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باریکال مرد دست طال، 
باریکال

 وزنه بردار اصفهانی رکورد یک ضرب
 آسیا  و جهان را یکجا شکست و طال گرفت 

11

وقتی مدیریت فعلی شهرداری، عملکرد مدیریت قبلی را زیر سوال می برد؛

مناقشه اتوبوسی!

تعداد مساجد استاندارد نیست
رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

11

شهریور امسال بارش نداریم
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان:

8

نمایش بازندگی در رسانه ملی
»برنده باش« و شوآفی که تبلیغ بریزو بپاش می کند؛

امام جمعه موقت اصفهان:

 تهدید رییس جمهور در مدرسه فیضیه را 
نباید پای حوزه گذاشت

امام جمعه موقت اصفهان در خصوص تجمع برخی از طالب در مدرســه فیضیه قم و تهدید 
رییس جمهور در این تجمع، اظهار کرد: تجمع ها ممکن است اساسا با یک هدف درست و طرح 
خواسته های درستی برپا شوند، اما همیشه در این تجمع ها افرادی نفوذ می کنند که جاهالنه حرکت های 
هنجار شــکنانه ای انجام می دهند و به طالب هم اختصاص ندارد. محمدتقی رهبر افزود: اگر مردم در 
یک جایی جمع می شوند و صحبت می کنند اصل خواسته مردم معلوم است، اما عده ای داخل این جمع 

می آیند و از آب گل آلود ماهی می گیرند...
صفحه  11

10

روز  اکرمند؛
امروز  می تونیم تاریخچه   پیدایش 

شغل اکرمندی رو مطالعه 
کنیم و  ببینیم چی شد که شغل 

اکرمندی به وجود اومد!

4  روز  تا  غدیر

کوپال
کارگردان: کاظم موالیی

پردیس سیتی سنتر / 6و16 شهریور
4

مجله ظهرگاهی »مهمان خانه« کاری از 
گروه اجتماعی شبکه چهار سیماست که با 
بخش های متنوع و کارشناسان متخصص 

به صورت زنده روی آنتن می رود.

مهمان خانه
هر روز  ساعت: 14:30
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زینب ذاکر

تایید و تکذیب ها ادامه دارد. ماجرای حضور صیادان 
چینی در آب های ســاحلی کشــورمان این روزها 
به موضوعی خبرســاز و پرحاشــیه تبدیل شده و 
هرروز شاخ و برگ جدیدی پیدا می کند. اخیرا علی 
علیزاده، کارشــناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در 
صفحه شخصی خود از اقدام رامبد جوان در برنامه 
خندوانه تشــکر کرد و نوشت: »امشب رامبد جوان 
در خندوانه یک تلفن ساده به رییس شیالت کرد. 
معلوم شد ایران در حال انتقال تکنولوژی صیادی 
آب های عمیق از خارج اســت، نه بیشــتر. یا یک 
مصاحبه یک دقیقه ای دروغ واگذاری صید دریای 
عمان به چین رســوا و یک جنگ روانی خطرناک 
خنثی شــد.« )هرچند از البه الی سخنان معاون 
وزیر هم حضور صیادان تایید شــد و هم تخلفاتی 
که داشته اند و منجر به برخورد قانونی با آنها شده 

است.(
ماجرا اما گویا به همین ســادگی نیســت. اخیرا و 
پس از ســال ها تکذیب، معاون بنــدری و مناطق 
ویژه اقتصادی ســازمان بنادر کشــورمان، حضور 
کشــتی های چینی در آب های ساحلی کشورمان 
در جنــوب را تایید کــرد و از اعطای مجــوز بلند 
مدت به آنها پرده برداشــت. با این حال جمعی از 
دیگر مســئوالن، روایت وارونه ای از این ماجرا ارائه 

می دهند.
به عنوان مثال؛ فریدون همتی، استاندار هرمزگان 

می گوید »واگــذاری مجوز صید به شــناور های 
چینی کذب اســت« و »متاسفانه برخی از رسانه ها 
و افراد به دلیل عدم آشــنایی کامل با نحوه فعالیت 
این شناورها، با استفاده از شــایعات این موضوع را 
دستاویزی برای تحریک افکار عمومی قرار داده اند؛ 
بر خالف آنچه در گوشــه و کنار از مراجع و منابع 
غیررسمی به گوش می رسد، هیچ گونه مجوز صید 
به چینی ها در آب های عمان و خلیج فارس واگذار 
نشده اســت.«همتی در این باره می گوید: »طبق 
بررســی های دقیق صــورت گرفته و اســتعالم از 
سازمان شــیالت ایران، مجوز هایی برای صید در 

اعماق ۲۰۰ متری به تعدادی از افراد با تابعیت ایرانی 
واگذار شده که این افراد به دلیل در اختیار نداشتن 
تجهیزات و امکانات الزم و پیشــرفته برای صید در 
این عمق، اقدام به اجاره شــناور های پیشــرفته از 
کشــور چین کرده اند که این شــناور ها نیز به  تبع 
آن نیروی انســانی الزم و آموزش دیده را به همراه 
خود آورده اند.« این ســخنان نشــان می دهد که 
هم شناور های چینی در آب های جنوبی کشورمان 
حضور دارند، هم به صید ترال و جاروکشــی اعماق 
دریا مشغولند و هم پرسنل و نیرو های شاغل در آن ها 
از اتباع چین هستند، اما پای اجاره این شناورها، آن 

هم توسط اتباع کشورمان در میان است؛ شیوه ای 
که به تعبیر »تابناک« روشــی جذاب برای تکذیب 

ماجرا که در حقیقت تایید تمام و کمال ماجراست!
درواقع ماجرای چینی ها و صید در دریای عمان این 
روزها با دو واکنش کامال متفاوت از سوی مسئوالن 
مواجه شــده اســت. عده ای مثل رییس شیالت 
کشــور به طورکلی ماجرا را تکذیب کرده اند اما در 
مقابل تعدادی از مسئوالن مثل معاون امور بندری 
و اقتصادی ســازمان بنادر و دریا نوردی کشور هم 
هستند که به صراحت اذعان کرد که این شناورهای 
صیادی در آب های ایران حضور دارند. در میان این 
تایید و تکذیب ها اما آنچه به جایی نرسید، صدای 
صیادان است. اخیرا فیلمی در فضای مجازی دست 
به دست می شود که در آن زمانی که صیادان بندری 
در استان هرمزگان درحال ماهیگیری هستند توسط 
چینی هایی که در یک کشتی با اسم ایرانی حضور 
دارند مورد حمله قرار می گیرند و به سمت آنها منور 
شلیک می شود وحتی تورهای صیادان ایرانی پاره 
می شود به نحوی که ناچار به فرار از آب های ایران 

می شوند. 
حاال نماینده بندرعباس ضمن تایید حضور صیادان 
چینی در ســواحل جنوبی و ضرری که به صیادان 
ایرانی زده اند، خبــر داده که طرح ســوال از وزیر 
جهاد کشــاورزی مطرح شــده و قرار است حجتی 
برای پاسخگویی به مجلس بیاید. اما آیا حضور وزیر 
می تواند گره از کالف سردرگم صیادی در سواحل 

جنوبی باز کند؟ 

پس از تنش عربستان با کانادا 
نوبت به آلمان رسید

در پــی انتقاد کشــورهای اروپایــی از وضعیت 
حقوق بشر در عربستان سعودی، ریاض در حال 
کاهش روابط خود با این کشورهاســت و با آنها 
دچار تنش شده است.رویترز از ارسال نامه ای تند 
به محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
درباره شرایط سخت واردات داروهای آلمانی خبر 
داد.دلوله حدیدان، گزارشــگر این شبکه گفت: 
هرچند انتقادات آلمان از وضعیت حقوق بشــر 
در عربســتان موضوعی مربوط به گذشته است 
اما اثرات آن ادامه دارد. انجمن داروســازی اروپا 
و آمریکا 1۲ ژوئن گذشــته نامه  تندی به محمد 
بن ســلمان، ولیعهد سعودی نوشــت و در آن از 
نگرانی خود درباره شرایط سخت واردات داروهای 
آلمانی بعد از انتقاد برلین از وضعیت حقوق بشر 
در عربستان خبر داد.ماجرا از آنجا شروع شد که 
زیگمار گابریل، وزیر خارجه سابق آلمان سیاست 
ریاض در منطقه را ماجراجویانه عنوان کرد و در 
پی آن عربستان سفیر خود را در برلین فراخواند 
و روابط تجاری با آلمان را به حالت تعلیق درآورد. 
هر چند گابریل از منصب خود کنار رفته و آنگال 
مرکل با محمد بن سلمان گفت وگو کرده است تا 
تنش میان دو کشور را کاهش دهد؛ اما عربستان 
همچنان شــرکت های آلمانــی را از مناقصه ها 
 در زمینه بهداشتی و پزشــکی در عربستان کنار 

می گذارد.

 دست رد »بشار اسد« 
بر سینه بن سلمان

یکی از نمایندگان حــزب ا... در پارلمان لبنان از 
مخالفت رییس جمهور سوریه با پیشنهاد ولیعهد 
عربستان مبنی بر قدرت مادام العمر و بازسازی 
سوریه در مقابل قطع روابط با حزب ا... و ایران خبر 
داد.نواف الموسوی یکی از نمایندگان فراکسیون 
حزب ا...در پارلمان لبنان گفت: زمانی که فرستاده 
محمد بن ســلمان ولی عهد عربستان به دمشق 
سفر کرده وبا بشار اســد، رییس جمهور سوریه 
دیدار کرد پیشنهاد وسوسه انگیزی را به وی ارائه 
داد.الموسوی تاکید کرد: بر اساس این پیشنهاد 
که در واقع از سوی بن سلمان مطرح می شد، اسد 
می توانست به صورت مادام العمر در قدرت بماند 
و نیازی به تحقق اصالحات سیاسی و قانونی در 
ســوریه نبود.وی افزود: عربستان متعهد می شد 
که تمام نقاط کشور ســوریه را بازسازی کند؛ اما 
در مقابل اسد باید روابط خود را به صورت کامل 
با حزب ا... و ایران قطع می کرد.الموسوی تاکید 
کرد: این پیشنهاد دست کم سه ماه پیش به اسد 
داده شد. بشار اسد با این پیشــنهاد بن سلمان 

مخالفت کرده و این پرونده را بست.

