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همه چی عالیه!

وقتی گران فروشی در اصفهان نفی می شود و 
مسئوالن می گویند گرانی هست اما گران فروشی نداریم؛

4

مدیرکل میراث فرهنگی استان از افزایش حضور گردشگران عراقی در اصفهان خبر داده است:

لطفا مواظب باشید!

بهره برداری از 250 پروژه برق در استان
همزمان با هفته دولت  صورت می گیرد؛
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هیچ وقت رهبری یک جامعه شورایی نبوده است
امام جمعه اصفهان:
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نسلی که جلو زد!

مدیرکل ثبت احوال اصفهان از  رواج ازدواج بین متولدین 
دهه های 70 و 80 در اصفهان خبر داد

شهردار اصفهان: 

 افزایش نشاط اجتماعی 
مهم ترین هدف مدیریت شهری است
شهردار اصفهان در مراســم افتتاح فاز اول خیابان آزادگان اظهار کرد: 

منطقه ۱۳ امروز بیش از گذشته نیازمند حمایت شهروندان است 
و حمل و نقل و بهبود فضای شــهری دو نیاز اساسی است که در این 
منطقه احساس می شود.قدرت ا...نوروزی افزود: باید با توجه به عدالت 

شهری همه مناطق شهر را از امکانات و رفاه برخوردار کرد و ...

صفحه  11
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 مشاوره ژنتیک       

 مشاوره پیش ازازدواج و پیش از بارداری و حین بارداری           

 مشاوره مواردمربوط به سقط،ناباروری و مرده زایی    

 انجام همه آزمایشات تخصصی ژنتیک پزشکی      

 سینوژنتیک و کاریوتیپ      

   ژنتیک مولکولی تشخیصی          

          PND تشخیص پیش از تولد و  

       NIPT وCVS،آمنیوسنتز  

  آزمایش های NGS و پانل             

  ژنتیک سرطان                                            

اصفهان،خیابان شریعتی بین چهار راه پلیس و حکیم نظامی پالک 208
     36269586        3626958709137216113

موسس و مسئول فنی دکتر مجید خیر الّلهی

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

گالری سایان / مدیا: نقاشی- 
عکس- ویدئو

نمایشگاه آثار نخستین جشنواره 
گل الله عباسی اصفهان

سینمایی هانس، جوانی از آلمان
کارگردان: سهراب شهید ثالث
پردیس سیتی سنتر / 3 شهریور

روز فکرهای بزرگ؛
امروز می خواهیم فکرها و 

آرزوهای بزرگ داشته باشیم. 
به آرزوهات پر و بال بده و به کم 

راضی نشو!

5 روز  تا غدیر
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فائزه عباسی 

»شفافیت خوب است اما برای دیگران« این حکایت 
خانه ملتی است که دائما بر طبل شفافیت می کوبد؛ 
اما وقتی نوبت به خودش می رســد پای اما و اگرها 
هم به میان می آید. هرچند تذکــرات اخیر و بحث 
داغ تحقیق و تفحص از مجلس موضوع شــفافیت 
مالــی خانه ملت را بر ســر زبان ها انداخته اســت؛ 
اما موضوع اتاق شیشــه ای و محاســن آن تنها به 
وضعیت مالی ختم نمی شــود بلکه می تواند دامن 
آرای نماینــدگان را هم دربر بگیــرد؛ آن هم با این 
پیش فرض که اگر پرده غیرعلنــی از آرای وکالی 
ملت برداشته شــود نمایندگان بابت هر رای، خود 
را پاسخگو می بینند و این موضوع می تواند کارنامه 
ای برای تشــخیص عملکرد آنها باشد. همانطور که 
پارلمان برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا و حتی 
تونس این شیوه را در پیش گرفت و نتیجه مطلوبی 
از آن گرفته اند. حاال تعــدادی از نمایندگان با ارائه 
طرحی به دنبال آن هســتند تا این علنی شــدن را 
در پارلمان ایران هم ساری و جاری کنند اما آیا این 

تغییر صورت می گیرد؟
رای گیری در مجلس چگونه است؟

»دستگاه الکترونیکی،علنی با ورقه، مخفی با ورقه، 
قیام و قعود« اینها روش هایی اســت که ماده 122 
آئین نامه داخلــی مجلس آن را بــرای رای گیری 
تعیین کرده اســت. بر اســاس تبصره ب این ماده 
اصل بر رای مخفی است و در مواردی با درخواست 
ده نفر از نمایندگان درخواســت برای علنی شدن 
آرا به رای گذاشته می شــود و چنانچه اهالی خانه 
ملت به درخواســت رای مثبت دهند رای گیری با 
اسم و علنی خواهد شــد. موضوعی که در ماجرای 
لوایح چهارگانه دولت به کار گرفته شــد و 12نفر از 
نمایندگان درخواست علنی شدن آرا را دادند اما این 
امر به مزاق دیگر نماینده ها خــوش نیامد و همین 

موضوع باعث شد تا بحث رای علنی منتفی شود.
خاک بر سر نماینده ای که می ترسد

محمدجــواد فتحی، نماینــده مردم تهــران عضو 
کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح یک فوریتی 
درباره شفاف شدن آرا نمایندگان به خبرآنالین گفت: 

چنانچه این طرح اعالم وصول و در مجلس تصویب 
شود قطعا می تواند بالندگی مجلس را به دنبال داشته 
باشد چراکه نمایندگان خود را در برابر رایی که می 
دهند مسئول می بینند و مجبور می شوند برای هر 
طرح و الیحه ای تحقیق کنند. وی ادامه داد: متاسفانه 
ما قوانینی را در همین مجلس تصویب کردیم که به 
واسطه آن خسارت های زیادی به کشور وارد شد اما 
امروز هیچ مسئولیتی متوجه نمایندگانی که در آن 
مقطع به  آن طرح و الیحه رای مثبت دادند، نیست.

وی گفت: پایه و اساس موسسات مالی و اعتباری در 
قانونی ریخته شد که مجلس آن را تصویب کرد و حتی 
راه برای ورود بانک مرکزی را مسدود کرد. نتیجه آن 
قانون این شد که امروز چند صد میلیارد خسارت به 
کشور خورده است.فتحی در پاسخ به این سوال که آیا 
این شفافیت آرا می تواند حساسیت شورای نگهبان را 
نسبت به نمایندگان بیشتر کند گفت: اگر نماینده ای 
از نظر شــورای نگهبان می ترسد باید گفت خاک بر 

سر آن نماینده.
مخالفان شفافیت در سه طیف مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی که از دیگر نمایندگان امضا 
کننده این طرح است به خبرآنالین گفت: ما این طرح 
را به هیئت رییسه تقدیم کردیم و به دنبال آن هستیم 
تا  عملیاتی شود؛ اما از آنجایی که خیلی تمایل ندارند 
شفافیت وجود داشته باشد مخالف این طرح هستند و 

معموال بخشی از نمایندگان مقابل این طرح جبهه می 
گیرند در حالی که الزم است این موضوع برای جامعه 
تبیین شود به طوری که همه نمایندگان مجبور شوند 
به آن تن بدهند. وی ادامه داد: ازآنجایی که به شدت 
معتقد به بحث شفافیت بودم حضور و غیاب هایم را 
روی سایتم قرار دادم و از هئت رییسه هم درخواست 
کردم تا مواردی مانند تعداد تذکرات و محورهای آن را 
به من بدهند تا جزئیات آن را به اطالع مردم برسانم.

حاجی دلیگانی در پاســخ به این سوال که آیا شفاف 
نبودن باعث ایجاد عدم مسئولیت نمی شود، گفت: 
وقتی ما از مبارزه با رانت و فساد می گوییم گام اول 
آن شفافیت است. وقتی ما به سمت شفافیت حرکت 
کنیم با بیشتر شــدن نظارت عمومی کم کم عرصه 
برای بروز فساد تنگ می شود. وی درباره اینکه باید 
برای به تصویب رسیدن این طرح تالش زیادی کرد 
گفت: خیلی از نمایندگان با این طرح موافق نیستند 

و مخالفان را در هر سه طیف می توان مشاهده کرد.
مخالفی که کارنامه بدون رای می خواهد

یکی از مخالفان این طرح علی ادیانی، نماینده مردم 
قائمشــهر گفت: من معتقدم به جز مسائل محرمانه 
مجلس باید در یک اتاق شیشــه ای باشــند و از هر 
چیزی که می تواند به شــفافیت ختم شــود دریغ 
نکرد و به جــد اعتقاد دارم همه چیــز باید در منظر 
دید و رای مردم قرار بگیرد و این اعتقاد پوپولیستی 

یا برخاســته از آرمانگرایی نیست؛ چراکه این ریشه 
در قانون اساســی دارد. وقتی قانون اساسی تصریح 
می کند مشــروح مذاکرات مجلس باید به ســمع و 
نظر مردم برسد همان اصرار قانون بر شفافیت است. 
 وی در پاسخ به این ســوال که  علنی شدن آرا چقدر 
می تواند نمایندگان را مسئول و پاسخگو کند گفت: 
رای گیری بر اســاس قوانین مجلس اســت و طبق 
قانون باید رای گیــری در مجلس بــه جز مواردی 
که خــود نمایندگان درخواســت علنی شــدن آن 
را دارند مخفی باشــد. لــذا مالک و معیــار ارزیابی 
 نماینــدگان را می تــوان تذکرات پیشــنهادات و

 نطق های آنان قرار داد.وی درپاسخ به این سوال که 
 آیا معیار قرار دادن نطق و تذکر یعنی حرکت به سمت

 ظاهرســازی ها و رفتارهای پوپولیستی، گفت: من 
این اعتقاد را ندارم  به نظــرم رفتار نمایندگان را می 
توان در نحوه عملکردشان در مجلس در نظر گرفت 
و اتفاقا باید مجلس در پایان ســال سوم یک کارنامه 
ای برای نمایندگان صادر کنــد تا آن کارنامه مالک 

ارزیابی مردم شود.
خالف آئین نامه

با وجود اینکه زمزمه ها بر سر تصویب یا عدم تصویب 
این طرح در مجلس به شــدت داغ شــده است؛ اما 
صحبت مســعود پزشــکیان، نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی آب پاکی بود بر دست همه متقاضیان 
شفافیت در زیر سقف هرمی مجلس. وی گفت: این 
طرح مغایر بــا آئین نامه مجلس اســت و نمی تواند 
مطرح شــود. به عبارت دیگر آئین نامه صراحتا بیان 
کرده اســت که آرا باید به صورت غیرعلنی باشــد 
وقتی خالف این موضوع مطرح می شــود مشخص 
اســت که قابل طرح نیســت و ابتدا باید قانون آئین 
 نامه را اصالح کنیم و ســپس به بررســی این طرح 

بپردازیم.
با این تفســیر هرچند هنوز این طرح فرصتی برای 
مطرح شدن در صحن علنی مجلس پیدا نکرده است 
اما به نظر می رسد مطرح شدنش هم چندان فرقی 
در شرایط موجود ندارد و اگر نظر به مخالف آئین نامه 
بودن از دستور کار خارج نشود باز نمایندگان زیر بار 

این شفافیت نخواهند رفت.

ترامپ: 
اگر استیضاح شوم، بازار آمریکا 

سقوط می کند
رییس جمهور آمریکا در یــک مصاحبه تلویزیونی 
با بیان اینکه کارنامه بســیار موفقــی در زمان کم 
حضــورش در کاخ ســفید دارد، مدعی شــد اگر 
استیضاح شود، بازار ایاالت متحده سقوط می کند.

ترامپ در مصاحبه با شــبکه خبری »فاکس نیوز« 
گفت: می دانم چطــور می توانید کســی را که کار 
بزرگی انجام داده، اســتیضاح کنید. اگر من زمانی 
استیضاح شوم، به نظرم بازار سقوط خواهد و همه 
فقیر خواهند شــد. بدون این تفکر هم شما اعداد و 
ارقامی را خواهید دید که باورتان نمی شود. وی با بیان 
اینکه بر خالف انتقادات رسانه ها، کار بزرگی در دوره 
ریاست جمهوری خود انجام داده، افزود: »من گره ها 
را باز کردم، من از شر قوانین دست وپاگیر راحت تان 
کردم، کاهش مالیات یــک کار فوق العاده بود... من 
احداث خط لوله های بسیاری را تایید کردم، 48 هزار 
شغل ایجاد شد. من کارهای بسیاری انجام دادم«.

رییس جمهور آمریکا مدعی شد اگر او در انتخابات 
سال 2016 پیروز نمی شــد، اقتصاد این کشور به 
روند نزولی ادامه می داد: »اگر هیالری و دموکرات ها 
وارد )کاخ سفید( شده بودند، اگر او ریییس جمهور 
می شد، آنگاه رشد اقتصادی منفی می شد. ولی ما 

رشد 10 تریلیون دالری داشتیم«.

 دولت افغانستان از حضور
 در نشست مسکو امتناع کرد

دولت کابل می گوید حاضر نیســت در نشســتی 
که بــه ابتکار روســیه با هدف پیشــبرد مذاکرات 
صلح افغانســتان برگزار می شــود، شــرکت کند.

درهمین راستا، صبغت ا... احمدی سخنگوی وزارت 
خارجه افغانســتان اعالم کرد:» قصد شــرکت در 
کنفرانس مســکو را نداریم. روند صلح تنها باید به 
رهبری افغانســتان باشــد؛ فقط دولت جمهوری 
افغانســتان. من کنفرانس مســکو را مفید تلقی 
نمی کنم«.گفتنی است روسیه از 12 کشور ازجمله 
آمریکا برای شــرکت در این مذاکرات دعوت کرده 
است که البته واشنگتن هم از حضور امتناع می کند.

.
 مکرون

 فرانسوی ها را نا امید کرد
بیــش از پنجــاه درصــد فرانســوی هایی که در 
 Elabe نظرسنجی صورت گفته توسط موسسه االب
شرکت کرده اند، اعالم کردند از سیاست های امانوئل 
مکرون، رییس جمهور کشورشان که موجب بدتر 
شدن شــرایط زندگی شــخصی آن ها شده است، 
مایوس شــده اند.طبق نتایج این نظرســنجی که 
روز های بیست و یکم و بیســت و دوم اوت صورت 
گرفت و نتایج اش در شبکه تلویزیونی منتشر شد، 
از هر ده فرانسوی 6 نفر سیاست های امانوئل مکرون 
را نگران کننده توصیف کردند. چهل و پنج درصد 
از یک هزار و سه فرانسوی شــرکت کننده در این 
نظرسنجی اعالم کردند که کارنامه امانوئل مکرون 
آن ها را دلسرد کرده است.بسیاری از مردم فرانسه 
بر این عقیده هســتند که امانوئل مکرون رویکرد 
ســختگیرانه ای را در قبال مخالفان و معترضان به 

سیاست های دولت در پیش گرفته است.

کانادا: 
با عربستان مذاکره می کنیم

نخســت وزیر کانادا اعــالم کرد، کشــورش آماده 
مذاکره دیپلماتیک با عربســتان اســت.به نقل از 
خبرگزاری رویترز، جاســتین ترودو، نخست وزیر 
کانادا گفــت، دولتش در مذاکــرات دیپلماتیک با 
عربستان مشارکت می کند اما از نگرانی خود درباره 
حقوق بشر کوتاه نمی آید.ترودو پیش از نشست های 
دولت گفت: تعامل دپیلماتیک را با عربستان ادامه 
می دهیم. من به روابط مثبت با همه کشــورهای 
دنیا معتقد هستم.وی در ادامه نسبت به حکم دولت 
عربستان برای فعاالن بازداشتی حقوق بشری، دفاع 
از حقوق بشر و ارزش هاس مشترک در سراسر جهان 

ابراز نگرانی کرد.

طرحیکهخانهملتراشفافمیکند

با حکم فرمانده معظم کل قوا؛ 
فرمانده نیروی دریایی و 

معاون هماهنگ کننده سپاه 
منصوب شدند

حضرت آیــت ا...خامنــه ای، فرمانده معظم 
کل قوا در احکام جداگانه ای دریادار پاسدار 
علیرضا تنگسیری را به سمت فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
دریادار پاسدار علی فدوی را به عنوان معاون 

هماهنگ کننده سپاه منصوب کردند.

بهرام قاسمی توضیح داد:
۱۸میلیون یورو به بسته مقابله 

اروپا با تحریم ربط ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران توضیح 
داد که بودجه 18 میلیون یورویی تخصیص 
داده شــده از ســوی اروپا، ارتباطی با بسته 
 اقتصــادی مقابله بــا تحریم هــای آمریکا 

ندارد.
بهرام قاسمی اظهار داشت: کمیسیون اروپا 
روز پنجشــنبه 18 میلیون یورو برای اجرای 
پروژه های توســعه ای در ایــران تخصیص 
داد که این میزان بخــش اول از بودجه ۵0 
میلیون یورویی اســت که به همین منظور 
از ســوی کمیســیون اروپا اختصاص داده 
شــده است.قاســمی افزود: رییس سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا و وزیــر امور خارجه 
ایران، بیانیه مشترکی را در 16 آوریل 2016 
در تهران امضا کردند کــه ناظر بر همکاری 
میان طرف های ایرانی و کمیســیون اروپا به 
عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپاست. این 
همکاری ها پیرو تبادل هیئت های بلند پایه 
میان طرفین وارد مراحــل اجرایی در حوزه 
های مختلف مانند حوزه کشاورزی، مهاجرت، 

صنعت و آموزش عالی شده است. 

سفیر ایران در لندن:
شرکت ایرانی جای خالی 
»بریتیش ایرویز« را پر کند

ســفیر ایران در لندن گفت: امیدواریم ایران 
ایر با داشتن ســه پرواز هفتگی مستقیم به 
لندن بتواند از فرصت استفاده و جای خالی 
»بریتیش ایرویز« را پــر کند.حمید بعیدی 
نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن 
طی مطلبی در توییتر خود، نوشت: »بریتیش 
ایرویز، امروز اعالم کرد که به دالیل تجاری از 
اواخر سپتامبر پروازهای خود را به تهران ادامه 
نخواهد داد. ایــن تصمیم با توجه به تقاضای 
مسافرین این خط مستقیم مایه تاسف است. 
امیدواریم ایران ایر با داشتن سه پرواز هفتگی 
مستقیم به لندن بتواند با استفاده از فرصت، 

جای خالی را پر کند.«

ادعای »ذوالنور« درخصوص 
تصمیم عجیب دولت

حجت االســالم مجتبی ذوالنوری، نماینده 
مردم قــم و عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با اشــاره به اعالم 
وصــول اســتیضاح مســعود کرباســیان، 
وزیــر اقتصــاد و دارایــی اظهار داشــت: 
 یک اتفاق عجیــب و غریب در ایــن رابطه

 افتاد.
وی افزود: اتفاقی که نشــان از عدم صداقت 
دولت است این اســت که دولت بسیج شده 
بود و تالش می کرد اســتیضاح کرباسیان به 
هر شکل اعالم وصول شود.عضو کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
ادامه داد: این خیلی جالب اســت،  دولت به 
جای اینکه از وزیــرش دفاع کند خود تالش 
می کرد که استیضاح وزیر اعالم وصول شود.

ذوالنور بر همین اســاس اضافه کرد:  هدف 
دولت از ایــن کار این بود کــه چون رییس 
جمهور باید یه ســوال اقتصادی نمایندگان 
پاسخ دهد با اســتیضاح وزیر سوال از رییس 
جمهــور تحت الشــعاع قرار گیــرد.وی در 
ادامه تصریح کــرد: همچنیــن دولت قصد 
دارد با قربانی کردن یک وزیر بتواند در رای 
 نمایندگان در ســوال از رییس جمهور تاثیر

 بگذارد.

پورمختار
عضو کمیسیون قضائی مجلس:

عضو کمیسیون شوراها گفت: به احتمال زیاد الیحه 
تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور 

کار صحن علنی قرار  می گیرد.
قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشــور با اشاره به بررســی الیحه تفکیک 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: اکنون 
بررســی این الیحه در مراحل پایانی قــرار دارد و 
احتماال  شور اول آن در دســتور کار صحن علنی 

قرار بگیرد.
وی تصریــح کرد: احتمال بســیار ایــن بار الیحه 
تفکیــک وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
 مــورد تاییــد نماینــدگان در صحن علنــی قرار 

بگیرد.
میرزایــی نیکو بیان کــرد: روی ایــن موضوع در 
مجلس تاکید بســیاری می شــود و همه به دنبال 
این هســتند که ابتدا این وزارتخانه تفکیک شده و 
 سپس وزیر پیشنهادی کار به صحن علنی معرفی

 شود.

الیحه تفکیک وزارت کار به 
صحن علنی ارائه می شود

عضو کمیسیون شوراها:

ویژه

واکنشایرانبهادعایفیسبوکوتوئیتر

پیشنهاد سردبیر:

عضــو کمیســیون قضائی مجلــس گفت: 
برخــالف گفتــه برخــی آقایان ســوال از 
رییس جمهور جنبه سیاســی نــدارد بلکه 
ناظر بر شــرایط اقتصادی کشور است که ما 
امروز شاهد آن هستیم.محمدعلی پورمختار 
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ســوال کنندگان در 
طرح ســوال از رییس جمهور بر این اعتقاد 
هستند که جلسه سوال در فضای تعاملی و 
منطقی و کامال فنی باید برگزار و مسائل در 

آن مطرح شود.
وی افزود: طبیعتا و به طــور قطعی به رغم 
گفته برخی آقایان، ســوال جایگاه سیاسی 
ندارد بلکه کامال ناظر بــر فضای اقتصادی 
موجود در کشــور اســت کــه در چند ماه 
 گذشــته پیش آمده و ما امروز شــاهد آن

 هستیم.

 سوال از رییس جمهور 
جنبه سیاسی ندارد

سردار کوثری
جانشین قرارگاه ثارا... سپاه پاسداران:

 عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی گفت: این 
نگاه که وزیر اقتصاد قربانی رییس جمهور می شود 
درست نیست شاید این تحلیل درباره ربیعی باشد.
سید حسن حسینی شــاهرودی نایب رییس اول 
کمیسیون اقتصادی در واکنش به اقدامات معاون 
پارلمانی دولت برای اعالم وصول اســتیضاح وزیر 
اقتصاد و دارایــی گفت: ســوال از رییس جمهور 
قبل از اعالم وصول اســتیضاح کرباســیان انجام 
شد و ســوال از روحانی در مجلس اجتناب ناپذیر 
است.وی تصریح کرد: حتی در صورت پس گرفتن 
امضاهای ســوال از رییس جمهور هم اگر یک نفر 
متقاضی باقی بماند آقای روحانــی باید در صحن 
علنی مجلس حضور یافته و به سواالت پاسخ دهد، 
لذا اینکه گفته می شود کرباســیان قربانی رییس 
جمهور می شود درست نیست.حسینی شاهرودی 
افزود: شــاید این نــگاه و تحلیل دربــاره ربیعی 
 بتواند درست باشــد؛ اما در مورد کرباسیان صدق

 نمی کند.

قربانی شدن کرباسیان برای 
رییس جمهور صحت ندارد

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی:

جانشــین قرارگاه ثارا... ســپاه پاســداران 
درباره اینکه چــرا حوزه هــای دیگر مانند 
موشک پیش نرفته است، گفت: تکنولوژی 
خودرو پیچیده تر از موشــک نیســت؛ زیرا 
 در حوزه های دیگر وابســتگی فکری وجود 
دارد.ســردار محمداســماعیل کوثری در 
خصوص اینکه چرا موفقیــت های صنعت 
دفاعی در دیگر حوزه ها تکرار نشــده است، 
گفت: دلیل اینکه ما نتوانستیم در حوزه های 
دیگر مانند صنعت دفاعی پیشــرفت کنیم، 
وابستگی فکری مسئولین این حوزه هاست؛ 
از سوی دیگر منافع شــخصی بر منافع ملی 
اولویت داشته است وگرنه تکنولوژی خودرو 
پیچیده تر از موشک و تانک و دیگر تجهیزات 
نظامی نیست، پس این نشــان می دهد در 
 حوزه های دیگر وابســتگی فکــری وجود

 دارد. 

 ساخت خودرو که 
پیچیده تر از موشک نیست

پیشخوان

بین الملل

کشمکش های دنباله دار بر سر یک طرح جنجالی در مجلس؛
محکومیت یکصدای 

فاجعه قم

حذف سکه از مهریه؟

پایان بــاز نمایشــگاه 
مطبوعات

درباره آمریکایی ها اشتباه 
می کردم

واکنش ایران به ادعای فیسبوک و توئیتر
یک مقام هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بعد از ادعای شرکت های »فیس بوک« و »توئیتر« 
مبنی بر حذف صدها حساب کاربری »مرتبط با ایران و روسیه« واکنش نشان داد.به نوشته روزنامه »وال 
استریت ژورنال« »علیرضا میریوسفی« رییس بخش مطبوعاتی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل 
متحد در این زمینه گفت: »چنین ادعاهایی مضحک و بخشــی از مجموعه اقدام های آمریکا برای تغییر 
نظام در ایران هســت.« این مقام ایرانی در ادامه گفت: »این اقدام ها سوء اســتفاده از بستر رسانه های 
اجتماعی است.« اخیرا شرکت »فیس بوک«  اعالم کرد صدها صفحه کاربری »مرتبط با ایران و روسیه« را 
از شبکه های اجتماعی تحت مالکیت اش از جمله فیس بوک و »اینستاگرام« حذف کرده است.بر اساس 
بیانیه این شرکت، 6۵2 صفحه که اصلیت ایرانی و روسی داشته اند، به دلیل »رفتارهای هماهنگ نامعتبر«  

از شبکه های اجتماعی این شرکت حذف شده اند.    

گشایش جدیدی در حصر ایجاد نشده است
به گزارش اعتمادآنالین؛محمد حسین کروبی گفت: »گشــایش جدیدی در وضعیت محصوران را احساس 
نکردم«. درچند روز گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش محدودیت برای محصورین منتشر شد، خبری که از 
سوی منابع رسمی نه تایید شد و نه تکذیب و فقط دختران موسوی از باز شدن پنجره های خانه اختر خبر دادند.

این در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر رفع حصر در روز عید قربان در محافل سیاسی شنیده می شد. قاسم 
میرزایی نیکو نماینده مجلس نیز گفته که محصورین به تازگی اجازه را پیدا کردند که به خانه فرزندان شان 
بروند و با آن ها دیدار کنند  این در حالی است که محمد حسین کروبی به اعتماد آنالین می گوید که گشایش 
جدیدی در وضعیت محصوران احساس نکرده است.وی ادامه می دهد: فقط بعد از اینکه حاج آقا برای آخرین 
بار برای جراحی قلب به بیمارستان برده شدند، رفت و آمد فرزندان و نوه ها به خانه ایشان آزاد شد و از چند ماه 

قبل تاکنون گشایش بیشتری رخ نداده است.

