محل قرار گرفتن اشیا برای کودک باشند. تمام این موارد باید در محلی 
قرار گیرد که در دسترس کودک باشــد به نحویی که وقتی روی زمین یا روی چهارپایه می ایستد به 

راحتی بتواند آنها را بردارد یا سرجای خودشان بگذارد.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

چرا زنان بیشتر دچار میگرن می شوند؟
متخصصان علوم پزشکی پس از بازبینی روی نتایج چندین مطالعه دریافتند »استروژن« تاثیر مستقیمی 
بر میزان حساســیت به میگرن در مغز دارد. حدود 1۸ درصد زنان به میگرن مبتال هستند که این آمار 
در مردان حدود شش درصد است. عالوه بر این بدن زنان به خوبی به داروی موجود برای درمان میگرن 
واکنش نشان نمی دهد.مطالعات پیشین نشان می دهد که بیشتر زنان مبتال به میگرن در زمان شروع دوره 
قاعدگی دچار این عارضه می شــوند. این موضوع در چرخه قاعدگی و زمانی که استروژن در پایین ترین 
سطح است مورد توجه قرار می گیرد  و به همین دلیل محققان به این نتیجه رسیده اند که چنین نوساناتی 
در هورمون مزبور در بروز میگرن نقش دارد.با وجود آنکه نقش هورمون اســتروژن در بروز سردردهای 
میگرنی در زنان شــناخته شــده بود؛ اما جزئیات مکانیزم این تاثیرگذاری همچنان ناشناخته است.به 
گزارش ساینس الرت، در بررسی جدید گروهی از متخصصان اسپانیایی مطالعاتی انجام داده و دریافتند 
که استروژن می تواند بر سلول های اطراف عصب سه قلو و عروق خونی مرتبط در سر تاثیر گذاشته و آنها 

را به محرک های میگرن حساس کند.

 روش هــای زیادی برای کاهش تنش  و رســیدن 
به آرامش وجــود دارد. در ادامه شــما را با چند 
روش موثر بــرای فرو نشــاندن اســترس که با 
توجه بــه میــزان کار و زمانــی که صــرف آنها 
 می شــود بیشــترین کارایــی را دارنــد، آشــنا

 می کنیم:
۱- تنفس عمیق 

تنفس عمیق، روش ســاده ای برای فرو نشــاندن 
استرس است و مزایای زیادی برای بدن انسان دارد 
که از آن جمله می توان به اکسیژن رسانی اشاره کرد 
که این امر به نوبه خود باعث »بیدار کردن« مغز، 
شل کردن عضالت و آرام کردن فعالیت های ذهنی 
می شــود. تنفس عمیق از این جهت مفید اســت 
که می توان آن را همه جــا و همه وقت انجام داد و 

اثربخشی آن نیز سریع و فوری است.
۲ -مدیتیشن 

مدیتیشــن، بر پایه تنفس عمیق اســتوار است 
ولی یــک گام از آن جلوتر مــی رود. هنگامی که 
شما مشغول مدیتیشن هســتید، مغزتان از نظر 
عملکرد وارد محدوده ای می شــود که مشــابه با 
خواب اســت ولی مزایای افزوده ای به همراه دارد 
که در حالت های دیگر نمی توانید به آنها دســت 
یابیــد، ماننــد آزاد کردن هورمون هــای خاصی 
که باعث ارتقای ســالمت می شــوند. همچنین، 
تمرکــز ذهنــی روی »هیــچ«، ذهن شــما را از 
 کار کــردن زیاد و باال بردن ســطح اســترس باز

 می دارد.
۳- تصویرسازی ذهنی 

یادگیری تصویرســازی ذهنی به زمان بیشتری 
نیاز دارد؛ اما این روشی عالی برای مدتی رها شدن 

از اســترس و آرامش بخشــیدن به بدن است. 
برای بعضی ها این کار آسان تر از مدیتیشن 

اســت زیرا معموال تمرکز کردن روی 
»یک چیز« راحت تر از تمرکز کردن 

روی »هیــچ چیز« اســت. پخش 

کردن صداهای طبیعت )مثل صدای آب، صدای 
پرندگان و ...( به صورت مالیم به هنگام تمرین، به 
غوطه وری بیشتر شما در این تجربه کمک می کند.

4-تجسم 
یک گام فراتر از تصویرســازی ذهنی است. شما 
می توانید بر پایه تصویرســازی ذهنی، خود را در 
شرایط دســتیابی به هدف هایی نظیر سالم تر و با 
آرامش بیشتر بودن، موفقیت در کار، رفع مشکالت 
به شیوه هایی بهتر و ... نیز تجسم کنید. نکته قابل 
توجه این است که تجسم خود در حال انجام موفق 
وظایفی که بــر عهده دارید، در واقع مشــابه یک 
تجربه فیزیکــی عمل می کند و بنابراین شــما از 
طریق تجسم می توانید عملکرد واقعی خود را نیز 

بهبود بخشید!
5- خود هیپنوتیزم 

خود هیپنوتیزم، برخی از جنبه های تصویرسازی 
ذهنی و تجسم را به خدمت می گیرد و این مزیت 

بیشــتر را دارد که شــما را قادر می سازد تا 
مســتقیما با ذهن ناخــودآگاه خود 

ارتبــاط برقرار کنیــد و بتوانید 
توانایی های خــود را افزایش 

دهیــد، عادت های بد خود 
را آسان تر رها کنید، درد 
کمتری احســاس کنید، 
عادت های ســالم تر را به 
نحو موثرتــری در خود 
به وجود آوریــد و حتی 
پاســخ پرســش هایی را 

بیابیــد کــه بــه 

هنــگام بیداری ذهن، آشــکار و روشــن نبودند! 
خود هیپنوتیــزم، به تمرین و آمــوزش نیاز دارد 
ولی ارزشــش را دارد. یاد بگیرید که با اســتفاده 
 از هیپنوتیزم، اســترس های زندگــی را مدیریت

 کنید.
6- ورزش 

بســیاری از مردم به خاطر کنترل وزن و به دست 
آوردن شرایط فیزیکی بهتر برای سالم تر یا جذاب تر 
شدن ورزش می کنند؛ اما ورزش و مدیریت استرس 
وابستگی زیادی به یکدیگر دارند. ورزش وسیله ای 
برای انحراف ذهن از شرایط پراسترس و راه فراری 
از ناکامی هاســت و همچنین به دلیــل باال بردن 
ســطح اندورفین و کاهش هورمون های استرس 
نظیر کورتیزول باعث نشاط و سرخوشی می شود. 
فعال تر شــدن در زندگی روزمره از دیگر مزایای 

ورزش است.
7 -شل کردن عضالت 

با سفت کردن و سپس شل کردن 
عضالت بــدن، می توان در 
چند دقیقــه تنش ها 
را کاهــش داد و 
احســاس آرامش 
بیشتری کرد. این 
کار به آموزش یا 
تجهیزات خاصی 
نیــاز نــدارد. از 
عضــالت صورت 
خود شروع کنید. 
اخم کنید و 

به مدت 10 ثانیه این حالت را نگه دارید و سپس 
برای 10 ثانیه آن عضالت را کامال شل کنید. حال، 
همین کار را با گردن، ســپس با شانه ها و ... تکرار 
کنید. این کار را می توان همه جا انجام داد و شما 
با انجام ایــن کار در خواهید یافت که ســریع تر و 
راحت تر از قبل می توانید به آرامش دســت یابید 
و رفته رفته به جایی خواهید رســید که درســت 
 همزمان با شروع این کار، تنش ها در شما کاهش 

خواهد یافت.
9-موسیقی 

ثابت شده است که موسیقی درمانی دارای مزایای 
زیادی از نظر ســالمتی برای افرادی با شــرایط 
خفیف )مثل اســترس( تا حاد )مثل ســرطان( 
است. برای مقابله با اســترس، موسیقی مناسب 
می تواند فشارخون شما را پایین بیاورد، بدن شما 
را آرامش بخشــد و ذهن تان را آرام سازد.یکی از 
مهم تر ین مزایای موســیقی به عنوان فرونشاننده 
استرس این است که می تواند به همراه فعالیت های 
عادی روزانه صــورت گیرد و وقــت خاصی را از 
شــما نمی گیرد. برخی از مواقعی کــه می توانید 
از مزایای موســیقی بهره مند شــوید عبارتند از: 
برای بیدار شــدن از خواب، به هنــگام رانندگی، 
 به هنگام آشــپزی و غذاخوردن و قبل از رفتن به

 رختخواب.
۱0- یوگا 

یوگا ، یکی از قدیمی تریــن روش های بهبود حال 
خود اســت که تاریخچه آن به 5000 سال پیش 
باز می گردد. یوگا چند تکنیک مدیریت اســترس 
نظیر تنفس عمیق، مدیتیشــن و تصویرســازی 
ذهنی را ترکیب کرده و با توجه بــه میزان زمان 
 و انرژی مورد نیــاز، مزایای بســیاری به ارمغان

 می آورد.