رهبر القاعده برای حامیان خود 
پیام صادر کرد

رهبر القاعده در پیام جدیدی به حامیانش خواهان 
جنگ مســلمانان علیه »صلیبی های وحشــی« 
شد.گروه اطالعاتی »سایت« متخصص در زمینه 
پیگیری فعالیت هــای گروه های تندرو که مقرش 
در آمریکاســت اعالم کرد: ایمن الظواهری، رهبر 
القاعده در یک ویدئوی پنج دقیقه ای از مسلمانان 
خواســت علیه »صلیبی های وحشــی« به جنگ 
برخیزند.آوریل گذشته نیز فایل صوتی منسوب به 
الظواهری منتشر شد که وی در آن از افراد مسلح در 
سوریه خواسته بود در برابر دولت و دشمنان دیگر 
متحد شــوند.ویدئوی جدید بعد از آن منتشر شد 
که داعش نیز یک فایل صوتی منســوب به ابوبکر 

بغدادی، رهبر این گروه را منتشر کرد.

صیادی سوال برانگیز  وداع وزارت دفاع 
با بنگاه های اقتصادی

وزیر دفاع با بیان جزئیاتی از واگذاری  بنگاه های 
اقتصادی اظهار کرد: 13۰ شــرکت را تعطیل 
کرده ایم. امیر حاتمی همچنین افزو د: شرکت 
واگن پارس و ایران ایرتور واگذار شد و پروژه های 
آزادراه اصفهان - شــیراز، قطار برقی تهران - 
مشهد و کنار گذر جاده رامسر به بخش خصوصی 
واگذار شد.وی ادامه داد:نیروهای مسلح عمال 
کارهای بســیار مهمی را در کشور انجام دادند. 
به عنوان مثال حدود ۲6 سال پیش در آذربایجان 
غربی، ارتش پروژه بســیار بزرگی را در دشت 
زنگنه در اطــراف رود ارس انجام داد، در ادامه، 
در زمانی احساس شد کاری که نیروهای مسلح 
انجام می دهند، می تواند بــرای حضور بخش 
خصوصی و فعال شــدن این بخش تعارضاتی 
ایجاد کنــد؛ لــذا آرام آرام فعالیت های خود را 

کاهش دادند.

واکنش آمریکا به گزارش 
ناعادالنه بودن تحریم ایران

ادریس جزایری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
حوزه »تاثیر منفی اقدامات یک جانبه قهری« در 
بیانیه ای اظهار داشت که وضع دوباره تحریم ها 
علیه ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای 
همه جانبه آن از سوی شــورای امنیت صورت 
گرفته و همین حاکــی از »غیرقانونی« بودن 
این تحریم هاست.در واکنش به این بیانیه، یک 
مقام وزارت خارجه ایــاالت متحده روز جمعه، 
دوم شهریورماه، در واکنش به موضع گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در مورد »ناعادالنه و زیان آور« 
بودن تحریم های ایران ادعا کرد که هدف از این 
تحریم ها »لطمه زدن به مردم ایران نیســت«.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه خود تاکید 
کرده که شرایط فعلی به حدی مبهم است که 
ایران دیگر قادر نیســت کاالهای اساسی خود 

را وارد کند.

استیضاح وزیر کشور از 
دستور کار خارج شد

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلس گفــت: تقاضای اســتیضاح وزیر 
کشور، با توجه به اقناع تعدادی از نمایندگان 
از دســتور کار این کمیســیون خارج شد و 
اســتیضاح »عبدالرضا رحمانی فضلی« در 
صحن علنی مجلس مطرح نمی شــود.این 
کمیسیون سه شــنبه گذشــته جلسه ای با 
موضوع بررسی استیضاح وزیر کشور با حضور 
عبدالرضا رحمانی فضلــی برگزار کرد.وی با 
بیان این که در این جلسه نمایندگان متقاضی 
استیضاح وزیر کشور دالیل و توضیحات خود 
را مطرح کردنــد، تصریح کرد: شــماری از 
نمایندگان متقاضی از پاســخ های رحمانی 
فضلی قانع شــدند لذا با توجه بــه اقناع این 
نمایندگان، امضاهای اســتیضاح وزیر کشور 

از حد نصاب افتاد.

نامه الریجانی به روحانی 
درباره استیضاح وزیر اقتصاد

عضو هیئت رییســه مجلــس از نامــه علی 
الریجانــی بــه رییس  جمهور بــرای حضور 
در نشســت اســتیضاح وزیر امور اقتصادی و 
دارایی خبر داد.علی اصغر یوسف  نژاد با اشاره 
به زمان برگزاری جلســه استیضاح وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در پارلمان،گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شده، قرار است جلسه 
استیضاح مسعودکرباسیان، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی امروز در صحن پارلمان برگزار می شود. 
وی افزود: طبق تصمیم هیئت  رییسه مجلس 
و پیروی اعالم آمادگی وزیر اقتصاد، جلســه 
استیضاح آقای کرباســیان امروز در مجلس 
برگزار می شود و نمایندگان موافق و مخالف، 
نقطه نظرات خود پیرامون عملکرد وزیر امور 

اقتصادی و دارایی را مطرح می کنند.

نعمتی
سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

سید ابراهیم رییســی، تولیت آستان قدس رضوی 
در واکنش بــه خبری مبنی بر برگزاری جلســات 
انتخاباتی اش در شــهرهای تهران و مشهد، اظهار 
کرد: بعــد از انتخابات ســال ۹6 ،تاکنــون هیچ 

جلسه ای با موضوع انتخابات نداشته ام.
وی ادامه داد: البته به همراه دوســتان دغدغه مند 
نسبت به مسائل مردم، اقتصاد و معیشت جلساتی 
داشــتم که موضوع آن ارائه راهکارهــا برای برون 
رفت از وضعیت و شرایط کشور بود.حجت االسالم 
رییســی تصریح کرد: اگر نشســتی برگزار شــده 
درباره مسائل انقالب بوده اســت، خالف آنچه در 
رسانه ها مطرح شد بنده هیچ جلسه ای با موضوع 
انتخابات از سال ۹6 تاکنون نداشته ام.گفتنی است؛ 
اخیرا برخی از رســانه ها در خبری اعالم کردند که 
حجت االسالم ســید ابراهیم رییســی چند ماهی 
است با محوریت ائتالف برای انتخابات سال 13۹8 
مجلس شورای اسالمی جلساتی را تشکیل می دهد 
و حتی محمدباقــر قالیباف نیز در این جلســات 

حضور دارد.

جلسه ای با موضوع انتخابات 
برای دوره بعدی نداشته ام

تولیت آستان قدس رضوی:

کافه سیاست

عکس  روز 

فاتحه خوانی روحانی 
برای مرحوم هاشمی 

در سالروز تولد او

رییس جمهور سه شنبه  در مجلس حاضر می شود

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت: روحانی 
طی نامه ای اعالم کرد که سه شنبه هفته جاری 
برای پاســخگویی در مجلــس حاضر خواهد 
شد.بهروز نعمتی از حضور رییس جمهور برای 
پاسخ به سواالت نمایندگان مجلس خبر داد و 
گفت: رییس جمهور طی نامه ای کتبی اعالم 
کرد که سه شنبه هفته جاری) 6 شهریورماه( 
برای پاســخگویی به ســواالت نمایندگان در 
مجلس شورای اسالمی حاضر خواهد شد.الزم 
به ذکر اســت، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو 
هیئت رییســه مجلس پیش از این به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفته بود کــه روحانی قرار 
است 6 شهریور برای پاســخگویی به وکالی 
ملت در مجلس حضور یابد.وی گفت: بنده به 
صورت غیررسمی شنیده ام که معاون پارلمانی 
رییس جمهور روز سه شنبه را به آقای روحانی 

جهت حضور در مجلس پیشنهاد داده است.

 رییس جمهور سه شنبه 
در مجلس حاضر می شود

ثروتی
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی:

مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس با بیان اینکه 
درست نیســت همه مشــکالت را به گردن دولت 
بیندازیم گفت: ما در وضعیتی قــرار گرفتیم که هر 
دولتی هــم کــه روی کار می آمد با این مشــکالت 
اقتصادی مواجه می شد.مســعود پزشکیان با اشاره 
به اینکه من اگر جــای رییس جمهور بودم در همان 
یک سال پیش در مجلس حاضر می شدم و حرف ها 
را می زدم، گفت: به نظر من اصال الزامی ندارد سوال 
از رییس جمهور را به این شکل سیاسی کنیم. اصوال 
اینکه رییس جمهور هر 6 ماه و یا یک سال یک بار در 
مجلس حضور یافته و نمایندگان از او سوال کنند و 
او پاسخگو باشد اصال ایرادی ندارد و اتفاقا جو تفاهم 
و دوســتی به وجود می آید تا اینکه بخواهیم جوی 
ایجاد کنیم که مثــال حالت تقابل بخواهد داشــته 
باشد.پزشکیان درباره مشکالت اقتصادی و محورهای 
سوال از رییس جمهور گفت: همه این اقتصاد صرفا 
به رییس جمهور مربوط نمی شود. ما در وضعیتی قرار 
گرفتیم که هر دولتی هم که روی کار می آمد با این 

مشکالت اقتصادی مواجه می شد. 

نباید  همه مشکالت را به 
گردن دولت بیندازیم

پزشکیان:

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه وظیفه نظارتی مجلس در حد صفر است، 
گفت: متاســفانه تصمیمات سیاســی برخی 
نمایندگان به خاطر حفظ پست و جایگاه آنها 
در آینده است و همیشه  گردن شان کج است 
و نمی توانند مقاومــت کنند و به همین خاطر 
رییس جمهور می گوید نمایندگان بیخود کرده 
و کار آنها خالف قانون اساسی است. موسی الرضا 
ثروتی در مورد نقش نظارتی مجلس و وظیفه 
آن در حل مشــکالت اقتصادی امروز جامعه، 
اظهار داشــت: در این زمینه گزارش هایی در 
کمیســیون های اقتصادی و اصــل 44 قانون 
اساســی مجلس به دولت ارائه شد؛ به  عنوان 
مثال 4مــاده قانون رفع موانــع تولید به آقای 
رییس جمهور اختصاص دارد که به ایشان در 
این گزارش اعالم شده، اما هیچ یک از این موارد 

در طول این مدت اجرا نشد.