چهره ها

کافه سیاست
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گرانی ارز  مبل اصفهان را زمینگیر کرد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 گرانی ارز
 مبل اصفهان را زمینگیر کرد

حجت ا... پورحقانی، رییــس اتحادیه صنایع 
مبلمان اســتان اصفهان می گویــد: در چند 
هفته ابتدایی افزایش نرخ ها عده ای به دلیل 
نگرانی از افزایش بیشــتر قیمت ها وارد بازار 
شــدند و خریدهایی انجام دادند ولی پس از 
آن تا کنون بازار در رکود کامل به سر می برد 
و با ایجاد چنین شرایطی در بازار مبل عده ای 
اقدام به تعطیلــی کرده اند.به گفته این فعال؛ 
نه تنها بازار داخلی دچار رکود شــده اســت 
بلکه صادراتی هم انجام نمی گیرد و بازارهای 
خارجی را هم از دســت داده ایــم.وی با بیان 
اینکه ۹۰ درصد از چوب کشور وارداتی است، 
می گوید: واضح اســت با افزایــش نرخ دالر، 
بر قیمت این اجنــاس وارداتی نیــز افزوده 
شده اســت.این فعال ادامه می دهد: مصالح 
دیگر مانند قیمت پارچه نیــز تقریبا دو برابر 
شــده، نرخ پارچه ایرانی مانند قبل است ولی 
پارچه های تــرک وچین گران تر شــده اند. 
همچنین مواد اولیه مصالحی دیگر مانند ابر، 
فوم با عرضه کمتر از سوی پتروشیمی و گرانی 
روبه رو شده اســت ودرنهایت اینکه رنگ هم 
۳۰ درصد افزایش قیمت داشــته که همگی 
باعث افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مبل 
شده است.وی ادامه می دهد: اما آنچه دراین 
میان مهم تر از همه موارد است و باعث ضربه به 
این بازار شده ازبین رفتن اعتماد است، پیش 
از این شخص تولید کننده به طور اقساطی و 
با چک مصالح اولیه خود را خریداری می کرد 
ولی درشرایط کنونی به دلیل نبود اعتماد تمام 
مصالح باید نقدی خریداری شود که این خود 
مانعی بر سر راه فعالیت تولید کنندگان مبل 
شده است.پورحقانی تصریح می کند: در حال 
حاضر مهم ترین نیاز اتحادیه مبل فروشــان 
حمایت دولت در زمینه افزایش صادرات این 

محصول است.

 بازار روز کوثر ۱۴
 به بهره برداری می رسد

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان از 
افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر در محله شفق 
خبر داد و گفت: کوثر ۱۴ در حوالی نیروگاه شهید 
عباســپور با پنج هزار متر مربع مساحت دارای 
پارکینگ، فروشــگاه، انبار و محل بــازی برای 
کودکان است.محمد مجیری اظهارکرد: در حال 
حاضر ۱۳ فروشگاه کوثر در سطح شهر اصفهان 
راه اندازی شــده که پانزدهیمن فروشگاه نیز در 

شهرک شهید کشوری در حال ساخت است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
قیمت گوشت به میزان سایر 

کاالها گران نشده است
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره به 
افزایش سه تا چهار درصدی نرخ گوشت، گفت: 
این میزان افزایش قیمت در مقابل باال رفتن نرخ 
سایر کاالهای ضروری چندان به چشم نمی آید.

رضا انصاری با اعالم ایــن خبر، اظهار کرد: وقتی 
قیمت همه چیز در کشــور گران شــده و حتی 
نرخ برخی از کاالها افزایش چشــمگیری داشته 
است، به طور طبیعی گوشت هم با افزایش قیمت 
مواجه می شود.وی تصریح کرد: در ماه های اخیر 
به دلیل گران شــدن خــوراک دام، هزینه های 
نگهداری از دام افزایش یافته و همین مسئله اثر 
قابل توجهی بر افزایش قیمت گوشــت گذاشته 
است.رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان 
اینکه صادرات گوشت به خارج از کشور نیز تاثیر 
مهمی بر افزایش قیمت آن در داخل دارد، تاکید 
کرد: به هر حال صادرات گوشت در شرایط حاضر 
و به دلیل افزایش نــرخ دالر و ارز، برای عده ای 
سودآور است.وی با تاکید بر اینکه قیمت گوشت 
قرمز تنها در بین ســه تا چهار درصد گران شده 
اســت، اظهار کرد: این میزان افزایش قیمت در 
مقابل افزایش نرخ سایر کاالهای ضروری چندان 

به چشم نمی آید. 

در حالی که این روزها شبکه های خبری و اطالع 
رسانی پر شده از اخبار مربوط به گرانی ها و احتکار 
کاال و البته کشــف و ضبط هزاران مــورد از انواع 
قاچــاق و احتکار؛ولی همچنان مســئوالن مصر 
هســتند که در اصفهان نه گران فروشــی داریم و 
نه احتکار. با گشــت و گذاری در بــازار به راحتی 
می توان فهمید کــه گرانی تقریبا نبــض بازار را 
در دســت دارد و مســئوالن و اقدامات آنها هم تا 
کنون نتوانســته ترمز این گرانی لجام گســیخته 
را بکشد و این در حالی اســت که بر اساس اخبار  
برخی از بــزرگ ترین انبارهای احتکار کشــور در 
اصفهان کشف و ضبط شده اســت. چندی پیش 
سخنگوي ســازمان تعزیرات حکومتی خبر از به 
جریان افتــادن پرونده احتکار آهــن و میلگرد به 
ارزش 6 میلیــارد تومان در اصفهــان داده بود. به 
گفته وی، این پرونده یکــی از بزرگ ترین پرونده 
های احتکار طی چند ماه گذشــته بوده است. این 
مسئله بدون شک مشتی نمونه خروار است که این 
روزها مردم و بازاریان را هر روز بیشتر تحت فشار 
قرار می دهد؛ اما با وجود گرانی که تا مغز استخوان 
مردم را می سوزاند مســئوالن و مدیران همچنان 
 مدعی هســتند کــه در اصفهان گران فروشــی

 نداریم.
وقتی گرانی نفی می شود

مسئوالن دولتی به شدت اصرار دارند گرانی در بازار 
وجود دارد؛ اما گران فروشی نداریم! این موضوعی  
اســت که مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان نیز اخیرا به آن اشــاره کرده اســت. جواد 
محمدی فشــارکی با تاکید بر اینکه گرانی داریم، 
اما گران فروشی نداریم، گفت: در حال حاضر مردم 
درگیر تامین سبد کاالهای اساسی خود هستند، با 
این وجود هیچ کمبود کاالی اساســی در اصفهان 
نداریم. این مســئله در حالی از ســوی این مقام 
مســئول مطرح می شــود که نبود اتیکت فروش 
و بازرســی از واحد های صنفی در بــازار به خوبی 
مشهود است. وجود قیمت های متفاوت از یک کاال 
در بازار را می توان نمونه ای بر این مدعا دانســت، 
بازار ابزار فروش ها ، چسب، کاالهای ساختمانی، 
پوشاک، پارچه و... بازارهایی است که تقریبا نمی 
توان در آن برای یک کاالی واحد قیمت یکســانی 

پیدا کرد و البته مقدار و میزان دسترسی به کاالها 
در هر بازار هم متناسب با شرایط روز و میزان عرضه 

عمده فروش ها در بازار متفاوت است.
وقتی تعزیرات وارد می شود

اینکه آیا ســازمان تعزیرات توانسته است نوسانات 
بازار را مدیریت کند و آیا گران فروشی و گرانی در 
بازار وجود دارد یا نه، موضوعی اســت که هر فرد با 
یک خرید ساده روزانه می تواند به جواب آن برسد. 
جواد محمدی فشــارکی، مدیر بازرسی و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان در خصوص وضعیت بازار 
و گرانی کاالهای اساسی به خصوص طی چند ماه 
گذشته و کشــف انبارهای احتکار کاال می گوید: 
»اصفهان همانند دیگر نقاط کشور با موضوع کشف 
انبارهای احتکار کاال مواجه بود؛ اما به دلیل اینکه 
بازرســان اصفهان بسیار ســریع وارد عمل شدند، 
انبارهای احتکار کاال با پیگیری تعزیزات حکومتی 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت کشف و اجناس 
وارد ســطح عرضه شــد که این اتفاق موجب شد 
افرادی که انبار احتکار کاال داشــتند اجناس خود 
را به ســرعت وارد بازار کنند«. وی با بیان اینکه از 

انبارهای احتکار کاالی اصفهان، کاالهایی همچون 
الستیک خودرو، آهن، میلگرد و ورق، حبوبات، آب 
معدنی، انواع مواد غذایی، لوازم خانگی و ... کشــف 
شده است، تاکید کرد: بسیاری از انبارهای احتکار 
کاال در منازل مســکونی بود که کاربری آنها تغییر 
یافته بود؛ اما به دلیل ســرعت ماموران در کشف و 
برخورد با محتکران کاال حتی چند نفر در اصفهان 
روانه زندان شــد.محمدی فشــارکی در پاسخ به 
این ســوال که بیشــترین گرانی در کدام بخش از 
بازار چشمگیر اســت؟ اظهار کرد: در حال حاضر 
مردم درگیر تامین ســبد کاالهای اساســی خود 
هستند، با این وجود هیچ کمبود کاالی اساسی در 
اصفهان نداریم.وی با تاکید بر اینکه گرانی داریم، 
اما گران فروشی نداریم، تصریح کرد: این که قیمت 
ها افزایش یافتــه مربوط به مغــازه دار نبوده و به 
دالیلی همچون افزایش نــرخ دالر، مباحث مالی، 
کمبود تولیــد کارخانجات، خرید گــران اجناس 
برمی گردد.مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر برخی فروشــندگان 
اجناس خود را با دالر ۴2۰۰ تومــان خرید کرده 

و برخی با دالر ۱۰ هزار تومان، که در این شــرایط 
افزایش قیمت به فروشــنده برنمی گردد، البته به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم، کسبه حتی با سود 
کمتر از آنچه قانون تعیین کرده، فروش دارند. وی 
با تاکید بر اینکه در این شرایط نیاز به فرهنگ سازی 
در بین مردم برای خرید به اندازه نیاز خود هستیم، 
گفت: متاســفانه برخی از اقشــار متوسط جامعه 
 زمانی که شــایعه افزایــش نرخ کاالیــی مطرح

  می شود به سرعت اقدام به خرید بیش از نیاز خود 
می کنند.چندین دهه اســت کــه در ایران قیمت 
ها در بــازار با نظارت ثبات داشــته اســت، مثلث 
اصناف،تعزیرات و ســازمان صمت سه رأس مهم 
نظارتی بر بازار هســتند که باید در شرایط بحرانی 
بازار را از گزند سودجویان در امان بدارند؛ اما در این 
ماه ها این مثلث با ضعف عملکرد نتوانست بازار را 
کنترل کند و بسیاری از اقالم با ارز دولتی وارد و با 
ارز آزاد در بازار فروخته شدند و حاال پس از ماه ها 
احتکار و گران فروشــی این روزها انگار تازه موتور 
نظارت ها روشــن شــده و امیدواریم همچنان تا 

تعدیل قیمت ها روشن بماند.

همه چی عالیه!
وقتی گران فروشی در اصفهان نفی می شود و مسئوالن می گویند گرانی هست اما گران فروشی نداریم؛

اعظم محمدی

در نشســت خبری مدیر عامل شــرکت توزیع برق استان با 
اصحاب رســانه از دو طرح ســامانه »نیرونگار« و فرا سامانه 

»فهیم« رونمایی شد.
حمید عالقمندان در آغاز این نشســت ضمن اعالم این خبر 
که  از 2۵۰ پروژه برق در استان با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد 
تومان، در هفته دولت بهره برداری خواهد شــد،گفت: این 
پروژه ها در سطح 2۳ شهرستان اســتان در راستای توسعه 
شــبکه و افزایش تعداد مشــترکان به بهره برداری  خواهد 

رسید.
وی درباره خاموشــی های اخیر گفت: دو دسته خاموشی با 
برنامه و بدون برنامه داریم که خاموشی با برنامه طبق برنامه 
ریزی شرکت توزیع برق  در زمان مدیریت مصرف و تعمیرات 
انجام می شــود ولی خاموشــی بدون برنامه خارج از برنامه 
شرکت توزیع برق و بیشــتر به دلیل حوادث  برق گرفتگی 
ناشی از سرقت سیم های مسی  و استفاده غیر مجاز از برق رخ 
می دهد. برای رفع این مشــکل یک سوم پروژه های شرکت 
توزیع برق استان در بخش تعمیر و نگهداری تاسیسات است 
که منجر به کاهش خاموشــی و تلفات برق می شود. یکی از 
پروژه هایی که موفق به انجام آن شــدیم بحث نصب کنتور 
های هوشــمند  فهام در منطقه مرکزی کشور است که فعال 
2۰ هزار مشترک دیماندی و تا ســه ماه آینده کل 2۵ هزار 

مشترک دیماندی مجهز به نصب کنتور فهام می شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 66 درصد از انرژی برق استان 

در بخش مولد مصرف می شود باید گفت بحث پایداری انرژی 
از  اهمیت ویژه ای در بخش مولد برخودار اســت که کاهش 
خاموشی ها بیشترین میزان بهره وری را برای صنایع دارد، 
پس هدف اساسی ما هوشمند ســازی کنتورها بوده که این 

اقدام در  حال پیگیری است.
عالقمندان ادامه داد:  شــرکت توزیع برق استان اصفهان به 
عنوان منطقه مرکزی کشور برای تســهیل در ارائه خدمات 
یکپارچه بــه مشــترکان و متقاضیان ، دو نرم افزارســامانه 
نیرونگار و اپلیکیشن فهیم را طراحی و در حال بهره برداری 

دارد. 
به گفته عالقمندان، سامانه نیرو نگار برای اولین بار در استان 
اصفهان  جهت تعامل با مردم طراحی شده است که به صورت 
اپلیکیشن برای مشترکان دیماندی و بعد برای همه مشترکان 
قابل استفاده خواهد بود. این ســامانه قرائت کننده هر گونه 
قطعی برق قبل از موعد برای مشــترکان خواهد شد که در 
حال حاضر برای تعدادی از مشــترکان دیماندی انجام شده 
و پیش بینی می شــودتا پایان امسال با اطالع رسانی خوب، 
همه مشترکان آن را روی تلفن همراه خود نصب خواهند کرد.

و ی در خصوص طرح نرم افزار فهیم عنوان کرد: حوزه معاونت 
فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق استان نسبت 
به تهیه اپلیکیشن فهیم اقدام کرد که طی آن مشترک قادر 
خواهد بود در هر نقطه ای از کشــور،  مصارف و پارامترهای 
انرژی و کیفیت توان خود را در بازه های زمانی حداکثر ۱۵ 
دقیقه یکبار  مشــاهده کرده و واکنش مناســب در صورت 
انحراف از استانداردها را اعمال کند. همچنین مشترکان قادر 

خواهند بود بدون نیاز به هر گونــه تماس و در مقاطع زمانی 
کوتاه تر نسبت به مشاهده قبض و پرداخت آن اقدام کنند.

به گفته عالقمندان، در خصوص پرداخت قبض مشــترکان 
پرمصرف، نظام پله ای هم نتوانســته اقدامی جهت کاهش 
مصرف مشترکان پر مصرف داشته باشــد؛ بنابراین با تعامل 
وارد شــدیم تا یکی از مشکالت شــرکت توزیع برق استان 
مرتفع سازی شود زیرا عدم پرداخت قبوض پر مصرف از سوی  

مشترکان باعث عدم پایداری برق خواهد شد.
عالقمندان ادامه داد: در کشــور  نزدیک بــه ۵6 مگاوات در 
ساعات اوج بار در تابستان مصرف می شود که پنج هزار وات 

از  این مقدار در استان اصفهان صرف شده است. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان افزود: پیک بار تابستان 
امسال شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان، بالغ بر ۱78۱ 
مگاوات است که نشان می دهد هیچ گونه رشدی نداشته ایم 
و علت آن به دلیل کمبود نیروگاه های آبی در جنوب کشور 
است که ناچار شدیم با اســتفاده از مدیریت بار اضطراری به 
مشترکان بار خاموشی بدهیم که در مجموع  باعث شد هیچ 

گونه رشد پیک بار نسبت به سال قبل نداشته باشیم.
وی افزود: شرکت توزیع برق استان اصفهان برای کاهش پیک 
بار مصرفی با ادارات و صنایع مختلف توافق کرد که ســاعات 
کاری، خارج از ساعات اوج بار مصرف باشد که طی آن ۴۱۰ 
مگا وات صرفه جویی انجام گرفت. وی با اعالم اینکه ادارات و 
مردم با شرکت توزیع برق همکاری خوبی داشتند اظهار کرد: 
از اول شهریور ماه ساعات کاری ادارات به زمان قبل بر گشت 
و از 2۳ مردادماه هم دیگر خاموشــی برق در ســطح استان 

نداشــتیم.  وی در مورد بدهی ها و مطالبات شرکت توزیع 
برق گفت: بدهی ما بالغ بر 2۵ میلیارد تومان است که فقط به 
پیمانکاران باید پرداخت کنیم و مبلغ ۱8۰ میلیارد تومان هم 

از صنایع و ادارات به دلیل ارائه انرژی، مطالبه دارد.
عالقمندان بیان کرد: شــرکت توزیع برق استان اصفهان در 
چند  سال اخیر رتبه برتر کشــور را از لحاظ  تعالی خدمت و 
نوآوری به خود اختصاص داده است و  توانستیم تراز شرکت 
را در بحث خدمات ارتقا دهیم کــه مهم ترین اقدام ما توزیع 

یکسان  شاخص ها در 2۳ شهرستان استان است.
مدیر شرکت توزیع برق استان اصفهان  افزود: رویکرد ما در 
برنامه پنج ساله دوم این شرکت که از سال آینده آغاز می شود 
رویت پذیری ، تعامل و هوشمند سازی است که باید در این 

پیوند، تعامل با مردم را بیش از پیش حفظ کنیم.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق استان 
اصفهان درادامه این نشســت به رتبه چهارم کشــوری این 
شرکت در دارا بودن تعداد کل مشترکان اشاره کرد و گفت: 
شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان شرکتی پیشرو در 
صنعت توزیع برق کشور، دارای بیش از یک  میلیون و ۴2۵ 
هزار مشترک در مساحتی به وسعت ۹۱ کیلومتر مربع   شامل 

2۳ شهرستان است. 
جعفر بحرینی تصریح کرد: این شرکت با استفاده از تکنولوژی 
روز و در راســتای ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل در ارائه 
خدمت به مشترکین، اقدامات و پروژه هایی را به مرحله اجرا 
درآورده اســت که ایجاد درگاه حضوری، دفاتر پیشــخوان، 
وبسایت و مرکز سمیع که نســبت به دریافت درخواست تا 

ارائه خدمات اقدام می کند، از مهم ترین این اقدامات است.
وی در تشــریح مرکز تلفنی ســمیع عنوان کرد: راه اندازی 
مرکز تلفنی سمیع به منظور ارائه مشاوره، پذیرش و پیگیری 
درخواست مشــترکان و متقاضیان و تعداد 2۵ فرآیند ارائه 
خدمت، گامی موثر در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری در 

سطح استان بوده است.
 بحرینی ادامه داد: این مرکز دارای ۱8 پرســنل بوده که در 
قالب دو شیفت کاری از ســاعت 7/۳۰ صبح لغایت 2۱ شب 
مشغول به ارائه خدمت هستند. ضمن اینکه شماره پنج رقمی 
۳7۱2۱ جهت تماس های مردمی تعیین شــده است که در 
قالب یک شماره، توانایی پشــتیبانی 6۰ تماس ورودی را به 

صورت همزمان دارد.
وی همچنین بــه پروژه  آرشــیو الکترونیــک پرونده های 
مشتریان و حذف اســتفاده از کاغذ در فرآیندهای اداری در 
راستای مدیریت سبز در سال اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان 
کرد: شرکت توزیع برق اســتان اصفهان جهت بهینه سازی 
مصرف و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقای فرآیندهای 
کاری و اداری، اقــدام به راه اندازی و بهره بــرداری از پروژه 
بایگانی الکترونیک حوزه خدمات مشــترکان کرد که منجر 
به حذف کاغــذ از فرآیندهای ارائه خدمــت و پرونده های 

مشتریان می شود . 
وی در خصوص پروژه تجهیز تکنسین های بازدید محل به نرم 
افزارها و سخت افزارهای پیشرفته با استفاده از سخت افزار و 
تبلت تاکید کرد: ماموران شرکت توزیع برق استان از محل 

بازدید و نسبت به اسکن مدارک مشتریان اقدام می کنند.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛

بهره برداری از  250 پروژه برق در استان
  شرکت توزیع برق استان اصفهان

مرضیه محب رسول
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 برنامه تئاترهای اصفهان 
در واپسین روزهای تابستان

نمایش های کوران، اسد و افرا از جمله تئاترهایی 
هستند که در واپســین روزهای فصل 
تابســتان میهمان عالقه مندان به تئاتر 

در شــهر اصفهان 
هستند.

نمایــش »کوران« به 
کارگردانــی امید نیاز از 
4 مــرداد لغایت 2 شــهریور 
همه روزه از ســاعت 20:30 در سالن اصلی تاالر 

هنر اصفهان به روی صحنه رفت.
نمایش عروسکی »اسد« به کارگردانی کتایون 
خسروی از 26 مرداد تا 7 شــهریور، همه روز از 
ساعت 20:15 در سالن سوره حوزه هنری واقع 

در خیابان آمادگاه به اجرا درمی آید.
نمایش »افرا« به کارگردانی احســان جانمی از 
17 مرداد تا 3 شهریور همه روزه از ساعت 19:45 
در سالن اصلی مجموعه فرشچیان  روی صحنه 

می رود.
نمایش »از خواستگاری متنفرم، نه از چخوف« به 
کارگردانی محمدرضا بیگدلی تا دوم شهریورماه، 
همه روزه از ساعت 19 در سالن اصلی مجموعه 
فرشــچیان به نمایش گذاشته شــد؛ همچنین 
نمایش »شــاهرخ خان« بــه کارگردانی مجید 
کاشی فروشان تا 18 شــهریورماه، همه روزه از 
ساعت 20:30 در ســالن آمفی تئاتر هنرستان 
 هنرهــای زیبا)واحد پســران( نمایــش داده

 می شود.
نمایــش »قلی و ننه قلــی« نیز بــه کارگردانی 
علیرضا خانــی تا دوم شــهریورماه، همه روزه از 

ساعت 20 در فرهنگسرای کوثر اجرا شد.

تا 8 شهریورماه صورت می گیرد؛
 اجرای طرح تابستانه کتاب

 در اصفهان
طرح تابســتانه کتاب97، نهمیــن طرح فصلی 
خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، از 
30 مرداد آغاز و به مدت 10 روز و تا 8 شهریورماه 

در اصفهان ادامه خواهد داشت.
ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح تابستانه کتاب 
97 که نهمین طرح فصلــی خرید کتاب وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است، از 21 تا 28 مرداد 
انجام و مانند دوره های قبــل کتاب فروش های 
اســتان از ایــن طــرح اســتقبال کردنــد که 
 84 کتابفروشــی در ایــن دوره از طرح حضور 

دارند.
آغاز اجرای طرح از 30 مرداد بوده و به مدت 10 
روز ادامه دارد و عالقه منــدان می توانند در این 
مدت با حضور در کتاب فروشی های عضو طرح 
از این امکان بهره مند شــوند.در طرح تابستانه 
کتاب، 15 درصد تخفیف برای کتاب های ترجمه 
و 25 درصــد تخفیف برای کتاب هــای تالیفی 
در نظر گرفته شــده و ســقف خرید کتاب برای 
 دریافت این تخفیف برای هر نفر 100 هزار تومان

 است.

نمایش تجربه های اصفهان در 
جشنواره فیلم های کودکان و 

نوجوانان
معاون ارتباطات و اطالع رســانی سی و یکمین 
جشــنواره بین المللــی فیلم های کــودکان و 
نوجوانان از قطعی شدن نمایش آثار تولید شده 
در اصفهان در سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان خبر داد. ســید 
احد میکائیــل زاده گفت: دبیرخانه جشــنواره 
اقدام به نمایش فیلم های تولید شده در اصفهان 

خواهد کرد. 
معاون ارتباطات و اطالع رســانی سی و یکمین 
جشــنواره بیــن المللــی فیلم هــای کودکان 
و نوجوانان افزود: اســتقبال عالقــه مندان و 
ســینماگران فعال در اصفهان از این بخش می 
تواند در رشد و شــکوفایی صنعت فیلمسازی 
در شهر اصفهان موثر باشد. پیش از این از آماده 
شدن 26 فیلم از یک مجموعه 38 قسمتی خبر 
داده شده بود که این تعداد تاکنون به 32 فیلم 

رسیده است.