سرگردانی میان »شیمیایی« ها و »ارگانیک« ها
آیا محصوالت گیاهی آرایشی و بهداشتی سالم هستند؟

پریسا سعادت

در دنیایی که لوازم آرایشــی و بهداشتی کاربردها 
و طرفداران بســیاری دارد و در مقابل از مضرات 
 و زیان های ناشــی از اســتفاده از این مواد هم در

 رســانه ها مطالــب بســیاری عنوان می شــود 
محصوالتی با عناوین گیاهی و ارگانیک به خوبی 
توانســته اند مشــتریان زیادی را جــذب کنند. 
مخصوصا کســانی که نگران سالمتی و ماندگاری 
زیبایی خود هستند و از ســوی دیگر نمی توانند 
از استفاده از این مواد چشم پوشی  کنند؛ اما نکته 
ای که در زمینه اســتفاده از این محصوالت کمتر 
به آنها توجه می شود این است که استفاده از این 
محصوالت نمــی تواند بدون خطر باشــد  وحتما 
عوارضی را در پی خواهد داشت ضمن اینکه بسیاری 
از کاالهایی که تحت عنوان ارگانیک به بازار ارائه می 
شود معموال دارای برخی از مواد صنعتی و شیمیایی 
نیز هست که در صورت منع مصرف برای افراد می 

تواند خطرناک و یا حساسیت زا باشد.
محصــوالت آرایشــی ارگانیک چطور 

شناخته می شود؟
محصوالت آرایشی بهداشــتی ارگانیک و گیاهی 
معموال با برچسب »گیاهی« یا »طبیعی« معرفی 
می شــوند و به عنوان یک خریدار از روی برچسب 
محصول می توانید متوجه گیاهی بودن آنها شوید. 
در حقیقت این برچســب هم چنــدان نمی تواند 
نشــان دهنده طبیعی و ارگانیــک بودن محصول 
باشــد؛ چراکه درصد طبیعی بــودن محصوالت 
متفاوت اســت و محققان معتقدند هیچ محصولی 
100درصد ارگانیک نیســت. محصوالت گیاهی 
باید تنها ساخته شده از گیاهان، عصاره ها و روغن 
ها ومواد گیاهی مجاز باشــند. به این محصوالت 
نباید هیچ ماده مصنوعی یا شیمیایی افزوده شده 
باشد. پس اگر یک محصول دارای افزودنی های غیر 
گیاهی باشد و یا یک محصول شیمیایی حاوی یک 
و یا چند عصاره گیاهی باشد آن محصول دیگر نمی 
تواند »گیاهی« نامیده شود. از آنجایی که این روزها 
در کاشت، داشت، برداشت و فرآوری گیاهان از مواد 

شیمیایی مضر استفاده می شود، اگر شما حتی یک 
محصول واقعا گیاهی را به یک آزمایشگاه ببرید می 
توانید بقایای مواد شیمیایی مضر را در این محصول 
پیدا کنید ولی باز چنین محصولی ســالم تر و کم 
خطرتر از یک محصول شــیمیایی است و در عین 
حال هنوز می تواند برخی از فوایــد گیاه را نیز به 

مصرف کننده عرضه کند.

لوازم آرایشی گیاهی چه خواصی دارند؟
اکسید تیتانیوم، اکسید زینک و اکسید آهن ازجمله 
مواد معدنی طبیعی هســتند که در انــواع لوازم 
آرایشی ارگانیک به کار می روند و می توانند شادابی 
پوست را افزایش دهند. در تولید محصوالت آرایشی 
گیاهی از مواد گیاهی مثل رزماری، بابونه، ســدر، 
آلوئــه ورا )تامین نرمی و رطوبت پوســت و تامین 

ویتامین های ضــروری( و... آنتی اکســیدان های 
طبیعی و مواد رنگــی طبیعی مثل حنــا )اثرات 
ضدقــارچ و تقویت کننده مو(، وســمه، زردچوبه 
)ضدالتهاب، آنتی اکسیدان( و... استفاده می شود. 
آنتی اکســیدان های طبیعی و ویتامین هایی مثل 
ویتامین A و C موجود در لوازم آرایشــی ارگانیک 
و گیاهی می توانند به تسهیل درمان آسیب بافتی 
و برگرداندن وضعیت طبیعی پوست کمک کنند. 
به عالوه ویتامین A و مشتقات آن دو وظیفه اصلی 
دارند که به عنــوان آنتی اکســیدان و فعال کننده 
پروتئین ها و ژن های خاصی هستند. کالژن سازی، 
بهبود ظاهر پوست، رفع چین و چروک ها، رفع شل 
شدگی و افتادگی پوست و... ازجمله مزایای این مواد 
گیاهی هستند. ویتامینE هم به محافظت در برابر 
آفتاب، بهبود آسیب ها و شفافیت و سالمت پوست 
کمک می کنــد. درنهایت اینکه اســتفاده از لوازم 
آرایشی گیاهی و ارگانیک نسبت به مواد شیمیایی 
عوارض اندکی دارد، مواد مغذی بیشتری به پوست 
و مو می رساند، مزایای دارویی دارد و به راحتی روی 

پوست و مو می نشیند.
چرا محصوالت ارگانیک طرفداران زیادی 

ندارد؟
با وجــود تمــام هشــدارها؛ اما همچنــان تولید 
محصوالت شیمیایی آرایشــی و بهداشتی بسیار 
بیشتر از تولیدات ارگانیک است. این مسئله در مورد 
میزان فروش این محصوالت نیــز صدق می کند. 
شــاید اولین و مهم ترین موضوع به میزان قیمت 
بستگی داشته باشــد که محصوالت شیمیایی را 
نســبت به ارگانیک ها به صرفه تر و موجه تر جلوه 
می دهد. تولید یک محصول ارگانیک سخت است، 
گران تمام می شود و ماندگاری آن به خاطر نداشتن 
نگهدارنده شیمیایی به یک ســوم و یا یک پنجم 
محصوالت شیمیایی می رســد. کمپانی ها هم از 
ناآگاهی مردم به این موضوعات استفاده می کنند و 
بمب های شیمیایی شان را با تبلیغ، توصیه و تجویز 
به مردم می فروشند و ســودهای کالنی را هم به 

دست می آورند.

روش هایی  موثر برای فرو نشاندن استرس

5 داروی عامل پوکی استخوان را بشناسید
پوکی استخوان یکی از بیماری هایی است که در گذشته افراد سالمند به آن مبتال می شدند؛ اما به مرور 
زمان و عوامل زیادی از جمله تغذیه نامناســب، عدم تحرک و عوامل متعدد دیگری این بیماری به قشر 
جوان سرایت کرد و متاسفانه افراد زیادی به این بیماری مبتال شدند.گاهی برخی افراد از سر بی اطالعی 
به این عارضه مبتال شده اند که می توان با رعایت برخی نکات ساده آن را از خود دور کرد. قرص کورتون، 
داروی ضدتشنج ، آمپول ضد بارداری، شربت معده آلومینیوم و داروی ضدافسردگی )فلوکستین( از جمله 

مواردی هستند که با دوری از آنها می توان ابتال به این بیماری را به تعویق انداخت.

عالئم هشداردهنده حمله قلبی در مردان
به نظر می رسد نشانه هایی در مردان وجود دارد که می تواند هشداردهنده بروز حمله قلبی باشد. با شناخت 
این عالئم می توانید قبل از تجربه حمال قلبی، فورا به پزشــک مراجعه کنید.الزم اســت که همه افراد با 
نشانه های اولیه بیماری های قلبی آشنا باشند و این نکته مهم را بدانند که مشکالت قلبی در میان زنان و 
مردان به اشکال مختلفی بروز می کند. از جمله این عالیم می توان به تهوع، استفراغ و سایر مشکالت معده  
اشاره کرد. درد شکم یا سوزش معده نیز می تواند نشانه ای از حمله قلبی خاموش باشد. گفته می شود که 
ســاالنه ۲00 هزار مرد آمریکایی، دچار حمله قلبی خاموش می شوند.خر و پف مداوم عالمت ابتال به آپنه 
خواب است؛ آپنه خواب وضعیتی جدی اســت که باعث قطع تنفس در هنگام خواب عمیق می شود. آپنه 
خواب علت اصلی ابتال به فشار خون باال و حمله قلبی در مردان است. فشار خون باال خود عامل ضربان قلب 
نامنظم است و خطر ابتال به حمله قلبی را افزایش می دهد. اگر احساس سنگینی روی قفسه سینه می کنید، 
این عالمتی هشدار دهنده برای ابتال به حمله قلبی است. این ناراحتی معموال در قسمت چپ قفسه سینه و 
یا وسط آن اتفاق می افتد. شروع ناگهانی درد در قفسه سینه نیز نشانه ای از ابتال به حمله  قلبی است که به آن 
»حمله قلبی هالیوودی« نیز گفته می شود؛ درست همانطور که در فیلم ها این تصویر را بارها دیده اید. چنین 
دردی یک مورد اورژانس پزشکی است و باید سریعا تحت درمان قرار گیرد.کم  آوردن نفس و تنفس سنگین 
مثل زمان حمل بار، آن  هم وقتی که دراز کشیده اید، ممکن است نشانه  حمله یا مشکل قلبی باشد. همچنین 
ممکن است نشانه  آریتمی قلب )غیرطبیعی  بودن ریتم قلب( باشد.  طبق آنچه دفتر آموزش و ارتقای سالمت 
وزارت بهداشت اعالم کرده است، حمله قلبی فقط به معنای احساس درد در قفسه سینه نیست؛ بلکه نقاط 
دیگر بدن مانند معده، شانه ها، یک یا هر دو دست، کمر، گردن، فک و حتی دندان ها نیز دچار درد می شوند.  
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عزت ا... پور قاز به همراه مهدی کیانی از بهترین بازیکنان سپاهان در این دیدار بودند تا سه 
امتیاز شیرین به حساب زرد پوشان اصفهانی ریخته شود، مدافع سابق تیم ملی که حاال با 
حضور قلعه نویی احیا شده است در این دیدار عملکرد خوبی از خود نشان داد. پورقاز در نیمه اول و 
دو دقیقه بعد از گل نخست سپاهان توانست از نفوذ خود استفاده کرده  و گل دوم تیمش را با ضربه 
سری زیبا وارد دروازه مظاهری کند؛ اما مدافع میانی طالیی پوشان در نیمه دوم بهتر ظاهر شد. 
جایی که ذوبی ها برای جبران گل خورده فشار زیادی را روی دروازه سپاهان وارد کردند. کیانی 
نیز در این دیدار عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت تا دیگر ستاره سپاهان در این دیدار لقب 
بگیرد. کیانی در این دیدار پاس گل اول تیمش را هم با ارسالی زیبا به نام خود زد. درست 
جایی که در میانه های میدان ضربه خطایی برای سپاهان به دست آمد و کاپیتان طالیی 
پوشان با ارسال دقیق خود برای محمدی گل اول را به ثمر رساند. در ادامه و  به خصوص 
در نیمه دوم ذوبی ها فشار زیادی روی دروازه شاگردان امیر قلعه نویی وارد کردند که 
مهدی کیانی با کمک خط دفاع خود توانست بیشتر حمالت را خنثی کرده و در عوض 

سپاهان را صاحب موقعیت هایی کند.  