 نمایندگان برای گرفتن پست 
به نفع دولت رای می دهند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهــور در دومین روز هفته  دولت و پــس از تجدید میثاق 
با بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران با اشــاره به توطئه بیگانگان و 
مشــکالت کنونی گفت: راه امام راحل می تواند منجی کشور باشد.
روحانی که در مرقد مطهر امام خمینی )ره( سخن می گفت افزود: 
همانطور که امام )ره( تکیه اش به مردم بود، خلف صالح او مقام معظم 
رهبری نیز تکیه اش به مردم است.وی با اشاره به مشکالت جامعه، 

کشور و توطئه بیگانگان گفت: ایســتادگی و استقامت در برابر آنها، 
وظیفه همه ماســت و بی تردید با وحدت و یگانگی به خوبی از این 
مشکالت عبور خواهیم کرد.رییس جمهور با تاکید بر وقوف دولت بر 
درد و رنج و مشکالت مردم، گفت: همه تالش مان را به کار می گیریم 
تا از مشــکالت مردم بکاهیم.رییس جمهور گفت: ما به درد و رنج و 
مشکالت مردم واقفیم و همه تالش های ما برای آن است که از این 

مشکالت بکاهیم و هیچ تردیدی در پیروزی نهایی این ملت در برابر 
دشمنان مان نداریم.روحانی خاطرنشان کرد: ما توانستیم با وحدت، 
اتحاد و استقامت تالش البی های صهیونیستی را در سالن های مجلس 
سنا و همچنین مجلس نمایندگان آمریکا خنثی و توطئه های آنها را 
در سالن اجالس شورای امنیت سازمان ملل خنثی کنیم و توانستیم 

اتهامات شان را در افکار عمومی جهانی بزداییم.

روحانی:
همه تالش مان را به کار می گیریم تا از مشکالت مردم بکاهیم

   کالف سردرگم صیادی در سواحل جنوبی باز می شود؟  

رانت میلیاردی حراج طال

وداع وزارت دفاع 
با بنگاه های اقتصادی

ادامه حادثه فیضیه
 در تهران

کاش دلسوز داشتند

دفاع آیت ا... شبستری از برخی سخنان »رحیم پور ازغدی«
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به برخی تخریب ها علیــه رحیم پور ازغدی، گفــت: آقای رحیم پور 
ازغدی فردی متفکر، انقالبی، متدین و دلسوز است و نقدهای او از دلســوزی نشأت می گیرد.آیت ا... محسن 
مجتهدشبستری با بیان اینکه رحیم پور ازغدی آگاه به مســائل اجتماعی و روز است، اظهار داشت: در اینکه 
اشکاالتی به روحانیت و حوزه وارد است، تردیدی نیست، منتهی این اشکال بهتر بود با ادبیاتی مناسب تر از سوی 
آقای رحیم پور مطرح شود.عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حوزه منشأ برکات شایانی بوده و خدمات 
حوزه قابل انکار نیست، تاکید کرد: اشکاالت وارد به حوزه باید با ادبیات منطقی مطرح شود. باالخره انسان ها به 
رغم تمام خوبی هایی که دارند، ممکن است اشکاالتی نیز داشته باشند که به نظرم آقای رحیم پور عزیز با وجود 
اینکه برای نظام و مردم بسیار مفید بوده و هستند، بهتر بود اشکاالت خود را با ادبیاتی که موجب تکدر خاطر 
روحانیت نمی شد، مطرح می کرد؛ اما این مسئله نباید موجب بهره برداری برخی برای تخریب و نادیده گرفتن 

خدمات آقای رحیم پور شود.

تکذیب خیز قالیباف برای پرچمداری بهارستان 
دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت شــایعه خیز قالیباف برای ریاســت مجلس ۹8 را تکذیب کرد.محسن 
 پیرهادی، دبیر کل جمعیت پیشــرفت و عدالت حزب نزدیک به محمد باقر قالیبــاف درباره اظهارات برخی 
رسانه ها مبنی بر خیز شهردار سابق تهران برای تکیه زدن بر ســکان ریاست مجلس آتی ضمن تکذیب این 
موضوع اظهار کرد:چنین موضوعی صحت ندارد و قالیباف تا کنون هیچ اقدام انتخاباتی برای خود انجام نداده 

است.
گفتنی اســت؛  اخیرا برخی رســانه ها با انتشــار مطالبی مدعی شــده اند که محمد باقر قالیباف شهردار 
اســبق تهران  این روزها  به پرچمداری بهارســتان می اندیشــد و  با نگاه به مهلت دوســاله تــا  انتخابات 
 مجلس فکر رهبــری اصولگرایان برای رســیدن به کرســی های خانه ملــت او و برخــی نزدیکانش را رها
  نمی کندتا جایی که  برنامه ریزی ها برای تحقق این آرمان  حتی در تاروپود عکس های اینستاگرامی  وی   هم

 موج می زند!

چهره ها
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افتتاح 173 کیلومتر راه در استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

نگاه

چند درصد سود بیشتر، نقدینگی 
ایرانیان را جمع می کند؟

رییس ســابق اداره مطالعات و بررســی های 
اقتصادی بورس تهران گفت: دولت برای کنترل 
نقدینگی و خارج کردن سرمایه ها از بازارهای 
سوداگری می تواند ســود سپرده های مدت دار 
3 تا 30 ســاله را چند درصد باالتر از نرخ سود 
ســپرده های کوتاه مدت قرار دهد.بهمن آرمان 
افزود: این حساب ها شــامل حساب جاری در 
بانک ها می شود و نکته مهم آن است که اوراق 
منتشر شده در قالب سپرده های مدت دار، پیش 
از سررســید قابل تبدیل به پول نقد نیســتند 
و درنتیجــه در بورس مانند ســهام می توانند 

معامله شوند.
وی عنوان کرد: ســود این اوراق را نیز می توان 
متناسب با مدت سپرده گذاری تعیین کرد. به 
این صورت که اوراق سه ساله نرخ بهره کمتری 
داشته باشــند و هر چقدر زمان سپرده بیشتر 
می شود نرخ ســود نیز باالتر رود.وی ادامه داد: 
ساز و کار این اوراق به این شکل است که اوراق 
مدت دار را دولت به بانک ها بخشنامه می کند تا 
سپرده های مدت دار را در بورس منتشر کنند. 
بانک ها در قبال نقد کردن ایــن اوراق تا زمان 
سررسید تعهدی ندارند و مانند سایر کشورها 
باید در بورس مــورد معامله قــرار گیرد و هر 
 بانک اوراق ســپرده مربوط به خــود را عرضه 

می کنند.
آرمان با اشــاره به اینکه برای جذاب شدن این 
اوراق باید نرخ ســود آنها را به درســتی تعیین 
کرد، افــزود: به طور مثال، نرخ بهــره بانکی در 
انگلســتان نیم درصد اســت؛ اما ســود اوراق 
قرضه دولتی 10 ســاله در آنجــا 1/5 درصد 
اســت که حکایت از سودی ســه برابری دارد، 
امــا در ایران الزم نیســت ســود چنــد برابر 
شــود و تنها چند درصد ســود بیشــتر باعث 
 جمع آوری بخش بزرگی از نقدینگی در جامعه 

خواهد شد.

بازار

اسکوتر

منتظر کاهش قیمت مسکن 
نباشید

جمشید برزگر، رییس انجمن انبوه سازان مسکن 
کشور با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی مانند 
میلگرد و آهن آالت طی چند ماه گذشته افزایش 
دو برابری داشته اســت، گفت: قیمت مسکن در 
چند ماه گذشــته به دلیل نوسانات ایجاد شده در 
بازار سکه و ارز افزایش یافته؛ اما این رشد قیمتی 
بعد از رکود چند ساله بوده است؛ بنابراین نمی توان 
انتظار داشــت که با کاهش قیمت هزار یا 2 هزار 
تومانی دالر قیمت مسکن پایین بیاید.وی گفت: 
متاســفانه افزایش قیمت مســکن موجب شده 
قدرت خرید مــردم در این بخش کاهش چندین 
برابری داشته باشد.برزگر تصریح کرد: انبوه سازان 
و تولیدکنندگان مسکن خواستار افزایش قیمت 
مسکن نیستند، زیرا این افزایش قیمت در چنین 
شرایطی هیچ نفع و یا سودی برای آنها ندارد.رییس 
انجمن انبوه سازان مسکن اظهار کرد: با توجه به 
ثبات قیمت در بازار ســکه و ارز قیمت مسکن به 
ثبات می رســد؛ اما نباید انتظار کاهش قیمت در 
این بخش را داشته باشــیم، زیرا قیمت تمام شده 
ساخت مسکن در چند ماه گذشــته رشد 4تا 5 

برابری داشته است.

قطع بی سر و صدای یارانه 
برخی نوزادان

بر اساس گزارش مسئوالن برخی استان های کشور 
به مدیران اجرایی در پایتخت، مشخص شد به رغم 
پیگیری های صورت گرفته، یارانه نوزادانی که طی 
ماه های اخیر به دنیا آمده اند، به حساب سرپرست 
خانوار واریز نشده است و مسئوالن دستگاه های 
مربوط در اســتان ها نیز دلیل به وجود آمدن این 
مشکل را فقدان اعتبار الزم برای اجرای این موضوع 
اعالم کرده اند که اکنون در حال پیگیری توسط دو 

عضو کابینه است.