جهان هنر

اجرای طرح تابستانه کتاب  در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

تئاتر

مزایده اموال غیر منقول
6/18  اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960162 ج/6 له خانم فرشته منصوری نیستانک با وکالت خانم الهام 
شهیدانی و علیه 1- هدایت اله منصوری نیستانک 2- ماشاءا... منصوریان راد 3- جهان 
سلطان دهقان نیستانکی 4- بهشته منصوری نیســتانک مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم 
عباسعلی منصوری نیستانکی مبنی بر فروش پالک ثبتی 12/994 بخش 14 ثبت اصفهان 
در تاریخ 97/06/31 ســاعت 12 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی مرحوم عباسعلی منصوری و اکنون در تصرف مالکانه وراث )خالی از 
سکنه( می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده 
محکوم علیه می باشــد.اوصاف ملک مورد مزایده: ملک پالک ثبتی 12/994 بخش 14 
ثبت اصفهان به آدرس اصفهان: خیابان دکتر بهشتی، کوچه روح االمین، بن بست نشاط، 
بن بست شادی، پالک 49 و کدپستی 8183874661 به محل وقوع ملک مراجعه و بررسی 
های الزم جهت ارزیابی انجام شده و با توجه به موقعیت و شرایط روز ارزش آن در زمان 
مباشــرت به ارزیابی جمعا به مبلغ 3/750/000/000 ریال معادل سیصد و هفتاد و پنج 
میلیون تومان تقویم و تقدیم می گردد.   م الف: 224099 اجرای احکام حقوقی شعبه 

ششم اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/19  چون آقای عبدالرسول خلیفه محمودی فرزند حسین  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 262 
اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 11723/2 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی در دفتر 806 صفحه 146 به نام نامبرده سابقه  ثبت 
و سند  صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در 
رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 231076 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )211 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/20  چون آقای عبدالرســول خلیفه محمودی نسبت به  ششــدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 262 اصفهان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 11722/4 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به شماره چاپی 685487 در دفتر الکترونیک صفحه 510 دفتر 806 به نام 
نامبرده سابقه  ثبت و  سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری 
انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 231079 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/22 شماره ابالغنامه: 9710106793803260 شماره پرونده: 9609986793800909 
شماره بایگانی شعبه: 960909  خواهان آقای حسین صادقی دادخواستی  به طرفیت خوانده 
بهبود ناری فرزند یوسف به خواسته تقابل  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره 

پرونده کالسه 9609986793800909 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/07 ساعت 8 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 231120 شعبه 8 حقوقی 
 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )156 کلمه، 

2 کادر( 
اجراییه

6/23 شماره اجراییه:9710426836900111  شماره پرونده:9609986836900298 و 
9609986836901171 شماره بایگانی شعبه:960322 و 961282  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976836900217 محکوم 
علیه مظاهر زمانی فرزند حســین به نشانی تهران میدان قیاســی خ آل آقا نبش رحمتی 
پالک 102 فعال مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مهریه مطالبه شــده شامل 
300 ســکه بهار آزادی و 25/224/295 ریال وجه نقد که بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی محاسبه شده است خواهان موقتا از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد ضمنا 
حق االجرای دولتی مبلغ 183/098/715 ریال است که برعهده محکوم علیه می باشد، 
مشخصات محکوم له مینا کاظمیان فرزند غالمرضا به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خ 24 متری اول ک قائم پالک 116، محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 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 بانکها 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 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت 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 محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 231098 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( )428 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

6/24 شماره اجراییه:9710426794300154  شماره پرونده:9609986794300691 
شــماره بایگانی شــعبه:960692  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794300160 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794301399 محکوم علیه 
محسن کامران محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال وجه سه فقره چک به 
شماره 536921-90/6/25 و 536920-90/6/30 و 536919-90/5/25 عهده بانک 
کشــاورزی و 1/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصوف تا تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له کمال حاجی کریمیان فرزند فیض اله به نشــانی استان اصفهان 
شهر اصفهان خ نشاط ک مسجد قصر منشــی )13( ک شهید سیالنی پ 11 با احتساب 
نیم عشردولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 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 محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 231149 شــعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )419 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

6/25 شماره اجراییه:9710426796200210  شماره پرونده:9609986796200522 
شــماره بایگانی شــعبه:960525  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره  
9710096796200213 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796201175 محکوم علیه 
افشین شاه نظری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 22/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ) دو فقره چک به شماره های 526967 مورخ 93/06/20 به مبلغ 
12/000/000 ریال و 526966 مورخ 93/05/20 به مبلغ 10/000/000 ریال و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم و با احتساب نیم 
عشر دولتی.مشخصات محکوم له: غالمحســین جبار زارع فرزند علی به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان خ امیر کبیر بعد از چهار راه هزار دســتان جنب تعمیرگاه وحدت 
 میل لنگ تراشی دی - 8195964353،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 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 بانکها 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 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت 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 محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 231143 شعبه 32  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )426 کلمه، 4 کادر(

احضار متهم
پرونــده:  شــماره   97100103635302426 ابالغنامــه:  شــماره   6 /12
9609983635301784 شماره بایگانی شعبه: 961853 در پرونده کالسه 961853 این 
شعبه آقای احسان میسایی فرزند جهانگیر با اتهام توهین، تخریب عمدی و ایراد ضرب 
و جرح عمدی تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در 
روزنامه زاینده رود  آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر 
و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر 
گردد. م الف: 231103 شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر )109 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات موسسه منحله در حال تصفیه صندوق 
قرض الحسنه کریم آل طه ع به شماره ثبت 783 و 

شناسه ملی 10260137896 
به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مــورخ 1397/04/09 و به 
اســتناد نامه شــماره 1414/516/3/269 مــورخ 1397/5/2 
سرپرســت پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : حمیدرضا نجف 
پــور 4988933555و مهــرداد مرادخانــی4549476346 و 
سیدمحمدحسینی 3256680704و رضا پارسا 0072853840 و 
مهدی محمدی گهروئی1289598843 به سمت اعضای هیات 
تصفیه و محمدعلی نصر اصفهانی1284560031 به سمت عضو 
ناظر هیات تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )228675(

آگهی تغییرات شرکت شاهکار اصفهان زیبا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 46718 و شناسه ملی 

 10260647892
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مهدی عموئی ســینی به شماره ملی 
5110210845 با دریافــت مبلغ 500000 ریال از صندوق شــرکت، از 
شرکت خارج گردید. ســرمایه شــرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 
1500000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: 
سرمایه شــرکت مبلغ 1500000 ریال نقدی است که تماما پرداخت و در 
اختیار مدیران قرار گرفته اســت. - شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شرح می باشد: علی قصابی به شماره ملی 6609164231 
دارنده 500000ریال، حسن عموئی سینی به شماره ملی 5110565120 
دارنده 500000 ریال و محمد عموئی سینی به شماره ملی 5110745560 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )228673(

آگهی تغییرات شرکت نانو نقش جهان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 27257 و شناسه ملی 10260479823 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان 
شهرســتان اصفهان بخش مرکزی شــهر اصفهان-محلــه میرزاطاهر-کوچه 
توحید]61[-بن بست صداقت-پالک 11-طبقه همکف-کدپستی 8185715841 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)228674(

زینب ذاکر

 در حالی کــه ایرانی ها آماده ســفر به کربالی معلــی در ایام اربعین
 می شوند و طبق آمار ارائه شده از سوی مسئوالن، ساالنه میلیون ها 
زائر ایرانی در ایام اربعین وارد کشور عراق می شوند و عراق هم حاضر 
نیست روادید را حذف کند، حاال خبر رسیده که در اتفاقی قابل تامل و 
توجه، روزانه بر تعداد عراقی هایی که به منظور زیارت و سیاحت وارد 

ایران می شوند، افزوده می شود. 
مسئوالن ســتاد اربعین کشــورمان از چندی پیش اعالم کردند که 
نرخ صدور ویزای اربعین با نرخ رســمی ارز دولتی محاسبه می شود 
و زائران نگران هزینه های این سفر معنوی نباشــند. از سویی اعالم 
شد امســال مبلغ ده دالر نیز به عنوان هزینه ورودی زائران به کشور 
عراق از سوی دولت این کشور به هزینه های سفر اربعین اضافه شده 
که با رایزنی های صورت گرفته قرار شــده این مبلغ به یک دالر برای 
ایرانی ها کاهش پیدا کند. از ســوی دیگر رســانه های عراقی اخیرا 
 به نقل از »العبادی« اعــالم کردند که دولت عــراق درصدد کاهش
 هزینه ها برای زائران اربعین به ویژه زائران ایرانی اســت. هرچند این 
خبر در میان تایید و تکذیب های زیاد گم شد و سخنان نخست وزیر 
این کشور درباره همراهی با آمریکا در تحریم ها علیه ایران اجازه نداد 
بیش از این پررنگ شود؛ اما این روزها خبرهای جالب تری هم به گوش 
می رسد. فریدون اللهیاری ، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان اصفهان از افزایش حضور گردشگران عراقی در 
اصفهان خبر داده و گفته: به دلیل نوســانات نرخ ارز و کاهش ارزش 
ریال، حضور گردشگران عراقی در اصفهان به شدت افزایش یافته است.
اللهیاری می گوید: »نوع گردشگران شــهر اصفهان تغییر کرده و به 
دلیل نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، حضور گردشگران عراقی 
در اصفهان به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر مردم اصفهان با 
گذری از اماکن تاریخی و دیدنی شهر اصفهان متوجه حضور چشمگیر 

گردشگران عراقی خواهند شد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: بیشتر عراقی هایی که به اصفهان ســفر می کنند به اقامت در 
خانه های استیجاری تمایل دارند و در آمارگیری گردشگری اصفهان 

محاسبه نمی شوند.
به گفته اللهیاری؛ عراقی ها برای زیارت حــرم امام رضا)ع( و حضرت 
معصومــه)س( به ایران ســفر می کنند که در کنار آن ســری هم به 

شهرهای توریستی ایران از جمله اصفهان می زنند.

این خبر را در کنار خبر پرســرو صدایی بگذارید که مسئوالن استان 
خراسان در روزهای گذشــته اعالم کردند. مسئوالن این استان اعالم 
می کنند که »افزایش نرخ ارز، ســبب ارزان ترشــدن هزینه خدمات 
گردشگری برای زائران خارجی« شــده، و آنان بیشتر به مشهد سفر 

می کنند. این افزایش از ســوی معاون گردشگری ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری هم تایید  شد: »به علت کاهش 

ارزش ریال، ورود گردشگر از عراق 90 درصد رشد داشته است«.
پیرو اعالم این خبر، »خبرآنالین« اخیرا گزارشی منتشر کرد که سر و 
صدای زیادی هم به پا کرد. در قسمتی از این گزارش آمده است: » امروز 
معضالت حضور گردشــگران عرب -به صورت مشخص مردان مجرد 
عراقی یا مردان عراقی که بدون خانواده/مجردی به مشهد می آیند- در 
این کالن شــهر مذهبی قابل انکار نیست و صرفا ممکن است اختالف 
نظر بر سر میزان و گستردگی آن باشــد. کار به جایی رسیده که این 
زائران بعضا به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقت، محل اسکان را 
انتخاب می کنند و مشاغلی هم پیرامون این بده-بستان شکل گرفته 
است...« در قسمت دیگری از این گزارش نیز اینچنین آمده است: »به 
لحاظ شرعی و قانونی، بانوی مسلمان نمی  تواند به عقد دائم یا انقطاعی/

موقت مرد کافر -چه کتاب )مانند مســیحی( و چه غیرکتابی )مثل 
بودایی(- درآید. پیامد این گزاره شرعی- قانونی، در شهرهایی مانند 
تبریز، شیراز و اصفهان که پذیرای توریست غیر مسلمان از اروپایی یا 
آسیایی شرقی هستند، قابل بررسی است. اما همین قانون محدودیتی 
 برای ازدواج موقت بانوان ایرانی با گردشــگران خارجی مسلمان قائل
 نیست...« اگر پیش از این سفر عراقی ها و به طور کلی اعراب به ایران 
بیشــتر هدف زیارتی داشت و قم و مشــهد مقصد عمده این دسته از 
گردشگران و زائران عربی بود؛ اما حاال با کاهش ارزش تومان، وضعیت 
دیگری در حال رقم خوردن است. حاال شهرهای مختلف ایران مقصد 
شمار زیادی از گردشگران عراقی در فصل تابستان شده و آن طور که 
مقامات محلی عــراق اعالم کرده اند روزانه 10 هــزار عراقی از طریق 

گذرگاه زرباطیه وارد ایران می شوند. 
گردشگرانی که به نظر می رسد قصد دارند با یک تیر دو نشان بزنند و 
به قول شاعر: چه خوش بود که بر آید به یک کرشمه دو کار / زیارت شه 
عبدالعظیم و دیدن یار!آمار و ارقام هایی که اعالم می شود، کمی نگران 
کننده است به ویژه وقتی خبر می رسد برخی از اعراب در ایران تجارت 
های غیراخالقی به راه انداخته اند. شاید بهتر است مسئوالن استان ما 
هم حواس شان بیشتر جمع باشد! اصفهان شهر زیارتی نیست و قطعا 
مقصد سیاحتی مسافران خارجی محسوب می شود؛ اما به هرحال بهتر 
است مواظب باشیم تا اتفاقات تلخی که گفته می شود در حاشیه حضور 
برخی اعراب در شهرهای زیارتی ایران در حال رخ دادن است، مبادا در 

اصفهان ما نیز تکرار شود. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان از افزایش حضور گردشگران عراقی در اصفهان خبر داده است:

لطفا مواظب باشید!
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 Galaxy Note9 عرضه گوشی هوشمند
سامسونگ آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

جعبه کمک های اولیه نانویی به بازار رسید
ساالنه بیش از ۲۵ هزار نفر در سوانح رانندگی جان می بازند که از این تعداد درصد 
قابل توجهی به خاطر نرسیدن به موقع گروه های امداد و نجات شانس زنده بودن و 
دیدار دوباره خانواده خود را از دست می دهند.از این رو جعبه کمک های اولیه خودرو 
توســط یک شــرکت دانش بنیان ایرانی حاوی تجهیزات بهداشتی آنتی باکتریال 
ساخته شده با کمک فناوری نانو اکنون در بازار موجود است.محصوالت این شرکت 

از جمله جعبه کمک هــای اولیه آن 
 ISO۱۳۴۸۵، دارای گواهی نامــه
CE و مجوزها و استاندارهای داخلی 
هستند. همچنین این جعبه که حاوی 
محصوالت نانو اســت دارای تاییدیه 
از ستاد توســعه فناوری نانو است که 

اکنون در بازار وجود دارد.

نمایشگاه IFA 2018 به زودی برگزار شده و شرکت های 
مختلف دنیای تکنولوژی، محصوالت شــان را به این رویداد 
بزرگ خواهنــد آورد. در این مطلب قصد داریم با بررســی 
نمایشگاه IFA 2018  محصوالت و تکنولوژی هایی که انتظار 
می رود شرکت های مطرح دنیا طی آن معرفی کنند را بررسی 
کنیم.نمایشگاه IFA 2018  همیشه در شهر برلین و بین روزهای 
نهم تا چهاردهم شــهریور برگزار شده و طی آن، کشور آلمان 
میزبان بزرگ ترین شرکت های دنیای تکنولوژی خواهد بود تا 
گجت ها، گوشی های هوشمند و دیگر محصوالت تکنولوژیک 
خود را رونمایی کنند. امسال شرکت لنوو به عنوان اسپانسر 
رویداد انتخاب شده اســت، به همین دلیل انتظار داریم این 

شرکت حضور پرشوری در نمایشگاه داشته باشد.
لنوو

این شرکت به تازگی مجموعه ای جدید از لپ تاپ های سری تینک پد 
را معرفی کرده است، اما این موضوع دلیلی بر عدم معرفی محصوالت 
جدیدتر در نمایشــگاه IFA 2018 نیســت، چرا که توقعــات از لنوو 
 در دنیای لپ تاپ بســیار باالســت. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش 
وب ســایت WinFuture.de این شرکت لپ تاپ Yoga 930 را به 

برلین خواهد آورد.
ایسر

ایسر مدتی پیش اعالم کرد پیش از نمایشگاه IFA 2018 و در روز هفتم 
شهریور یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. با توجه به زمینه کاری 
ایســر توقع داریم این رویداد محل معرفی لپ تاپ های جدید شرکت 
باشــد. این محصوالت می توانند مبتنی بر ویندوز، مبتنی بر کروم و یا 
مختص بازی باشند. بعید نیســت چند مانیتور مخصوص گیمرها نیز 

توسط ایسر در رویداد آتی معرفی شود.
ایسوس

همانند ایسر، کاربران ایسوس را نیز به خاطر سیستم های کامپیوتری 
و تجهیزات جانبــی آن در همین زمینه می شناســند. با توجه به تیزر 
 ۲018 IFA تبلیغاتی که شــرکت پیرامون حضور خود در نمایشــگاه
طراحی و منتشر کرده است، محصوالت قدرتمندی تحت برند ایسوس 
طی این رویداد معرفی خواهند شد. انتظار داریم آنها لپ تاپ های مجهز 
به آخرین نسل پردازنده های اینتل باشند. بعید نیست ایسوس گوشی 

گیمینگ ROG Phone را نیز به نمایشگاه بیاورد.
بنگ و اوالفسن

بنگ و اوالفســن به عنوان تولیدکننده دانمارکی انــواع هدفون ها و 
هدست های فوق العاده باکیفیت، معموال بیشــتر محصوالتش را طی 
نمایشگاه CES رونمایی می کند. شرکت دعوت نامه هایی را برای برخی 
اهالی رسانه به منظور حضور در رویداد آن در روز هفتم شهریور ارسال 

کرده است. این شرکت چندی پیش اعالم کرد تصمیم دارد برند جدید 
Play را معرفی کرده و از ایــن پس مهم ترین محصوالتش را تحت آن 
 IFA معرفی کند، به همین دلیل احتماال طی کنفرانس آن در نمایشگاه
2018 پیرامون همین برند صحبت هایی مطرح شــده و یا حتی اولین 

محصوالت دارای برند Play معرفی خواهند شد.
کاسیو

کاسیو، برندی شناخته شــده در زمینه تولید ساعت های دیجیتالی و 
عقربه ای است، اما مدت هاست به بازار ساعت های هوشمند ورود پیدا 
کرده و محصوالت ارزشمندی در این زمینه مجهز به سیستم عامل های 
پلتفرم Wear OS گوگل ارائه کرده اســت.به همین دلیل چند سالی 
است آن را در نمایشگاه IFA مشاهده می کنیم. کنفرانس این شرکت 
که تولید دوربین نیز از زمینه های کاری آن است، در روز هفتم شهریور 
ماه برگزار خواهد شد. بدون شــک طی آن شاهد رونمایی چند ساعت 

هوشمند جدید کاسیو خواهیم بود.
هواوی

تا امروز، محصوالت سری میت بعد از نمایشگاه IFA معرفی شده اند؛ اما 
بر اساس اخبار جدید، بزرگ ترین گوشی ساز چینی محصوالت خانواده 
Mate 20 را به نمایشــگاه IFA 2018 خواهد آورد. با توجه به تغییر 
روال در سال جاری، تراشه کایرین 980 که گفته می شود از نظر مصرف 
انرژی بین ۲0 الی 40 درصد بهبود پیدا کرده است، همزمان با رونمایی 

میت ۲0 و میت ۲0 پرو معرفی خواهد شد.
ال جی

با توجه به رونمایــی ال جی جی 7 تینکیو، انتظار داریم شــرکت طی 

نمایشگاه IFA 2018 گوشی ال جی وی 40 را معرفی کند که جانشین 
ال جی وی 30 معرفی شده در سال قبل به شمار می رود. طبق برخی 
شایعات، این گوشی به یک دوربین پنج گانه مجهز خواهد شد. اگر این 
خبر صحت داشته باشد، می توان با اطمینان گفت کنفرانس های دیگر 
شرکت ها به حاشیه رفته و ال جی در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
از مدتی قبل، اخباری پیرامون ساعت هوشــمند جدید شرکت با نام 
Watch Timepiece نیز شنیده می شــود. تاییدیه FCC آن چند 
ماه پیش صادر و از همان زمان اعالم شد نمایشگاه IFA 2018 محل 

رونمایی ساعت خواهد بود.
پاناسونیک

پاناسونیک در سال جاری صد ساله شدنش را جشن می گیرد که برای 
هر شرکتی یک مرحله بسیار برجسته به شمار رفته و بقا برای این مدت 
زمان، آرزوی هر مجموعه ای اســت. با توجه به همین موضوع انتظار 
داریم شــرکت هر چه در چنته دارد طی نمایشگاه های برگزار شده در 
 IFA 2018 سال جاری رونمایی کند. حضور پاناسونیک در نمایشگاه
قطعی شده است، اما با توجه به فعالیت آن در زمینه های مختلف هنوز 

نمی توان محصوالت معرفی شده توسط آن را پیش بینی کرد.
فیلیپس

 فیلیپس نیز طی سال های اخیر دستگاه  های متصل و هوشمند بیشتری 
معرفی کرده است. انتظار داریم نمایشــگاه IFA 2018 محل معرفی 
گجت های هوشــمند باشد که با هدف بهبود ســبک زندگی انسان ها 
طراحی و تولید می شوند. با توجه به فعالیت آن در حوزه تولید تلویزیون، 

از دیدن نمایشگرهای آن در جریان رویداد متعجب نخواهیم شد. 

از نمایشگاه IFA 2018 چه انتظاراتی داریم؟
تازه ها

رونمایی از یک ماوس عمودی شکل جدید
الجیتک به عنوان یکی از بزرگ ترین و خوش آوازه ترین شرکت های تولیدکننده 
و ارائه دهنده محصوالت و لوازم جانبی رایانه، به تازگی از یک ماوس جدید رونمایی 
کرده اســت که ظاهر متفاوت و جدیدی دارد، به گونه ای کــه این ماوس ظاهری 
ارگونومیک و عمودی شکل دارد و با سایر ماوس های موجود در بازار کامال متفاوت 

و متمایز است.
این ماوس عمودی شــکل کــه تحت عنــوان MX Vertical معرفــی و رونمایی 
شــده اســت، با قیمت 99.99 دالر در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد و امکان 
ســفارش و پیش تحویل آن نیز هم اکنون در وب سایت شرکت تولیدکننده 
آن وجود دارد.نحــوه کار با این ماوس به این صورت اســت که کاربر به 
جای قرار دادن دســت خود در قســمت باالی آن، باید ماوس را در 
دست خود نگه دارد درست همانند زمانی که 
می خواهد با کسی دست بدهد. کلیدهای 
مخصوص کلیــک چپ و راســت و 
همچنین چرخ اســکرول )حرکت 
به باال و پایین( نیــز در زاویه های 
 ۵7 درجه ای نســبت به خط افق

 تعبیه شده اند.

چرا موبایل های 5G تا قبل از سال 2022 میالدی 
فراگیر نخواهند شد؟

در حال حاضر حداقل روی کاغذ امکان ســفارش یک تلفن هوشــمند با فناوری 
5G وجود دارد؛ اما چنین محصولی در بهترین حالت سال آینده به دست مشتری 
می رسد که البته این خریدار حتما باید عضو اپراتور Verizon باشد و انتخاب او نیز 
به موتوروال Moto Z3 محدود خواهد بود.از طرفی شرکت ال جی نیز برای عرضه 
موبایل های 5G خود با اپراتور Sprint وارد همکاری شده و کمپانی های دیگری 
مانند سامسونگ، کوالکام و اینتل هم در حال طی مراحل پایانی تولید سخت افزار 
مورد نیاز هستند.با این اوصاف شاید بتوان نتیجه گرفت که فناوری 5G تا چند ماه 
آینده به استاندارد جدید صنعت تبدیل شود؛ اما بر اساس پژوهش های اخیر، روند 
پذیرش تکنولوژی مذکور توسط بازار مصرف بسیار کندتر از پیش بینی های قبلی 
صورت می گیرد و در بهترین حالت تا پایان ســال میالدی آینده، تنها یک میلیون 
دستگاه موبایل 5G به مشتریان عرضه خواهد شد. در این بین مهم ترین دلیل کندی 
پیشرفت موبایل های 5G، نبود زیرساخت های مخابراتی الزم و هزینه بر بودن تامین 
آنهاست که محدودیت های قابل توجهی را در مقابل فراگیری محصوالت مورد بحث 
به وجود می آورد.محققان پیش بینی می کنند که در سال ۲0۲1 میالدی بازار تلفن 
های هوشمند با شــتاب باالیی فناوری 5G را مورد تقاضا قرار می دهد و این امر در 

نهایت، به تسخیر بازار توسط موبایل های 5G تا پایان سال ۲0۲۲ می انجامد.

ربات قاتل در روسیه رونمایی شد
شرکت کالشینکوف به عنوان مشهورترین تولید کننده اسلحه در این کشور از یک 
 ربات 13 فوتی رونمایی کرده که به وســیله دو راهبر کنترل می شود. این دو راهبر

 می تواننــد از  داخل ربات آن را کنتــرل کنند.این ربات ضدگلوله همراه وســایل 
نقلیه جدید و یک اسلحه در نمایشــگاه Army۲018 در خارج از مسکو رونمایی 
شده است.وزن این ربات 4.۵ تن اســت. همچنین می تواند اشیا از جمله اسلحه را 
با پنجه هایش نگه دارد و راه برود.جالب آنکه کارشناسان آن را با ربات AD-۲۰۹  از 

سریال روبوکاپ مقایسه می کنند.

  عکس روز

دستبندیکهاحساسصاحبشرامیفهمد
یک استارتاپ هنگ کنگی دستبندی ساخته است که قادر است احساسات روزانه کاربران 
خود را تشخیص داده و ضربان قلب و سطح اســترس او را بررسی و سطح سالمتی فرد را 

ارزیابی کند.

خبر

 نخستین ماهواره ردیابی بادها 
به آسمان رفت

شرکت پرتاب موشــک Arianespace  متعلق به سازمان 
فضایی اروپا یک ماهواره هواشناسی جدید به نام Aeolus را 

به آسمان فرستاد. 
این ابزار نخســتین ماهواره ای اســت که برای اندازه گیری 
بادهای زمین در مقیاس جهانی به کار می رود.سیستم مذکور 
در حقیقت شــبکه ای است که توسط ســازمان جهانی آب و 
 هوا برای مطالعه آب وهوا در مقیاس جهانی ایجاد شده است.
Aeolus بادهای سراســر جهان را رصد می کند که شــامل 
بادهای روی سطح زمین تا بادهایی است که در الیه استراتسفر 

وتا ارتفاع 30 کیلومتری زمین می وزد.

یافته جدید محققان؛

قطب شمال دیگر یخ نمی زند!
 بخش هایی از خــاک قطب شــمال دیگر در طی ســال یخ
 نمی زنند. این امر احتماال به انتشار گاز های گلخانه ای بیشتر 
در اتمسفر منجر می شود.دانشــمندان متوجه شده اند خاک 
یکی از سردترین مناطق زمین در زمســتان گذشته نمناک، 
مرطوب و یخ نزده بوده اســت.این در حالی است که قبال طی 
این ماه ها خاک به طور معمول یخ می زد و یک الیه محافظتی 
روی پرمافراست قطبی ایجاد می کرد  که میلیون ها تن کربن 
قدیمی را در خود داشــت. الیه پرمافراست در حقیقت خاک 
منجمد است و به زمین دائم یخ بسته گفته می شود.محققان 
هشــدار داده اند بدون وجود عایق، الیه »پرمافراست« ذوب 
می شود و احتماال مقادیر انبوهی از دی اکسید کربن و متان 
را آزاد می کند.نیکیتا زیموف، دانشــمند روس در ماه آوریل 
گروهی از محققان را برای حفاری در الیه رویی خاک در منطقه 
چریسکی روسیه فرستاد.  این شهر کوچک در شمال سیبری 
یکی از سردترین نقاط زمین است که دمای آن به 34- درجه 
سانتیگراد می رسد.تیم او متوجه شدند الیه رویی خاک در این 

منطقه طی زمستان یخ نزده و همچنان نرم و مرطوب است.

نخستین مسابقه تنیس در فضا 
برگزار شد

برای نخستین بار فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی در فضا 
مسابقه تنیس برگزار کردند.تصاویری خارق العاده نشان می 
دهد فضانوردان ناسا برای نخستین بار در فضا مسابقه تنیس 
برگزار کردند.این مسابقه میان مهندسان پرواز ناسا و سازمان 
فضایی اروپا بود که به طور زنده در نخستین ساعات روز پخش 
شــد. تصاویر این مسابقه نشــان می دهد توپ تنیس پس از 
ضربات با ســرعتی آرام در فضا حرکت می کند. اندرو فوستل 
فضانورد همراه ریکی آرنولد و ســرنا آئونان کنسلر مهندسان 
پرواز ناسا و الکساندر گرســت مهندس پرواز سازمان فضایی 

اروپا در این مسابقه شرکت کردند.