تیم سپاهان با کسب سه امتیاز این دیدار، 8 امتیازی شد تا به لطف 
تفاضل گل بهتر باالتر از سرخ پوشان تهرانی بر رتبه دوم جدول 
رده بندی تکیه بزند. طالیی پوشان نصف جهان که در فصل گذشته نتایج 
ضعیفی را  رقم زده بودند و تا مرز ســقوط به دسته پایین تر پیش رفته 
بودند در این فصل با به کار گیری امیر قلعه نویی و عملکرد موفق در بازار 
نقل وانتقاالت در مقام جبران فصل پیش بر آمدند. شاگردان قلعه نویی 
که با دو تساوی و یک پیروزی پر گل مهیای دیدار دربی شدند توانستند 
در دیدار چهارم خود در لیگ برتر مقابل ذوب آهن به یک برد بزرگ دست 

یابند  تا خود را به عنوان یک مدعی معرفی کنند و زنگ خطر را برای 
سایر مدعیان جام قهرمانی به صدا در آورند.

 سه گزینه سرمربی برزیل
 برای کسب توپ طال

تیم   ملی فوتبال برزیل یکی از شانس های اصلی 
کســب عنوان قهرمانی در جام جهانی 2018 
روسیه بود؛ اما »سلسائو« 
با شکست برابر تیم 
فوتبــال بلژیــک 
در مرحلــه یــک 
چهــارم نهایی از 
دور رقابت ها حذف 
شــد.در دیدار برزیل 
برابر بلژیک ادن هــازارد به 
عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و از 
دالیل اصلی شکست سلسائو بود. جالب این که 
سرمربی برزیل از هازارد به خاطر نقش داشتن 
در شکســت تیمش ناراحت و عصبی است تا 
جایی که او را در بین گزینه های کســب توپ 
طال قرار نداد.»تیته« در پاســخ به این سوال 
که از نظر او ســه گزینه اصلی کسب توپ طال 
چه بازیکنانی هســتند، گفت : از نظر من لوکا 
مودریچ، محمد صالح و کریستیانو رونالدو سه 
بازیکنی هســتند که به آنها برای کسب توپ 

طال رای می دهم. 

 نیمار بی تاب بازگشت
 به اللیگاست

پس از هفته ها شایعه و اخبار متفاوت در مورد 
نیمار، او ماه گذشــته اعالم کرد که در پی اس 
جی خواهد ماند. رئال نیز 
در دو بیانیه مختلف 
تاکید کرد که هیچ 
مذاکرات پنهانی 
با نیمار نداشته تا 
روابــط خوبش با 
پاری سن ژرمن حفظ 
شــود.»یوری برچیچــه« 
که رابطه خوبی هــم با نیمــار دارد، در مورد 
این ســتاره برزیلی گفت:» در صحبت هایی 
که با نیمار داشــتم، او را بســیار مشتاق و بی 
تاب بازگشــت به اللیگا دیدم. اگر او به فوتبال 
اســپانیا برگردد، به رئال خواهد رفت. در واقع 
شانس بازگشتش به بارســلونا را خیلی اندک 
می بینم چون شیوه جدایی اش مناسب نبود و 
رابطه خوبی هم با مسئوالن بارسا ندارد. نیمار 
شــخصیت فوق العاده ای اســت و هنوز هم با 

یکدیگر در ارتباط هستیم. 

ادامه ماجرای خرید جنجالی 
بارسلونا از »بوردو«

چندی پیــش بود که باشــگاه رم بــه خرید 
»مالکوم« از باشگاه بوردو نزدیک بود و بازیکن 
برزیلی چمــدان را برای 
یتالیا جمع  سفر به ا
کــرده بــود؛ اما 
ناگهــان ســر از 
بارســلونا در آورد 
و به عنــوان خرید 
جدید تیم اسپانیایی 
لئوناردو  شــد. معرفــی 
کورناچینی، مدیر برنامه هــای مالکوم پس از 
این انتقال اعالم کرد باشــگاه رم در معامله با 
او برای انتقال فائوســو به تعهدش عمل نکرده 
و او هــم تصمیم گرفت اینگونــه جبران کند.

پس از ناکامی باشــگاه رم در خریــد مالکوم، 
استیون انزونزی 29 ســاله برای تقویت خط 
میانی جالورســی به رم پیوست.مونچی، مدیر 
ورزشــی باشــگاه رم پس از امضــای قرارداد 
 انزونزی با کنایه به باشــگاه بارســلونا گفت:

» انزونزی بازیکنی به مراتــب بهتر از مالکوم 
است!«

اظهارات عجیب مارادونا 
درباره مسی

مســی که در جام جهانی برزیــل، آرژانتین 
را به فینال رســانده بود، 
در جــام جهانــی 
روســیه نتوانست 
با آلبی سلسته از 
مرحله یک هشتم 
نهایی عبــور کند.

او در فهرســت اخیر 
آرژانتیــن بــرای دو دیدار 
دوستانه مقابل گواتماال و کلمبیا قرار نگرفت و 
مارادونا معتقد است که ستاره بارسا برای مدت 

بیشتری از بازی های ملی دور باشد.
او به نشریه اوله گفت:» اگر من بودم، به مسی 
فرصتی برای استراحت می دادم. به او می گفتم 
که فقط در اروپا بازی کند، دیگر ســفر نکند و 
اجازه ندهد از او استفاده کنند. او نیاز ندارد در 
یک بازی دوستانه بازی کند؛ به این خاطر که 

تیم با او بیشتر می برد«.

محمدی: سپاهان تازه به شکل خود رسیده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

علت دلخوری سیدحسین حسینی، گلر جوان استقالل که به دلیل 
نرفتن به جام جهانی، از شرایطش در استقالل شاکی بود و در ابتدای 
فصل خیلی سخت قراردادش را با این تیم تمدید کرد مشخص شد. 
خبرورزشی نوشته: اصل دلخوری گلرجوان برای این است که او را 
مدیران تیم با وعده حضور به عنوان گلر اول در تیم نگه داشته اند؛ 

اما حاال مربی آلمانی تصمیمش بر استفاده از مهدی رحمتی است!

دلیل دلخوری حسینی مشخص شد

مرتضی پورعلی گنجی که در فصل 201۶ کارش را با السد قطر آغاز 22
کرد و جزو بهترین نفــرات این تیم طی دو فصل اخیــر بود، با پایان 
قراردادش با این باشگاه تصمیم گرفت راهی تیم جدیدی شود .باشگاه 
السد قطر بعد از معرفی باشگاه جدید مرتضی پورعلی گنجی، تصویر 
این بازیکن با پیراهن تیم جدیدش را در صفحات اجتماعی خود انتشار 

داد و برای او آرزوی موفقیت و رقم خوردن بهترین اتفاقات را کرد.

واکنش السد به جدایی مرتضی
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ارسالی از تبریز؛
 »توشــاک« باالخره بلند شــد 
بــازی هفتــه گذشــته تیــم تراکتورســازی 
یــک نکتــه مهــم داشــت. اینکــه ســرمربی 
 سرشــناس این تیــم بــرای اولین بــار در طول
4 هفته گذشته از روی نیمکت بلند شد و کنار زمین 
آمد تا به بازیکنانش نکاتی را گوشــزد کند توشاک 
طی هفته های گذشته ترجیح می داد از روی نیمکت 
شاهد بازی شاگردانش باشد و عکس العمل خاصی 
نسبت به اتفاقات درون زمین نداشت؛ اما در روزی 
که تراکتورسازی برای اولین بار جلوی تماشاگران 
تبریزی بازی کرد، توشاک بارها و بارها کنار خط آمد 
تا دستورات تاکتیکی اش را شخصا به بازیکنان بدهد. 

انتقاد »روشن « از خارجی های استقالل: 
به درد نخور!