گوشت مغولی در راه ایران 

در حالی کــه تقاضا برای واردات گوشــت حالل 
از ســوی ایــران افزایش یافته اســت، شــرکت 
کشتارگاهی کونتوگوان آجبای مغولستان امیدوار 
اســت بتواند با ایجــاد یک مرکز ذبح اســالمی، 
صادرات گوشــت به ایران را آغاز کند.بر اســاس 
برآوردها، 30 میلیون رأس گوسفند، یعنی بیش 
از کشور نیوزیلند در مغولستان موجود است، اما 
تا همین اواخر این کشــور فقط بخش کوچکی از 
محصوالت گوشتی خود را به کشــورهای دیگر 
صادر می کرد. اکنون مغولســتان امیدوار است با 
افزایش اشتها برای خرید گوشت حالل، محصوالت 
گوشتی خود را به کشورهای مختلف از جمله ایران 
که با محدودیت تولید داخل مواجه اســت، صادر 
کند.شــرکت کونتوگوان به همراه دو رقیب دیگر 
خود یعنی مکس »ایمپکس« و »مکس مارکت« 
در تالش برای صادرات گوشت گوسفند به ایران 
هستند. به همین منظور، شرکت کونتوگوان یک 
مرکز ذبح حالل بــا 200 کارگر راه اندازی کرده و 
انتظار دارد صادرات گوشــت خود را از 1320 تن 

سال گذشته به دو برابر افزایش دهد.

 چشم بادامی ها 
جای »توتال« را گرفتند

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس با اشــاره به 
خروج توتال از قرارداد توســعه پــروژه فاز 11 
پارس جنوبی، گفت: چینی ها جایگزین شرکت 
فرانسوی توتال در این قراداد کنسرسیوم شده اند.

بهروز نعمتی افزود: قرار نیست با خروج توتال از 
قرارداد، پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی معطل 
بماند و سایر اعضای کنسرسیوم فعالیت خود را 
ادامه می دهند.وی با تاکید بر ضرورت توســعه 
میادین مشترک، ادامه داد: اصلی ترین موضوعی 
که در شرایط کنونی باید به آن توجه شود دریافت 
سهم از میادین مشترک با کشورهای همسایه از 
جمله قطر و عربستان اســت که بخش مهمی از 
میادین نفتی را تشــکیل می دهد و باید در این 

میادین جذب سرمایه گذار صورت گیرد.

اسکوتر برگاب

 259,000
تومان

9028A اسکوتر الین من مدل

 368,000
تومان

اسکوتر کودک چهار 
4WS چرخ مدل

 265,000
تومان

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور در هشتمین اجالس عمومی شورای عالی استان ها تصریح 
کرد:به جای اینکه منتظر باشــیم تا شرکت هایی همچون فوالد 
مبارکه آالینده اعالم شــوند و بتوانیم از آنها عوارض آالیندگی 
اخذ کنیم، بهتر است این صنایع سبز را تشویق کنیم. مدیرعامل، 
کارکنان و صاحبــان صنایع پاک را تشــویق کنیم تــا آنها نیز 

با جدیت هرچه تمام تــر در زمینه بهبود فعالیت های زیســت 
محیطی خود گام های موثرتری بردارند.

 کالنتــری تصریــح کــرد: نباید شــرایط بــه گونه ای باشــد
  کــه برخــی ســازمان هــا و ادارات کشــور به دلیــل جذب 
منابع مالــی و جبران کمبــود درآمد خود، برخــی کارخانه ها 
 ازجمله شــرکت فــوالد مبارکــه را بــه آالینده بــودن متهم 

کنند.
رییس ســازمان محیط زیســت با تاکید بر اینکه شرکت فوالد 
مبارکه درزمینه ارتقای شرایــــط زیســت محیطــــی خود 
سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است، اظهار کرد: با 
توجه به دستاوردهای زیســت محیطی فوالد مبارکه باید اذعان 

داشت، این شرکت صنعت سبز است.

معاون رییس جمهوری:
فوالد مبارکه، صنعت سبز است

چند روزی است که اختالل در زمینه مبادالت 
بانکی ایرانی ها در چین خبر ساز شده است، در 
جریان این اختالل برخی از شرکت هایی که با 
ایرانیان همکاری داشته اند و یا به نحوی با بانک 
های ایرانی و یا افراد ایرانی مراودات تجاری و 
پولی داشــته اند قادر به دسترسی به حساب 
خود نبوده اند. این مشکالت که از سه ماه پیش 
شروع شده در هفته های اخیر شدت بیشتری 

گرفته است. 
دو ماه قبل، یک تاجر ایرانی به نام »حمید« زمانی که 
در دفتر کار خود ، متوجه شــد که موجودی حسابش 
نزد بانک کشاورزی چین به مبلغ 2۹ هزار دالر خالی 
شــده اســت. او می گوید: »ناگهان موجودی حسابم 
صفر شد...« خیلی ترســیده بود، مسئوالن این بانک 
چینی تنها پس از موافقت »حمید« با بستن حسابش 
پول وی را به او پس دادند. »آنهــا به من گفتند، تو از 
کشور خطرناکی آمده ای و ما نمی توانیم به تو خدمات 
بدهیم«.به گفته این تاجر، بســیاری دیگر از ایرانیان 
ساکن چین با مشکالت مشابهی مواجه شده اند. »بیش 
از ۹0 درصد آنها این مشــکالت را دارند؛ اما اکثرشان 
نمی خواهند چیزی بگویند«.یک تاجر ایرانی جواهرات 
در شنژن گفت، روند بستن حساب های بانکی در چین 
حدود 1۸ ماه پیش شــروع شــد و موج نخست تمام 
خارجیان فاقد مجوز اقامــت را در بر می گرفت؛ اما در 
موج دوم، که پس از ماه می اتفاق افتاد، اکثرا حساب 

ایرانیان بســته شد، این در 
حالی بود کــه تحریم ها در 
آن زمان هنوز به طور رسمی 

اجرا نشده بود.
چیــن از تحریم ها 

تبعیت می کند یا نه؟
مبادالت تجاری میان ایران 
و چین بالغ بر 3٧ میلیارد 

دالر در سال گذشته بوده؛ همچنین چین، به ایران 10 
میلیارد دالر وام داده است. ایران و چین  طی دهه های 
اخیر روابط اقتصادی اســتراتژیکی  داشته اند؛ روابط 

متقابلی که شــامل طیف 
وســیعی از صادرات مواد 
معدنی و نفت ایران به چین 
و البته تجارت بسیار سود 
آور صادرات انواع کاالهای 
مصرفی از چین به ایران که 
البته در سال های اخیر و به 
لطف تحریم ها، گسترده تر 
نیز شــد. به همین دلیل پس از خروج آمریکا از برجام 
چین تمایلی بــه همکاری با این کشــور برای تحریم 
دوباره ایران نشــان نداد و ســخنگوی وزارت خارجه 

چین در مورد همراهی با تحریم های آمریکا اعالم کرد: 
»چین و ایران، روابط دوستانه ای با یکدیگر دارند. ما بر 
مبنای پایبندی به تعهدات مان ذیل قوانین بین المللی 
در زمینه های اقتصــاد، تجارت و انــرژی، مبادالت و 
 همکاری هــای نرمال را حفظ می کنیــم.« اما به نظر
 می رسد چین هم تالش دارد تا فعالیت ایرانیان در این 

کشور را محدود  کند.
پاسخ مبهم چین به مشکالت ایرانیان

در روزهای اخیر خبر رسید که ایران  از طریق راه های 
دیپلماتیک تالش دارد تا مشکالت اقتصادی در چین 
را حل کند؛ هر چند به نظر می رسد چینی ها تمایلی 
برای رفع مشکل و پاســخگویی صریح نداشته باشند. 
سرکنســول ایران در هنگ کنگ در این زمینه گفت، 
دیپلمات های ایرانی در مورد مشکالت بانکی پیش آمده 
برای اتباع ایرانی در چیــن با مقامات چینی گفت وگو 
کرده اند؛ اما تهران از پاسخ پکن دراین باره راضی نیست.

مهدی فاخری، سرکنسول ایران در هنگ کنگ در این 
باره گفت، دیپلمات های ایرانی در مورد این مشــکل 
با مقامات چینی گفت وگو کرده انــد؛ اما به گفته وی، 
تهران از پاسخ پکن »راضی نیست« زیرا چین مخالفت 
خود با تحریم های آمریکا را اعالم کــرده و متعهد به 
تجارت با تهران است؛ اما این سیاست را به صورت یک 
دستورالعمل صریح به بانک ها ابالغ نکرده تا بانک ها با 
ایرانیان رفتار عادالنه ای داشته باشند. فاخری افزود: 
»این موضوع نیازمند حمایت سیاسی دولت چین است 
و اگر بانک ها مجوز الزم را از دولت دریافت کنند، این 

مشکل حل خواهد شد«.

چین، حساب ایرانیان را مسدود کرد
  وقتی ایرانی ها در چین زمینگیر می شوند؛  

همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از 1۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی با ابالغ دستورالعملی به صرافی ها تاکید 
کرد که کلیه صرافی های مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب 4200 
تومان در سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( اقدام کرده اند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطالع ثانوی و ارائه 
توضیحات تکمیلی صبر کنند.در حالی دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی و ممانعت از فروش ارزهای صادراتی خریداری 
شده با نرخ 4200 تومان از سوی صرافی ها مشخص نیســت که پیگیری موضوع از صرافان مربوطه با این توضیح همراه 
بود که منتظر تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که در اختیار آنها قرار دارد، از سوی بانک مرکزی هستند. صرافی ها تا 

قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط، ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار می کردند. 

ارز روی دست 
صرافی ها ماند

با ممنوعیت فروش دالر ۴۲۰۰ 
تومانی؛ رز

ا

  عکس روز

اسب بیست میلیون تومانی در بازار مسگرهای اصفهان
دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان از عدم 
تحقق وعده مسئوالن شرکت نفت در خصوص 
افزایش کرایه های حمل از ابتدای تیرماه خبر 
داد.نوید خیرمنــد با بیان ایــن مطلب گفت: 
روال پرداخت کرایه حمــل تانکرها به نحوی 
است که از ابتدای هر ماه تا انتهای آن بارنامه ها 
جمع آوری و سپس تحویل شرکت نفت می شود.