عرضه گوشی هوشمند Galaxy Note9 سامسونگ آغاز شد
گوشی هوشمند نوت 9 سامسونگ که قرار بود امروز  عرضه شود، به صورت زودهنگام 

در هند عرضه شد.
نکته جالب این اســت که درست یک روز پس از رونمایی رســمی گلکسی نوت 9، این 
گوشی هوشمند در فروشگاه های اینترنتی کشــور هند برای پیش فروش قرار داده شد 
و بســیاری از کاربران این محصول را پیش خرید کردند.گفته می شود که این محصول 
به زودی در فروشــگاه های بزرگ اینترنتی سایر کشــورهای جهان مانند آمازون نیز 
در دسترس قرار خواهد گرفت.گفتنی است؛ گوشی هوشــمند گلکسی نوت 9 در سه 
رنگ مشــکی، مسی و آبی موجود اســت و در دو نســخه 1۲8 و 6 گیگابایتی و 

همچنین ۲۵6 و 8 گیگابایتی عرضه خواهد شــد. آمازون اعالم 
 کرده که این گوشــی در تاریخ ۲۵ آگوســت به فروشگاه اضافه 

خواهد شد.
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فرماندار لنجان مطرح کرد:
شناسنامه دار کردن انبارها 

راهکاری برای مقابله با قاچاق 
فرماندار شهرستان لنجان گفت:  لنجان
ثبت اطالعات در ســامانه جامــع انبارها یکی از 
راه های شفافیت اقتصادی و جلوگیری از قاچاق و 
احتکار بوده بر همین اساس باید با آگاهی بخشی 
به سمتی حرکت کنیم که همه انبارهایی که در 
این شهرستان قرار دارند اطالعات خود را در این 

سامانه وارد کنند.
مهــدی صفرخانلــو در نشســت کمیســیون 
برنامه ریــزی، هماهنگی و نظارت بــر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز شهرســتان لنجان اظهار کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز در شرایط حاکم بر کشور وظیفه کمیسیون 
برنامه ریــزی، هماهنگی و نظارت بــر مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز شهرســتان لنجان حســاس تر 
و سنگین تر شده اســت و باید با فرهنگ سازی 
مصرف تولیــد داخلی، به مقابله بــا ورود کاالی 

قاچاق به شهرستان لنجان بپردازیم.
فرماندار لنجان افزود:ثبت اطالعات در ســامانه 
جامع انبارها یکی از راه های شفافیت اقتصادی 
و جلوگیری از قاچاق و احتــکار بوده و بر همین 
اســاس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
لنجان باید با آگاهی بخشی به سمتی حرکت کند 
که همه انبارهایی که در شهرستان لنجان وجود 
دارند اطالعات خود را در این ســامانه وارد کنند 
چراکه ثبت انبارها در این سامانه از قاچاق کاال و 

ارز جلوگیری می کند.
صفرخانلو با بیــان اینکه شناســنامه دارکردن 
انبارها راهکاری موثر بــرای مقابله با قاچاق کاال 
و احتکار است، متذکر شــد: زمانی که انبارهای 
شهرستان لنجان در ســامانه جامع انبارها، ثبت 
نام کرده و موجودی خود را در سامانه جامع انبار 
ثبت کردند در زمان کوتاهــی رصد و موجودی 
انبارها به صورت هوشــمند فراهم می شــود و 
اطالعات دقیقی از پراکنش و دپوی کاال در اختیار 
مسئوالن قرار می گیرد  که این مسئله به خودی 
 خود باعث جلوگیری از احتکار و قاچاق کاال و ارز 

خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان:
شبکه بهداشت و درمان ۲۵درصد 
از سالمت جامعه را تامین می کند

مدیر شبکه بهداشت و درمان  گلپایگان
گفت: با توجه به حجم زیــاد پروژه های عمرانی 
بهداشت و درمان گلپایگان، به همت خیران در 
مدت دو ســال تمامی پروژه ها به اتمام رسیده 

است.
ناصر رســتمی در نخســتین مجمع ســالمت 
شهرستان اظهار کرد: طبق اعالم سازمان جهانی 
بهداشت ۲۵ درصد تامین سالمت جامعه بر عهده 
شــبکه بهداشــت و درمان بوده و بقیه برعهده 

دستگاه های دولتی دیگر است.
وی با بیان اینکه تغدیه ســالم به تولید محصول 
و پرورش دام و طیور ســالم باز می گردد، افزود: 
کنترل آالینده ها و کنترل حوادث ترافیکی و غیر 
ترافیکی در تامین سالمت جامعه موثر است.مدیر 
 شبکه بهداشــت و درمان گلپایگان تصریح کرد: 
 با توجــه به حجــم زیــاد پروژه هــای عمرانی 
بهداشت و درمان گلپایگان، به همت خیران در 
مدت دو ســال تمامی پروژه ها به اتمام رسیده 

است.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون:
نداشتن آگاهی سبب تقاضای 
کاالی قاچاق در بازار شده است

فرمانده انتظامی شهرستان تیران  تیران
و کرون گفــت: عدم آگاهی فــردی و اجتماعی 
درباره چالش هــای اقتصادی بــا عرضه کاالی 
قاچاق منجر به تقاضای برای این دســته از کاال 

شده است.
سرهنگ علی صادقی با اشاره به تقاضای کاالی 
قاچاق در بازار و خرید این دسته از کاالها توسط 
مردم اظهار کرد: عــدم آگاهی فردی و اجتماعی 
درباره چالش هــای اقتصادی بــا عرضه کاالی 
قاچاق منجر به تقاضای برای این دســته از کاال 
شــده که آگاهی بخشــی به مردم سبب کاهش 

تقاضا می شود.
وی با بیان اینکه چالش های اقتصادی کشــور با 
حمایت از کاالهای ایرانــی و غیرقاچاق رفع می 
شود، افزود: جلوگیری از عرضه کاالهای قاچاق 
در بازار توسط پلیس با مشــارکت دستگاه های 
نظارتی و اجرایی شهرســتان تیران و کرون در 

قالب گشت مشترک انجام می شود.

عکس  خبر

اعتبارات خشکسالی جوابگوی خسارت به باغداران نیست

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

یادواره ۲ شهید گمنام شهر 
کمشچه برگزار شد

یادواره دو شهید گمنام شهر  کمشچه
کمشچه با حضور مردم شهید پرور شهرستان 
برخوار و اجرای تیم منتظران ظهور برگزار شد.

اخبار

» موج شادی« در نجف آباد
برای نخستین بار در سطح  نجف آباد
پارک های شهرســتان نجف آبــاد گروه های 
نمایشــی و کودک اقدام به برگزاری موسیقی 

زنده و اجرای نمایش می کنند.
جشــنواره فرهنگــی تفریحی موج شــادی 
با هدف ترویــج شــور و نشــاط اجتماعی و 
فرهنگ شــهروندی و الگــوی صحیح مصرف 
آب در پارک های شهرســتان برگــزار خواهد 
شد.جشــنواره با توجه به حضور هنرمندان و 
تعامل آنها با خانواده ها به صورت گسترده کمک 
بســزایی به ارتقای فرهنگ شهروندی خواهد 
کرد.اولین جشــنواره فرهنگی تفریحی موج 
شــادی از ۲۵ مردادماه ۹۷ لغایت ۱۶ شهریور 
و طبق جدول زمان بندی پنجشــنبه و جمعه 
هرهفتــه در پارک های شهرســتان نجف آباد 

برگزار می شود.

ضبط ۵۴۴ مورد کبد، کلیه 
و ریه آلوده در نظارت های 

بهداشتی عید قربان
سرپرست شــبکه دامپزشکی  برخوار
برخــوار از ضبط ۵۴۴ مورد کبــد، کلیه و ریه 
آلوده به انگل های داخلــی دام در نظارت ها و 

بازرسی های بهداشتی عید قربان خبر داد.
علی اکبر وندایی از بازرسی و نظارت بهداشتی 
بیــش از ۸۷۰ رأس دام در روز عیــد قربــان 
در ســطح شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: 
دامپزشکی شهرستان با تشکیل تعداد ۱۲ اکیپ 
نظارت بهداشتی ثابت و سیار در روز عید قربان 
)که شامل پنج دامپزشــک، هفت کارشناس 
و بازرس بهداشت گوشــت و پنج ناظر شرعی 
بوده اســت( اقدام به ارائه خدمات بهداشــتی 
به شهروندان کرد که در این راستا ۸۷۳ رأس 

گوسفند مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.
وندایی همچنین از ضبط ۵۴۴ مورد کبد، کلیه 
و ریه آلوده به انگل های داخلی دام در نظارت 
ها و بازرسی های بهداشتی عید قربان خبر داد.

دستگیری ۲ شکارچی غیر 
مجاز خرگوش در چادگان

رییس اداره حفاظت محیط  چادگان
زیست شهرســتان چادگان از دستگیری  دو 
شکارچی غیر مجاز خرگوش در زیستگاه های 

حیات وحش این شهرستان خبر داد.
مجتبی حاجتی اظهار کرد: شکارچیان متخلف 
در پی گشت ، کنترل و حراست از عرصه های 
طبیعی توسط ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست در بخش چنارود این شهرستان دستگیر 

شدند.
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
چادگان پس از بازرسی از متخلفان، یک قبضه 
سالح، ۲۸ عدد تیر ساچمه و الشه ۲ خرگوش 

را کشف کردند.

 بخشش قاتل شاپورآبادی
 پس از ۹ سال انتظار

با پیگیری شورای حل اختالف  برخوار
صلح و سازش شهرستان برخوار، والدین مقتول 
حبیب آبادی پس از ۹سال به عفو قاتل فرزند 
خود که از اهالی شاپورآباد است، رضایت دادند.

علی فتاحی اظهار کرد: ۱۳فروردین سال ۱۳۸۸ 
دو جوان از شــاپور آباد و حبیب آباد برخوار با 
یکدیگر درگیر می شــوند که با ضربات چاقو 
جوان ۲۲ ساله حبیب آبادی کشته و فرد دیگر 

مجروح و راهی زندان می شود.
وی افزود: پس از ارجاع پرونــده قتل از دو ماه 
پیش به شــورا، پیگیری و رایزنی برای رضایت 
خانواده مقتول با همکاری گروه های مختلف 
شروع شــد و خانواده مقتول در جلسه ای در 
دفتر امــام جمعه حبیب آبــاد رضایت خود را 

اعالم کردند و پرونده ختم شد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان گفت: با توجه به بازرسی های انجام شده  لنجان
و دریافت گزارشات مردمی، انبار نگهداری غیرقانونی هزار و ۸۰۰ پالت چوب ام دی اف سفید به ارزش ریالی 
۶۴۰ میلیون تومان در شهرستان لنجان شناسایی و کشف شد.محمد مهدی دهقانی اظهار کرد: حساس بودن 
شرایط اقتصادی کشور باعث شده برخی افراد سود جو برای به دست آوردن سود بیشتر با احتکار کاالها و اقالم 
مختلف بازار را دچار التهاب کنند برهمین اساس در وضعیت فعلی برخورد با احتکار و قاچاق کاال بیش از پیش 

مورد توجه قرار گرفته است.

 کشف انبار احتکار
 ام دی اف در لنجان

خبر

فرماندار اردستان گفت:  علی دهقانان زواره
معدنــی  ظرفیــت 
شهرستان  اردســتان این توانایی را دارد تا اقتصاد 
شــرق اســتان اصفهان را متحول کند و در همین 
راستا برای پیشــبرد امور یک کارشناس معدنی به 
منظور اداره صنعت معدن و تجارت اردستان در نظر 

گرفته شده است.
حمیدرضا تاملی  در نشســت خبــری با اصحاب 
رســانه با بیان اینکه بر اســاس آن چیزی که در 
شواری برنامه ریزی و توسعه استان در مورد سند 
راهبردی شهرستان اردستان اخیرا مورد تصویب 
قرار گرفته، یکی از مهم ترین راهبردهای توســعه 
شهرستان اردســتان توجه به ظرفیت های معدنی 
اســت، اظهار داشــت: با توجه به پتانسیلی که در 
حوزه معادن داشــتیم مکاتبه ای را بــا مقام عالی 
وزارت صنعت و معدن و تجــارت پیرامون اهمیت 
این حوزه و پرداختن به مســائل کارشناســی این 

بخش  داشته ایم.
وی با بیان اینکه خوشــبختانه مقــام عالی وزارت 
موافقت کردنــد که یک کارشــناس معدنی برای 
توجه به مابحث این بخش به شهرســتان اردستان 
اختصاص داده شــود، افزود: در حال حاضر فرآیند 

اداری اجرای این دستور در حال پیگیری است.
فرماندار اردســتان با بیان اینکــه اعتقاد داریم که 
ظرفیت های معدنی شهرســتان اردســتان که در 
حال حاضر مغفول واقع شــده این توانایی را دارد 
تا اقتصاد شــرق اســتان اصفهان را متحول کند؛ 
خاطرنشان کرد: در همین راســتا با یک مشکلی 
مواجهه هستیم که بخش قابل توجهی از پهنه های 
معدنی این شهرســتان طی ســنوات قبلی توسط 

 متقاضیان ثبت شــده و هیچ گونه فعالیت خاصی 
نداشته اند.

تاملی با بیــان اینکه در این راســتا پیگیری هایی 
به عمل آمده و مقرر شــد معاونــت معدنی وزارت 
صنایع نسبت به فعال سازی پهنه هایی که متوقف 
مانده اند در بازده زمانی دو ساله که مهلت راه اندازی 
داشــته اند اقدام کنند، تصریح کرد: متقاضیان در 
صورتی که فعالیت را آغاز نکنند، فرآیند خلع ید و 

واگذاری به متقاضیان جدید آغاز می شود.

وی با بیان اینکــه در حوزه صنعــت و معدن باید 
ارتباط فعالی را بین بهره بــرداران و متقاضیان با 
بدنه دولتــی برقرار کنیم؛ افزود: در همین راســتا 
از اداره صنعت و معدن خواســته ایم تا نســبت به 
راه اندازی خانه صنعت و معدن شهرســتان برای 
ارتباط موثرتر با اصحــاب تولیدی در بخش معدن 

و صنعت اقدام کند.
فرماندار اردســتان در ادامه به موضوع فعال سازی 
شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان  اشاره کرد و 

گفت: قبال مباحث شهرک های صنعتی شهرستان 
اردستان و نائین با یک مدیریت واحد انجام می شد 
که با پیگیری هــای صورت گرفته موفق شــدیم 
برای امور شــهرک ها و نواحی صنعتی در اردستان 
یک مدیر مســتقل را از طرف شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان به خدمت بگیرم و ابالغ این مدیر 
جدید هفته گذشته صادر شــده است و امیدواریم 
شاهد توجه بیشتر به امور شهرک و نواحی صنعتی 

اردستان باشیم.

پهنه های معدنی غیرفعال اردستان، خلع ید می شود

شهردار زرین شهر گفت: امروزه جاذبه  های  زرین شهر
طبیعی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توســعه گردشگری به 
شــمار می آید، اما نباید فراموش کرد گردشگری ماجراجویانه؛ 
مکمل گردشگری اکوتوریسم بوده و می تواند نقش مهمی را در 
جذب گردشــگران و حتی جهانگردان داخلی و خارجی داشته 

باشد.
میثم محمدی در جشــن دهه والیت در پارک کوهستان سردار 
شهید حسین قجه ای اظهار کرد: مدیریت شهری زرین شهر در 

ابتدای سال، سال ۱۳۹۷ را سال نشاط و سرزندگی نام گذاری کرد 
و در ماه های اخیر نیز تالش شــده است به این شعار جامع عمل 
پوشانده و با برنامه ریزی به سمت سرزندگی پایدار شهری با تکیه 
بر ارزش های ایرانی- اســالمی حرکت کند تا نشاط ایجاد شده 
در شهر و شهروندان همیشگی باشد.محمدی اضافه کرد: زرین 
شهر شهری پر جاذبه، سرشار از آثار تاریخی و فرهنگی است که 
به عنوان کریدور چند استان کشــور مطرح بوده و همیشه نقش 
ارتباطی چندین استان را برعهده داشته و به همین خاطر همواره 

به عنوان مقصد سفر مسافران مورد توجه قرار گرفته است.وی با 
اشاره به تعامل شهرداری زرین شهر با هیئت های ورزشی برای 
رونق گردشگری ورزشی در پارک کوهستان این شهر، یادآور شد: 
وجود اســب های اصیل و هیئت چوگان در زرین شهر باعث شد 
شهرداری به فکر احداث زمین بازی چوگان با استفاده از ظرفیت 
های موجود در پارک کوهستان بیفتد و در ادامه این مسیر قطعا از 
ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد تا آینده ای روشن 

را در حوزه گردشگری ورزشی در این منطقه رقم بزنیم.

شهردار زرین شهر مطرح کرد:
گردشگری ماجراجویانه؛ مکمل گردشگری اکوتوریسم در زرین شهر

فرماندار اردستان:

گلپایگان مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: سال گذشته 
بیش از ۱۲ میلیارد تومان خســارت خشکسالی جذب شده است، اما 
اعتبارات خشکســالی جوابگوی خســارت به باغداران و کشــاورزان 

شهرستان نیست.
حیدرعلی گل محمدی اظهار کــرد: مرغداری هایی که مجوز پرورش 
مرغ گوشتی دارند، اما مرغ رنگی پرورش می دهند خالف قانون عمل 
کرده اند و در صورت بروز خسارت ناشــی از آنفلوانزا به آنان هیچ گونه 
خســارتی پرداخت نخواهد شــد.وی با بیان اینکه ســال گذشته  به 
واحدهای مرغداری شهرستان که بیمه بودند خسارت معدوم سازی 

مرغ پرداخت شده است، افزود: خسارت معدوم سازی مرغ های خانگی 
مبتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز پرداخت شــده است.مدیر 
جهاد کشاورزی با اشــاره به کمبود بارش ها، گفت: خشکسالی سبب 
خشک شدن باغات روستای غرقن، حاجیله و کنار رودخانه که بخش 
عمده باغات شهرستان را در بردارند، شده است.گل محمدی گفت: سال 
گذشته بیش از ۱۲میلیارد تومان خسارت خشکسالی جذب شده است، 
اما اعتبارات خشکسالی جوابگوی خســارت به باغداران و کشاورزان 
نیست.وی ادامه داد: تنها راه برون رفت از خشکسالی باغات مجهز شدن 
آبیاری باغات و زمین های کشاورزی به سیستم آبیاری نوین و قطره ای 

است.مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: برای لوله گذاری آب از محل 
سد گلپایگان به کل شهرستان با مشــکل مواجه هستیم و در صورتی 
که مشکل لوله گذاری برطرف شود آب سد بسته نخواهد شد و مشکل 
کمبود آب نیز برطرف می شود.وی اظهار کرد: در راستای جلوگیری از 
قاچاق گندم در سه سال گذشته شرکت های تعاونی از کشاورزانی که 
در هنگام کاشت گندم به جهاد کشاورزی اطالع داده یا در سامانه ثبت 
نام کردند گندم می گیرند.گل محمدی یادآورشد: کشاورزانی که ثبت 
نامی برای تحویل گندم نداشــتند می توانند با مراجعه به شرکت های 

تعاونی کد برای تحویل گندم دریافت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان:
اعتبارات خشکسالی جوابگوی خسارت به باغداران نیست

مدیر کل اوقاف اصفهان گفت:  اصفهان
طرح نشاط معنوی در ۱۸۰ امامزاده شاخص استان 
اصفهان اجرا شد که در این طرح بیش از ۱۵ هزار 
نفر نوجــوان و دانش آموز شــرکت کردند و ۲۱۶ 
روحانی مبلغ نیز در اجرای این طرح مشــارکت و 

همکاری داشتند.
حجت االســالم رضا صادقی در مراسم اختتامیه 
طرح نشــاط معنوی در آســتان مقدس امامزاده 
آقاعلی عباس )ع( در خصوص اجرای طرح نشاط 
معنوی در امامزاده ها و بقــاع متبرکه، اظهار کرد: 
این طرح یکی از طرح های شــاخص اوقاف و امور 
خیریه در سطح کشور اســت و هر ساله اداره کل 
اوقاف اســتان نیز به صورت ویژه ایــن طرح را در 
ســطح امامزاده ها و بقاع متبرکه و در حوزه های 

مختلف فرهنگی، ورزشی و قرآنی برگزار می کند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
خصوص تعیین مکان مراسم اختتامیه، افزود: برای 
تجلیل از عوامل برگزاری طرح نشــاط معنوی در 
امامزاده ها و بقاع متبرکه در سطح استان اصفهان 
تصمیم گرفته شد تا مراسم اختتامیه این طرح با 

حضور مســئوالن و همچنین عوامل اجرایی این 
طرح در سراسر استان، در آستان مقدس امامزاده 
آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع(برگزار شود.وی 
اضافه کرد: امسال طرح نشاط معنوی با هدف غنی 
سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان با رویکرد 

و محوریت بقــاع متبرکه و ترویج ســبک زندگی 
اســالمی و در قالب برپایــی کالس های مختلف 
علمی، آموزشی، ورزشی، روخوانی و تجوید قرآن، 
سبک زندگی اســالمی، مباحث مرتبط با بلوغ و...

انجام شد.

حجت االسالم صادقی با بیان این که امسال طرح 
نشاط معنوی از شــانزدهم تیرماه آغاز شده بود، 
تصریح کرد: این طرح در ۱۸۰ امامزاده شــاخص 
استان اصفهان اجرا شد که در این طرح بیش از ۱۵ 
هزار نفر نوجوان و دانش آموز شرکت کردند و ۲۱۶ 
روحانی مبلغ نیز در اجرای این طرح مشــارکت و 
همکاری داشــتند.وی تاکید کرد: ظرفیت آستان 
های مقدس و بقاع متبرکه برای برگزاری مراسم 
های شهادت ائمه معصومین علیهم السالم همواره 
آماده بوده و خواهد بود، اما امروزه در کنار استفاده 
از این موقعیت ها برای برگزاری مراسم عزاداری، 
باید برای تفریح سالم و شادی مردم در قالب قانون 

و دین نیز برنامه های در خور توجهی را اجرا کرد.
مدیر کل اوقاف اصفهان خاطر نشان کرد: مسئوالن 
در کنار جهل زدایی و تنویر افکار عمومی در مقابله 
با دسیسه های دشمنان در زمینه شبهه پراکنی در 
بقاع متبرکه، باید در عرصه فعالیت  های فرهنگی و 
ایجاد نشاط اجتماعی و تفریحی در اماکن مقدسه 
و امامزادگان، برنامه های بیشــتری را برای جذب 

اقشار مختلف جامعه داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت اجرای برنامه های تفریحی در آستان امامزادگان
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»چما« باز هم قربانی گرفت
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری شهرکرد:

 بیشه زارهای »وانان« 
طعمه حریق شد

رییس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شهرکرد از ایجاد حریق گسترده در 
بیشــه زارهای وانان خبر داد .مجید علیپور از 
ایجاد حریق گســترده در باغات و مراتع وانان 
خبر داد و گفت: این حریق در بیشــه ای مابین 
روستای وانان و اسدآباد در وسعتی به طول سه 

کیلومتر آغاز شد. 
رییس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری شهرکرد افزود: از کلیه ایستگاه های 
آتش نشــانی شهرســتان شــهرکرد به محل 
حادثه اعزام شدند. وی خاطرنشان کرد: چهار 
خودروی اطفــای حریق ســنگین در منطقه 
حضور یافتند.علیپور اضافه کرد: وسعت حریق، 
تاریکی و دسترسی مشــکل به محل عملیات 
اطفای حریق را با مشــکل مواجه کرد.فرماندار 
شهرستان شهرکرد نیز در دقایق اولیه در محل 
وقوع آتش سوزی حاضر شــد و بر روند اطفای 
حریق نظارت کرد.همچنین فرمانده حوزه امام 
کاظم)ع( سورشجان، بسیجیان این شهر را برای 

کمک در عملیات اطفای حریق آماده کرد.

ارزآوری 70 هزاردالر 
صادرات نمد به آمریکا و سوئد

صادرات محصوالت نمدی اســتان چهارمحال 
بختیاری امســال70 هزاردالر ارز آوری داشته 
است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری اســتان گفت:با توجه به کاربری 
نمد در بخش های زینتی و صنعتی، بیشترین 
حجم صادرات صنایع دســتی این اســتان به 
نمــد اختصاص دارد.  عســگری ســوادجانی 
ازتولیدســاالنه 30 تن نمد در استان خبرداد 
و افزود: ظرفیت های تولیدنمد در این اســتان 
بسیار زیاد اســت.وی با اشاره به تولید سه هزار 
و 500کیلو گرم نمد از ابتدای امســال تاکنون 
گفت: عالوه بر صادرات ،تولید نمد  300میلیون 
تومان درآمد داشته است.به گفته عسگری، هم 
اکنون 6 هزارو500 هنرمند در52رشته صنایع 
دستی و پنج هزارو400کارگاه فعال ونیمه فعال 
صنایع دستی درچهارمحال و بختیاری فعالیت 

می کنند.

 
نماینده مردم کوهرنگ در مجلس:

ناتوانی در جذب سرمایه گذار 
از مهم ترین مشکالت است

 نماینده مردم کوهرنگ، فارســان، اردل و کیار 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: ناتوانی در 
جذب سرمایه گذار از مهم ترین مشکالت در این 

استان است.
علی کاظمی باباحیدری با اشاره به اینکه ناتوانی در 
جذب سرمایه گذار از مهم ترین مشکالت است، 
اظهار داشت: بیکاری و کم آبی از دیگر مشکالت در 
این استان به شمار می رود.وی بیان کرد: کاهش 
نرخ بیکاری در این استان باید به صورت ویژه مورد 
توجه قرار گیرد.نماینده مردم کوهرنگ، فارسان، 
اردل و کیار در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
افزایش بیکاری در این اســتان مشــکالت بسیار 
زیادی ایجاد کرده اســت.وی تاکید کرد: اجرای 
طرح راه آهــن در چهارمحال و بختیاری ضروری 
است.نماینده مردم کوهرنگ، فارسان، اردل و کیار 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ورود راه 
آهن در این استان زمینه ساز ارتقای بخش صنعت 
استان اســت، گفت: باید توسعه زیر ساخت های 
ریلی در این استان مورد توجه قرار گیرد.وی بیان 
کرد: اجرای طرح دولت الکترونیک ضروری است 

و تحقق این امر موجب شفافیت در امور می شود.

آغاز فراخوان بیست ویکمین 
جشنواره بین المللی قصه گویی

فراخوان بیســت ویکمین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مدیر 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان  اســتان 
گفت:عالقه مندان برای شرکت در بیست و یکمین 
جشــنواره بین المللی قصه گویی تا 25 شــهریور 
1397 برای ارســال آثار خود مهلت دارند.  فرزاد 
رحیمی افزود:»قصه زندگــی من« )زندگی بهتر، 
غم و شــادی( محــور موضوعی این جشــنواره 
اســت.وی گفت: عالقه مندان برای ارســال آثار 
www.kanoonfest.ir به نشــانی اینترنتی 

 مراجعه کنند.

 نمایشگاه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی 
مراکز استان ها در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد. سیدعباس 
فاطمی در حاشــیه افتتاح  بیست و یکمین جشــنواره تولیدات 
مراکز صدا و سیمای استان ها  در استان، اظهار کرد: حجم بزرگی 
از تولیدات صدا و سیمای استان ها در این نمایشگاه در چهارمحال و 
بختیاری برگزار شده و می توانیم این امر را در سایر استان ها تسری 

دهیم. رییس ستاد بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و 
تلویزیونی مراکز صدا و سیمای استان ها افزود: با میزبانی مطلوب 
چهارمحال و بختیاری، در این نمایشگاه استان ها با دستاوردهای 
یکدیگر آشنا می شوند و این امر کمک می کند تا  داشته  های خود 

را بیشتر بشناسیم.
مهرداد عظیمی، مدیرکل صدا و ســیمای مرکز استان نیز اظهار 

کرد: این نمایشگاه تا پایان جشنواره که روز پنج شهریور ماه است، 
ادامه دارد.

 وی تاکید کرد: این جشــنواره بــزرگ ترین رویــداد فرهنگی 
رسانه ای کشور اســت و برای نخستین بار در اســتان  از سوم تا 
 پنجم شــهریور ماه در مجتمع آموزشــی آفتاب چغاخور برگزار 

می شود. 