باخت استقالل به پارس جنوبی کافی بود تا دوباره 
شاهد انتقادات »حسن روشن« باشیم. آقای همیشه 
منتقد، این بار سراغ بازیکنان خارجی استقالل رفته 
و به خبرگزاری میزان گفته:»بازیکنان خارجی جدید 
اســتقالل به درد این تیم نمی خوردند و من بعید 
می دانیم استقالل با این وضعیت در لیگ برتر بتواند 
نتیجه بگیرد. من از شفر خواهش دارم که مواظب 

دالالن باشد و خود را از حواشی دور کند.« 

 بازگشت رضاییان به لیگ برتر
خبرگزاری برنا در خبری عجیب مدعی شده مدیر 
برنامه های رامین رضاییان با تیمی در لیگ برتر به 
توافق رسیده اســت. این خبر در شرایطی منتشر 
شــده که  روز جمعه خبر احتمال ادامه همکاری 
رامین با باشــگاه اوســتنده بلژیک روی خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت. بازیکنی که چندی پیش 
سایت ورزش سه درباره اش نوشت که تمایلی برای 
بازگشت به لیگ ایران ندارد و می خواهد در اروپا به 
فوتبالش ادامه دهد. از طــرف دیگر اگر خبر توافق 
مدیر برنامه های او با یک باشگاه ایرانی صحت داشته 
باشد طبیعتا اولین گمانه زنی درباره تیم جدید او به 
نام تراکتورسازی می رســد. باشگاهی که طی یکی 
دو ماه گذشته شایعات زیادی درباره مذاکره اش با 
مدافع راست تیم ملی منتشر شده بود؛ البته برنا به 
این نکته هم اشاره کرده که او از نساجی مازندران هم 

پیشنهاد دارد.

در حاشیه

 قرعه سخت براى هندبال ایران
 در دور دوم

تیم ملی هندبال در جدول اصلی با تیم های بحرین،هنگ کنگ و 
کره جنوبی هم گروه شد. این تیم پس از ثبت یک برد و یک باخت 
در گروه اول جدول مقدماتی بعد از تیم ملی قطر با دو امتیاز راهی 
جدول اصلی شــد؛ بنابراین 13 تیم حاضر در جدول مقدماتی 
دوباره به دو گروه چهارتیمی و یک گروه پنج تیمی تقسیم شدند، 

بدین ترتیب تیم ایران در گروه دوم جای گرفت.
تیم ملی هندبال فردا  به مصاف تیم بحرین می رود و چهارشنبه  
 با هنگ کنــگ بازی دارد.در آخرین مســابقه ایــن مرحله نیز
 روز جمعه دوم شهریورماه رودرروی کره جنوبی قرار  می گیرد.

کریمى: مى خواهم بازگشتم به 
کشتى، طالیى باشد

علیرضا کریمی، ملی پوش کشورمان در وزن 9۷ کیلوگرم درباره 
میزان آمادگی خود برای حضور در بازی های آسیایی گفت:  مسیر 
طوالنی را برای رســیدن به جاکارتا طی کردیم و با توجه به اینکه 
یکسری از بچه ها رژیم بودند شرایط سخت تر هم شد؛ البته من به 
دلیل اینکه به یک وزن باالتر آمده ام مشکل اضافه وزن ندارم.کریمی 
در پاسخ به اینکه چه مدالی را برای خود متصور است گفت: قطعا 
برای خوش رنگ ترین مدال می جنگم، چون می دانم کاروان ایران 
بیشــتر از هر مدالی به مدال طال احتیاج دارد. شش ماه از کشتی 
محروم بودم و حاال دوست دارم با یک مدال  خوش رنگ شروع کنم.

واکنش ساعى به خبر درگیرى با عربستانى ها: 
کدام درگیرى؟

هادی ساعی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک این روزها 
به دلیل برخورد با یکی از مسئوالن فوتبال عربستان در اندونزی 
مورد توجه است.با این حال وقتی از او درباره این اتفاق سوال کردیم 
گفت:»درگیری؟ کدام درگیری؟ ما اصال با عربستانی ها حرف نزدیم 
که بخواهد حاشیه ای به وجود بیاید. آن کسی که مسئول وی آی 
پی بود اصرار داشت تا یکی از ما روی صندلی دیگری بنشیند. من 
هم کارتم را نشان دادم و گفتم شما انتظار دارید ما که آی دی کارت 
وی آی پی داریم بلند شویم؟ ایشان واکنش درستی نشان دادند و 

گفتند که دقیقا جای شما همین جاست.«

جذاب مثل دربی اصفهان
نکته به نکته با دیدار سپاهان- ذوب آهن؛

مسلمان: جبران کردن برابر سپاهان سخت است
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص بازی با سپاهان گفت: بازی بسیار خوبی بود ،پس از این که ده 
نفره شدیم، بهتر از حریف بودیم اما نتوانستیم از توپ ها اســتفاده کنیم.محسن مسلمان ادامه داد: ده 
دقیقه تمرکز خود را از دست دادیم ولی حریف هم سپاهان است و جبران کردن در برابر این تیم سخت 
است. با این شرایط توانستیم یک گل بزنیم.مســلمان در مورد رای کمیته اخالق خاطرنشان کرد: من 
یک دفتر در کمیته اخالق دارم. این مشکل اخیر نیز به خاطر فیلمی بود که قبل از دربی فصل گذشته از 
من و وریا غفوری پخش شده بود و با پرداخت جریمه 1۵ میلیونی، مشکل من حل شد.مسلمان تصریح 
 کرد: عملکردم بد نبوده اســت؛ اما فعال هفته چهارم است و می خواهیم بهتر شــویم تا به باالی جدول

 برسیم.

محمدی: سپاهان تازه به شکل خود رسیده است
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان پس از بازی برابر ذوب آهن گفت: »خیلی دوســت داشتم در دربی گلزنی کنم 
و هواداران را خوشحال کنم. بازی بسیار سختی داشتیم و دو تیم بســیار خوب و با برنامه بازی کردند. مردم 
اصفهان هم از این دربی راضی بودند و خوشحالم که توانستیم دل هواداران سپاهان را شاد کنیم.«وی افزود: 
سپاهان تازه به شکل خود رسیده است و روز به روز بهتر خواهد شــد.مهاجم سپاهان، ادامه داد: خدا را شکر 
امیر قلعه نویی می تواند از من بازی بگیرد. من در راه آهن مهاجم بودم ولی در سپاهان، پست درستی نداشتم 
و این باعث خراب شدن بازی من شد. مهرداد محمدی ادامه داد: خیلی دوست داشتم که در پست خودم بازی 
کنم تا نظر هواداران سپاهان را جلب کنم و ناراحتم که دو سال خوبی را با هواداران سپاهان نداشتم. این را باید 

بگویم که باعث افتخارم است مرد پر افتخاری مانند آقای قلعه نویی، مربی من باشد.

 طالیی پوشان نصف جهان فاتح حساس ترین دیدار هفته چهارم لیگ برتر شدند تا این تیم برای دومین سال پپایی برنده دیدار دربی اصفهان در نیم فصل اول شود. در این دیدار که از ساعت 20:1۵ جمعه شب در ورزشگاه فوالد شهر آغاز 
شد ابتدا این شاگردان امیر قلعه نویی بودند که در نیمه اول با دو گل از حریف خود جلو افتادند ولی در نیمه دوم سبزپوشان بازی را در دست گرفتند و توانستند با وجود ده نفر شدن یکی از دو گل سپاهان را جبران کنند تا یکی از جذاب ترین سمیه مصور

دیدارهای رقابت های لیگ برتر در دیار زاینده رود رقم بخورد. این دیدار را هم چنین می توان یکی از جذاب ترین دربی های تیم های اصفهانی در چند سال اخیر نامید که در آن همه چیز از گل تا اخراج و وجود داشت. هر دو تیم در این بازی نمایش بسیار خوبی ارائه کرده و با خلق 
موقعیت های پرشمار گلزنی، صحنه های جذابی را خلق کردند. در گزارش پیش رو با نکته به نکته این دیدار همراه شوید:

2

1
 8

5

امیر قلعه نویی اگرچه سابقه خوبی در هدایت تیم های اصفهانی در کارنامه 
سرمربیگری به جای گذاشته و توانسته بود با تیم سپاهان به دو مقام قهرمانی 
پیاپی دست یابد و تیم سبزپوشان را به مقام نایب قهرمانی لیگ برساند؛ اما با این 
وجود کمتر در دربی های اصفهان موفق بوده تا در طول سال های حضورش  روی 
نیمکت سپاهان و ذوب آهن تنها به دو پیروزی  دست یافته باشد. ژنرال در این مدت 
۶ دربی را تجربه کرده که 2 پیروزی و 3 شکســت و یک تساوی حاصل کار او بود. 
نکته جالب توجه در خصوص حضور قلعه نویی در دربی های پیشــین این بود  که 
وی تاکنون نتوانسته است  در بازی های دور رفت، پیروز میدان شود که با برتری در 

شصت و سومین دربی اصفهان، اولین پیروزی در دربی رفت نصیب او شد.

اگرچه دو  تیم اصفهانی در دربی دیار زاینده رود دیدار جذابی را به نمایش 
گذاشته اند؛ اما این مسابقه از صحنه های خشــونت آمیز هم خالی نبود به 
طوری که در پایان این دیدار بازیکنان دو تیم 8 کارت زرد دریافت کردند و یکی از 
بازیکنان ذوب آهن هم در نیمه دوم اخراج شد تا سبزپوشان اصفهانی با ده نفر کار 
را ادامه دهند. دریافت باالی کارت زرد و قرمز از سوی بازیکنان دو تیم می تواند در 
نهایت به ضرر این دو تیم شــود و در بازی های حساس آینده، تیم سپاهان و ذوب 

آهن  نتوانند به خاطر محرومیت از بازیکنان اصلی شان استفاده کنند.
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 برگزاری جشنواره »وقت خوب ازدواج « در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر 
استان خبر داد:

توزیع ۱۵۰۰۰ جلد کتاب با 
موضوع غدیر  در اصفهان

دبیر اجرایی بنیــاد بین المللی غدیر اســتان 
اصفهان با بیان اینکه جشــن های دهه والیت، 
به صورت مردمی در سراســر اســتان اصفهان 
برگزار می شود،گفت: همزمان با دهه والیت ۱۵ 
هزار جلد کتاب با موضــوع غدیر و والیت چاپ 
و در میان اقشــار مختلف مردم توزیع می شود.