وی افزود: پس از آن با گذشت یک ماه از تحویل 
بارنامه صورتحســاب ها به مالکان ارائه شــده و پس از چند روز معموال پرداخت ها صورت می گیرد و 
به طور میانگین کرایه ها پس از 45 روز از تاریخ حمل واریز می شــود.دبیر انجمن صنفی تانکرداران 
اصفهان تاکید کرد: بدیــن ترتیب با ارائه صورتحســاب های تیر ماه در آخریــن روزهای مرداد ماه، 
متاسفانه هیچ گونه تغییری در نرخ کرایه های حمل مشاهده نشده است.خیرمند گفت: اگرچه مسئوالن 
می گویند این موضوع در ماه آینده عملیاتی می شود؛ اما در این روزها که قیمت لوازم مصرفی و قطعات 
یدکی به صورت لحظه ای در حال افزایش است این دیرکرد در پرداخت، همین حداقل افزایش را نیز 
بی اثر کرده و موجب نارضایتی مالکان و رانندگان سوخت رســان شده است.این اظهارات خیرمند در 
حالی مطرح شده که در چند روز گذشته و همزمان با پایان مرداد ماه چند تانکردار از شهرهای مختلف 
در شبکه های اجتماعی نه تنها عدم افزایش کرایه های حمل سوخت خبر داده اند بلکه به گفته آنان در 

تعدادی از مسیرها، کرایه ها کاهش هم یافته است.

دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان:

وعده افزایش کرایه  حمل سوخت محقق نشد

دیپلمات های ایرانی در مورد 
مشکالت بانکی پیش آمده برای 

اتباع ایرانی در چین با مقامات چینی 
گفت وگو کرده اند؛ اما تهران از 
پاسخ پکن دراین باره راضی نیست

مدیرکل راه وشهرسازی استان مطرح کرد:
افتتاح 173 کیلومتر راه در استان اصفهان

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان از افتتاح 1٧3 کیلومتر راه، 2۹۶ واحد مسکن مهر و انجام هشت پروژه 
عمران وبهســازی در بافت های ناکارآمد شهری در اســتان اصفهان خبر داد.حجت اله غالمی گفت: احداث 
باند دوم دامنه- خوانسار-گلپایگان- خمین، احداث بزرگراه کاشان- مشهد اردهال- برزک، احداث باند دوم 
نایین- انارک،  احداث کمربندی خمینی شــهر- نجف آباد، احداث کمربندی آران وبیدگل و اتصال به جاده 
قم- گرمسار، بهسازی راه اصلی سفید دشت- زرین شهر، بهسازی محور قلعه شور- سه راهی رحیم آباد، احداث 
راه زیار- اژیه- ورزنه- حسن آباد و هرند- کوهپایه و احداث باند دوم زواره- اردستان در مجموع به طول 133 
کیلومتر از جمله پروژه های بزرگراهی استان محسوب می شود که با اعتباری بالغ بر هزارو 3۶2 میلیارد ریال 

در هفته دولت افتتاح می شود.

فعال قطعه ساز اصفهانی مطرح کرد:
قطعه سازی اصفهان زمینگیر قیمت ها و دولتی ها 

حسین مبارکی، یکی از فعاالن قطعه سازی اصفهان با تایید مشکالت به وجود آمده در این صنعت اظهار کرد: صنعت 
قطعه سازی  طی چند ماه اخیر به خصوص  در اصفهان با مشکالت شــدیدی مواجه شده که حیات این صنعت را 
به شدت تهدید می کند. این فعال قطعه ساز در خصوص مشکالت قطعه سازان اصفهانی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
همه مشکالتی که در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه، مشــکالت فروش، تامین مالی و سرمایه در گردش ذکر 
شد، اصفهانی ها در این مدت با چالش قطعی برق و فشار ادارات دولتی بر اخذ بیمه و مالیات مواجه بوده اند.مبارکی 
متذکر شد: قطعی برق کارگاه های شاهپور جدید مشکل کوچکی نبود و متداول شدن آن در تیر و مرداد باعث شد 
تا کارگاه های کوچک و متوسط هر کدام میلیون ها تومان ضرر کند. وی در ادامه افزود: نظام دولتی فعلی در صنعت 

خودروسازی عاملی است که زنجیره تولید خودرو را با چالش های جدی مواجه کرده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,841,000
تومان

1,751,000 نیم سکه
تومان

960,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

294,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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نمایش بازندگی  در رسانه ملی

پیشنهاد سردبیر: جشنواره

مسئول دبیرخانه جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان خبر داد:

افتتاح جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان در چهارباغ

مســئول دبیرخانه دفتر اصفهان سی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
از افتتاح جشــنواره فیلــم کــودک و نوجوان 
در چهاربــاغ خبــر داد و گفت: آییــن افتتاحیه 
ســی ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان 8 شهریور ماه، از ساعت 20 
در میــدان امام حســین)ع( و در محور چهارباغ 
برگزار خواهد شد.  سید مهدی سجاد زاده افزود: 
این جشنواره از روز 9 شهریور ماه با اکران فیلم ها، 
برگزاری کارگاه ها و نشســت هایی در مجموعه 
اصفهان سیتی سنتر رسما کار خود را آغاز خواهد 
کرد. مسئول دبیرخانه دفتر اصفهان سی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گفت: آیین بزرگداشت فریال بهزاد، برادران دالوند 
انیمیشن ساز پیشکسوت کشــور و مرحوم ناصر 
چشم آذر در طول این جشنواره برگزار خواهد شد. 
وی با اشــاره به دیگر برنامه های این جشــنواره 
خاطرنشــان کرد: برنامه های جمعی ما در محور 
چهارباغ برگزار خواهد شــد و همچنین بن هایی 
در مناطــق محروم توزیع می شــود؛ ســرویس 
حمل و نقل رایگان از مناطق محــروم به داخل 
شــهر و ســینماهای چهارباغ خدمت رســانی 
 کرده تا تســهیل کننده رفت و آمد از این مناطق

 باشند.  

دوبله آثار جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان

گروهــی از صداپیشــگان ســینما و تلویزیون، 
فیلم های کوتاه و بلند بخش های رقابتی ســی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان را دوبله می کنند. 20 فیلم بخش مسابقه 
ســینمای ایران و ۳0 فیلم کوتاه سی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در ایام برگزاری این رویداد به طور همزمان دوبله 
می شوند.این صداپیشــگان در قالب چهار گروه 
چهار نفره از تهران و اصفهــان به دوبله همزمان 

آثار بخش های رقابتی این جشنواره می پردازند.
گروه اول به سرپرستی »پرویز ربیعی« متشکل 
از مریم رادپور و نســیم رضاخانــی، گروه دوم به 
سرپرستی »افشین زی نوری« متشکل از فریبا 
رمضان پور و شیال آژیر، گروه سوم به سرپرستی 
»رضا آفتابی« متشکل از مهوش افشاری و نازنین 

یاری آثار جشنواره را صداپیشگی می کنند. 
همچنین گروه چهــارم از میان صداپیشــگان 
اصفهان به سرپرستی »علی اعتمادی« متشکل از 
نسیم سلیمی نبی و نگار معین دوبله برخی از فیلم 
های کوتاه حاضر در جشنواره را برعهده دارند. سی 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان از هشتم تا ۱۴ شهریورماه ۱۳9۷ برابر با 
۳0 آگوست تا پنجم سپتامبر 20۱8 در دو بخش 

ملی و بین المللی در اصفهان برگزار می شود.

تجدید میثاق عوامل جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان با 

آرمان های شهدا
در فاصلــه چند روز مانــده به افتتاحیه ســی و 
یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، آیین تجدید میثاق مدیران، اعضای 
ســتاد و همچنین داوران و خبرنگاران نوجوان 
با شهدای انقالب اســالمی در گلستان شهدای 
اصفهان برگزار شــد. قدرت اله نوروزی شهردار 
اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان و سایر مدیران شهری در این 
مراسم حضور داشتند.شهردار اصفهان در حاشیه 
این مراســم  اظهار کرد: شما باید بتوانید از عهده 
برگزاری این جشــنواره به خوبی بیرون بیایید و 
آن را به گونه ای اجرا کنید که شادی و نشاط برای 
جوانان، خانواده ها و همه  اصفهانی ها ایجاد شود.

 سی وسه پل را
 عاقبت به خیر می کنند؟

معاون میراث فرهنگی کشــور بــه اصفهان آمد  و 
فرآیند طرح بستن دهانه های سی وسه پل را پایش 
کرد و قول و قرارهای فنی وکارشناسانه برای نهایی 
شدن این پروژه مطرح شد تا شــاید آخر داستان 
سی وســه پل که چیزی حدود ۴00 ســال بعد از 
ساختش در دست ایمن ســازی قرار می گیرد، به 

خیر تمام شود.
داستان سی وســه پل اصفهان با هشدار شهرداری 
اصفهان از حدود دو سال قبل آغاز شد؛ هشداری که 
با سقوط کودک دو ساله از سی  و سه پل در 20 مهر 
سال گذشته آغاز و به مرور این هشدار آن قدر جدی 
شد تا شورای فنی میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی استان، با برگزاری جلساتی در نهایت ۳0 
دی سال گذشته »شــورای فنی میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، طرح نهایی نصــب حفاظ روی 

دهانه های سی و سه پل تاریخی را تصویب کرد.«
بعد از گذشت حدود سه ماه از انتشار خبر تصویب 
نصب حفاظ در دهانه های ســی و ســه پل، اواخر 
فروردین ماه امســال، فریدون اللهیاری، مدیرکل 
میراث فرهنگی استان اصفهان نسبت به برگزاری 
جلسات کارشناســی برای رسیدن به یک نتیجه و 
طرح نهایی در این زمینه خبــر داده بود تا به گفته  
مدیریت شــهری اصفهان؛»ایمن سازی سی و سه 
پل و پل های تاریخی اصفهان به عنوان یک ضرورت 
برای حفظ جان مردم به عنوان یک اصل مســلم 
انجام شــود.« و سر انجام نخســتین طرح ها برای 
حصارکشی دهانه  پل های تاریخی اصفهان به میراث 
فرهنگی ارائه شــدند و حتی در نخستین اقدام با 
بستن یکی از دهانه ها با چوب، این کار را آغاز کردند.