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛
افتتاح نمایشگاه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها

ابالغ وقت رسيدگي
6/1 شماره ابالغنامه: 9710100354803568 شماره پرونده: 9609980358100926 
شماره بايگاني شعبه: 970598  آگهي ابالغ وقت رســيدگي به  آقاي ايمان سبک روح 
فرزند بهرام، شاکي سيروس يزدان پناه شکايتي عليه متهم ايمان سبک روح فرزند بهرام 
با موضوع کالهبرداري مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت 
ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980358100926 شعبه 122 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان )122 
جزايي سابق( ثبت و  وقت رسيدگي  مورخ  1397/07/10 ساعت 9تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آيين دادرسي کيفري به علت مجهول المکان بودن 
متهم مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا متهم ظرف يک ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:204177 شعبه 122 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان) 122 جزايي سابق( 

)162 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/7 شماره: 2587/96 به موجب رای شماره 257 تاريخ 97/2/15 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه علی محمدی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/675/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چک لغايت اجرای حکم در حق محکوم له علی کاظمی فرزند حيدرعلی به 
نشانی نجف آباد خ شيخ بهايی خ گل بهار ک محمدرضا فاضل پ 2 و پرداخت نيم عشر 
دولتی رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم 
به از آن ميسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:231167 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/8 کالسه پرونده 59/97 شــماره دادنامه: 597-97/4/11 مرجع رسيدگی: شعبه 11 
شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: سيد حســين موسوی به نشانی خمينی شهر 
بلوار آزادگان تاالر الماس جنب سنگبری، خوانده: محمد زاهد تنباکوزاده به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا:در خصوص 
دادخواست تقديمی آقای سيد حسين موسوی به طرفيت آقای محمد زاهد تنباکوزاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 23/475/000 وجه يک فقره چک به شماره 50931/58122734 
مورخ 96/10/30 شــعبه بزرگمهر به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخير تاديه با 
توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 97/3/27  به دليل مجهول المکان بودن 
نشر آگهی شــده و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شــورا  و نظر به اينکه از ناحيه 
خوانده دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايــد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/27 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب بقای دين و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 23/475/000 بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجرای حکم در 
زمان اجرا  بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
چهارصد و هشتاد و سه هزار ريال  بابت هزينه دادرسی و ابطال تمبر در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمينی شهر می باشد.  م الف:230776 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره يک 

شورای حل اختالف خمينی شهر )361 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
6/9 مرجع رسيدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 257/97 حل 12 ، وقت رسيدگی ســاعت 11/30 صبح روز شنبه مورخه 
1397/7/14، مشخصات خواهان: سعيد آقابابايی فرزند ســيف اله به نشانی اصفهان خ 
آتشگاه سه راهی خمينی شهر ابزار نصر، مشخصات خوانده: فرشاد  خادم ورنامخواستی، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 231178 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( )164 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/10 مرجع رسيدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 255/97 حل 12 ، وقت رسيدگی ساعت 11 صبح روز شنبه مورخه 1397/7/14، 
مشخصات خواهان: سعيد آقابابايی به نشانی اصفهان خ آتشگاه سه راهی خمينی شهر ابزار 
نصر، مشخصات خوانده: پروين اکبری پرونجانی خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 
گردد.م الف: 231176 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/11 مرجع رسيدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 262/97 حل 12 ، وقت رسيدگی ســاعت 4/30  بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1397/7/16، مشخصات خواهان: سعيد آقابابايی فرزند سيف اله به نشانی اصفهان 
خ آتشگاه سه راهی خمينی شهر ابزار نصر ، مشخصات خوانده: قيصر محمدی عبده وند 
فرزند عسگر، خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بابت يک فقره چک 
شماره 546879-94/11/11 داليل خواهان: رونوشــت چک، رونوشت گواهينامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف: 231179 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )184 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/13 شــماره صادره : 1397/42/514791-1397/5/27 نظر بــه اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شــماره 4746/1  مجزی شــده از اصلی واقع  در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اشــرف کاه بنده دنبه فرزند غالمرضا 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا 
به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1397/06/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 229950 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)146 

کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
6/14  خانم فاطمه بيگم زمانی دارای شناســنامه شــماره 208 به شــرح دادخواست به 
کالسه  225/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان رضا کرامتی به شناسنامه 1120070171 در تاريخ 1397/4/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک همسر بنام فاطمه 
کرامتی، ش.ش 1120134188 و مادر به نــام فاطمه بيگم زمانی ، ش.ش 208 و غير از 
نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد.  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 229769 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)131 

کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غير منقول

6/15  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 963938 ج /3 له آقای حميدرضا جعفری و خانم فاطمه مهدويان 
و عليه آقای محمد علی مالکی مبنی بر مطالبه مبلغ 527/786/452 ريال بابت محکوم 
به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در تاريخ 97/6/31 ســاعت 9/30 صبح در 
محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين خ شهيد نيکبخت جهت فروش 
29/028 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ ملکی پالک ثبتی شماره فرعی 1124 از 15 
اصلی بخش 14 با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی 
آقای حميدرضا جعفــری و خانم فاطمه مهدويان که نامبردگان با اقرار اعالم شــده طی 
قولنامه عادی به محکوم عليه فروخته و بقيه ثمن معامله را طلبکار می باشــد. اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم عليه می باشد توســط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل 
ارزيابی شده و نظريه وی مصون ازتعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد. اوصاف ملک مورد مزايده: 
محل واقع در خيابان آتشگاه کوچه شماره 55 )ولی عصر( روبروی استخر داخل بن بست 
پالک 47 و کدپستی 8186793913 مراجعه و پس ازبررســی و معاينه محل بشرح زير 
تقديم می گردد. مشخصات: منزل مسکونی معرفی شده دارای 211/4 متر مربع مساحت 
عرصه در دو طبقه )60- و يک طبقه روی آن( به مســاحت حدود 280 متر مربع اعيانی 
با اســکلت بتنی و ســقف تيرچه بلوک و ديوارهای داخلی گچ و رنگ با قدمت حدود 22 
 ســال و کف حياط موزائيک ديوارهای نمای حياط و بيرون آن آجر کارتنی، پنجره های

 اطاق ها فلزی و کابينت MDF با سرمايش کولر و گرمايش بخاری و دارای دو انشعاب 
برق و يک انشعاب آب و فاضالب و گاز می باشد. پالک مذکور دارای دو سند تک برگ به 
شماره امالک يک هزار و صد و بيست و چهار فرعی از پانزده اصلی مفروز و مجزی شده 
از شصت و ســه فرعی از اصلی مذکور قطعه يک تفکيکی با شماره های 147112 ج/94 
به مالکيت فاطمه مهدويان نيسانی به ميزان صد و شصت و دو سهم مشاع از صدو نود و 
هشت سهم عرصه و اعيان و 147111 ج/ 94 به مالکيت حميدرضا جعفری به ميزان سی 
و شش سهم مشاع از صد و نود و هشت ســهم عرصه و اعيان می باشد که جمعًا يکصد و 
نود و هشت سهم معادل شش دانگ منزل مذکور می باشــد. نظريه: با توجه به موقعيت 
محل و نوع ساخت و قدمت و شرايط عرضه و تقاضا ارزش شش دانگ منزل مذکور معادل 
سه ميليارد و ششصد ميليون ريال معادل سيصد و شــصت ميليون تومان برآورد و اعالم 
می گردد. در نتيجه ارزش 29/028 حبه مشاع آن به مبلغ 527/786/452 ريال می باشد 
که مقدار 1/292 حبه مشــاع آن به مبلغ 23/500/000 ريال بابت حق االجرای دولتی و 
 مقدار 27/736 سهم مشــاع آن به مبلغ 504/286/452 ريال بابت مطالبات محکوم له 
می باشــد.   م الف: 217649 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )538 کلمه، 

5 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/16 شماره نامه: 139785602013000621 - 1397/5/24  نظر به اينکه آقای جعفر 
کلبعلی فرزند محمد عبداله به شماره شناسنامه 32 با تسليم دو برگ استشهاديه که هويت 
و صحت امضا شهود توسط دفترخانه 48 فريدونشهر  گواهی شده  است. مدعی مفقود شدن 
سند مالکيت شش دانگ يکباب خانه تحت پالک ثبتی 237/1646 واقع در فريدونشهر 
بخش 13 ثبت اصفهان به مساحت 121/30 مترمربع که در صفحه 442 دفتر 7 ذيل ثبت 

1346 با سند چاپی 262726 بنام جعفر کلبعلی فرزند محمد عبداله به شماره شناسنامه 32 
صادر و تسليم گرديده  است و مورد  معامله ديگری قرار نگرفته است و نامبرده اظهار داشته 
که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
 نموده اســت لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
با ارايه مدارک تسليم نمايد در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکيت يا سند معامله نسبت به صدور المثنی سند مالکيت طبق مقررات اقدام خواهد 
 شد. م الف: 230770 محسن مقصودی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدون شهر

)  209 کلمه ،  2 کادر (
ابالغ رای

6/17 شماره دادنامه : 9609973620201129 تاريخ تنظيم : 1396/08/02 شماره پرونده 
: 9609983620200169 شماره بايگانی شعبه : 960171 خواهان : اداره منابع طبيعی آران 
و بيدگل با نمايندگی آقای رضا شفيعی فرزند احمد به نشانی اصفهان-آران و بيدگل-سايت 
اداری، خوانده : آقای ابوالفضل ناظری جم فرزند علی، خواســته : مطالبه خسارت، دادگاه 
با توجه به  محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح 
ذيل مبادرت بصدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص داد خواست تقديمی اداره منابع 
طبيعی و آبخيزداری آران و بيدگل به طرفيت آقای ابوالفضل ناظری جم به خواسته مطالبه 
خسارت ناشی از تخريب و تصرف اراضی ملی به مبلغ هفت ميليون و پانصد و سی و هفت 
هزار و نهصدو سی و شش ريال بابت خســارت وارده به مراتع و مطلق خسارات ناشی از 
دادرسی با اين توضيح که پس از طرح شکايت کيفری خواهان عليه خوانده دائر بر »تصرف 
عدوانی« و طی روند رسيدگی و جلب نظر کارشناسی که ميزان تصرفات خوانده به مساحت 
5992 مترمربع اعالم شده و احراز مالکيت خواهان نسبت به ملک متنازع فيه، خوانده به 
دليل عدم احراز ســوءنيت تبرئه گرديده.اينک خواهان به موجب دعوی حاضر، متقاضی 
محکوميت خوانده به پرداخت خسارت وارده به منابع طبيعی ناشی از فعل خوانده می باشد. 
خوانده از حضور در جلســه رســيدگی امتناع ورزيده و به نحو ديگری نيز دفاعی به عمل 
نياورده و نظريه کارشناسی مستند دعوی که مصون از تعرض خوانده مانده ، مبين تصرفات 
خوانده در ملک مورد تملک خواهان از طريق تصرف می باشد. بنابراين دعوی مطروحه را 
تا ميزان تصرفات مورد تاييد کارشناس وارد دانسته مستندا به مواد 198-502-519 قانون 
آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت ميبلغ هفت ميليون و پانصدو 
سی و هفت هزار و نهصدو سی و شش ريال به عنوان خسارت وارده به منابع طبيعی و به 
پرداخت حق الوکاله نماينده حقوقی خواهان معادل نصف حق الوکاله وکالی دادگستری 
مطابق تعرفه و به پرداخت مبلغ دويست و سی و پنج هزار ريال بابت تمبرهای الصاقی در 
حق خواهان و به پرداخت هزينه دادرسی- با توجه به معافيت خواهان از پرداخت آن- در 
حق دولت صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت  بيست روز پس از  ابالغ 
قابل وا خواهی در همين شعبه و سپس ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظرخواهی 
در محاکــم  محتــرم تجديدنظر اســتان اصفهان می باشــد.م الــف: 231071 
 اميرحســين رزاقی رئيس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بيدگل)  397 کلمه ، 

 4 کادر (
مزایده

6/21 اجراي احکام مدني شوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر در پرونده کالسه 
8048-96 له آقاي احمد روح اللهي عليه آقاي عباســعلي رجب پور به خواسته مطالبه در 
نظر دارد يک باب منزل مســکوني به پالک ثبتي 1077/118 را که کارشــناس رسمي 
دادگستري 4/244/500/000 ريال ارزيابي نموده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا 
جلسه مزايده ساعت 11 صبح روز دوشنبه در تاريخ 97/6/26 در محل اجراي احکام مدني 
دادگستري شهرستان خميني شــهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف 
اجراي احکام برگزار مي گردد طالبين مي توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشاني خيابان 
شريعتي شمالي کوچه 108 جنب مسجد واليت کوچه چنار کوچه شماره 14 )کوچه صحرا( 
چهارمين پالک سمت چپ نبش کوچه شماره 1 مراجعه و مورد مزايده را از نزديک بازديد 
نمايند. خريدار کسي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار مي بايست ده درصد 
قيمت پيشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده 
دادگستري واريز نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه پس از کسر هزينه هاي مزايده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 228446 اجراي احکام مدني مجتمع شماره يک 

شوراي حل اختالف خميني شهر)193 کلمه، 2 کادر(

سمانه زاغی نژاد

غار یخی چما از جمله مکان های دیدنی و گردشگری 
در اســتان چهار محال و بختیاری است که هر ساله 
گردشگران زیادی برای تماشــای آن به این منطقه 

سفر می کنند. 
غار یخی چما در مجاورت روستای شیخ علیخان در 
فاصله 25 کیلومتری چلگرد از توابع بخش مرکزی 
شهرستان کوهرنگ اســتان چهارمحال و بختیاری 

قرار دارد. 
این غــار یخی در مقابل دشــت چما واقع شــده و 
شــبیه تنگه ای بزرگ و یک انباری پربرف اســت 
 که ارتفــاع برف های آن تــا 50 متر نیز می رســد. 
الیه های یخی این غار در فصول گرم و کم بارش دارای 
ضخامت کمی بوده و بسیار نازک و سست می باشند 
و باید از عبور روی آن ها و داخل غار اجتناب کرد؛ اما 
به نظر می رســد این بار بی توجهی گردشگران و یا 
سهل انگاری مسئوالن گردشــگری موجب شد تا 
مسافران با ریزش دهانه این غار برای ساعاتی در آن 

محبوس شوند.
مسافران به اخطارها توجه نکردند

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان کوهرنگ گفت: علیرغم 
تمامی هشدارها و اخطارها مبنی بر کاهش ضخامت 
برف متاســفانه تعــدادی از گردشــگران در محل 
غار یخی چما دچار حادثه شــدند. فرجام سمیعی 
کرانی اظهار کرد: با وجود تمامی هشــدارها مبنی 
بر کاهــش ضخامت بــرف در غاز یخــی چما، بی 
توجهی و بی احتیاطی گردشــگران به هشدارهای 
راهنمایــان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مســتقر در محل و تاکید بر عدم ورود 

 به داخل غار متاســفانه بخشــی از دهانه غار ریزش
 کرد.

امداد رسانی فوری به مصدومان حادثه چما
رییس جمعیت هــالل احمر کوهرنــگ از فعالیت 
پنج اکیپ امــداد و نجــات در حادثه ریــزش غار 
یخی کوهرنگ خبــر داد.بیژن طاهری با اشــاره به 
فعالیــت پنــج اکیــپ امــداد و نجــات در حادثه 
ریزش غار یخی کوهرنــگ، اظهار داشــت: در این 
 حادثــه 21 نیروی امــدادی هالل احمــر فعالیت

 می کردند.
وی بیان کرد: متاسفانه در این حادثه یک نوجوان 15 
ساله به علت شدت جراحات فوت کرد. رییس جمعیت 
هالل احمر کوهرنگ بیان کرد: در این حادثه تعدادی 
از مسافران و گردشگران مصدوم شدند که در منطقه 
مداوا شــدند. رییس جمعیت هالل احمر کوهرنگ 
بیان کرد: سه نفر از مصدومان به علت شکستگی اعضا 
به بیمارستان فارسان منتقل شدند.وی بیان کرد: هر 
ساله در فصل تابستان به علت گرم شدن هوا و پایین 

آمدن استحکام برف های انباشته شده احتمال ریزش 
غار وجود دارد. رییس جمعیت هالل احمر کوهرنگ با 
بیان اینکه تابلوهای هشدار در ورودی غار نصب شده 
است، اظهار داشت: مسافران بدون توجه به هشدارها 
به انتهای غار می روند که موجب ایجاد چنین حوادثی 
می شود.وی تصریح کرد: تردد در غاریخی در ماه های 
پایانی تابستان بسیار خطر ناک است و احتمال وقوع  
ریزش در تونل وجود دارد. در سال گذشته دو مسافر 

نیز به علت ریزش غار یخی فوت کردند.

»چما« باز هم قربانی گرفت
محبوس شدگان غار یخی چما نجات یافتند؛
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برگزاری کارگاه آموزشی 
رابطان خبری هالل احمر استان 
معــاون جوانان جمعیــت هالل احمر اســتان 
اصفهان از برگــزاری کارگاه آموزشــی رابطان 
خبری این معاونــت خبر داد و گفــت : رابطان 
خبری ، تسهیل گران انعکاس رسانه ای فعالیت 

های معاونت جوانان هستند.
 حیدرعلــی خانبازی، معــاون جوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره به ضرورت 
اطالع رســانی و انعکاس برنامــه های جمعیت 
هالل احمر اظهار داشت : کارگاه آموزشی رابطان 
خبری معاونت جوانان هالل احمر استان اصفهان 
جهت اعضای خواهران عالقه مند به فعالیت های 
خبری با همکاری مرکز علمی کاربردی فرهنگ و 
هنر اصفهان در محل این دانشگاه برگزار شد.وی 
تصریح کرد : در مراســم افتتاحیه این کارگاه که 
28 نفر از رابطان خبری در آن حضور داشــتند 
با اشاره به نقش رســانه ها در اشــاعه فرهنگ 
نوع دوســتی و مهرورزی، حضور جوانان در این 
راستا مغتنم شمرده شده  و از آنان خواسته شد 
پویاتر از گذشته در عرصه خبر و انعکاس فعالیت 
های هالل احمر حضور داشــته باشــند .معاون 
جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان ضمن 
تشــکر از مرکز علمی کاربــردی فرهنگ و هنر 
اصفهان ، برگزاری این کارگاه را فرصت مناسبی 

جهت به روز رسانی اطالعات اعضا دانستند .

نصف جهان میزبان طالب عضو 
کانون های هالل احمر کشور

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت : اردوی کانون هــای طالب عضو جمعیت 
هالل احمر سراســر کشور امســال در اصفهان 

برگزار می شود .

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در تشریح این خبر اظهار داشت : اردوهای نشاط 
و پویایي ویژه طالب به میزباني هالل احمر استان 
اصفهان و با همــکاري دفتر نمایندگي ولي فقیه 
در جمعیت هــالل احمر در اردوگاه کشــوری 
شهید بهشتی برگزار خواهد شد .محسن مومنی 
افزود : اردوي ویژه طالب برادر از دوم شهریور ماه 
آغاز و تا پنجم ادامه خواهد داشت و اردوي ویژه 
طالب خواهر نیز از پنجم تا هفتم شــهریور ماه 
برگزار مي شود.به گفته مومنی، برگزاري کارگاه 
هاي امدادي و مداخلــه اجتماعي و فرهنگي در 
حوادث و بالیا و کارگاه ارتقای عملکردي کانون 
هاي طالب از جمله برنامه هاي آموزشي سازمان 
جوانان در این اردوها خواهد بــود .وی دیدار با 
مراجع عظام تقلید، امام جمعه و علماي اصفهان 
و نیز شــب فرهنگی درگلستان شــهدا و بازدید 
از مجموعه باغ طوبی، تخــت فوالد و میدان امام 
اصفهان را از دیگر برنامه هاي پیش بیني شــده 
براي اردوهاي کشــوري نشــاط و پویایي ویژه 
اعضاي کانون هاي طالب بیان کرد.گفتنی است 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان سال گذشته 
نیز در اردوگاه مهر بنــدر انزلی میزبان اردوهای 

نشاط و پویایي ویژه طالب بوده است .

هزینه ثبت نام آزمون های 
بین المللی مشمول ارز دولتی 

نمی شود
سازمان سنجش آموزش کشــور در اطالعیه ای 
تاکید کرد کــه هزینه نام نویســی آزمون های 
بین المللی مشــمول نرخ ارز دولتی نمی شــود 
 IELTS و وجه واریزی داوطلبان بــرای آزمون
علی الحســاب است.سازمان ســنجش آموزش 
کشور طی اطالعیه ای تاکید کرد که هزینه ثبت 
نام در آزمون های بین المللی مشمول نرخ اولیه 
ارز دولتی )دالر آمریکا = 42000 ریال( نمی شود 
و ثبت نام در این آزمون ها براساس به نرخ ثانویه 
ارز دولتی )نــرخ بازار( که روزانه از ســوی بانک 
مرکزی تعیین و اعالم می شــود، است.بر همین 
اساس، وجه واریزی از سوی داوطلبان برای ثبت 
نام در آزمون آیلتس، به صورت علی الحساب است 
و این بدان معناست که چنانچه تغییری )افزایش 
یا کاهش( در نــرخ ارز از ســوی بانک مرکزی 
 اعالم شود، بدیهی اســت تا قبل از زمان آزمون،
 مابه التفاوت نرخ قطعی ثبت نام از داوطلبان اخذ 

یا به آنان عودت داده می شود.

عکس  روز 

سوء رفتارهای جامعه پزشکی بیش از عموم 
جامعه نیست

پیشنهاد سردبیر:

پیاده راهی مخصوص معتادان 
به موبایل!

در شهر »چونگ کینگ« کشور چین خیابانی 
برای معتادان به موبایــل وجود دارد. روی این 
راهگذر عالمت های مخصوصی کشیده شده تا 
این اشــخاص بتوانند بانگاه کردن به پایین راه 

خود را پیدا کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور:
در هیچ کجای کشور مشکل 

امنیتی وجود ندارد 
فرمانده نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی 
گفت: امروز امنیت پایداری در میهن اسالمی 
ما حاکم اســت و در هیچ کجای این کشــور 
مشــکل امنیتی وجود ندارد.ســردار حسین 
اشتری امنیت پایدار امروز کشــور را مرهون 
خون شهدا و ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان 
اســالم در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم 
عنوان کرد و افــزود : تمامی نیروهای انتظامی 
در سراسر کشور نیز امروز همانند همان دوران 
آماده جانفشانی در راه امنیت مردم و این نظام 
هســتند.وی اظهار داشــت: نیروی انتظامی 
شــبانه روز برای مردم و دفاع از جان و مال و 
ناموس آنها تالش می کند و به هیچ کس اجازه 
تعرض و تجاوز به حقــوق مردم را نخواهد داد.

این مقام عالی نیروی انتظامی بــا بیان اینکه 
مردم ما از بحران ها و فتنــه های بزرگی عبور 
کردند و به یاری خداوند بر تحریم ها و فشــار 
اقتصادی دشمن هم غلبه خواهند کرد افزود: 
مردم ما به انقالب و امــام و رهبری پایبندند و 
هرگز اجازه نخواهند داد دشمن از نگرانی ها و 
دغدغه های آنها در خصوص مشکالت اقتصادی 

سوءاستفاده کند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
توقیف خودروی سمند با 542 
کیلوگرم تریاک در اصفهان 

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف محموله 
542 کیلویی تریاک در عملیات ماموران یگان 
تکاوری این فرماندهی خبر داد. سردار مهدی 
معصوم بیگی در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در ادامه سلسله طرح ها و عملیات های مقابله با 
قاچاقچیان مواد مخدر ، ماموران یگان تکاوری 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین گشت 
زنی در جــاده های خاکی جنوب شهرســتان 
اصفهان به یک دستگاه خودروی سواری سمند 
که با پالک تقلبی در حال تردد بود مشکوک و 
بالفاصله برای متوقــف کردن آن اقدام کردند.

این مقام انتظامی، بیان داشت: راننده به محض 
مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که ماموران 
به تعقیب خودرو پرداخته و سرانجام توانستند 
خودرو را متوقف کنند.سردار معصوم بیگی از 
کشــف مقدار 542 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
تریاک در بازرسی از این خودرو خبر داد و اظهار 
داشــت: در این رابطه یک نفر که اهل و ساکن 
مرزهای شرقی کشور است دستگیر و به جرم 
حمل مواد مخدر همراه پرونده به مراجع قضائی 

تحویل شد.

توقیف محموله میلیاردی 
کاالی قاچاق در اصفهان 

با تالش کارآگاهــان پلیس آگاهی اســتان، 
محموله کاالی خارجی قاچــاق به ارزش یک 
میلیارد و 100 میلیون ریــال توقیف و 3 نفر 
در این رابطه دســتگیر شد. ســرهنگ سعید 
سلیمیان اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز این پلیــس در ادامه برنامه 
های خود طی بازرسی از دو دستگاه خودروی 
سواری سمند و پژو پارس حامل کاالی خارجی 
قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.وی افزود: 
ماموران با هماهنگی مقام قضائی از خودروهای 
مذکور بازدید به عمل آوردند که در نتیجه یک 
هزار و 500 کیلوگرم بــادام و 10 هزار و 500 
قلم لوازم آرایشــی و بهداشتی خارجی قاچاق 
کشف شد.این مقام انتظامی ارزش این محموله 
مکشــوفه را براســاس اعالم نظر کارشناسان 
مربوطه یک میلیــارد و 100 میلیــون ریال 
عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه 3 نفر 
 دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی

 شدند.

انتظامی

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۹2 میلیارد 
و 800 میلیون تومان  از محل منابع صندوق توســعه 
ملی در اختیار کمیته امداد اصفهــان قرار می گیرد.

محمدرضا متین پور در دیدار بــا فرماندار اصفهان با 
بیان اینکه توجه به رشــد و توســعه روستاها یکی از 
عوامل بازدارنده فقر در شهرهاســت، اظهار داشت: 
بیکاری در روســتاها به مهاجرت گسترده به شهرها 
منجر می شود و سبب ایجاد حاشیه نشینی و افزایش 
خطر ابتالی خانوارها به آســیب های فقر است.وی با 
اشاره به بحران خشکسالی در استان و به ویژه مناطق 
شــرقی اصفهان، بیان کرد: در این شرایط بیشترین 
آسیب را کشاورزان روستایی می بینند که جلوگیری 
از گســترش فقر و ناهنجاری هــای اجتماعی، توجه 
بیش ازپیش سیاست گذاران به این مناطق را نیاز دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: امسال برای 
گسترش اشتغال در مناطق روستایی تمهیدات خوبی 
در بودجه کشور اندیشیده شده و به شکل ویژه مبالغی 
از صندوق توســعه ملی به این امر اختصاص یافته که 
کمیته امداد اصفهان در کنار سایر نهادهای حمایتی 

و فعال در عرصه کار و اشتغال یکی از متولیان اجرای 
این طرح مهم در استان اصفهان است.وی افزود: محل 
اجرای این طرح، روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 
10 هزار نفر است.متین پور، تعهد کمیته امداد اصفهان 
در این طرح را ایجاد 3 هزار و 712 شغل اعالم کرد و 
گفت: ۹2 میلیارد و 800 میلیون تومان به این منظور 
از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار کمیته 

امداد اصفهان قرار می گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اختصاص  ۹2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به    کمیته امداد 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به آمار 
ازدواج در ســال۹۶ اظهار داشــت: 32 هزار و 145 
مورد ازدواج در سال ۹۶ در استان اصفهان داشتیم 
که نسبت به ســال گذشــته آن 15 درصد کاهش 

یافته است.
حســین غفرانی ادامه داد: در این ازدواج ها، ســن 
ازدواج بین خانم ها از 20 تا 24 سالگی و برای آقایان 
از سن 25 تا 2۹ سالگی بوده اســت.مدیرکل ثبت 
احوال استان اصفهان با اشــاره به میزان ازدواج ها 
در سه ماهه اول سال ۹7 گفت: در این سه ماهه نیز 
هفت هزار و 125 مورد ازدواج در اصفهان داشتیم که 
میانگین سنی افراد در بین آقایان 30 سال و در بین 

خانم ها 2۶ سال است.
وی با بیان کاهش ازدواج در ســال های اخیر بیان 
داشــت: از آنجایی که دختران و پســران دهه ۶0 
از ســن ازدواج شــان گذشــته، تعداد کمی از آنها 
ازدواج می کنند، ازدواج بین دهــه 70 و 80 رواج 
پیدا کرده که تعــداد جوانان در این دهه نســبت 
به دهه های دیگر کمتر اســت و ایــن عامل، آمار 

ازدواج را کاهش داده است.غفرانی ادامه داد: میزان 
طالق ها در ســال ۹۶ هم نســبت به سال گذشته 
آن دو درصد کاهش داشــته و آمار دقیق از میزان 
طالق های سه ماهه ســال ۹7 در دسترس نداریم.

وی افــزود: طبق آمار 1۶ درصــد از طالق ها در دو 
ســال اول زندگی، 22 درصد پنج سال اول زندگی 
 و 55 درصد طالق ها در 10 سال اول زندگی اتفاق 

می افتد.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان از  رواج ازدواج بین متولدین دهه های 70 و 80 در اصفهان خبر داد:

نسلی که جلو زد!