حجت االسالم اسماعیل دست افکن با اعالم این 
خبر و با بیان اینکه دهه والیت از روز 3۱ مرداد 
همزمان بــا روز عید قربان آغاز و تا 9 شــهریور 
ادامه دارد، اظهار داشــت: »توحیــد، بندگی، 
اطاعت«، »ایثار و دفاع از حریم والیت«، »والیت 
و مردم ساالری دینی«، »والیت، محور وحدت 
اســالمی«، »قرآن و عترت«، »والیت، هدایت 
و عزت اســالمی«، »والیت، بصیرت، دشــمن 
ستیزی«، »والیت و اقتدار ملی«، »غدیر، امامت 
و والیت« و »والیت مهدویت و عدالت« عناوین 

دهه والیت است.
وی افزود: ترویج زیارت غدیریه امام هادی)ع(، 
ترویج زیارت جامعه کبیره، تبیین نقش والیت 
امام علی)ع( در اقتدار نظام اســالمی، افزایش 
معرفت جامعه نســبت به غدیر، تبیین نسبت 
غدیر و مهدویت، تبیین فلسفه امامت و فضایل 
امام علــی)ع(، تبیین اهمیت وحــدت، تبیین 
مردم ساالری دینی، ضرورت حمایت از شیعیان 
مظلوم بحرین و یمن، تبیین آیات پیرامون امامت 
و والیت و عدم جدایی قــرآن و عترت و تبیین 
حدیث ثقلین از جمله موضوعاتی اســت که در 
برنامه های مختلف دهه والیت در سراسر استان 

به آنها پرداخته می شود.  

برگزاری دوره تربیت مدیران 
قرآنی رده های بسیج استان 

مدیر دارالقرآن بســیج اســتان اصفهان گفت: 
نخســتین دوره تربیت مدیران قرآنی رده های 
بســیج اســتان اصفهان با شــرکت ۱۰۰ نفر 
از خواهران و برادران بســیجی در شــهریورماه 
امسال برگزار می شود.عظیم هاشم زاده با اشاره به 
برگزاری این دوره با حضور اساتید و صاحب نظران 
برتر کشوری و استان اصفهان اظهار داشت: این 
دوره از 3 لغایت 3۱ شهریور به صورت فشرده و در 
روزهای زوج، از ساعت ۱4 الی ۱9 در ساختمان 
جدید دارالقرآن بسیج اصفهان واقع در چهارباغ 

خواجو برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بــرادران و خواهران ۱8 تا 3۵ 
سال می توانند در این دوره شرکت کنند، افزود: 
عالقه مندان به شــرکت در این دوره آموزشــی 
می توانند تا تاریخ 28 مرداد)امــروز(، نام و نام 
خانوادگی، تاریخ تولد و شهرستان محل سکونت 
خود را به شماره ۰99۰24۱۱6۰۰ پیامک کنند.  
مدیر دارالقرآن بســیج اســتان اصفهان گفت: 
هزینه شــرکت در این دوره آموزشی 2۵۰ هزار 
تومان اســت که 2۰۰ هزار تومــان از این مبلغ 
به صورت یارانه توســط دارالقرآن بسیج در نظر 
گرفته شده و قرآن آموزان، تنها ۵۰ هزار تومان 

پرداخت می کنند.
وی بیان کرد: پیش بینی می شود استقبال از این 
دوره زیاد باشد و حدود یک هزار نفر برای شرکت 
در آن ثبت نام کنند که از این تعداد ۱۰۰ نفر پس 

از برگزاری آزمون ورودی، انتخاب می شوند.

برگزاری دوره مدرسه تابستانی 
صنایع دستی در اصفهان

در راســتای توســعه و ترویج آموزش صنایع 
دستی و گسترش فرهنگ خالقیت و نوآوری در 
بین نوجوانان، مدیریت خالقیت و فناوري های 
 نوین شــهرداری اصفهان اقدام بــه برگزاری

  اولین دوره مدرسه تابســتانی صنایع دستی  
در محل موزه هنرهای معاصــر اصفهان کرده 
است. این رویداد آموزشــی – فرهنگی که  با 
حضور اســاتید مجرب و پیشکسوت هنرهای 
دســتی  در رشــته های  قلمزنی ، مینا کاری، 
قلمکاری، کاشی هفت رنگ و سفالگری  برگزار 
می شود  به صورت کارگاه هایی آموزشی و  به 
 مدت پنــج روز از تاریــخ ۰3/ ۰6/ 9۷  لغایت

 ۰۷/ ۰6/ 9۷ از ســاعت 8:3۰ الی ۱2 میزبان 
عالقه مندان و هنرجویان 9 تا ۱۵ سال خواهد 
بود. همچنین بازدیــد از موزه هنرهای معاصر، 
کارگاه های صنایع دستی در میدان نقش جهان 
و نشست علمی از دیگر برنامه های جانبی این 
رویداد خواهد بود. در پایــان، گواهی حضور از 
طرف مدیریت خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان به عنوان دبیرخانه شــهر 
خالق یونسکو به شرکت کنندگان اعطا خواهد 
شــد. هنرجویان عالقه مند می توانند با ثبت 
https://eventcenter.ir/ : نام در تارنمای

summer_school۱39۷   در این مدرسه 
تابستانی شرکت کنند.

شهردار اصفهان:
به دنبال توسعه مشارکت 

شهروندان هستیم

شــهردار اصفهان اظهارکرد: در آخرین روز هفته 
گذشته، وزیر کشــور به اصفهان ســفر کرد و از 
نزدیک با مشکالت اصفهان آشنا شد، دغدغه های 
فعاالن بخش های خصوصــی، عمومی و دولتی 
را شنید و در جریان مشــکالت آن ها قرار گرفت 
که امیدواریم با بازگشــت خود به تهران و طرح 
مســائل در هیئت دولت، این سفر دستاوردهای 
خوبی بــرای اصفهان به همراه داشــته باشــد.

قدرت ا... نوروزی به بازدید ســرزده خود از پارک 
طبیعی ناژوان اشــاره و تصریح کرد: در ناژوان با 
دیدن فضای ســبز و درختان ناژوان که به خاطر 
کم آبی وضعیت مناسبی نداشــتند، بسیار متاثر 
شدم، چرا که برخی از درختان دچار آسیب های 
سختی شده اند.شهردار اصفهان گفت: در ناژوان 
کشــاورزان، باغبانان و مالکان خصوصی باغات 
ناژوان درد دل و نظرات خود را مطرح کردند و با 
حضور مسئوالن مسائل جمع بندی، راهکارهایی 
پیشنهاد و تصمیماتی گرفته شد که امیدواریم این 
مشارکت در تمام بخش های شهر بتواند مدیریت 
شهری را یاری کند.وی با تاکید بر اینکه در اداره 
امور شهر به دنبال توســعه مشارکت شهروندان 
هســتیم، گفت: مردم اصفهان نظــرات خود را 
برای توسعه شهر و ارتقای فعالیت های شهرداری 
به صورت مســتقیم با مدیریت شهری اصفهان 

مطرح کنند.

رییس شورای اسالمی شهر: 
 »خانه فرهنگ بازنشستگان« در 

اصفهان راه اندازی می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
الیحه پیشــنهادی واگذاری یک قطعه زمین با 
حفظ مالکیت شهرداری به سازمان بازنشستگان 
کشوری اظهار کرد: این زمین به منظور راه اندازی 
»خانه فرهنگ بازنشستگان« در اصفهان واگذار 
شده است.فتح ا... معین با بیان اینکه هیئت وزیران 
از ۱۰ ســال گذشــته راه اندازی »خانه فرهنگ 
بازنشستگان« در اســتان ها را به تصویب رسانده 
است، افزود: ســازمان بازنشستگان کشوری طی 
۱۰ سال اخیر موفق به پیدا کردن زمین مناسب 
برای این امر نشده اســت.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه با پیشنهاد شهرداری 
و تصویب شورای شــهر قطعه زمینی به مساحت 
8۰۰ متر از مجموعه باغ غدیر بــرای راه اندازی 
»خانه فرهنگ بازنشستگان« اصفهان تخصیص 
یافت، افزود: بنــا بر مصوبه هیئــت وزیران باید 
این زمین در محلی نزدیک به فضاهای تفریحی 
راه اندازی می شــد و زمین در نظر گرفته شــده 
بهترین نقطه در شــهر اصفهان برای این منظور 
بود.وی با بیان اینکه هیچ هزینه ای بابت واگذاری 
این زمینه از سوی شــهرداری دریافت نمی شود، 
تصریح کرد: این زمین با حفظ مالکیت شهرداری 
به سازمان بازنشستگان کشوری واگذار می شود و 
ساخت خانه فرهنگ نیز توسط این سازمان انجام 

خواهد شد.

فریده روشن:
انسجام در برگزاری نمایشگاه ها 

اقتصاد را تقویت می کند
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص بازدید 
از پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان اظهار کرد: با 
بهره برداری از این پروژه ظرفیت نمایشــگاهی 
اصفهان دو برابــر ظرفیت فعلی می شــود و این 
پروژه ظرفیت تبدیل به سه نمایشگاه مجزا را نیز 
دارد.فریده روشن، هم گرایی ارگان های اداری و 
بخش دولتی برای بهره برداری بهتر از نمایشگاه 
بزرگ اصفهان را ضروری عنوان کرد و ادامه داد:  
چنانچه بتوان با استفاده از این ظرفیت تولیدات 
داخلی را به بازارهای داخلــی و خارجی معرفی 
کرد، می تــوان به رونق اقتصاد و توســعه کمی و 
کیفی تولیدات داخلی کمک قابل توجهی داشت.