 تا اینکه یکم خرداد طرح دیگری از حصارکشی روی 
یکی از دهانه های دیگر سی و سه پل نصب شد و با 
توجه به صحبت هایی که تا پیش از این برای نصب 
این حصارها مطرح بود،به نظر می رســید آن طرح 
نهایی و مورد تایید میراث فرهنگی باشــد،طرحی 
که در تصاویر منتشر شده از آن با میله های فلزی 
بر بدنه  سی و ســه پل در حال نقش بستن بودند و 
نه تنها چهره  زشــتی به این بنای تاریخی و نفیس 
می داد، بلکه با توجه به نصب کردن پایه های آن در 
دل زمین، این ســوال را در ذهن ایجاد می کرد که 
چقدر به اصل »برگشت پذیری به حالت اول« در آن 
اهمیت داده شده است. اما در میان اجرایی شدن این 
طرح از سوی میراث فرهنگی و شهرداری؛ نکاتی به 
طور دائم مطرح می شوند که به نظر می رسد فقط 
قصد دارند نشان دهند هشدارها برایشان اهمیت 
داشــته و طرح را اجرایی کنند، چون کلیدی ترین 
نکته ای کــه دائم تاکید می شــود،»موقت بودن« 
سازه های نصب شده است تا به گفته  علی فصیحی، 
مدیر پایش پل های تاریخی استان اصفهان، »نسل 
بعد بتوانند تصمیم دیگری برای آن بگیرند.« اکنون 
با آغاز اجرائی شدن طرح مسدود کردن دهانه های 
سی وسه پل اصفهان از یکم خرداد،بعد از حدود یک 
ماه محمدحســن طالبیان،معاون میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی برای بررسی فرآیند اجرائی 
شــدن این طرح به سی وســه پل اصفهان رفت تا 
به عنوان معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حرف آخر را 

درا ین زمینه بیان کند.
محمدحســن طالبیان می گوید: از یک ســو باید 
ایمنی پل فراهم شود و از سوی دیگر اصالت آن را 
باید حفظ کرد، تا کنون نیز بخشــی از کار را انجام 
 داده اند در واقع مهم این بود که به بدنه پل آسیبی 

وارد نشود.
وی با بیان این کــه کِف پل در دهــه ۴0 مرمت و 
ساماندهی شده و به دنبال انجام یکسری مرمت ها 
از همان دوره روی این اثر تاریخی،تاکید می کند: در 
حال حاضر هیچ مداخله ای در بخش های تاریخی 
پل رخ نداده و تالش می کنند هر کاری که برای آن 
انجام می شود،برگشــت پذیر باشد تا هرگاه ایده ی 
بهتری بود راحت تر مداخالت قبلی باز شود،می توان 
گفت موضوعات مختلفی را برای این طرح در نظر 

گرفته اند.
معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، 
اظهار می کند: براساس بررســی های انجام شده، 
اکنون باید مســائل فنی و اقداماتی که تا این زمان 
انجام شده را ببینند و مدت زماِن بیشتری فرصت 
دهند تا بررسی های دقیق دیگر از دید کارشناسان 
بیرونی و داخلی انجام شود و پس از اطمینان از کار، 

پروژه را ادامه دهند.

سوژه روز

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
شــهرهای ملی اصفهان در زمینه صنایع دســتی 
ازجمله شهر ملی نساجی کاشان، شهر ملی سفال 
و سرامیک شهرضا و روستای ملی بافته های داری 
مهرگرد به صورت ویژه در ســی امین نمایشــگاه 
ملی صنایع دستی شــرکت کرده اند. جعفر جعفر 
صالحی در خصوص حضور اصفهان در ســی امین 
نمایشگاه ملی صنایع دســتی که در تهران برگزار 
می شــود، اظهار کرد: اصفهان در این نمایشــگاه 
۶۷ غرفه با تنوع حدود ۳0 رشته از صنایع دستی 
شامل خاتم، قلم زنی، قلم کار، گلیم، رو دوزی های 
سنتی و بسیاری دیگر از رشــته ها حضور دارد و 
از این نمایشــگاه، ۱۱00 متر یعنی نزدیک به یک 
پنجم مساحت کل نمایشــگاه به استان اصفهان 

اختصاص دارد.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی؛ 
صنایع دستی و گردشگری اســتان با بیان اینکه 
استان اصفهان با تمام توان در این نمایشگاه حضور 
پیدا کرده اســت، افزود: نکته قابل توجه این است 
که شهرهای ملی اصفهان در حوزه صنایع دستی 
ازجمله شهر ملی سفال و سرامیک شهرضا، شهر 
ملی نساجی کاشان و روســتای ملی مهرگرد که 
در بافته های داری شهرت دارد حضور پر رنگی در 

این نمایشگاه داشته  و به صورت ویژه در سی امین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی شرکت کرده اند. وی 
به موضوع بسته بندی صنایع دستی اصفهان اشاره 
و تصریح کرد: در یک ماه گذشته نمایشگاهی برای 
بســته بندی کاالهای صنایع دستی برگزار کردیم 
که در آن حــدود ۷00 نوع بســته بندی در انواع 
ارزان قیمت، متوســط و نفیس ارائه شد. در آینده 
فرهنگسرایی در اصفهان افتتاح می شود که انواع 
متنوع بسته های صنایع دستی در آن ارائه خواهد 
شد. سی امین نمایشــگاه ملی صنایع دستی ایران 
سوم تا نهم شهریورماه ســاعت ۱0 تا ۱8 در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و سالن های 

8،9، ۱0 و ۱۱ و سری 2۵ برپاست.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

حضور پررنگ اصفهان در سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
همزمان با آغاز دهه والیت طرح »والیت علوی اکمال 
دین نبوی« به صورت ویژه در جوار حرم مطهر بیش 
از ۳00 بقعه متبرکــه امامــزادگان مناطق محروم 
اجرا می شود. حجت االســالم  رضا صادقی پیرامون 
برگزاری طرح والیت علوی در جــوار بیش از ۳00 
حرم مطهر امامزادگان اســتان اصفهان اظهار کرد: 
با فرار رســیدن عید غدیر و دهه والیت، طرح والیت 
علوی اکمال دین نبوی و همچنین برگزاری جشــن 
عید غدیر به صورت ویژه در جوار حرم مطهر بیش از 
۳00 امامزاده عظیم الشأن و شاخص استان اصفهان 
ازجمله ۱۷ تن گلپایگان، امامزاده شاهرضا و زینبیه 

اصفهان اجرا می شود.
وی با اشاره به جزئیات این مراسم افزود: جشن عید 
غدیر و طرح والیت علوی اکمال دین نبوی با حضور 
2۷0 روحانی و مبلغ و همچنین عمــوم مردم و در 
اماکن متبرکه و مناطق محروم برگزار می شــود که 
مدیحه سرایی و سخنرانی مقامات لشکری و کشوری 
و افراد شاخص استان ازجمله برنامه های این مراسم 

است.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
گفــت: در طول این مراســم به معرفی شــخصیت 
امیرالمومنیــن)ع(، والیت و والیتمداری و ســبک 
زندگی علوی پرداخته می شــود که در همین راستا 

از اساتید، روحانیون متخصص و مشاوران متعدد در 
بحث مربوط به خانواده دعوت شده است.

وی تمرکز روی بحــث تولیدات ملــی و حمایت از 
کاالی ایرانی را از دیگر محورهای مهم این مراســم 
دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به منویات رهبری 
و نام گذاری امسال به عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« 
تالش شده اســت تا با حضور مشــاوران اقتصادی و 
گروه های معرفتی به مشاوره و ترویج مردم در حمایت 
و خرید کاالی ایرانی پرداختــه و همچنین معرفی 
کاالهای ایرانی توسط گروه های معرفتی انجام بگیرد.

صادقی در پایان اذعان داشــت: امسال نهمین سال 
برگزاری این طرح است که هرساله با استقبال پرشور 

مردم مواجه می شود.

مدیرکل اوقاف استان تشریح کرد:

جزئیات برنامه های دهه والیت در اصفهان

 اوقافمیراث فرهنگی

مســعود احمدی افزادی، مدیرکل سابق صدا و 
سیمای مرکز اصفهان با حکم معاون سیما به عنوان 
مدیر شبکه آموزش منصوب شد. مرتضی میرباقری 
در حکمی مسعود احمدی افزادی مدیرکل سابق 
صدا و سیمای مرکز اصفهان را به عنوان مدیر شبکه 
آموزش منصوب و از خدمات »حســین ساری« 
قدردانی کرد. مرتضی میرباقری، معاون سیما در 
حکم انتصاب مدیر شبکه آموزش بر تعهد، تخصص 

و تجربیات مسعود احمدی افزادی در رسانه ملی 
تاکید کرده است.وی شــبکه آموزش را شبکه ای 
تخصصی در زمینه مهارت آموزی و افزایش سطح 
دانش عمومی و تجربی مخاطبان دانست که تولید، 
تامین و پخش برنامه های مفید و مبتنی بر پژوهش 
و روش های علمی را در همه موضوعات و قالب های 
برنامه سازی)به جز نمایشی(منطبق بر سیاست ها 

اهداف سازمان صداوسیما برعهده دارد.

معاون رییس سازمان صداوسیما در امور سیما از 
مدیر شبکه آموزش خواســت بر اساس ماموریت 
تعریف شــده شــبکه و اسناد باالدســتی کشور 
در زمینه های آموزشــی و فرهنگی و اســتفاده 
از دانــش و تجربیــات کارشناســان حوزه های 
آموزشــی و مهارت آموزی بــرای تولید و پخش 
 برنامه هــای جــذاب و اثرگذار اهتمــام ویژه ای

 داشته باشد.