رییس پلیــس فضای تولید و تبــادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان.اظهــار کرد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان بــه پلیس فتای 
اســتان اصفهان مبنی بر این کــه از طریــق شــبکه های اجتماعی مورد 
 کالهبرداری قرار گرفته، موضوع در دســتور کار کارشناسان این پلیس قرار

 گرفت.
سید مصطفی مرتضوی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشخص 

شد او در یکی از شبکه های اجتماعی با شخصی آشنا شده و مبلغ 3 میلیون 
ریال جهت خرید بازی آنالین به حساب وی واریز کرده؛ اما پس از واریز وجه 

فروشنده پاسخگوی تماس های وی نبوده است.
رییس پلیــس فضای تولید و تبــادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان گفت: سرانجام با تحقیقات پلیسی و بررسی های به عمل آمده توسط 

کارشناسان، متهم شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

فتا

ثبت احوالکمیته امداد

اگرچه بیش از ده سال است که بحران خشکسالی 
بر ایران سایه انداخته است ولی کمبود بارش ها در 
دو سه سال گذشته وضعیت کم آبی را در برخی از 
مناطق کشور بغرنج تر کرده، به گونه ای که در این 
مناطق بخش قابل توجهی از مردم به آب آشامیدنی 
دسترسی ندارند و در برخی از روستاهای کشور نه 
تنها آبی برای استحمام وجود ندارد بلکه اندک آبی 
که برای زنده ماندن هم وجود دارد به طور مشترک 
بین مردم و حیوانات اســتفاده می شود. وجود این 
شرایط طاقت فرسا در برخی از نقاط کشور سبب شد 
تا مسئوالن جمعیت هالل احمر به فکر راه اندازی 
کمپینی به نام کمپین نــذر آب بیفتند تا بتوانند با 
جلب مشــارکت مردم، زندگی را در این مناطق به 

جریان بیندازند.
در این طــرح که از ســوی جمعیت هــالل احمر 
با محوریت مردمان 500 روســتای سیســتان و 
بلوچســتان از چند هفته پیش اجرایی شده است 
حدود 1200 تانکر 1000 تــا 20 هزار لیتری آب 
این مناطق را تامین می کنند، هم چنین در راستای 
کاهش مشکالت این هموطنان 50 هزار سبد غذایی 
از سوی این جمعیت تهیه شد و در بین افراد صدمه 
دیده از بحران خشکسالی توزیع شد که ارزش ریالی 
این بسته ها 300 تا400 هزار ریال بوده و برای بازه 

زمانی حدود یک ماه خانوارها کفایت می کند.
سرپرســت معاونت امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در این باره می گوید: پس از 
سفر رییس جمهور به سیستان و بلوچستان طرح 
نذر آب برای بهبود شرایط 5 هزار خانوار محروم این 
استان آغاز شد ، در این طرح که به صورت سراسری 
اجرایی شده تالش شده اســت تا زیر ساخت های 

مورد نیــاز و تانکــر آب و خریــد آب معدنی برای 
آبرسانی به روســتاها تامین شود.محمد هاشمی با 
بیان اینکه مردم اصفهان نیــز همچون مردم دیگر 
استان های کشور برای مشــارکت در طرح نذر آب 
همکاری خوبی داشــته اند می افزاید: این طرح تا 
پایان شــهریور ماه ادامه خواهد داشت. وی ادامه 
می دهد: با توجه به اینکه همه کمک های مردمی 
در حســاب متمرکز جمع آوری می شود نمی توان 
میزان کمک مردم استان اصفهان برای طرح »نذر 

آب« را رصد کرد. اگرچه اجرای موفق طرح کمپین 
نذر آب در سیســتان و بلوچســتان ســبب شد تا 
روستاهایی از استان خراسان جنوبی نیز زیر پوشش 
این طرح قرار گیرند تا اندکی از مشکالت حاصل از 
خشکسالی در این مناطق کاهش یابد اما آن چه در 
این میان حائز اهمیت است این که جمعیت هالل 
احمر به تنهایی نمی تواند قادر به حل مشــکالت 
خشکسالی باشد و باید  پای نهادها و دستگاه های 

مسئول در این زمینه باز شود.

محمد درویش، فعال محیط زیست در این باره می 
گوید: اجرای کمپین نذر آب نمی تواند حالل بحران 
بی آبی در کشور باشد ولی می تواند مردم را نسبت 
به مدیریت خردمندانه مصرف آب حساس کند، از 
این رو باید تالش کنیم تا مردم با این کمپین بیشتر 
آشــنا شــوند و باور کنند که ضمن صرفه جویی و 
مدیریت مصرف  می توانند به میزان یک بطری آب 
به هموطنان گرفتار در کابوس بی آبی یاری برسانند 
باعث کاهش چالش های ناشی از خشکسالی شوند.

پویشی برای زندگی

مدیرکل زندان های استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه زندان 
خمینی شهر با بیان این که زندان بانی از مشقت بارترین کارهاست 
و زندان بان با ســختی های زیادی روبه رو اســت که قابل مقایسه 
با دیگر شغل ها نیســت، اظهار کرد: هر چه ما در سازمان زندان ها 
داریم به لطف شهید الجوردی است و روش هایی که اکنون استفاده 
می شود از ابتکارات، اقدامات و اهداف این شهید بزرگوار است.اسدا... 

گرجی زاده با اشاره به اینکه کار اصالح و تربیت آسان نیست، اضافه 
کرد: زندان های اســتان با کمبود نیرو و کمترین امکانات مواجه 
هستند، آمار زندانیان 4 برابر میزانی است که باید در زندان ها داشته 
باشیم، برای اصالح و تربیت اصولی هم باید یک چهارم این آمار را 
داشتیم، زندان بان ها با شــرایط موجود کار می کنند و زندان بانی 
می تواند فعالیــت اصالحی انجام دهد که با زندانی آشــنایی پیدا 

کرده و نســبت به خانواده زندانی دغدغه مند شود.وی خبر داد: 2 
هزار و 400 نفر زندانی حافظ قرآن، هزار و 500 نفر زندانی در حال 
تحصیل، ۹ هزار و 700 نفر زندانــی حرفه آموز و 7 هزار و ۶00 نفر 
زندانی شاغل در زندان های استان اصفهان وجود دارد و اداره کل 
زندان های استان اصفهان با برنامه هایی که داشته توانست رتبه برتر 

در امر اصالح و تربیت زندانی را در سطح کشور کسب کند.

مدیرکل زندان های استان طرح کرد:
کسب رتبه برتر اصالح و تربیت زندانیان کشور توسط اصفهان

وقتی  کابوس بی آبی جریان ساز یک حرکت می شود؛

بازی آنالین برای 
نوجوان اصفهانی 

دردسرساز شد

رییس پلیس فتای اصفهان:

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به طور قطع عدم رعایت 
مالحظات اخالقی و سوء رفتارها در جامعه پزشکی بیش از عموم جامعه 

نیست و قطعا پزشکان هم جزئی از کل جامعه هستند.
طاهره چنگیز در جلســه ای به مناسبت روز پزشــک اظهار داشت: 
پزشکان را باید جزو مردم دانســت و زمانی که یکسری از برخوردها و 
رفتارها در تمام الیه های جامعه درونی می شود، قطعا جامعه پزشکی 
از این امر مستثنی نیست و این موضوع خود را نشان می دهد و برای 
همگان قابل مشــاهده اســت.وی با بیان اینکه به طور کامل از وضع 
حاکم بر جامعه پزشــکی رضایت صد در صدی نداریــم، ادامه داد: بر 

پایه مشــاهدات عینی و بازخوردها و نیز با توجه به جلســات ارزیابی 
مشکالت و شکایات باید دانست که عامه پزشکان مالحظات اخالقی 
را رعایت می کنند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
این در حالی است که غالبا در ســطح جامعه شاهدیم که بداخالقی و 
برخی رفتارهای نامناســب پزشــکان بیش از خوبی های آنها در بین 
مردم منعکس می شود، افزود: به واســطه بعضی از رفتارهای عینی 
موجود که مصداق رعایت اخالق پزشــکی و اســتانداردهای رفتاری 
است، اصول اخالقی در جامعه پزشکی باید ارتقا یابد.وی با بیان اینکه 
بر پایه تغییر نگرش مردم و انتظارات عامه افراد جامعه انتظار می رود 

که رویه معمول و سابق در حوزه پزشکی تغییر و تعدیل شود، گفت: در 
بسیاری از کشورها شاهدیم که مالحظات اخالقی پزشکی از چارچوب 
ها و مالحظات مذهبی جداست.چنگیز ادامه داد: رازداری، ارزش قائل 
شدن برای کرامت انسانی بیمار و احترام به حق انتخاب و اختیار او در 
آموزه های اسالمی از ارزش های اخالقی در حوزه پزشکی است.وی با 
بیان اینکه پزشکان باید پزشکی را شغل ندانند و بدانند که پزشکی را 
حرفه و پیشه خود ساختند، اعالم کرد: پزشکی شغل نیست چون نباید 
به دید درآمد به آن نگریست بلکه یک حرفه است که ارزش های انسانی 

و اجتماعی خودنمایی کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
سوء رفتارهای جامعه پزشکی بیش از عموم جامعه نیست

اخبار

سمیه مصور
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کودکان را مجبور به غذا خوردن نکنید
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
آلبالو : یک لیوان، آب : 2 لیوان، عسل : مقداری

طرز تهیه: 
ابتدا  آلبالوها را خوب بشــویید و هســته و چوب آن را جدا کنید. در یک قوری 

مناسب یک لیوان آلبالو و 2 لیوان آب ریخته و آنها را روی شعله مستقیم گاز با حرارت 
باال قرار دهید تا آب جوش بیاید. زمانی که آب خوری جوش آمد زیر گاز را کم کنید و یک 

دستگیره یا دم کنی روی در قوری قرار دهید و بگذارید تا برای 20 دقیقه چای آلبالو خوب 
بجوشد.بعد از گذشت 20 دقیقه و جوشــیدن چای آلبالو قوری را با درپوش داخل فر یا روی 
سماور بگذارید و 15 دقیقه اجازه دهید تا خوب دم بکشد.چای آلبالو آماده را با عسل ، قند ، 

شکر یا نبات میل بفرمایید.

چای آلبالو 

یادداشت های یک مشاور

احساسات خود را بیان کنید
در  روابط صمیمی اگر دلخوری ،ناراحتی یا هرچیز دیگری پیش آمد به طرف مقابل احســاس خود را 
بگویید؛  البته فقط احساسات،  نه قضاوت هایتان  را چون اگر دیگران را متهم کنید این دو حالت پیش 
می آید: یا حمله می کنند یا در الک دفاعی خود فرو می روند.وقتی تصمیم گرفتید احســاس خود را 
بیان کنید اگر در مورد خودتان صحبت کردید به احتمال زیاد  احساس تان را بیان می کنید؛ اما اگر در 
مورد طرف مقابل صحبت کردید، احتماال  اتهام وارد می کنید.بعد از این مرحله شاید برای بررسی علت 
مجبور شوید خود افشایی داشته باشید این مرحله را فقط برای کسانی انجام بدهید که آنقدر صمیمی 

هستید که از نقاط ضعف شما  استفاده نمی کنند.

مهم ترین چالش طبابت در ایران؛

خط فقر پزشکان چند میلیون است؟ تصور ما از پزشــک یا به قول معروف، آقا یا خانم دکتر، فردی پولدار و 
بی دغدغه است که هر روز می رود مطب و چند بیمار را ویزیت می کند. 
در حالی که تصورات ذهن ما، با واقعیت های پزشکی تفاوت دارد.در 
سال های خیلی دور، زمانی که پول نقد دست مردم کمتر دیده می شد 
و از کارتخوان خبری نبود، مردم برای جبران زحمت پزشک، هدایایی 
به جای پول اهدا می کردند که اغلب پزشکان نیز با روی گشاده آنها را 
می پذیرفتند؛ البته این شرایط، اغلب در روستاها و شهرهای خیلی 
کوچک مرســوم بود؛ اما هرچه بود، مردم از طبیــب راضی بودند و 
طبیب هم از اینکه مردم از او راضی بودند، خوشحال بود.حاال شرایط 
فرق کرده، علم پزشکی پیشرفت کرده و تعداد پزشکان و تخصص ها 
زیاد شده اســت. قبال، این طور نبود که برای هر عضو بدن یک پزشک 
متخصص وجود داشته باشد و اغلب پزشــکان در سطح پزشک عمومی 
خدمات ارائه می دادند و بعضا در شــهرها، جراحان مشغول کار بودند؛ اما، 
امروزه با پیشرفت و توسعه علم پزشکی، شــاهد انواع تخصص های پزشکی 
هستیم و همین مسئله باعث شده، تعداد مطب ها افزایش یابد و پزشکان مجبور 
شوند با یکدیگر رقابت داشته باشند.در این بین، پزشکان عمومی را باید از مظلوم ترین 
گروه های پزشکی در کشور دانســت که به رغم نقش ارزنده ای که در تامین 
سالمت مردم بر عهده دارند، اما آنطور که باید در برنامه های سالمت 
کشور، مورد توجه قرار نگرفته اند. به طوری که برنامه 
پزشــک خانواده که می بایست به واسطه 
پزشکان عمومی اجرا شود، هنوز با 
چالش ها و مشکالتی دست و 
پنجه نرم می کند که باعث 
شده این برنامه از قالب 
پایلوت خارج نشــود. 
در نتیجه، پزشکان 
عمومــی معطــل 

تصمیم گیری های متولیان سالمت برای تعیین تکلیف برنامه 
پزشک خانواده هستند.

مهم ترین چالش طبابت در ایران
به مناسبت زادروز شیخ ابوعلی سینا و  روز پزشک، دکتر ایرج 
خسرونیا، رییس جامعه پزشــکان متخصص داخلی ایران، به 
چالش های طبابت در ایران و مشــکالت پیش روی جامعه 
پزشکی اشاره کرد و گفت: مشــکلی که در حال حاضر وجود 

دارد، این است که پزشکان ما احترام 50 سال قبل را ندارند. حرمت جامعه پزشکی به 
دالیل عدیده از بین رفته و دیوارهای حرمت بین پزشک و بیمار فرو ریخته است.وی 
در توضیح اینکه چرا حرمت جامعه پزشکی تضعیف شده است، افزود: چون مسئولین 
به پزشکان احترام نمی گذارند. در گذشته این احترام متقابل بود، پزشک، برای معاینه 
بیمارش، وقت کافی می گذاشت و در عین حال، انتظار پول هم نداشت؛ اما، حاال طوری 
شده که پزشــک را با چاقو می زنند. بنابراین، مهم ترین چالش پیش روی طبابت در 
کشــورمان، عدم حرمت جامعه پزشکی است.خســرونیا ادامه داد: این بی حرمتی به 
جامعه پزشکی، از البه الی صحبت ها و مصاحبه های برخی مسئوالن، از سریال ها و 

فیلم ها و... نشأت گرفته است.
مظلوم ترین گروه پزشکی

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در پاسخ به این سوال که محروم ترین 
گروه پزشکی در کشور کدام پزشکان هســتند، گفت: پزشکان عمومی، چون بعد از ۷ 
سال تحصیل دانشگاهی، نه درآمدی دارند و نه شغلی که بخواهند امرار معاش کنند. 
در نتیجه، مجبورند که حرفه طبابت را کنار بگذارند و سراغ شغل دیگری بروند و این 
موضوع، به ممکلت آســیب می زند.خســرونیا در توضیح این پرسش که چرا چنین 
شرایطی برای پزشکان عمومی کشورمان به وجود آمده است، اظهارداشت: چون تقسیم 
کار به درستی انجام نشده است، در حالی که در خیلی از مراکز و روستاها و شهرهای دور 
افتاده به پزشک نیاز داریم؛ اما از پزشکان عمومی استفاده نمی شود. در سایر کشورها، 
پزشــکان عمومی در مدارس نیز حضور دارند که متاسفانه ما حتی در مراکز بهداشت 

روستایی و شهرهای کوچک، به طور دائم پزشک نداریم.
کدام پزشکان بیشتر دیده می شوند

رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در پاسخ به این سوال که کدام پزشکان 

در چشم مردم بیشتر دیده می شوند، گفت: آن دسته از پزشکانی که تبلیغ می کنند 
و بیشتر در رسانه ملی حضور دارند. در حالی که پزشکان خیلی با سواد و مجرب داریم 
که نمی خواهند در تلویزیون حاضر شوند؛ اما به لحاظ تبحر و علم پزشکی، بهتر از آن 
پزشکانی هستند که مدام جلوی چشم مردم هستند.به گفته خسرونیا، وسایل ارتباط 

جمعی، نقش مهمی در چهره برخی پزشکان دارد.
خط فقر جامعه پزشکی

وی در پاسخ به این سوال که آیا خط فقر برای جامعه پزشکی وجود دارد یا خیر، افزود: 
خط فقر یعنی اینکه درآمد کمتر از ۴ میلیون تومان نداشــته باشیم. در حالی که یک 
پزشک عمومی که 15 سال پیش بازنشسته شده و امکان طبابت دوباره ندارد، با حقوق 
1.5 تا 2 میلیون تومان زندگی می کند؛ یعنی او زیر خط فقر است.خسرونیا ادامه داد: 
خیلی از پزشکان هستند که درآمد زیر خط فقر دارند، اما فقط 5 درصد جامعه پزشکی 
از درآمد باالیی برخوردارند و بین 50 تا ۶0 درصد جامعه پزشکی به زور خرج زندگی 
خودشــان را تامین می کنند.به گفته رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، 
خیلی از مردم تصور می کنند که همه ویالها و برج ها برای پزشکان است، در حالی که 

چنین تصوری اشتباه است.
راهکار بازگشت به جایگاه واقعی جامعه پزشکی

خسرونیا، تنها مسیر بازگشت جامعه پزشکی به جایگاه واقعی خودش را، قطع رابطه 
مالی پزشــک و بیمار عنوان کرد و افزود: باید این رابطه مالی و پولی بین پزشــک و 
بیمار قطع شــود و بیمه ها، پرداختی به پزشــکان را متقبل شــوند. اما، در کشور ما 
نمی توان امید وار بــود که چنین اتفاقی بیفتد، چون خیلی از مســائل وجود دارد که 
 اجازه نمی دهد این اتفاق شــکل بگیــرد و این رابطه مالی بین پزشــک و بیمار قطع

 شود.

پریسا سعادت

رییس شبکه دامپزشــکی نهبندان گفت: از ابتدای امسال 15 نفر شتر مبتال به 
بیماری بروســلوز در شهرستان نهبندان شناســایی و از چرخه مصرف انسانی 
حذف شدند.وی افزود: با توجه به ضرورت ردیابی سریع بیماری های مشترک 
بین انسان و دام، نظیر بیماری بروسلوز)تب مالت( در دامداری های شهرستان 
و با هدف انتشار نیافتن این بیماری در جمعیت انسانی و کاستن از ضایعات آن، 
طرح پایش و رصد بیماری های مشترک و حذف دام های مبتال در دامداری های 

شهرستان نهبندان از ابتدای امسال اجرا شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای امســال 1۶۷0 نفر شتر در 3۴ واحد شترداری، مورد 
خونگیری و آزمایش بروسلوز قرار گرفتند که تعداد 15 نفر شتر به عنوان راکتور 

مثبت بروسلوز شناسایی و از چرخه مصرف انســانی حذف شدند. وی با اشاره 
به اینکه باکتری بروســال در انواع مختلف شیر، خامه و پنیر تازه برای دوره های 
زمانی متغیر زنده باقی می ماند، افزود: متاســفانه توزیع کنندگان شیر شتر به 
مردم توصیه می کنند شیر را نجوشانید که خاصیت شیر از بین می رود در حالی 
که جوشاندن شیر موجب نمایان شدن نشانه های فساد نهفته در شیر می شود.

وی با بیان اینکه گرم کردن شــیر شــتر در خواص آن تاثیر منفی ندارد، ادامه 
داد: حتی اگر شیر خام دچار فساد نشده باشــد به دلیل عدم پاستوریزه بودن 
 با ریســک فاکتور بســیار باال حاوی عوامل انتقال تب مالت به مصرف کننده

 است.

هشدار به مصرف کنندگان شیر شتر
در رژیم های غذایی حاوی کربوهیدرات های تخمیر شده،دو نوع ماده به نام های 
بتاگلوتان و اینولین موجب کاهش وزن می شود.مصرف این نوع کربوهیدرات ها 
باعث تولید بیشتر هورمون کنترل اشتها شــده و به فرد احساس سیری طوالنی 
مدت می دهد.مارچوبه، جزو غذاهایی است که در فرآیند هضم غذا تاثیر فراوانی 
دارد ،این گیاه منبع اینولین؛ فیبر ویژه ای است که به افزایش باکتری های خوب 
روده کمک می کند و باعث هضم موثرتر غذاها می شود. موز، سرشار از پتاسیم و 
ویتامین ب ۶ است که باعث افزایش تولید سروتونین در مغز می شود،به طوری که 
مصرف آن با کاهش استرس و اضطراب رابطه دارد. مصرف پیاز هم راهی طبیعی 
برای کاهش وزن و چربی اضافی بدن است. این ماده خوراکی حاوی اسانس های 

مختلف و مواد معدنی  به سرعت سوخت و ساز بدن را باال برده و منجر به کاهش 
وزن طبیعی می شود. همچنین تنها دو وعده روزانه مصرف جو، کلسترول مضر را 
تا بیش از 5 درصد در عرض ۶هفته کاهش می دهد؛ بتاگلوتان موجود در جو باعث 

دفع ال دی ال یا کلسترول مضر از بدن می شود.
آرتیشو یا کنگر فرنگي، داروي الغري است از تمام قسمت های این گیاه مي توان 
براي تهیه انواع ساالدها و غذاها استفاده کرد، شیره برگ آرتیشو یا کنگر فرنگي 
داراي امالح معدني مختلف و سینارین است و مصارف درماني فراوان دارد.مصرف 
قارچ تولید و فعالیت سلول های سفید خون را افزایش می دهد. بهتر است این غذا 

به شیوه سالمی پخته شود.

غلبه بر اشتهای بیش از حد با 6 گزینه غذایی

عضو شــورای نظام روان شناسی اســتان اصفهان گفت: باید هرگونه اجبار 
برای کودکان در خصوص غذا خوردن برداشــته شــود و به کودکان در این 
زمینه استقالل دهیم.محسن لعلی با اشــاره به اینکه اختالل در غذا خورن 
کودکان و نوجوانان دلیل بیشترین مراجعات  والدین به متخصصان اطفال و 
غدد است، اظهار کرد: باید توجه داشت که این امر هم ریشه پزشکی داشته 
و هم عوامل روانشــناختی در این زمینه تاثیرگذار است.وی با بیان اینکه بر 
اساس پژوهش های صورت گرفته بین 20 تا ۶2 درصد از کودکان و نوجوانان 
مشــکالت بد غذایی و اختالل در خوردن غذا دارند، ادامــه داد: کودکان با 
امتناع و اجتناب از غذا خوردن ممکن اســت وزن خود را از دســت داده یا 
به وزن مطلوب مورد نظر متخصصان رشد و تغذیه دســت پیدا نکنند. این 
مدرس دوره های تخصصی روان شناسی با بیان اینکه وابسته بودن کودک به 
متخصصان تغذیه از عوامل بد غذا شدن کودکان است، ادامه داد: در این زمینه 
باید هرگونه اجبار برای کودکان در خصوص غذا خوردن برداشته شود و به 
کودکان در این زمینه استقالل دهیم.وی با بیان اینکه افسردگی و اضطراب از 
دیگر عوامل بدغذا بودن کودکان است، ادامه داد: معموال این گروه از کودکان 
دارای خلق و خوی دشواری هستند که از همان ابتدای کودکی بدغذا بوده 
و  اضطراب، افسردگی و مشــکالت روانشــناختی خود را در نوجوانی بروز 

می دهند.لعلی تک فرزند بودن را از علل خانوادگی بدغذا بودن کودکان 
دانست و افزود: سخت گیر بودن خانواده در غذا دادن به کودک  به همراه 

آداب و تشریفات و راحت نگذاشتن کودک برای غذا خوردن از عوامل بدغذا 
اختالل شــدن کودکان اســت.وی در خصوص راهکارهای درمانی 

بدغذایی کودکان اظهار کرد: درمان این اختالالت مبتنی 
بر عوامل سبب شناسی است، چنانچه این عوامل پزشکی 

بوده به طور یقین درمان هم مبتنی بر اصول پزشکی و دارو 
درمانی است. درمان های روانشناختی به شکل مشارکتی و 
با تاکید بر کارکرد والدین است؛یعنی نقش اساسی و فردی 
تاثیرگذار در فرآیند درمان کــودک را  والدین دارند.این 

مدرس دوره های تخصصی روان شناسی تصریح کرد: 
رعایت ســرو غذا در یک زمان محدود، فراهم کردن 
شــرایط راحت برای غذا خوردن کودکان، توجه به 
تغذیه ســالم، اهمیت به ترجیحات غذایی کودکان 

در موارد مطلوب می تواند عامل موثری 
در رشد و افزایش وزن و سالمت آن ها 

باشد.

کودکان را مجبور به غذا خوردن نکنید

چاقی 25 درصد از 
کودکان استان اصفهان

25 درصد کودکان استان اصفهان مبتال به چاقی هستند.
رییس مرکز تحقیقات امنیت غذایی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان ، ورزش و تحرک ، تغذیه مناسب و تغییر سبک زندگی را از جمله 
راه های کاهش وزن بیان کرد.دکتر امانی گفت : الگوی غذایی نامناسب ، مصرف 
بی رویه قند،نمک و چربی، کم تحرکی و شیوه نادرست زندگی از عوامل چاقی و اضافه وزن 
باالست.وی افزود: خطرات ابتال به سکته های قلبی ، مغزی ، مشکالت قلبی و عروقی ، دیابت و فشار 
خون از عوارض اضافه وزن است.گفتنی است؛ نیمی از آقایان و 60 درصد از بانوان استان هم اضافه وزن دارند.

محققان کانادایی توصیه می کنند؛
مصرف شیر در وعده صبحانه موجب کاهش قندخون می شود

مطالعه جدید محققان دانشگاه گلف کانادا نشان می دهد که شیر دارای توانایی کاهش میزان گلوکز خون است.»داگالس گاف«، سرپرست تیم تحقیق، تاثیرات مصرف 
شیر حاوی میزان باال پروتئین را در وعده صبحانه بر میزان گلوکز خون بررسی کردند و دریافتند مصرف شیر در وعده صبحانه موجب کاهش غلظت گلوکز خون 

بعد از صرف ناهار می شود و لبنیات با میزان پروتئین باال در مقایســه با لبنیات با میزان پروتئین عادی بیشتر موجب کاهش غلظت گلوکز خون بعد از 
صرف ناهار می شــود.دکتر گاف در ادامه می افزاید: »بیماری های متابولیکی نظیر دیابت نوع2 و چاقی 

در جهان در حال افزایش هســتند. از این رو باید در تالش برای توسعه شیوه های رژیم غذایی 
برای کاهش ریسک و مدیریت چاقی و دیابت بود.«متخصصان تغذیه همواره بر اهمیت 

صرف یک صبحانه سالم تاکید می کنند و این مطالعه مصرف کنندگان را به 
گنجاندن شــیر در رژیم غذایی روزانه شان و به خصوص در وعده 

صبحانه تشویق می کند.
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اطمینان تاج؛
کیروشمیآید

رییس فدراسیون فوتبال به مانند چند ماه گذشته با 
اطمینان درباره ماندن کی روش در تیم ملی حرف 
زده اســت. تاج به خبرآنالین گفته که برنامه های 
تمرینی تیم ملی در شهریورماه زیر نظر این مربی 
پرتغالی آغاز خواهد شد:»درباره تیم ملی بزرگساالن 
خیلی مشخص از قول من بنویسید اصال نگران تیم 
ملی بزرگساالن نباشید. تمرینات تیم ملی از همان 
دهه اول شهریور که اعالم شده آغاز می شود و تیم 
ملی با آقای کی روش با آمادگی کامل به جام ملت 
های آسیا می رود که ان شاا... اولین قهرمانی اش را 

بعد از 4 دهه به دست بیاورد.«

برانکوعجیبپاسخ
بهیکسوالجالب

اینکه برانکو بعد از چندین سال حضور در فوتبال 
ایران هنوز هم فارســی صحبــت نمی کند، کمی 
عجیب است. سرمربی پرسپولیس سال هاست که 
در فوتبال ایران فعالیت مــی کند اما در این مدت 
هنوز زبان فارســی را یاد نگرفته اســت. در پایان 
بازی پرسپولیس و نفت آبادان یکی از خبرنگاران 

از برانکــو در نشست خبری ســوالی جالب 
نکو پرســید. این خبرنــگار از  ا بر
حضور پرســید: چرا بعد از سال ها 
در ایــران هنوز نمی توانید 

فارســی صحبــت 
کنیــد؟  برانکو هم 
در جــواب گفت: 
مربیانی هســتند 
که قبل تــر از من 

بــه ایــران آمده اند و 
هنوز فارسی صحبت 

نمی کنند.