رییس کمیســیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: انسجام 
و جلوگیری از هر گونه موازی کاری برای برپایی 
نمایشگاه ها می تواند آینده خوبی را برای اقتصاد 

اصفهان رقم بزند.

سمیه مصور

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان از تامین 
اعتبار برای بهره برداری خط دو قطار شهری طبق 

برنامه زمان بندی شده خبر داد.
نقش موثر قطار شــهری در کاهــش آلودگی هوا، 
کاهش هزینــه های ســوخت و همچنین اهمیت 
این وســیله نقلیه به عنــوان یکــی از مهم ترین 
راهکارهای حل مشــکل ترافیک سبب شد تا کلید 
 احداث خط یک متروی اصفهان در ســال ۱34۰ 

زده شود.
 پیشــنهاد ســاخت مترو در نصف جهان در زمان 
احداث کارخانه ذوب آهن در دهه ۱34۰ داده شد، 
جایی که قرار بود با اجرایی شدن این طرح فرودگاه 
بین المللی اصفهان به شهرستان فوالدشهر و سپس 
کارخانه ذوب آهن متصل شود ولی این طرح اجرایی 
نشد تا اینکه از سال  ۱3۷۵به مدت دو سال طراحی 
اولیه خطــوط اولویت دار قطارشــهری اصفهان و 
حومه انجام گرفت و پس از تصویب بودجه احداث 
قطارشهری توسط مجلس شورای اسالمی در سال 
۱3۷9، عملیات اجرایی خط یک متروی اصفهان از 
سال ۱38۰ آغاز شد که چالش های پیش روی آن از 
جمله تاریخی بودن شهر اصفهان و کمبود اعتبارات 
سبب شد تا  عملیاتی شــدن این پروژه سال های 
مدیدی طول بکشد و بعد از ۱۷ سال در  اسفند سال 
گذشته باالخره به چشم انتظاری مردم دیار زاینده 

رود پایان داده شد و خط 
یک متروی شهری که در 
چند فاز طراحی شده بود 
در اختیار شهروندان قرار 

گرفت.
 باپایان یافتــن خط یک 
متــرو، احــداث خط دو 
قطار شــهری در دستور 

کار شهرداری قرار گرفت و برنامه ریزی های برای 
ساخت آن آغاز شد . به گفته معاون عمران شهرداری 

اصفهــان، ایــن خط که 
شمال شرق اصفهان را به 
طرف غرب وصل می کند 
قرار است طی مدت هفت 
سال اجرایی شود.معاون 
عمران شهرداری اصفهان 
فروش اوراق مشارکت را 
به عنــوان راهکاری برای 
تامین اعتبار بودجه خط دو قطار شــهری معرفی 
کرد که به  گفته معاون مالی و اقتصادی شــهردار، 

 اوراق مشارکت این طرح توسط شهرداری اصفهان 
  بــه میــزان ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــه فروش

 رسید.
مرتضی طهرانی  با اشــاره به  مکانیزم انتشار اوراق 
مشارکت  که این اوراق توسط بانک مرکزی منتشر 
و توسط بانک شــهر به فروش می رسد، گفت :در 
حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومــان حاصل از فروش 
اوراق خط دو قطار شهری اصفهان در حساب خزانه 
بانک ملی اســت . به گفته معاون مالی و اقتصادی 
شــهردار اصفهان، مدیریت شــهری با فروش این 
اوراق نگرانی از بابت پرداخت هزینه ها به پیمانکاران 
و خرید مصالح خــط دو مترو  نــدارد و این ارگان 
 می تواند طبق برنامه زمان بندی شده احداث آن را 

انجام دهد .
گفتنی اســت؛ مســیر مصوب خط دو قطارشهری 
اصفهان از شمال شرق به طرف غرب اصفهان است، 
یعنی از شهرک امام حســین)ع(، خیابان زینبیه، 
میدان الله، میــدان قدس، میدان امــام علی)ع(، 
چهارراه شکرشــکن، خیابان باغ گلدسته، تقاطع با 
میدان امام حسین)ع( درخط یک و بعد مسیر خود 
را از خیابان طالقانی به سمت غرب، ادامه می دهد 
و از خیابان کاشــانی، خیابان صاحب روضات و زیر 
بزرگراه شــهیدخرازی عبور و در انتهای کهندژ فاز 
نخست آن به اتمام می رسد. طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، در آینده خط دو، طول خیابان کهندژ را 

طی کرده و به خمینی شهر می رسد.

پول رسید!

مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهروندان اصفهانی 
تابستان امسال شاهد برگزاری جشنواره  »نشاطستان« با هدف 
ارتقای شــور و نشــاط اجتماعی در تمامی مناطق و محالت و 
همچنین ارائه آموزه های شــهروندی در قالب برنامه هایی شاد 

و متنوع هستند.
علی باقری افزود: اجرای ویژه برنامه »به رنگ عشــق« به عنوان 
بخشی از جشنواره تابستانی نشاطســتان توانسته فضایی شاد و 
مفرح را برای اهالی محله محمود آباد در منطقه ۱2 شهر اصفهان 

به ارمغان آورده و همچنین امکان فراگیری بسیاری از مهارت های 
مورد نیاز در زندگی زناشویی را برای زوج های جوان در این منطقه 

فراهم سازد.
مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان ادامه داد: اســتقبال خوب 
مردم منطقه از این برنامه که خود مشتمل بر بخش های مختلفی 
از جمله برگزاری کارگاه های آموزشــی ویــژه زوج های جوان با 
موضوع فراگیری مهارت های زناشویی، برگزاری نمایشگاه عکس 
و تصاویر گرافیکی، اجرای دو شب ویژه برنامه در مدرسه حکیمه 

محله محمودآباد و برگزاری اردوی تفریحی ویژه زوج های جوان 
است، حکایت از تاثیرگذاری عمیق این ویژه برنامه در میان مردم 
این منطقه دارد. وی حضور بیش از 2۰۰ زوج جوان در هر شب از 
ویژه برنامه »تا همیشه با هم« را فرصتی مغتنم جهت ارائه مباحث 
آموزشی دانست و گفت: بستری که این برنامه با آیتم های شاد و 
متنوع فرآهم آورده، فرصت مناســبی برای ارتقای روحیه شور و 
نشاط اجتماعی و در راستای افزایش آگاهی و ارائه آموزش های 

کاربردی است.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد:
برگزاری ویژه برنامه های شاد و متنوع در محالت منطقه ۱۲

معاون مالی و اقتصادی شهرداری از تامین اعتبار خط دو قطار شهری با استفاده از اوراق مشارکت خبر داد؛

رییس اداره آمار و اطالعات شهرداری:
دهمین آمارنامه شهر، اواسط مهرماه رونمایی می شود

رییس اداره آمار و اطالعات شهرداری اصفهان گفت: دهمین آمارنامه شهر اصفهان در حال تدوین بوده و 
تا اواسط مهرماه سال جاری منتشر می شود. رسول موسوی اظهارکرد: آمارنامه ، کتابی است که هر سال بر 
اساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان تهیه می شــود، این کتاب  یک مرجع معتبر، جامع و کارآمد و 
قابل اتکاء به آمار و اطالعات در حوزه شهر است. وی ادامه داد: اهم اطالعات موجود در آمارنامه شهر اصفهان 
شامل مشخصات عمومی شهر از جمله مساحت و جمعیت، اطالعاتی درباره وضعیت کار، انرژی، ساختمان، 
گردشگری، خدمات اجتماعی، آموزش و اهم فعالیت ها، شاخص ها و آمار و اطالعات مربوط به مدیریت شهری 
است.وی  اضافه کرد: کتاب آمارنامه مطابق »استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل« آماده و اطالعات آن از 
طریق مکاتبه با ارگان های اجرایی استان، معاونت ها، سازمان و مدیریت های شهرداری جمع آوری می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
گره ترافیکی شمال شهر باز می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهارکرد: تقاطع غیرهمســطح شهید شاهمرادی در شمال 
اصفهان و در انتهای خیابان کاوه سال ها پیش احداث شد، این در حالی است که اکنون حجم ورود خودروها 

از آن نقطه بسیار باالست و شاهد پس زدگی ترافیک در طول خیابان کاوه هستیم. 
علیرضا صلواتی با بیان اینکه امکان احداث زیرگذر با توجه به اینکه شمع ها و ستون های تقاطع احداث شده، 
وجود ندارد، تصریح کرد: اگر مسیری به صورت غیر همسطح و روگذر از سمت شمال به جنوب شهر احداث 
شود، بار ترافیکی این نقطه از شهر کاهش می یابد.وی ادامه داد: آزادسازی بخش غربی تقاطع شهید شاهمرادی 
نیز اقدام خوبی برای روان شدن ترافیک اســت که امیدواریم با پیشنهادات اصالحی مشکل ترافیک ورودی 

شمال شهر رفع شود.