با حکم معاون سیما؛
مدیرکل سابق صدا و سیمای اصفهان، مدیر شبكه آموزش شد 

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: یکی از رسالت های بسیار مهم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی در زمینه مد و لباس، پشتیبانی و 

حمایت از بخش های دولتی و خصوصی است.
حجت االسالم  محمدعلی انصاری در آیین رونمایی 
از لباس ایرانی اسالمی، نوع پوشش را در شکل دهی 
شخصیت و توسعه زندگی افراد اثرگذار و نشان دهنده 

شأن فردی و اجتماعی فرد و جامعه دانست.

وی پوشش را نعمتی بزرگ برای انسان عنوان کرد 
که باید مورد توجه و شکرگزاری قرار بگیرد و افزود: 
طراحی دوخت و رنگ لباس در هر جامعه منشأهای 

متفاوتی دارد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، اعتقادات، 
فرهنگ و آداب و رسوم را ســه منشأ بسیار مهم در 
جامعه ایرانی اسالمی برشــمرد و تصریح کرد: در 
جامعه اسالمی که اعتقادات مردم بر مبنای اسالم 

اســت، طراحی و مد لباس نیز باید بــر مبنای این 
اعتقادات باشــد؛ عالوه بر آن در تاریخ ایران پیش 
از اسالم و پس از اسالم نیز همواره پوشش مناسب 
مورد تاکید بوده اســت. انصاری اصفهان را شهری 
برخوردار از سبک در زمینه طراحی لباس دانست و 
ابراز امیدواری کرد که با تالش بیشتر، این الگو برای 
سایر استان های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

وی گفت: یکی از رسالت های بســیار مهم وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در زمینه مد و لباس، 
پشتیبانی و حمایت از بخش های دولتی و خصوصی 
است، همچنین دلسوزان و تالشگران فرهنگی باید 

برای احیای فرهنگ ایرانی اسالمی تالش کنند. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان توجه به پوشش 
مردان در کنار پوشــش زنــان را از جمله مواردی 

دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تاکید کرد:
 توجه به پوشش مردان در کنار پوشش زنان

اینستاگردی

هومن و دخترش
هومن ســیدی با انتشــار تصویری از خود و 
دخترش در اینســتاگرام نوشــت: »تمام من، 
روزها با تو می گذرد، ایمانــم به خداوند برای 
دادن تو. عشــق و نقطه ضعفم در زندگی، تا تو 

هستی همه چیز برایم کامل است.«

»نام کوچکترین سوره قرآن چیست؟« سوالی بسیار ساده که یک بچه دبستانی یا حتی کودک خردسالی که به مهد می رود آن هم در کشوری که ام القرای جهان اسالم است، می تواند به آن پاسخ بدهد اما در مسابقه ای که با 
کلی بریز و بپاش و سرو صدا و تبلیغات روی آنتن رفته، شرکت کننده از میان چهارگزینه ای که در پاسخ به این سوال مطرح شده، با شک و تردید یک گزینه را انتخاب می کند و برای صحیح بودن پاسخش، زیرلب دعا می خواند! 

مسابقه دستمزدی میلیاردی دریافت »برنده باش« نام برنامه ای است که چندهفته ای است روی آنتن رفته است. یک مسابقه تلویزیونی با اجرای سوپراستار سینما »محمدرضا گلزار« که گفته می شود بابت اجرای این 
تولید کرده است. این مسابقه تلویزیونی از همان اولین قســمت با حاشیه های مختلفی روبرو شد. مسابقه ای که دســت اندرکارانش و از جمله گلزار مدعی هستند با هدف ترویج  کتابخوانــی 

تواند به راحتی شده اما آن چه در این چندقسمت ما دیده ایم، این است که یک فرد با کمترین اطالعات عمومی یا بهتر است بگوییم کسی که در عمرش شاید حتی یک کتاب هم نخوانده، می 
دادن به سواالتی تا مرز دریافت ۳0 میلیون تومان پیش برود!  در واقع آن چه در »برنده باش« تبلیغ می شود پول هایی باد آورده است که شرکت کننده به دست می آورد آن هم بابت پاسخ 
از این مسابقه، به که جواب هایی ساده و بدیهی دارد آن قدر بدیهی که گاهی دستمایه طنز و سخره کاربران شبکه های اجتماعی می شودو داستان همین جا تمام نمی شود. در هر قسمت 
سود می کنند که طور معمول ۱۵0 تا 200 میلیون تومان جایزه به شرکت کنندگان خود می دهد تا این سوال پیش بیاید که اسپانسر و یا اسپانسرهای این مسابقه بابت این برنامه چقدر 

به رفتارهای تقلیدگونه مجری مثل بلندشدن و قدم زدن در استودیو و اینچنین حاضر به بذل و بخشش و ریخت و پاش شــده اند؟  از کپی بودن  این برنامه و حتی  پیشنهاددادن 
عنوان میهمان در پخش شده از این مســابقه می رسیم که دوچهره ســینمایی را به میهمانان برای صرف نظر از ادامه مسابقه هم که بگذریم، به آخرین قسمت 

به واســطه بازی در »منوچهر هادی« که از دوســتان مجری هم به شــمار می روند. گلزار اســتودیو داشــتند. »یکتا ناصر« بازیگر و همسر کارگردانش 
و دوستی پای ناصر مشغول بازی در آن است، با »هادی« و »یکتا« همکاری کرده است و این همکاری سریال »عاشقانه« و فیلم »رحمان ۱۴00« که 

به اندازه کافی کشاند تا زوجی که در سال های اخیر با ساخت فیلم های کمدی پرفروش، و همســرش را به »برنده باش« 
هم زده اند، ۱00 میلیون تومان در یک شــب از بابت حضور در »برنده باش« شهرت و ثروت به 

کسب کنند و به خانه شان برگردند! به همین راحتی
در روزهایــی که مــردم از فشــار اقتصادی و 
مشکالت معیشتی به تنگ آمده اند و خرید 
گوشت و مرغ و تخم مرغ و چندکیلو میوه 
برایشان مصیبت عظماســت، چرا باید به 
همین راحتی به کســانی که به نظر می 
رسد کمتر دغدغه مالی دارند)اگر نگوییم 
اصال ندارند( ۱00 میلیون تومان پیشکش 

کنیم؟!
 »برنده باش« تا االن به جز تیپ و ظاهر 
مجری و دکور و میزانسن کپی کاری 
شــده و همین بذل و بخشــش های 
عجیب و غریبش هیچ چیز برای تبلیغ 

نداشته است!

 نمایش بازندگی
 در رسانه ملی

»برنده باش« و شوآفی که تبلیغ 
بریزو بپاش می کند؛

سارا بهرامی
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روبات ویژه»کارگران« طراحی شد

پیشنهاد سردبیر:

عرضه گلکسی اس10 در پنج رنگ
یک منبع معتبر در حوزه فناوری به نام Ice Universe به تازگی در صفحه کاربری 
توییتر خود ادعا کرده است که نسل جدید و آتی گوشی پرچمدار سامسونگ یعنی 
گلکســی اس10 در پنج رنگ جدید و متنوع معرفی و بــه بازارهای جهانی عرضه 
خواهد شد.گوشی هوشمند و پرچمدار بعدی سامسونگ در پنج رنگ مشکی ، سبز ، 
صورتی، سفید و نقره ای روانه بازار خواهد شد که در این میان دو رنگ سبز و صورتی 
بسیار جدید است و احتماال طرفداران زیادی را به سمت و سوی خود جذب خواهد 
کرد. البته این منبع ، اطالعات و جزئیات بیشتری را در خصوص مشخصات فنی و 
ظاهری این پرچمدار افشا نکرده است.سامسونگ قصد دارد گلکسی اس 10 را در 
جریان کنگره جهانی موبایل 2019 که در شهر بارســلون اسپانیا برگزار می شود، 

رونمایی و معرفی کند.

گوگل مپ بــدون تردیــد یکی از 
دقیق ترین و کامل ترین برنامه های مسیریابی 
است که روی اغلب گوشی ها وجود دارد. این 
برنامه هم در نسخه دسکتاپ و هم موبایلی 
قابلیت های فراوانی به همراه دارد؛ اما همچون 
ســایر برنامه ها، کم پیش می آیــد با تمام 
ویژگی های آن آشنا باشید. اگر تنها استفاده 
شما از این اپلیکیشن، مسیریابی است، این 
مطلب را بخوانید تا بــا ۱۱ قابلیت کاربردی و 
بعضا مخفی که تحت عنوان ترفند گوگل مپ 

جمع آوری شده آشنا شوید.

زوم کردن نقشه تنها با یک انگشت
روی نقطه مورد نظر دابل تــپ کنید و در تپ دوم 
انگشــت خود را برندارید، حال با حرکت انگشت به 

باال و پایین آن نقطه زوم خواهد شد.
سفر در زمان

 Street آدمک زرد رنــگ را روی نقاطی که حالت
View دارند بکشــید )معموال نقــاط آبی رنگ در 
نســخه دســکتاپ(، اکنون اگر گوگل از این مکان 
تصاویر متعددی تهیه کرده باشــد، آیکون ساعت 
نمایان می شود که با کلیک روی آن تصاویر مختلف 
آن در گذر زمان به شــما نمایش داده می شود، به 
این صورت تغییرات ظاهری آن مکان را طی زمان 
خواهید دید. همچنین برای استفاده از این قابلیت 
 Street View در حالت موبایلی بایستی اپلیکیشن
را نصب کنید. این ترفند گوگل مپ شما را ساعت ها 

سرگرم خواهد کرد.
ایجاد نقشه اختصاصی

بعضی اوقات نیازمند ساخت یک نقشه اختصاصی 
هستید، برای این کار در نســخه دسکتاپ برنامه، 
روی منو کلیک کنیــد، Your places را انتخاب 
 See All Your MAPS گزینه ،MAPS و از تب
و ســپس روی دکمه + کلیــک کنیــد. اکنون با 
انتخاب یــک عنوان و تعیین محدوده نقشــه روی 
گوگل مپ، می توانید نقشه را ســاخته و با دیگران 
به اشــتراک بگذارید. این ترفند گــوگل مپ را به 
 خاطر بســپارید، مطمئنا روزی بــه کارتان خواهد 

آمد.