رئالبهدنبال»امباپه«
رئال مادرید به این نتیجه رســیده جذب هیچ 
یک از ستاره های لیگ برتر فعال ممکن نیست. 
»ایندیپندنت« در گزارشی مدعی شده است 
که رئــال مادریــد در 
تالش خواهــد بود 
تــا در آخریــن 
هفته پنجره نقل 
و انتقــاالت، برای 
جانشینی رونالدو، 
امباپه یــا رودریگو را 

ب  کند.رئــال مادرید کــه به جذب جــذ
بازیکنانــی نظیر صالح، هــازارد و هری کین 
عالقه داشــت، اکنون به این نتیجه رسیده که 
جذب هیچ یک از ســتاره های فعلی لیگ برتر 
در این تابستان میسر نیست و به همین دلیل 
توجه شان را معطوف به دیگر گزینه های ممکن 
کرده اند. ضمن اینکه این رســانه مدعی است 
رئال مادرید نمی خواهد بیش از ۱۲۰ میلیون 
یورو در تابستان ۲۰۱۸ خرج کند و با این رقم 
عمال هیچ یک از ســتاره های لیگ جزیره در 

دست رس نخواهند بود.

وایز:
»هازارد«درچلسیمیماند

دنیس وایز، کاپیتان ســابق چلســی، معتقد 
است که ادن هازارد به این باشگاه وفادار است 
و به رئال مادرید نخواهــد رفت. در چند فصل 
اخیر، همواره شایعاتی 
در مــورد انتقــال 
هــازارد بــه رئال 
منتشــر  مادرید 
شده است. او بعد 
از رقابت هــای جام 
جهانی ۲۰۱۸، اعالم 
کرد که احساس می کند زمان تغییر فرا رسیده 
و به این شایعات دامن زد؛ اما او تا سال ۲۰۲۰ 
با چلســی قرارداد دارد و وایز اعتقاد دارد که 
این ستاره بلژیکی همچنان در استمفوردبریج 
خواهد مانــد. وایز به خبرنــگاران گفت:»فکر 
می کنم هازارد خواهد ماند؛ واقعا این طور فکر 
می کنم. او بازیکن مهمی برای چلســی است 
و برای هواداران هم. برای تیم مهم اســت زیرا 
بازیکنی با کیفیت استثنایی است. هر باشگاهی 

دوست دارد چنین بازیکنانی را حفظ کند« .

پیشنهادردوهلندیستاره
پیوستنبهبارسلونا

»فرانکــی دی یونگ« بــه احتمــال فراوان 
یک فصــل دیگر نیز در آژاکــس خواهد ماند.

از هفته ها پیش نــام فرانکی 
دی یونــگ، هافبک 
۲۲ ســاله باشگاه 
آژاکس به بارسلونا 
لینک شده است 
اما بعید بــه نظر 
می رســد که آبی و 
اناری ها به هدف خود 
دست یابند.در این تابستان، نام های زیادی به 
عنوان گزینه های خرید بارســا در خط میانی 
مطرح شده اند و به فاصله 7 روز تا پایان نقل و 
انتقاالت، باید دی یونگ را در آژاکس ماندنی 

دانست.
او پس از برتری 3-۱ آژاکس برابر دیناموکیف 
در پلی آف لیگ قهرمانان، به »راک «گفت:» 
افتخار می کنم که مورد توجه بارســلونا قرار 
دارم و بدون شک پیوستن به این تیم می تواند 

قدم بزرگی در فوتبالم باشد«.

پایان یک طلسم برای علیپور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در هفته های اخیر صحبت و شــایعه درباره تیــم جدید قدوس 
بسیار بود و حتی در سفر او به اسپانیا تصویری از امضای قرارداد با 
اوئسکا منتشر شد؛ اما مدیران اوسترشوندز این معامله را بی اعتبار 
دانستند و صحبت از فروش قدوس به رن فرانسه کردند. سرانجام 
اما پس از کش و قوس فراوان سامان به آمیان فرانسه پیوست.باید 

دید واکنش اوئسکا به این قرارداد چه خواهد بود.

قدوسبه»آمیان«پیوست

علی علیپور که در فصل گذشته با ۱9 گل زده عنوان آقای گلی را به 07
خود اختصاص داده بود، در فصل جدید تنها یک بار و از روی نقطه 
پنالتی موفق به گلزنی شد. این در حالی بود که او طی هفته های 
دوم، سوم و چهارم در گلزنی ناکام مانده بود.علیپور اکنون با 5 گل 
زده برترین گلزن پرسپولیس در تقابل رو در رو مقابل نفت آبادان 

محسوب می شود.

پایانیکطلسمبرایعلیپور
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در حاشیه

منهای فوتبال

حرف های عادل فردوســی پور در پایان بازی ایران و کره جنوبی 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

فردوســی پور پس از حذف تیم فوتبال امید ایــران از بازی های 
آســیایی یک باره گفت: »ایشاهلل عربســتان هم حذف بشه...« 
البته او اشــاره اش به ایــن بود که حــذف ایران نتیجــه رفتار 
بازیکنــان تیم ملی در برابر میانمار بوده اســت و عربســتانی ها 
هم که همیــن کار غیر فوتبالــی را کرده اند، امیدوار اســت که 

 چوب این رفتارشــان را بخورنــد و از گردونــه رقابت ها حذف
 شوند!

ایــن گفتــه او شــاید خیلی هــا را ســر کیــف آورد؛ امــا در 
 شــبکه های اجتماعــی انتقادهــای زیــادی را تجربــه کرد.

 در روزی که قهرمان چینی، اشک های روی گونه الهه منصوریان 
را پاک کرده بود، این نوع گفته فردوسی پور را بسیاری از کاربران 
توئیتری نقد کردند و آن را گونه ای از گفتارهای ناصحیح معرفی 

کردند که ختم به مرگ بر فالن کشور یا شعارهایی از این دست 
می شود.

البته فردوســی پور بعد از برنامه هم تاکید داشت همان طور که 
درباره تیم ملی ایران گفته، رفتار دو کشور در مسابقات شان در 
تضاد با روحیه جوانمردی در فوتبال بوده اســت و فقط آرزویش 
این بوده است که نتایج فوتبال روی زیبایی هایش رقم بخورد نه 

مهندسی شده.

جنجالیکهعادلفردوسیپوردرفضایمجازیبهپاکرد!

سمیه مصور

با پایــان یافتن ششــمین روز بازی هــای آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، 
ورزشکاران اصفهانی هنوز نتوانسته اند به مدال طالی انفرادی در این 
رقابت ها دست یابند و کسب یک مدال طالی تیمی در رشته کبدی و 
چهار مدال نقره در رشته ووشو و تکواندو حاصل کار آنها تا به اینجای 
رقابت های آسیایی بوده تا تمام چشم ها به درخشش سهراب مرادی، 

ورزشکار اصفهانی تیم ملی وزنه برداری برای کسب مدال طال باشد.
در دومین روز رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، مرجان سلحشوری، 
بانوی پومسه کار اصفهانی با شکست حریفانی از ماکائو، ژاپن و مالزی به 
فینال این رقابت ها راه یافت؛ اما با شکست مقابل نماینده میزبان این 
مسابقات به کسب مدال نقره بسنده کرد تا چراغ مدال اصفهانی در این 

رقابت ها به دست او روشن شود.
زهرا کیانی، دومین ورزشکار اصفهانی بود که در این بازی ها موفق به 
کسب مدال شد، ووشوکار تیم ملی ایران در سومین روز از این بازی ها 
در بخش تالو به مصاف حریفان رفت کــه در نهایت در مجموع دو فرم 
جین شو و چیانگ شــو با امتیاز 4۱/۱9 دررده دوم قرار گرفت و مدال 
نقره هجدهمین دوره بازی های آســیایی را برای ورزش کشورمان به 
ارمغان آورد تا به نخستین بانوی تالوکار ایرانی تبدیل شود که در این 
بازی ها موفق به کسب مدال شده و توانسته نام خود را در تاریخ ووشوی 

ایران ثبت کند.
در پنجمین روز بازی های آسیایی، خواهران منصوریان از کسب مدال 
طال بازماندند. در آخرین روز مســابقات ووشوی بازی های آسیایی در 
بخش ساندا، شــهربانو منصوریان ســانداکار وزن ۶۰- کیلوگرم تیم 
بانوان ایران که برای کســب مدال طال به مصاف »کایی یینگ یینگ« 
از چین رفته بود، با شکست ۲ بر صفر مقابل این حریف از کسب مدال 
طال بازماند.همچنین الهه منصوریان، ملی پــوش وزن 5۲ـ  کیلوگرم 

تیم بانوان ایران برای کسب مدال طال به مصاف »لی  یوئیائو« چینی در 
مبارزه فینال رفت، اما با شکســت مقابل حریف خود به مدال نقره این 
بازی ها بسنده کرد. به  این  ترتیب الهه منصوریان توانست برای دومین 
بار مدال نقره بازی های آسیایی را بر گردن آویزد. الهه منصوریان پیش 

از این مدال نقره و برنز بازی های آسیایی را به دست آورده بود.
در ادامه بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و در ششمین روز تیم ملی 
کبدی بانوان که از رویا داودیان و سمیرا عطاردیان دو بانوی اصفهانی در 
ترکیب خود بهره می برد توانست با شکست تیم هند به مقام قهرمانی 
 این رقابت ها دســت یابد تا اولیــن مدال طالی تیمی ایــران در این

 رقابت ها به نام بانوان کبدی کار ایرانی ثبت شود.
 تیم ملی کبدی بانوان ایران برای رســیدن به فینــال ابتدا در مرحله 

گروهی از ســد تیم های کره جنوبی و بنگالدش گذشتند و با شکست 
تیم ملی تایلند در نیمه نهایی راهی فینال شــدند تا برای کسب مدال 
طــال رودرروی تیم هند قرار بگیرنــد که در این دیــدار بانوان کبدی 
ایران در حالــی که در نیمــه اول  از حریف عقب بودند بــا نتیجه ۲7 
 بر ۲4 تیم هنــد را از میان برداشــتند تا بر ســکوی اول این بازی ها 
بایستند.بررســی نتایج ورزشــکاران اصفهانی در پایان ششمین روز 
بازی های آسیایی نشــان می دهد که تا اینجای رقابت ها تنها بانوان 
نصف جهان بوده اند که موفق به کســب مدال شــده اند و ورزشکاران 
مرد در این زمینه ناکام مانده اند و هیــچ یک از یک آقایانی که تا پایان 
 ششمین روز، رقابت های خود را برگزار کرده اند نتوانسته اند به مدال

 دست یابند.

تمام مدال ها در قبضه بانوان
یک طال و چهار نقره، حاصل کار ورزشکاران اصفهانی تا پایان ششمین روز بازی های آسیایی؛

  عکس روز

داستان جالب عجیب ترین لباس فوتبال جهان
هفته گذشته و در جریان بازی روســتوف، یکی از هواداران این تیم در استادیوم برای حمایت از 
تیمش فرش خانه خود را نیز به استادیوم آورده بود و حاال این باشــگاه روسی با الهام گرفتن از 
طراحی این فرش سنتی، لباس چهارم خود را به این شکل طرح ریزی کرده که به شدت هم مورد 
توجه قرار گرفته اســت.با وجود  طراحی عجیب، این لباس مورد توجه هواداران روستوف قرار 
گرفته و تا به حال 5۰۰ سفارش از این طرح 3۰ پوندی )۲5۰۰ روبل واحد پول روسیه( از سوی 
هواداران داده شده است؛ طرحی که البته بعید به نظر می رسد باشگاه روستوف هیچگاه آن را در 

زمین فوتبال استفاده کند.

گالیه حسینی؛ 
کرارفحاشیمیکرد

سیدجالل حسینی در جریان دیدار مقابل نفت آبادان بارها با کرار جاسم، هافبک عراقی حریف که زمینه ساز 
تک گل این تیم بود به درگیری لفظی پرداخت و نسبت به رفتارش معترض شد.کاپیتان پرسپولیس در پایان 
بازی با اشاره به رفتار ناشایست کرار گفت: »طی هفته های اخیر اتفاقات زشتی روی سکوها رخ داده که با واکنش 
مناسب اهالی ورزش همراه شد. همه در این مدت خواستار این شدند تا ورزشگاه ها از این اتفاقات زشت دور و 
پاک شود. هیچ کس دوست ندارد مورد بی احترامی قرار بگیرد. من درگیری لفظی با کرار نداشتم و فقط در چند 
مرحله از او خواستم تا از الفاظ زشت استفاده نکند. به وقتش کامل حرف خواهم زد. اما خیلی زشت است که 
یک بازیکن در کنار برخی هواداران که من البته حساب آنها را از هواداران اصیل آبادانی جدا می دانم این چنین 

داخل زمین به فحاشی بپردازد.«

یزله »جهانی«؛ 
شادیویژه

میالد جهانی پس از گل زنی به پرسپولیس به شکلی سنتی جشن شــادی گرفت. در نیمه اول دیدار دو تیم 
صنعت نفت آبادان و پرســپولیس میالد جهانی روی پاس خوب جاســم کرار موفق به ثبت اولین گل بازی 
شــد.جهانی پس از این که  پاس کرار را دریافت کرد، بالفاصله به توپ ضربه زد که بیرانوند به گمان این که 
این بازیکن قصد ارسال پاس دارد، اشتباه کرد و گل اول زردپوشان آبادانی به ثمر رسید.جهانی که در مقابل 
استقالل خوزستان هم موفق به ثبت اولین گل خود در لیگ هجدهم شده بود، در مقابل پرسپولیس دومین 
گل خود را در هفته پنجم به ثمر رساند تا بهانه خوبی برای یزله رفتن به همراه هم تیمی های خود داشته باشد. 
یَزله یا هوسه یکی از گونه های رایج موسیقی محلی جنوب ایران است. یزله به وسیله گروهی از خوانندگان غیر 

حرفه ای اجرا می شود و فقط با دست زدن همراه است.

نایب رییس هیئت ورزش های رزمی 
اصفهان خبر داد:

کیکمسابقاتبرگزاری
بوکسینگکشوریدرشهرضا

نایب رییس هیئــت ورزش های رزمی اســتان 
اصفهان از برگزاری مســابقات کیک بوکسینگ 
IKO و فول کنتــاک بانوان قهرمانی کشــور در 
شــهرضا خبر داد.زینب رســتمی اظهــار کرد: 
مسابقات کیک بوکســینگ IKO و فول کنتاک 
بانوان قهرمانی کشور با حضور بیش از ۱۸۰ فایتر 
از سراسر کشور در سالن شهید طحانی شهرضا 
برگزار می شود.وی افزود: این رقابت ها در 4 رده 
ســنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
در 3 اســتایل هنر های فردی، الیــت کنتاک و 
فول کنتاک برگزار می شــود.نایب رییس هیئت 
ورزش های رزمی اســتان اصفهان در آخر بیان 
کرد: رقابت های کیک بوکسینگ IKO قهرمانی 
کشور آغاز شده  و بانوان رزمی کار از سراسر کشور 
برای به دست آوردن مدال های طال، نقره و برنز 
 و کسب سکو های اول تا ســوم به رقابت خواهند

 پرداخت. 

ورزشدنیایاز»جاورمهسا«
قهرمانیخداحافظیکرد

مهسا جاور، بانوی روئینگ سوار ایران، بازی های 
آسیایی اندونزی را آخرین تورنمنت خود عنوان 
کرد و از تصمیمش بــرای خداحافظی از دنیای 
قهرمانی خبر داد.مهســا جاور که مــدال نقره 
روئینــگ چهارنفره زنان در بازی های آســیایی 
اندونزی را به گردن آویخت، اعالم کرد که دیگر 
تصمیم ندارد در مسابقات حضور یابد و می خواهد 
برای خانواده و زندگی شخصی خود وقت بگذارد.
جاور که تجربه حضــور در المپیک ریو را نیز در 
کارنامه اش دارد به طور کامل از زندگی قهرمانی 

خداحافظی کرد.

علیزادهکیمیاازدواج
باملیپوشوالیبال

کیمیا علیزاده و حامد معدنچی به جمع زوج های 
ورزشکار ایرانی اضافه شــدند.کیمیا علیزاده با 
انتشار عکسی در اســتوری اینستاگرامش خبر 

ازدواجش را تایید کرد. 
دارنده مدال برنز المپیک که به دلیل مصدومیت 
بازی هــای آســیایی را از دســت داده با حامد 
معدنچی ملی پوش والیبال ایــران ازدواج کرده 
تا آن ها هم به جمع زوج های ورزشــکار ایرانی 

بپیوندند.

آگهی مزایده 
) مرحله اول-نوبت دوم (

 شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم ، شصت و ششمین جلسه رسمی مورخ 97/۰۲/۱۱ شورای اسالمی شهر اجاره
 محل های موجود درباغ طوبی از قبیل زمین اسکیت ، پیست دوچرخه سواری و محل کانکس اغذیه فروشی را از طریق مزایده عمومی 

به افراد یا شرکت های واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53۲4۱۰۱۰ 

داخلی ۱۱۶ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند .
بهای فروش اسناد : ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره 3۱۰۰۰۰۲9۱۱۰۰9 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیرقابل استرداد 

می باشد .
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت ۱4:3۰ روز سه شنبه مورخ 97/۰۶/۱3

تاریخ گشایش اسناد : ساعت ۱5:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 97/۰۶/۱4 در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارک ، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند .

ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد .
شماره تماس : 53۲4۱۰۱۰-۰3۱ داخلی ۱۱۶

www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

رحیم جافری – شهردار شهرضا
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 رو نمایی از تجهیزات جدید آتش نشانی
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

معاون شهرسازی و معماری شهردار :
روند اجرای پروژه های 
مشارکتی باید اصالح شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در 
ششمین نشست هم اندیشی معاونان شهرسازی 
مناطق ۱۵ گانــه که در منطقه ۹ شــهرداری 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کــرد: روند اجرای 
پروژه های مشارکتی باید اصالح و قبل از تنظیم 
تفاهم نامه، مباحث شهرســازی در مناطق یا 
حوزه معاونت شهرسازی تصمیم گیری و بر این 

اساس تفاهم نامه امضا شود.
سید احمد حسینی نیا افزود: معاونان شهرسازی 
مناطق باید با برنامــه ریزی صحیح فعالیت ها، 
بتوانند سیاست گذاری های کلی شهرسازی و 
استراتژی های معاونت را مدیریت کنند.معاون 
شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: 
ایجاد دیدگاه نوآورانه و خالقانه در شهرسازی 
و فاصله گرفتــن از نگاه ســنتی، فعالیت های 
شهرداری را همسو با مسیر کالنشهرها می کند.

حسینی نیا گفت: به منظور نظرسنجی از ارباب 
رجوع در ارتباط با عملکرد پرسنل شهرداری، 
اپلیکیشــن و نرم افــزاری روی گوشــی های 
هوشمند در راستای شهرسازی الکترونیک در 
دست طراحی اســت که مدیریت آن بر عهده 
مدیریت شهرسازی الکترونیک و برون سپاری 
واگذار شــده تا مباحث کیفی به خوبی در آن 

مطرح شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری خبر داد:

 رو نمایی از تجهیزات جدید 
آتش نشانی

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان از رونمایی از تجهیــزات جدید آتش 
نشانی در شــهریور ماه خبر داد و افزود: ۱۵۰ 
دستگاه تنفسی PSS۳۰۰۰ با هزینه بالغ بر یک 
میلیارد تومان رونمایی می شود که آتش نشانان 
می توانند فشــار مثبت و منفی این دســتگاه 
تنفســی را در زمان اطفای حریق و با توجه به 
شرایط، تنظیم کنند. همچنین روی این دستگاه 
قابلیت نصب سیستم صوتی و مکالمه ای وجود 
دارد که به آتش نشانان اجازه می دهد در هنگام 
عملیات در حالی که ماسک روی صورت دارند 
با یکدیگر مکالمه کنند.ایمان حجتی ادامه داد: 
این سیستم مکالمه امکان ارتباط یک تیم ۱۰ 
نفره را فراهم می کند و به افراد اجازه می دهد 
تا به راحتی شــرایط محل حادثــه را در حین 
عملیات به یکدیگر اطالع دهند، همچنین در 
شــهریور ماه از نردبان ۴۰ متری آتش نشانی 
اصفهان رونمایی می شود که امکان امدادرسانی 
بسیار بهتر در امداد در ارتفاع را فراهم می سازد.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری مطرح کرد:

حمایت شهرداری اصفهان از 
۳۰۰ مسجد و کانون فرهنگی

معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: از سال ها قبل 
مساعدت به مســاجد در دستور کار شهرداری 
اصفهان قرار داشته و مدیریت جدید شهرداری 
نیز تاکید بر این موضوع دارد.مرتضی رشیدی 
گفت: مدیریت شــهری در صدد اســت کمک 
هزینه ای به هیئت امنای مســاجد در مســیر 
ســاخت و ســازها، بازســازی و احیــای نما، 
وضوخانه ها و ســرویس های بهداشتی داشته 
باشد.وی با اشــاره به میزان کمک شهرداری 
به مســاجد گفــت: از ابتــدای ســال جاری 
تاکنون شــهرداری اصفهان نزدیــک به ۳۰۰ 
مورد کمک نقــدی و غیر نقدی به مســاجد، 
کانون هــای فرهنگــی و ســمن های مردمی 
داشــته که امیدواریم بیش از پیش بتوانیم در 
 کمک به مســاجد، نقشــی تاثیر گذار و فعال 

داشته باشیم.

امام جمعه اصفهان:
هیچ وقت رهبری یک جامعه 

شورایی نبوده است
امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته اصفهان با اشــاره به موضوع امامت اظهار 
کرد: داشتن امام الزم است یا نه و اگر الزم است، 
که باید باشد؟ برخی تعداد معدود گفته اند اصال 
حکومت الزم نیســت و دالیلی را عنوان کرده اند 

که به نظر عاقالنه نیست.
آیت ا... سید  یوســف طباطبایی نژاد در خصوص 
ضرورت وجــود یک حاکم و ســلطان در جامعه 
افزود: حتی ســلطان ظالم از وجــود فتنه های 
همیشگی و نبود سلطان بهتر است، این در گفته 

معصومان)ع( هم وجود دارد.
امــام جمعه اصفهــان گفت: حضــرت علی)ع( 
می فرمایند»بر مسلمانان واجب است بعد از فوت 
حاکم شــان، چه گمراه و چه هدایت شده، ظالم 
یا مظلــوم، هیچ کاری نکنند و قدمــی بر ندارند 

تا این که برای خودشان رهبری انتخاب کنند«.
وی خاطرنشــان کــرد: در ادامــه حضــرت به 
ویژگی های آن رهبر اشــاره می کننــد که باید 
عفیف، عالم، باتقوا، آگاه به قرآن و سنت و مورد 
اجماع آنها باشد و حکم کند بین مردم؛ این گفته 
حضرت امیر)ع( نشان می دهد بقای جامعه بدون 

حاکم غیر ممکن است.
طباطبایی نژاد با اشــاره به نگرش اهل سنت به 
حاکم اذعان داشت: اشتباه اهل تسنن در تعبیر 
»اولی االمر« است که می گویند هرکس امور را در 
دست گرفت بر حق است، یعنی حتی آل سعود 
که به حرام امر می کند و در عید قربان چند نقطه 
از یمن را بمباران کرده و این عیدی مردم یمن را 

داده هم بر حق می دانند.
وی با اشاره به طرح پیشــنهاد رهبری شورایی 
یادآور شــد:در هیچ جای تاریخ و هیچ کشوری 
رهبری جامعه به صورت شــورایی نبوده است، 
زمان موســی و هارون که هر دو پیغمبر بودند، 
موسی رهبر کبیر و زمان امام حسن)ع( و حسین 
هم حضرت مجتبی)ع(، امــام بودند. امام جمعه 
اصفهان با اشــاره بــه مناســبت های این هفته 
عنوان کرد: هفته دولــت را در پیش داریم که به 
دلیل شهادت شهیدان رجایی و باهنر نام گذاری 
شده و جای تســلیت دارد که در مهلت کمی که 
داشتند الگوی دولت ها شدند.وی متذکر شد: امام 
راحل تاکید داشتند که دستاوردها و تالش های 
مسئوالن باید به گوش مردم برسد، در خصوص 
صنعت دفاعی مواردی در پیش از خطبه ها گفته 
شد، با این همه عمق این پیشرفت ها را نمی دانیم؛ 
این که آمریکا از موشــک ما هراس دارد قدرت 

نظامی ما را نشان می دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
نخبه های جوان در اصفهان 
نمونه اتاق عمل تولید کردند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: نخبــه های جــوان در شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان نمونه اتاق عمل و تمام وسایل 
موجود در آن را تولید کرده اند.حسن کامران در 
مراسم تجلیل از پزشکان اظهار داشت: الزم است 
از تولیدات داخلی حمایت شود. در صورتی که از 
این دست مایه ها و تولیدات بومی استفاده نشود 
و تولیدات داخلی را به بــازار عرضه نکنیم قطعا 
نمی توانیم به رشد و توسعه دست یابیم.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه همیشه یار 
بهداشت و درمان بودیم، افزود: به دنبال افزایش 
بودجه در حوزه بهداشت و درمان بودیم و طبق 
بند پ تبصره ۵ بودجه سال ۹۵، ۱۰ هزار میلیارد 

تومان باید به این بخش تخصیص یابد.

شهردار اصفهان در مراســم افتتاح فاز اول خیابان 
آزادگان اظهار کرد: منطقه ۱۳ امروز بیش از گذشته 
نیازمند حمایت شهروندان اســت و حمل و نقل و 
بهبود فضای شــهری دو نیاز اساســی است که در 
این منطقه احســاس می شــود.قدرت ا...نوروزی 
افزود: باید با توجه به عدالت شــهری همه مناطق 
شهر را از امکانات و رفاه برخوردار کرد و بی عدالتی 
ها در توزیع خدمات را از اصفهان محو کرد.شهردار 
اصفهان با اشــاره به احــداث خیابــان آزادگان به 
طول ۴۰۰ متر در دو فــاز ادامه داد:فاز اول  خیابان 
آزادگان با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال، به بهره 
برداری رســید و فاز دوم این خیابان که به خیابان 
قائمیه ختم می شود نیز در دست احداث است و به 
زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.نوروزی 
در ادامه با اشــاره به طرح »بفرمایید موتورسیکلت 
برقی« گفت: با توجه فراهم کردن زیرساخت های 
تسهیالتی برای خریداران موتورسیلکت های برقی 
قرار است پنج هزار موتور برای عرضه به متقاضیان 
وارد اصفهان شود.وی خاطرنشان کرد: موتورسیکلت 
های برقی در کاهش آلودگی هوا بســیار تاثیرگذار 
است در این راســتا تخفیف و وام برای متقاضیان 
این نوع موتورسیکلت ها در نظر گرفته شده است.