رییــس اداره اجتماعــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعــی شــهرداری اصفهــان از برگزاری 
جشــنواره ای با عنوان » وقت خــوب ازدواج« 
خبر داد و گفت: این جشــنواره که از 2۵ مرداد 
سال جاری آغاز شده، تا ۱۰ شهریور ماه 9۷ ادامه 

خواهد داشت.مســعود مهدویان فر 
اظهارکرد: با توجه به رویکرد اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعی 
به صــورت محله محــور در تمامی 
مناطق ۱۵ گانه شهری، با هماهنگی 
ادارات فرهنگی، اجتماعی مناطق، 
جشــنواره ای با عنوان »وقت خوب 
ازدواج« در سطح شهر اصفهان شکل 

اجرایی به خود گرفته است.
وی در تشــریح بخش ها و قالــب اجرایی این 
جشنواره افزود: این جشــنواره مشتمل بر سه 
بخش کلی خواهــد بود که در بخش نخســت 
تئاتری خیابانی با مضمون آموزشی در خصوص 
باورهای غلط جوانان در رابطه با موضوع ازدواج 
در بیش از 6۰ نقطــه پرتردد شــهری به اجرا 
در خواهد آمد.رییس اداره اجتماعی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: در بخش هــای دیگر این رویداد شــهری 
نمایشگاهی شامل پوستر و طرح های گرافیکی 
در رابطه با موضــوع اشــتباهات خطرناک در 
امر ازدواج در مناطق پرتردد شــهری همچون 
پارک هــا و مجتمع های مســکونی به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
وی تولید ویدئوهای آموزشــی با هدف افزایش 
سطح آگاهی های عمومی شهروندان در حوزه 
ازدواج و تشــکیل خانواده را سومین بخش این 
جشــنواره عنوان کرد و گفت: ایــن ویدئوهای 

آموزشی با هدف انتشــار روی فضای مجازی و 
نمایش در اماکن عمومی تهیه شــده و افزایش 
آگاهی شهروندان اعم از پدران، مادران و جوانان 

در سنین ازدواج را هدف گذاری کرده است.
مهدویان فر به برنامه مشــترک شــهرداری با 
سازمان بهزیســتی اســتان اصفهان در حوزه 
تحکیم خانواده اشــاره و خاطرنشــان کرد: در 
برنامه های مشترک و با مشــارکت چهار مرکز 
مشاوره منتخب تا پایان مدت این جشنواره هر 
روز بعدازظهر کارگاه های آموزشی برای عموم 
شهروندان در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی 
واقع در پل خواجو با موضوع ارائه راهکارهایی در 

راستای تحکیم خانواده برگزار خواهد شد.

رییس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری خبر داد:

 برگزاری جشنواره »وقت خوب ازدواج « در اصفهان

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون سپاری معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
فعالیت های شــهرداری بــه دو بخــش میدانی 
و حاکمیتی تقســیم می شــود و دفاتر کارگزاری 
شهرداری اصفهان نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت 

وظیفه انجام اقدامات میدانی را بــر عهده دارد تا 
شــهروندان به جای مراجعه به شهرداری به دفاتر 

پیشخوان در قالب »میز خدمت« مراجعه کنند.
وحید مهدویان با بیان اینکه تشکیل پرونده برای 
ملک و ثبت درخواست شهروندان برای بازدید از 
ملک از جمله وظایف این دفاتر است، گفت: پس 
از انجام این اقدامات، مشخصات ملک برای تایید 
نهایی به شهرداری منطقه مربوطه ارسال و موارد 
مربوطه پیگیری می شود و پاسخ نهایی از شهرداری 

دریافت و در اختیار مالک قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بر اســاس مصوبه 
هیئت دولت و تاکیدی که درباره مصوبات سال 82، 
93، 96 و 9۷ وجود داشته، دفاتر پیشخوان دولت 

به عنوان دفاتر کارگزاری در حــوزه ارائه خدمات 
شهرسازی فعال هســتند و بر اساس آمار دریافت 
شده از تیرماه سال گذشــته تاکنون این دفاتر به 
۱۰6 هزار درخواست در حوزه شهرسازی پاسخگو 
بوده اند.مهدویان حیطه اختیارات دفاتر پیشخوان 
را شامل استعالمات بانک، دفترخانه، 
حفاری، استعالم ادارات از دستگاه های 
مختلف عنوان کرد و افزود: این دفاتر 
به جای شــهرداری جوابگو اســت و 
در آینده بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده، خدمات دیگری به آنها 
واگذار خواهد شــد.مدیر شهرسازی 
الکترونیک و برون ســپاری معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در هر منطقه 
از شهرداری حداقل 6 دفتر پیشخوان فعال است، 
گفــت: در مجموع ۷۵ دفتر پیشــخوان به عنوان 
»میز خدمت« در سطح مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان دایر است و 32 نفر کارشناس شهرسازی، 
معماری و عمران به عنوان ماموران بازدید در دفاتر 
حضور دارند و در هر منطقه یک تا دو نفر مسئول 

پیگیری نیز مستقر است.
وی ادامــه داد: در مجمــوع تعــداد۱۷۰ دفتــر 
پیشخوان دولت در شــهر اصفهان فعال است که 
اکنون شــهرداری بر اساس شــرایط از ۷۵ دفتر 
 استفاده می کند؛ البته قابلیت توسعه تعداد دفاتر 

وجود دارد.

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون سپاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خبر داد:

راه اندازی ۷۵ »میز خدمت« برای پاسخگویی به شهروندان

در حال حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان 
حاصل از فروش اوراق خط 

دو قطار شهری اصفهان در 
حساب خزانه بانک ملی است
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 امام  محمد باقر علیه السالم:
دانشمندي كه از علمش سود برند، از هفتاد 

هزار عابد بهتر است . 
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 حال وهوای 
این روزهای 
قبرستان بقیع

تمام حجاج برای انجام 
مناسک حج، راهی مکه 
شده اند و مدینه در شب 
و روز شهادت امام محمد 
باقر)ع(،  خالی از زوار 

شده است.

عکس روز

دوخط کتاب

اندوه مــا را انــکار می کنند 
می کننــد  مجبورمــان  و 
بیلبوردهایــی باشــیم  برای 
قدرت.اعتــراف  و  لــذت 
می کنــم غمگینــم و هیــچ 
جزتوقــف  نمی خواهــم 

رودخانه  خون

آزادی عریان می آید
»مرام المصری«

دیر زمانی ست که پنجره  
روحم را نگشوده ام

اعتراف می کنــم، غمگینم، 
دیر زمانی ســت کــه پنجره  
روحم را نگشــوده ام،اقرار 
می کنم، غمگینم،مثال مادر 
یک زندانی،مثال همسر بیوه 
یک شــهید و مثال یــک یتیم 
کوچک.مــن اقــرار می کنم 
کــه غمگینــم در زمانی که 

نیروی دریایی لهستان، سه بمب اتمی با وزن 300 کیلوگرم را به شعاع1/2 
مایل در نزدیکی مجموعه گردشگری در لهستان کشف کرد. مقامات در مورد 
عواقب غیر قابل تصور آن هشــدار دادند و بیش از 2000 نفر را از آن منطقه 
تخلیه کردند. این بمب ها در منطقه ای به نام Kolobrzeg در شمال غربی 
لهستان با وزنی حدود 300 کیلوگرم وزن کشــف شده است.حدود 2000 
ساکن و 200 نفر مسافر به  وســیله اتومبیل و اتوبوس تخلیه شدند و بعد از 
پاک سازی محل، مجاز به ورود به این منطقه هستند. گفتنی است؛ این بمب 
به زمان جنگ جهانی دوم بازمی گردد و احتمال می رود سازندگان این بمب ها 

نیروهای نازی باشند.

کشف بمب اتمی باقی مانده از جنگ جهانی دوم 

رویت صدها موجود دریایی شبیه به توپ بیسبال در سواحل انگلیس تعجب 
گردشگران را برانگیخت. این موجودات دریایی عجیب پس از بارش باران 
و هوای طوفانی در ســاحل دریا دیده شدند. زنی با نام »رزی هندریکس« 
به همراه خانواده اش در حال قدم زدن در ساحل بودند که با این موجودات 
عجیب مواجه شدند. ده ها توریست دیگر که در کنار ساحل حضور داشتند 
با دیدن این موجودات عجیب و غریب دچار تعجب شدند.رزی هندریکس 
در این باره گفت : » تابه حال چنین موجوداتی را ندیده بودم. آنها شــکلی 

شبیه به سیب زمینی داشتند و دقیقا نمی دانم آنها چه چیزی بودند.«

تعجب گردشگران از رویت موجودات دریایی 

عالقه مندان به گل در کشــور بلژیک بر گرمای هــوا فایق آمدند و میدان 
مرکزی بروکسل را با 500 هزار شاخه گل، فرش کردند. از آنجا که قاره اروپا 
یکی از گرم ترین تابســتان های تاریخ را سپری می کند، برگزار کنندگان 
این اتفاق دل انگیز می ترسیدند که ارتفاع درجه حرارت مانع از باز شدن 
و شکفتن گل ها شود؛ اما خوشــبختانه در هفته های اخیر آب و هوا تغییر 
کرد و گل های جدیدی باز شــدند. نقش و نگار فرش امســال از منطقه 

»گواناخواتو« مکزیک الهام گرفته شده است.

فرش گل بزرگ در بروکسل با الهام از نقوش مکزیکی

نگاهی به کتاب »سبک زندگی و تحکیم 
خانواده«

انتشــارات یاقوت کتاب »ســبک زندگی و تحکیم خانواده« را با هدف 
آشــنایی والدین و فرزندان آنها با اصــول تحکیم بنیــان نهاد مقدس 
خانواده منتشر کرده است.این کتاب، نوشته احمد طهماسبی شامل 5 
فصل است،  فصل اول به عنوان ســبک زندگی به مسائلی چون انحطاط 
بنیان خانواده،  وضعیت خانواده،  وظیفه خانواد، ســبک زندگی در بیان 
مقام معظم رهبری و ... پرداخته است.نویســنده در فصل دوم با عنوان 
وظایف مشترک زن و شــوهر به مباحثی چون ابراز محبت به یکدیگر،  
ارتباط کالمی صمیمانه، جلوگیری از دخالت هــای نابه جای دیگران، 
آشــنایی با ویژگی ها و تفاوت های فردی زن و مرد، شایسته ساالری در 
مدیریت قناعت و کاهش توقعات و... اشاره کرده است.فصل سوم وظایف 
اختصاصی زنان را با مباحثی چون اطاعت از شوهر ، تامین آسایش شوهر، 
رفیق و مدارا، استقبال و بدرقه، عفت کالم، عبادت دانستن کار منزل و... 
پیش برده است.در فصل بعد وظایف اختصاصی مردان با موضوعاتی چون 
سرپرستی و مدیریت خانواده ، تامین آرامش و امنیت برای همسر ، خوش 
اخالقی و خوش رفتاری ، ابراز محبت ، تالش در راه رفاه همســر و... بیان 
کرده است.فصل پنجم نکات مهم در تحکیم خانواده است که نویسنده در 

بخشی از آن نشانه های خانواده خوشبخت را بیان کرده است.

نماد نسل طالیی سینمای ایران
روزنامه ایران نوشت:» عزت ا... انتظامی به تعبیر خواص جامعه و کلیت سینمای 
ایران »آقای بازیگر« شناخته می شد و به تعبیری دیگر، یکی از پنج قله بازیگری 
قرن اول سینمای ایران؛ در کنار جمشید مشایخی، علی نصیریان، محمد علی 

کشاورز و بازیگر از دست رفته، داود رشیدی.
عزت ا... انتظامی، این بخت یاری را داشــت که با همه بزرگان ســینما و همه 
نسل های سینمای ایران همکاری داشته باشد و حاصل این همکاری، حضوری 
مســتمر در ذهن مخاطب است. انتخاب درســت در کنار شانس فراوان وجود 
فضای مناســب و همکاران ممتاز او را نماد نسل طالیی ســینمای ایران کرد.
فیلم هایی که عموما این بازیگر فقید کار کرده اســت در دوره آنالوگ و ابتدای 
دوره دیجیتال سینمای وطنی اســت؛ اما به لطف فضای مجازی تیکه فیلم ها، 
پالن های درخشانی از او دست به دست می چرخد و تاثیر خود را به جا می گذارد. 
دیالوگ هایی که بزرگان ادبیات و سینمای ایران نوشــته اند و او گفته است به 
ضرب المثل هایی تبدیل شــده که در محاورات مردم به وضوح دیده می شود. 
متناسب با ایام و مسائل سیاسی، اجتماعی که بر کشــور می رود، بسیار ازاین 
مثل های نو می شنویم. حاجی واشنگتن، هزار دستان، گاو یا همان عزاداران بیل 

و... دستمایه های بهره مندی جامعه ازاین خوان گسترده اند.« 

ادبیات، راهی برای آشتی با مردم جهان است
عرفان نظرآهاری، نویســنده کتاب نور و نام، شــاعران را سفیران صلح 
و آرامش دانســت و  گفت: کلمات ســفر می کنند، کلمات ســینه به 
 سینه و خانه به خانه و کوچه به کوچه و شــهر به شهر و کشور به کشور

  می روند تا شاید معنایی را به کســی یا جایی برسانند و در روزگاری که 
سیاست ها بر خشــونت ها و بیگانگی ها و دشمنی ها می افزایند، شاید 
ادبیات راهی باشد برای آشــنایی و آشتی و دوســتی چراکه شاعران، 
سفیران صلح اند اگر سیاســتمداران بگذارند.به گفته نظرآهاری، ذهن 
روس ها با اندیشه های فلسفی و عرفانی آمیخته است و همیشه مورد توجه 
این مردمان بوده و این آمیختگی با فلسفه و عرفان در آثار هنری، رمان ها، 

موسیقی ها، تئاترها و فیلم هاشان تجلی داشته است. 
در اشعار مفاخر پارسی نیز بیش از همه موالنا جالل الدین و خیام مورد 
توجه این مردم بوده  اند. در ارتباط با داســتان های من نیز،  گروهی از 
پژوهشگران آکادمی علوم فسفه روسیه که نهادی است برای تحصیالت 
عالی در حوزه  فلسفه دین و عرفان اسالمی، جمع شدند و در ابواب کتاب 

»نور و نان«  گفت و گو کردند.
»نور و نان« عنوان ترجمه روسی پنج کتاب عرفان نظرآهاری است که 
 از سوی بنیاد مطالعات اسالمی روسیه در مسکو در 22۴ صفحه منتشر

 شد.

کتاب

کیوسک

دیدگاه

یادداشت

دغدغه مندی امام باقر)ع( و ائمــه معصومین)ع( همچون جد 
بزرگوارشــان نبی مکرم اســالم)ص( در ایجاد وحدت، الفت، 
اخوت و اجتناب از تشتت و اختالف و تفرقه در جامعه اسالمی 
به شدت مشهود است؛ البته مســیر وحدت طلبی به گونه ای 
است که به تقویت و پذیرش نظام حکومت اموی و عباسی که 
با فرصت طلبی به قدرت رسیده بودند نیانجامد، بلکه رویکرد 
کلی وحدت طلبی آن حضرت در راستای حفظ کیان سیاسی 
اســالم و مقابله با بیگانگان قابل تعریف اســت.لذا امام محمد 
باقر)ع(، عمربن عبدالعزیز خلیفه اموی را نصیحت می کرد و این 
خلیفه نیز گاهی از امام مشورت می خواست و یا اهتمام و تاکید 
 آن حضرت به ضرب سکه اسالمی که در راستای جلوگیری از

 سوء اســتفاده دولت روم در زمان عبدالملک صورت پذیرفت، 
خود موید این ادعاست.

با همه این تفاسیر آن حضرت در تبیین حقایق دینی و جلوگیری 
از انحراف و بدعت های زیان بار که رسالت اصلی هر مسلمانی 
به شمار می آید، هرگز شانه خالی نکرد؛ بلکه در مناسبت های 
مختلف مذهبی همچون حج، پرداخت زکات و دیگر برنامه های 
صحیح اسالمی همچون نماز جمعه و جماعت که رویکردهای 
مطلوب اجتماعی در آن دنبال می شــد، شــرکت می کردند و 
دیگران را نیز به مشارکت در آن فرا می خواندند؛ زیرا اقامه نماز 
جمعه و عیدین از جمله باشکوه ترین جلوه های وحدت گرایی 
امت اسالمی است؛ در این زمینه امام باقر)ع( به یکی از اصحابش 
فرمود: آیا کسی مثل تو باید بمیرد و در فریضه ای شرکت نکرده 
باشد؟ وقتی صحابی از ایشان می پرســد که چه کنم؟ امام)ع( 
می فرماید: در نماز جمعه شرکت کن. آن حضرت در فرازی دیگر 
می فرماید: »هرکس به طور پی در پی در سه نماز جمعه شرکت 

نکند، خداوند بر دلش مهر قساوت می زند«.
تاکید بر هدایت پذیری جامعه از طریق سلوک اجتماعی و اخالقی 
که با محوریت تربیت پیروان و نیز جلوگیری از انحرافات فکری 
و رفتاری عموم مسلمین صورت می گیرد از جمله خطوط اصلی 
سیره وحدت بخش امام باقر)ع( به شمار می آید، بدین نحو که 
اجرای سیاست مبارزه منفی با حاکمان غاصب و توجه ائمه به 
عموم مســلمین و پیروان خود و الزام آنان به اتخاذ این رویکرد 
به جای قیام مسلحانه به خوبی مشهود است؛ در این بین سیره 
تربیتی امام باقر)ع( در تبیین معارف شیعی به نحو احسن مورد 
توجه قرار گرفته است. اینگونه است که بیشترین روایات مربوط 
به »تقیه« از طریق آن حضرت روایت شده است که این استراتژی 
هوشمندانه در مواجهه با جریانات سیاســی آن عصر و زمانه، 
تقویت و تثبیت موقعیت آن امام و اصحــاب و یارانش را فراهم 
کرد که در نهایت به رغم فقدان دسترســی به قدرت سیاسی 
در پیاده ســازی اهداف دینی و ترویج فرهنگ اسالمی، در دراز 
مدت موجبات بسط و گسترش اندیشــه اسالم ناب در جوامع 

اسالمی را مهیا کرد.
گفتنی است؛ تقســیم بندی عموم مردم به دسته ها و سالیق 
مختلف بــا قابلیت های گوناگــون و تفاوت درجــات ایمان و 
بصیرت در تبیین معــارف دینی از جملــه رویکردهای مهم 
وحدت آفرین امام باقر)ع( محسوب می شــود که همزیستی 
 مســالمت آمیز مســلمانان را با وجود تنوع افکار و ســالیق 

پدید آورد.
این مؤلفه مهم راهبردی با طرح مشــترکات مذهبی و اصول 
اخالقی توانست از تفرقه گرایی در جهان اسالم بکاهد و در نهایت 
به تضارب آرا و رشد و تعالی فکری مسلمانان و پویایی وحدت 

امت اسالمی منتهی شود.

وحدت در سیره امام محمد باقر علیه السالم

حجت االسالم محمد حسین مختاری
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