شــهردار اصفهان در خصوص تعبیــه جایگاه های 
برق در ســطح شــهر برای این موتورســیکلت ها 
گفت: شــهروندان می توانند موتورســیکلت های 
برقی را در منازل خود شــارژ کنند؛ اما ۵۰ جایگاه 
برای شــارژ این موتورســیکلت ها در سطح شهر 

پیش بینی شده اســت. نوروزی به طرح روز بدون 
خودرو در اصفهان اشــاره کرد و افــزود: این طرح 
پیش از چهارباغ برای نخستین بار در منطقه ۱۳ و 
در خیابان آزادگان اجرایی شد و در کاهش آلودگی 
هوا و روان ســازی ترافیک تاثیر بسزایی دارد.وی با 
بیان اینکه به دنبــال روش نوین برای اجرای طرح 
روزهای بدون خودرو هستیم، تصریح کرد: اجرای 
موفق این طرح ها نیاز به همکاری دســتگاه های 
مختلف و همراهی مــردم با شــهرداری دارد، اگر 
این طرح ها با حمایت های مردمی روبه رو شــود، 
توفیقات زیادی نصیب شــهر خواهد شد. نوروزی 

در پاسخ به این پرسش که در خصوص خودروهای 
هیبریدی دو سرنشــین، باتوجه به بومی بودن این 
طرح، شهرداری چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی موجود نمی توانیم هزینه 
تمام طرح ها را تامین کنیم، بنابراین باید طرح ها را 
اولویت بندی و زیرساخت های اجرای آنها را فراهم 
کنیم، همچنین می توان بخشی از آنها را به بخش 
خصوصی واگذار کــرد.وی در خصوص تاثیر برنامه 
هایی مانند جشــن های نشاطســتان در محالت 
مختلف شــهر اظهار کرد: هدف مدیریت شــهری 
افزایش شور و نشاط اجتماعی در شهر بوده است؛ 

برنامه نشاطســتان در ۱۵ منطقه شــهری و بیش 
از ۲۰۰ محله اصفهان در حال برگزاری اســت که 
می تواند روحیه شهروندان را در مقابله با مشکالت 
افزایش دهد.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه شور 
و استقبال مردم نشانه تاثیر این طرح هاست، افزود: 
قرار است برنامه نشاطســتان را در مناطق مختلف 
شهر اجرا کنیم. برای برگزاری این برنامه ناگزیریم 
یک خیابان را ببنندیم تا مــردم بتوانند از امکانات 
فرهنگی تفریحی شهرداری استفاده کنند، مردم نیز 
باید برای برگزاری این برنامه همکاری کنند.نوروزی 
با بیان اینکه مالک انتخاب خیابان ها برای برگزاری 
روزهای بدون خودرو با حوزه حمل و نقل اســت، 
گفت: البته برای انتخــاب خیابان باید تمام جوانب 
را بســنجیم در واقع باید از نظــر ترافیکی بتوانیم 
 خیابان های موازی را جایگزین تردد شــهروندان 

کنیم.
 شهردار اصفهان در خصوص طرح ممنوعیت تردد 
خودروهای تک سرنشین در یک روز از هفته گفت: 
این طرح در حال حاضر تنها یک نظریه است، باید 
موافقت مراجع مختلف را طی کند و در شورای شهر 
مطرح شــود و با همکاری شــورای ترافیک استان 
و همراهی مردم اجرایی شــود.وی افزود: در حال 
حاضر دو میلیــون خودرو در شــهر اصفهان تردد 
می کند، با این طرح در نظــر داریم خودرو به جای 
تک سرنشــینی با چهار مســافر تردد کند در این 
صورت شاهد کاهش تعداد خودروهای سطح شهر 

خواهیم بود.

افزایش نشاط اجتماعی مهم ترین هدف مدیریت شهری است

شــهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، 6 هزار و ۱۷۵ مرتبه با 
مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند که از مجموع تماس های واصل شده 
دو هزار و ۹۷۷ مورد مربوط به معاونت خدمات شــهری معادل ۵۱ 
درصد، ۲۹۱ تماس معاونت عمران معادل پنج درصد و ۱۲۲ مورد نیز 
ترافیکی شامل  دو درصد از مجموع کل پیام ها بوده است و سایر پیام ها 
به دیگر سازمان ها و ادارات وابسته به شهرداری ارجاع شده است.این 

گزارش حاکی است در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های 
ارجاع شده به مناطق و اقدامات صورت گرفته، پنج هزار و 6۷۳ تماس 
با شهروندان برقرار شده است. طی این هفته اهالی منطقه هشت در 
بین مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان با ۴۸6 تماس بیشترین پیام 
ثبت شــده و اهالی منطقه دو با ۸۳ پیام کمترین تماس را در اداره 
ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان داشتند. کارشناسان اداره 

ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و 
۳۲۵ مورد مشاوره از جمله اطالعاتی درمورد اماکن تفریحی و شماره 
تلفن شهرداری های مناطق ۱۵ گانه و کلیاتی از بسته تشویقی ساخت 
و ساز را به شهروندان ارائه کردند. شهروندان اصفهانی می توانند همه 
روزه به صورت ۲۴ ساعته با ســامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان تماس 

گرفته و مسائل و مشکالت خود را مطرح کنند.

طی هفته ای که گذشت، صورت گرفت
ارائه بیش از ۲ هزار مشاوره به شهروندان از طریق ۱۳۷

شهردار اصفهان: 

مفاد آراء
6/50 آگهی موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر رای شــماره 139760302013000084 مــورخ 1397/05/02 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای امید علی گوگونانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 4317 صادره از فریدونشهر در 
شش دانگ یکباب خانه به مساحت 261/20 متر مربع ، تحت پالک ثبتی 2944 فرعی 
از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
شریعتی، خیابان حافظ، بخش13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای یداله اصالنی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139760302013000086 مورخ 1397/05/03هیات اول موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه متقاضی آقای علی شیرازی موگوئی 
فرزند مختار به شماره شناسنامه 451 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 414/80 مترمربع، پالک 22 فرعی از 268 اصلی مفروز و مجزی شده از 268 
اصلی واقع در فریدونشهر، روستای اسالم آباد، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداری از مالک رسمی آقای مختار شیرازی محرز گردیده است.
3- برابــر رای شــماره 139760302013000098 مــورخ 1397/05/04 هیــات 
اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی دولــت جمهــوری اســالمی ایران بــه نمایندگــی وزارت 
آموزش و پــرورش، اداره کل آمــوزش وپرورش اســتان اصفهان به شناســه ملی 
14002088012 در شــش دانگ یک باب ســاختمان )مدرســه( به مساحت 200 
متر مربع تحت پالک 2 فرعــی از 10 اصلی مفروز و مجزی شــده از 10 اصلی واقع 
در فریدونشــهر، روســتای مازه و هرگان، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشــهر 
 خریــداری مــع الواســطه از مالک رســمی آقای جــواد کیانــی محــرز گردیده

 است.
4-  برابر رای شــماره 139760302013000096 مــورخ 1397/05/04 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش 

وپرورش اســتان اصفهان به شناســه ملی 14002088012 در شش دانگ یک باب 
ساختمان )مدرسه( به مساحت 189/65 مترمربع تحت پالک 145 فرعی از 246 اصلی 
مفروز و مجزی شــده از 11 فرعی از 246 اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای خوش 
بهار)خرسانک(، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای 

رحمان باتوانی محرز گردیده است.
5- برابر رای شــماره 139760302013000097 مــورخ 1397/05/04 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش 
وپرورش اســتان اصفهان به شناســه ملی 14002088012 در شش دانگ یک باب 
ساختمان )مدرسه( به مساحت539/31 مترمربع تحت پالک 14 فرعی از 3 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای مازه ابول، بخش 
13 حوزه ثبت ملک فریدونشــهر خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی احمدی بن 

کمری محرز گردیده است.
6- برابر رای شــماره 139760302013000095 مــورخ 1397/05/04 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید علی میر شاه کرمی فرزند ســید فضل اله به شماره شناسنامه 249 صادره از 
فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 400 متر  مربع تحت پالک 27 
فرعی از 234 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 234 اصلی واقع در فریدونشهر، 

روستای بادجان، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر  خریداری از مالک رسمی آقای 
فضل اله امیر شاه کرمی محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

م الف: 233000 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

ابالغ وقت رسیدگی
6/41 شماره ابالغنامه: 9710106823202649 شماره پرونده: 9709986823200143 
شماره بایگانی شعبه: 970151  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خانم مریم حبیبی فرزند ســعید،  خواهان آقای عباس عالئی طباطبائی دادخواستی به 
طرفیت خوانده خانم مریم حبیبی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 250/733/205 ریال 
مطرح که به این شعبه) استان اصفهان، شهرستان اردستان بخش زواره بلوار جانبازان 
جنب دانشــگاه آزاد زواره دادگاه عمومی بخش زواره( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986823200143 شعبه دادگاه عمومی بخش زواره ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/07/04 ساعت 10 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید 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: 232926شعبه دادگاه عمومی بخش زواره )164 کلمه، 2 کادر( 

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان 
گفت: در ســال تحصیلی جدید، ساختمان پیش 
ساخته جایگزین کانکس هایی می شود که تاکنون 
به عنوان کالس درس اســتفاده می شــد.مدیر 
کل نوســازی و تجهیز مدارس این استان افزود: 

این ساختمان ها با اســکلت فلزی و 
دیوار بتنی در حال ســاخت هستند 
و با نصب این ســازه ها تا ۱۵ مهرماه 
دیگر دانش آموزی در کانکس تحصیل 
نمی کند.  محمد حسین سجاد  اضافه 
کرد: در سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲ و آغاز 
پایه ششم، استفاده از ۱۵۴ کانکس به 
عنوان کالس درس در مدارس استان 

اصفهان آغاز شــد که به مرور تعــداد آنها کاهش 
یافت.مدیر کل نوســازی و تجهیز مدارس استان 
اصفهان افزود: این کانکس هــا در حال حاضر به 
۲۴ عدد کاهش یافته است و کانکس های دیگری 
که در مدارس مانده اســتفاده آموزشی ندارد و از 
آن به عنوان انبار، رختکن و اتاق نگهبانی استفاده 
می شــود.وی اضافه کرد: همچنین ۳۴ کانکس 
غیرمستقل به شــکل کالس درس برای استقرار 
دانش آموزان پایه ششــم در راستای اجرای سند 
تحول بنیادیــن در برخی مناطق اســتان وجود 

دارد که با هماهنگی اداره کل نوســازی مدارس، 
کالس های بتنی جای این کانکــس ها را خواهد 
گرفت. مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان هم گفت: همچنین ۹۲ کانکس 
نیز به صورت غیرآموزشی و در قالب انبار، رختکن 

و کتابخانه وجود دارد.وی یادآور شد: یک کانکس 
نیز بــه شــکل کالس درس در منطقه»حیران «  
شهرســتان فریدونشــهر وجود دارد که به دلیل 
مشکالت جاده ای و نداشتن امکان حمل مصالح 
ساختمانی به منطقه، کماکان از آن به جای کالس 
درس استفاده می شود و چاره دیگری هم نیست.
حمیدی به وجود سه کانکس دیگر برای پایه های 
۴، ۵ و 6 در برخی مناطق صعب العبور استان نیز 
اشاره کرد که در ســال های آینده با اتمام مقطع 

ابتدایی، این کانکس ها هم جمع می شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس اصفهان:

ساختمان های پیش ساخته جایگزین کالس های کانکسی می شود
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در منطقه هشت شــهرداری اصفهان تعداد ۲۳ 
حلقه چاه وجود داشــت که با توجه به شــرایط 
کم آبی در حــال حاضر فقط ۱6 حلقــه چاه در 

منطقه فعال است.

سید رسول هاشمیان با بیان اینکه عمق چاه های 
منطقه هشت،  6۵ متر و ســطحی است، افزود: 
با کمبود منابع آبی و افزایش برداشــت ها، افت 
سطح فشار آب در منطقه هشــت بیشتر از سایر 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان است و با توجه 
به اینکه ماسه دهی چاه های سطحی بیشتر است، 
ماسه ها وارد سیستم آبیاری قطره ای شده و باعث 
گرفتگی لوله ها می شــود.مدیر منطقه هشــت 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به کمبود 
بودجه و افزایش نرخ لوازم آبیــاری قطره ای، در 

صدد تعمیر و اصالح سیستم های قدیمی آبیاری 
 و استفاده مجدد از آنها هستیم.وی کاهش فواصل 
والو رفیوژهــا بــرای افزایش راندمــان آبیاری 
همچنین کاهش مدت زمان باز بودن والوها را از 
دیگر اقدامات انجام شده برای مدیریت منابع آبی 
عنوان کرد و گفت: یک تانکر ۱۳ هزار 
لیتری و یک تانکر پنج هزار لیتری در 
منطقه هشت شهرداری اصفهان وجود 
دارد که از هر کدام در چند شیفت در 
نقاطی که افت فشار وجود دارد، برای 
آبیاری استفاده می شود.هاشمیان با 
بیان اینکه در منطقه هشت شهرداری 
اصفهان گســترش آبیاری قطره ای برای فاصله 
گرفتن از آبیاری غرقابی انجام شده است، افزود: 
استفاده از گونه های مقاوم به خشکی با نیاز آبی 
کم از دیگر اقدامات انجام شده برای مدیریت منابع 
آبی است.وی اظهارکرد: منطقه هشت شهرداری 
اصفهان با بیش از ۲۷۰ هزار نفر جمعیت کمترین 
سرانه فضای سبز را در بین مناطق ۱۵ گانه شهر 
اصفهان دارد، از این رو در سال جاری توسعه کمی 
پارک ها و فضای سبز منطقه را در دستور کار قرار 

داده است.

مدیر منطقه8 شهرداری اصفهان:

ترمیم سیستم آبیاری منطقه ۸ در حال انجام است
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 امام علی علیه السالم:
 در خوبی ، پیرو باشی ، بهتر از آن است كه در 

بدى ، پیشوا باشی .
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یادداشت

آزاده ابراهیمی

جنگ سختی بین دو کشور درگرفته بود، یکی از آنها که به ظاهر 
پیشرفته تر بودبه این نتیجه رسید که چاره ای جز تسلیم ندارد و 
باید کشــورش را تحویل بدهد ،ولی باز هم برای جبران شکست 
دنبال راه چاره بود.بعد از مدتی به دشمن که اکنون تا پشت دروازه 
رســیده بود پیغام داد که حاضر است کشــورش را بدون جنگ 
ودرگیری بیشتر تسلیم کند و خارج شود. فقط یک درخواست دارد 
و آن اینکه وسایل درون خانه ها را به مدت یک سال از خانه خارج 
نکرده و تغییری در آن ایجاد نکنند.ســران طرف مقابل با تعجب 
فراوان این درخواست را پذیرفتند و بدون مقاوت سرزمین آنها را 
به تصرف خود در آوردند و طبق توافق به عمل آمده بدون تغییر در 
وسایل خانه ها در آنها ساکن شدند.از صبح روز بعد زندگی  عادی 
شروع شد صبحانه را بر خالف رسوم خود روی میز وصندلی هایی 
که آنجا وجود داشت،صرف کردند. سگ صاحب قبلی خانه مشغول 
پارس کردن بود باالخره الزم بود غذای او را به موقع بدهند. لباس 
های موجود در کمد را مورد استفاده قرار دادند شب به جای زمین 
روی تخت خواب موجود در خانه ها خوابیدند و... روزها به همین 
منوال گذشت بعد از یک ســال، مدت قرارداد با کشور مغبون به 
پایان رسیده بود ولی هیچ کس از ساکنان جدید خانه ها وسایل را 
بیرون نیاورد، همه به آن نحو زندگی عادت کرده بودند کم کم نحوه 
زندگی آنها در عقایدشــان هم تاثیر گذاشته بود؛در واقع آن ها به 

مردمان قوم شکست خورده تبدیل شده بودند.

گاهــی فراموش مــی کنیم کــه ســبک زندگی چــه تاثیری 
 در حیات یــک جامعــه دارد و بــدون اینکه به نتایــج انتخاب
 ســبک های مختلفی که برای زندگی وجود دارد فکر کنیم، آنها 
را می پذیریم و خــوش خیاالنه هم با آن ســبک زندگی، عقاید 
مان را هم دنبال می کنیم ولی غافل از اینکه ســبک های زندگی 
موجود در جهان برگرفته از همان ایدئولوژی هستند که آن را به 
 وجود آورده اند و کم کم افراد را به ســمت همان ایدئولوژی سوق

 می دهند.

سبک زندگی؛ عامل پیروزی

جاذبه »تنگه 
کالونک« پشت 
کوه باشت یاسوج

تنگه کالونک در فاصله 30 
کیلومتری جنوب شهرستان 
باشــت و درمجــاورت 
روســتای زیبای امامزاده 
ســیدجالل الدین )حاج 

قلندر(واقع است. 

عکس روز

دوخط کتاب

ممکن اســت آدم دوباره وزن 
واقعی اش را احساس نکند، 
که ایــن خود مــی توانــد در 
آدم های مضطــرب، با تجربه 
و آینده نگر یــا در آنهایی که 
مثل اســتر این قدر امیدوار و 
خوش باور نیســتند، میزانی از 

تردید پدید آورد.

»تصرف عدوانی«
لناآندرشون

عشق بی پاسخ ، آدم را 
سنگین می کند

 وقتــی آدم عاشــق اســت و 
عشــق اش پذیرفتــه شــده، 
راحتــی  احســاس  تنــش 
می کنــد. برعکــس، وقتــی 
عشق بی پاســخ می ماند، تن 
احساس می کند وزنش سه 
برابر شــده اســت. عشق نوپا 
روی لبه باریکی می رقصد. 

پس از اینکه یک زن دانمارکی شغلی با مزایای وسوسه کننده را پیشنهاد 
داده بود، هزاران درخواست از سراســر دنیا به سوی او سرازیر شد.»جوان 
پاول« از طریق فیســبوک اعالم کرده بــود قصد دارد تا فــردی را برای 
نگهداری از 70 گربه در منطقه ای حفاظت شــده در جزیره ســحرانگیز 
»سیروس« یونان استخدام کند.حقوق ماهانه 600 یورو، اقامت در خانه ای 
مجلل در ســاحل دریا با چشــم اندازی خیره کننده، بــه اضافه اتومبیل 
 و معافیــت از پرداخت قبض آب و بــرق خانه از جمله مزایای این شــغل

 بود.

استقبال از شغلی عجیب در جزیره یونانی

 با اجرای طرح چین تا سال ۲0۳0 میالدی یک خط ریلی زیردریایی بین 
چین و تایوان کشیده خواهد شد.این خط ریلی زیر دریایی ۱۳۵ کیلومتر 
طول خواهد داشــت و ترن های آن می توانند تا ۲۵0 کیلومتر در ســاعت 
سرعت داشته باشند.از این طرح به عنوان یکی از سخت ترین اقدامات فنی 
و مهندسی قرن ۲۱ یاد می شود که اجرای آن کاری بسیار دشوار برای چین 
خواهد بود.این تونل ســه و نیم برابر تونل ۳7 کیلومتری بریتانیا - فرانسه 
است که ساخت آن 6 سال طول کشید و ۱۳ میلیارد و ۹۹0 میلیون دالری 

هزینه داشت. 

طوالنی ترین تونل دنیا در کجا ساخته می شود؟

عمل تحسین برانگیز یک میلیونر چینی، سوژه رسانه ها شده است. »ژونگ 
کونک رانگ« که یک تاجر موفق در شــهر »چونگ کینگ« چین است به 
عنوان میلیونری که آشغال خیابان ها را جمع می کند، شناخته می شود. او 
هر روز و در اوقات فراغت خود با پوشیدن یک کاور و دستکش مخصوص به 
پاک کردن آشغال از خیابان می پردازد.این مرد ۵۲ ساله سه سال پیش در 
آغاز سال نوی چین و در سفر خود به همراه خانواده اش به استان »هاینان« 

در جنوب چین جمع کردن آشغال را شروع کرد. 

میلیونری که آشغال جمع می کند

کلینیک نازایی و ناباروری اصفهان ، افتخاری دیگر در نصف جهان

چند بیتی از یک غزل به مناسبت روز پزشک

گرت هوای رسیدن به وصل دلدار است
بدان که راه رسیدن به دوست دشوار است 

طواف کعبه ی دل،خالصانه باید کرد
که حج اکبر و اکمل ،رضای بیمار است

به نیم شب که به خوابند،مردمان دگر
برای راحت مردم،طبیب بیدار است

اساس خدمت اگر،قصد قربتی باشد
خلوص کار تو را،لطف حق خریدار است

کمر به خدمت اگر بسته ای،حاللت باد
دعای زنده دالن را،که نقد بازار است

نگاه تازه به اسرار عشق کن ، ساعی
به کار طب ،اگرت بوعلی جلودار است

) اسدکالنتری»ساعی« (

روز اول شــهریورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا، ســتاره پرفروغ عرصه طب در 
ایران ، روز پزشک نامیده شــده اســت. در دنیای امروز کمتر ملتی است که به مفاخر 
گذشــته خود توجه نکند زیرا یکی از عالئم حیات و زنده بودن ملت ها توجه داشتن به 
مفاخر گذشته فلســفی، علمی، فرهنگی، ادبی، سیاســی، اجتماعی و ملی آنهاست که 
با وجود ســیر زمان و وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل بــرای آیندگان به میراث 
 گذ اشــته  شــده که باید آن را گرامی داشــت و در جهت بارور کــردن آن تالش کرد.

به همین مناسبت برآن شدیم تا مصاحبه ای بایکی از پزشکان حاذق عصر حاضر که باعث 
افتخار ایران و به خصوص اســتان اصفهان در زمینه باروری و ناباروری است و خدمات 
شــایانی را به زوج هایی که در حسرت در آغوش کشــیدن فرزند ، درد و رنج فراوانی را 
متحمل شده اند، داشته باشیم . او یکی از پایه گذاران مرکزتخصصی باروری و ناباروری 
اســتان اصفهان اســت ؛ این مرکز نه تنها پذیرای زوج های نابارور اصفهانی است بلکه 
مراجعاتی از سراسر کشور، کشورهای عربی و حاشــیه خلیج فارس و البته کشورهای 
اروپایی دارد و جزو آن دســت از مراکز ناباروری اســت که اغلب خدمات مربوط به این 
مشکل از تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمک و انتقال به داخل رحم)ICSI( گرفته 
تا اهدای جنین و اجاره رحم هم در این مرکز صورت می گیرد. حدود ۲6 سال از خدمت 

رسانی این مرکز می گذرد و روزانه پذیرای بیش از صدها زوج نابارور است.
دکتر سید اســداله کالنتری، متخصص زنان و نازایی در خصوص سابقه و خدمات این 
کلینیک گفت : مرکز باروری و ناباروری اصفهان جزو اولین مراکزدرمان ناباروری در ایران 
است که درسال ۱۳7۲تاسیس شد  و فقط مختص زوج های نابارور اصفهانی نیست، از 
سراسر کشور، کشورهای عربی خلیج فارس و زوج هایی از کشورهای اروپایی به این مرکز 
مراجعه می کنند. تعداد زیادی از این افراد ایرانیان مقیم آمریکا، سوئد و اتریش هستند 
که به دلیل هزینه های سنگین درمان ناباروری در این کشورها به ایران می آیند. در مرکز 
  )ICSI(ناباروری خدمات از تزریق مستقیم اسپرم به داخل تخمک و انتقال به داخل رحم
همچنین اهدای جنین و اجاره رحم انجام می شود.میکرواینجکشــن یا تزریق اسپرم 
داخل تخمک )ICSI ( ، بیشترین روش استفاده شــده در این مرکز بویژه برای درمان 
ناباروری مردان است. در این روش اسپرم در محیط آزمایشگاه داخل یک تخمک تزریق 
و به داخل رحم منتقل شده، به دنبال آن لقاح و تقسیم سلولی انجام و جنین تشکیل می 
شود. شانس لقاح در این روش بین ۵0 تا 70 درصد و شانس جنین گذاشتن بین ۳0 تا 40 
درصد است. البته برای درمان زوج های نابارور ابتدا از روش میکرواینجکشن استفاده می 
شود ، در صورت عدم موفقیت در روش میکرو از روش لقاح آزمایشگاهی و انتقال جنین 
به داخل رحم )IVF( استفاده می شود. فعال سازی مصنوعی تخمک نیز روشی است که 
با همکاری پژوهشگاه رویان و یک گروه فرانسوی به دست آمده است.یکی از افتخارات 
دیگر مرکز ناباروری اصفهان این اســت که برای اولین بار در کشور موفق به انجام روش 
جداسازی اسپرم بر اساس حرکت میکروفیلوئیت شده است.همچنین این مرکز از جنین 
های منجمد نگهداری می کند که متعلق به بیش هزاران زوج ناباروری اســت که پیش 
از این برای درمان مراجعه کرده بودند. اگر زوج ها پس از باردار شدن به این جنین های 

منجمد 
نیاز پیدا کننــد یا بخواهند 

دوباره باردار شوند از جنین های منجمد استفاده می 
کنند که هم هزینه اش کمتر است و هم اینکه دیگر نیاز به بیهوش کردن 

مجدد مادر نیست. از هر یک هزار جنین منجمد شده حدود ۳00 نوزاد متولد می شوند.
این مرکز همکاری نزدیکی با پژوهشگاه رویان دارد که این دو مجموعه تا کنون کارهای 
تحقیقاتی بزرگی به صورت مشــترک انجام داده اند . مرکز باروری و ناباروری اصفهان 

عضوکمپین خانواده، تولید مثل و فرزندپروری هم هست.
کارگروهی پزشکان و داشتن علم و تجهیزات به روز، راز موفقیت این 

مرکز است
دکتر کالنتری کار گروهی پزشــکان حاذق ، علم و آگاهــی ، کادر درمانی و وجود 
تجهیــزات روز دنیا را از مهــم ترین عوامل توفیــق این مر کز برشــمرد و معتقد 
اســت که  بهترین تبلیغ برای این مرکز ، نتیجه گرفتن بیماران اســت چراکه این 
بیماران درد جســمی ندارند و این روح آنهاست که دچار ناخوشــی و اندوه است ؛ 

 بچه دار شــدن آســان به نظر می رســد اما برای همه زوج ها اینطور نیست. خیلی از
 زوج ها برای باردار شدن مشکل دارند که با کمک این مرکز می توانند فرزند خود را در 
آغوش بگیرند و این مســئله حاکی از دانش و آگاهی ، خالقیــت و تحقیقات به روز این 
مرکز می باشد که بهترین نتیجه را برای ما در پی خواهد داشت و دیگر نیازی به تبلیغات 

محیطی و اضافه نیست .
توریسم درمانی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد

وی با عنوان اینکه ایران در ســال ۹۵ جزو ۱0 کشوری اســت که باالترین مقاله در این 
زمینه به کنفرانس های بین المللی ارســال کرده و در این عرصه صاحب نظر می باشد 
اظهار داشت : این کلینیک طبق آخرین علم روز دنیا در حال فعالیت است ولی متاسفانه 
به خاطر تبلیغات سوئی که  علیه ایران از طرف کشورهای غربی از جمله آمریکا صورت 
می گیرد ، ایران را کشوری توریستی خوانده و باعث شده ، ایران کشوری ناامن معرفی  
شــود  که این مهم  نیاز به تدابیر دولت حمایت و قانون گذاری مجلس دارد تا توریسم 
 IVF درمانی در سطح کشور مطرح و باعث ارز آوری و رونق اقتصادی شود ، هزینه روش
در ایران فقط ۵ میلیون تومان اســت  این در حالی است که این روش در امارات متحده 
عربی ۱80میلیون تومان بوده  ولی اگر مسئله توریسم درمانی حل شود موجب ارتقا و 

سودآوری بخش درمانی کشور خواهد شد  .
پزشکان باید عاشق کار خود باشند 

دکتر کالنتری در پایان ضمن تبریک زادروز ابوعلی سینا به جامعه پزشکی به  پزشکان 
جوان و جویای نام توصیه کرد که عاشــقانه طبابت کنند و به بیمار به چشم مشتری و 
کسب درآمد نگاه نکنند چه بســا وقتی با مطالعه و به روز شدن علم و آگاهی با بیماران 
مواجه شوند قطعا بیماران این دلسوزی و توجه پزشک خود را متوجه شده و همین موجب 
مراجعه بیشتر بیماران خواهد شد، رضایت و آوردن لبخند روی لب های بیماران بسیار 

ارزشمند است  و خدمت به خلق همان خدمت به خالق محسوب می شود.

حدیث زاهدی
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