یادآوری محل پارک خودرو
وقتی ماشین تان را پارک کردید، گوگل مپ را اجرا 
و روی محل فعلی تان که با نقطه آبی مشخص شده 
تپ کرده، گزینه Save your parking را انتخاب 

کنید تا محل پارک ذخیره شود.
کالیبره کردن سنسور قطب نما

تمامی برنامه هایی که از حسگر قطب نما برای تعیین 
جهت، شمال و جنوب و... استفاده می کنند نیازمند 
کالیبره کردن این سنسور هستند، این مسئله تنها 
مختص گوگل مپ نیســت و در همه برنامه ها هر 
چند وقت شــاید نیاز به این کار داشته باشید. برای 
کالیبره کردن کافی است گوشی خود را چند بار در 

یک مسیر حرکت دهید.
مشاهده تاریخچه گوگل مپ

 گــوگل به صــورت پیش فرض تاریخچــه تمامی 
فعالیت های گوگلی شــما را ثبــت می کند، خواه 
جست وجوهای شــما در موتور جست وجو باشد و 
خواه کلیپ های بازدید شده در یوتیوب، به همین 
صورت تاریخچه بازدیدهای شما در گوگل مپ نیز 
ثبت می شــود. برای مشــاهده تاریخچه به آدرس 
myactivity.google.com مراجعه کنید و از 
 Maps قسمت پایین نوار جست وجو با تیک زدن

نتایج را فیلتر کنید.

پیدا کردن اماکن جدید
در صفحــه اصلــی روی Explore تــپ کنید تا 
زیرگروه های آن نمایش داده شــود. مثال به راحتی 
می توانیــد رســتوران ها، کافی شــاپ ها، هتل ها، 
ایستگاه های سوخت و سایر مکان ها را روی نقشه 

پیدا کنید.
اشتراک محل فعلی

این ویژگی کاربردی که متاســفانه در کشور ما در 
دسترس نیست، به صورت زنده مکان شما را روی 
نقشه به دوستان تان نمایش می دهد. این قابلیت به 
خصوص در سفرهای دسته جمعی بسیار کاربردی 
است. به این صورت هیچ کدام از افراد یکدیگر را گم 
نمی کنند چرا که محــل و جهت حرکت همه افراد 
روی نقشه ای مشترک مشخص است. برای استفاده 
 Location از این امکان در قســمت منو گزینــه

Sharing را انتخاب کنید.
اشتراک اماکن مورد عالقه

این قابلیت به درد مواقعی می خورد که تمایل دارید 
با افراد مختلفی برای رفتن به جایی هماهنگ کنید. 
کافی است روی نقشه، مکان مورد نظر را پیدا کرده و 
تپ طوالنی کنید و با انتخاب More info و گزینه 
Share موقعیت دلخواه را به اشتراک بگذارید. برای 
نسخه دسکتاپ نیز با کلیک بر گزینه Share این 

قابلیت در دسترس شماست.
 Google ذخیره نقشه به صورت آفالین در 

Maps
برای استفاده ار گوگل مپ آفالین در منوی برنامه، 
Offline Maps را انتخاب کرده و نقشه را سوایپ 
کنید و هر جایی دوســت داشــتید با زدن دکمه 
Download نقشه را دانلود کنید. با توجه به میزان 
بزرگ نمایــی و موقعیت مورد نظــر، حجم دیتایی 
که باید دانلود شود در قســمت پایین نمایش داده 
می شود. متاسفانه این قابلیت هنوز برای محدوده 

جغرافیایی ایران فعال نشده است.
برای اســتفاده از گوگل مپ به صورت آفالین ، در 
منوی اصلی برنامه، گزینه Wi-Fi Only را انتخاب 
کنید. این کار قطعا باعث صرفه جویی چشمگیری 
در مصرف دیتای شــما خواهد شــد. در نســخه 
دســکتاپ برنامه نیز برای صرفه جویی در مصرف 

ترافیک از Google Maps Lite استفاده کنید.
اضافه کردن محل توقف در مسیر حرکت

سفرها، مخصوصا سفرهای طوالنی، معموال یک نفس 
از مبدأ به مقصد نیست، در قســمت های مختلف 
مسیر استراحت می کنید، دید و بازدیدی خواهید 
داشــت، تفریح و... . به جای اینکه در هر موقعیتی 
دوســتان خود را مطلع کنید از طریق گوگل مپ 
می توانید پیش از حرکت، مکان هــای توقف را در 
مسیر حرکت مشــخص کرده و با همسفران خود 
به اشتراک بگذارید اینطور دیگر هر کسی می داند 
محل توقف بعدی کجاست.ابتدا مسیر آغاز و پایان 
حرکت را روی نقشه مشــخص کنید، سپس از منو 
)ســه نقطه( گزینه Add Stop را انتخاب کرده و 
مکان مورد نظر را به عنوان محل توقف، جست وجو 
کنید. برای اضافه کردن مکان های بیشــتر، مجددا 
همین کار را تکرار کرده و در انتها Done را انتخاب 
کنید.موقف ها با حروف انگلیسی A, B, C و …  روی 
نقشه نمایش داده می شوند. اکنون با انتخاب منو و 
زدن Share Direction، مسیر حرکت به عالوه 
مکان های توقف را می توانید با دیگران به اشتراک 
 Add بگذارید. در نسخه دســکتاپ نیز با انتخاب
Destination و درگ دراپ کــردن آدرس های 

جدید می توانید مسیر حرکت را مشخص کنید.

با ۱۱ ترفند کاربردی »گوگل مپ« آشنا شوید!
تازه ها

R17 Pro با به روزترین فناوری ها معرفی شد

شرکت اوپو به صورت رسمی گوشی جدید خود، R17 Pro را با دوربین سه گانه و 
فناوری SuperVOOC معرفی کرد.اوپو گوشی جدید خود، R17 Pro را با فناوری 
به روز و با کیفیت و ویژگی هایی که برای اولین بار در صنعت تولید گوشی هوشمند 
به کار می روند، معرفی کرد.R17 Pro با پردازنده Snapdragon 710، حافظه 
رم 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 گیگابایت تولید شده است و از حافظه جانبی 
MicroSD پشتیبانی نمی کند. نمایشگر این گوشــی AMOLED در اندازه 6.4 
اینچ است که باالی آن از بریدگی F9 و F9 Pro استفاده شده و به آن ناچ قطره ای 
 1080x2340 می گویند. رزولوشن این صفحه نمایش )water drop notch(
پیکسل است و با Gorilla Glass 6 محافظت می شود. بر اساس گفته های مدیران 
اوپو، 91.5 درصد پنل جلویی R17 Pro نمایشگر است و حاشیه این صفحه نمایش 

تقریبا صفر است. 
 دوربین جلویی این گوشــی 25 مگاپیکســل با دیافراگم f/2.0 است و در بخش 
بریدگی باالی صفحه نمایش قرار گرفته است. بخش جذاب تر این گوشی دوربین 
پشتی سه گانه آن است. لنز وسطی این گوشی 12 مگاپیکسل است که با دو دیافراگم 
f/1,5 و f/2.4 تولید شده و از دوربین Galaxy S9 الهام گرفته شده است. لنز دوم 
R17 Pro، لنزی 20 مگاپیکسلی و لنز سوم آن هم در واقع سنسور تشخیص عمق 

سه بعدی است. قیمت آن هم 625 دالر در بازار چین است.

روبات ویژه»کارگران«  طراحی شد
روبات کارگر یک اسکلت روباتیک است که برای حمایت از کارگران و کمک به آنها 
در انجام کارهای سنگین طراحی شده است. روبات» SuitBot« ال جی به منظور 
آسان کردن کار کارگرانی که ساعات طوالنی را صرف بلند کردن و جا به جایی بارهای 
سنگین می کنند، طراحی شده است. پیش بینی شــرکت ال جی برای محیط های 
کاری آینده شامل مجموعه ای از روبات ها می شود که لباس کارگران را به تن دارند. 
این غول تکنولوژی کره ای، ماه جاری در نمایشگاه IFA از آخرین دستاوردهای خود 
 »human centric«در زمینه روباتیک رونمایی کرد و نخستین روبات پوشیدنی
را در معرض نمایش گذاشــت.روبات CLOi SuitBot، دارای ابعاد مناسب بوده و 
مجهز به مفاصل چرخشی است که هنگام ایستادن، راه رفتن و یا کارکردن طوالنی 

می تواند به آســانی در اطراف 
حرکت کند. این روبات مجهز 
san-به نوعی صنــدل داخلی 
dal-type shoes است که به 
طور خودکار قابل تنظیم بوده و 
کاربران می توانند به آسانی آن 
را به تن کــرده و یا آن را از بدن 

خود خارج کنند.

پیشرفته ترین فناوری ها در یک کیف
فناوران، یک کوله پشــتی ســاخته اند که تمام امکانات از قبیل شارژر، چراغ قوه، 
مکان یاب و وای فای در آن تعبیه شده اســت. یک شرکت ایتالیایی به تازگی کوله 
پشتی هوشمندی به نام )Lumzag( تولید کرده اســت که با استفاده از آن افراد 
دیگر نیازی به استفاده از بسیاری از وسایل جانبی ندارند. این کوله پشتی هوشمند 
از جنس چرم و کربن بــوده و ظرفیت داخلی آن 19 لیتراســت، ازجمله امکانات 
جانبی آن وجود پاوربانک 10000 میلی آمپری قابل حمل اســت که به شکل بی 
ســیم با سیســتم عامل های اندروید و آی او اس ارتباط برقرار می کند.همچنین 

وجود نــرم افزارکاربردی بلوتوث 
روی این کوله پشــتی به کاربران 
اجــازه می دهد دوســتان خود را 
درخیابان یا کوه ها پیــدا کنند یا 
درصورت سرقت کوله پشتی مکان 
آن شناسایی می شــود.پاوربانک 
بی ســیم موجود در کوله پشتی 
می تواند برای شــارژ انواع وسایل 

الکترونیکی به کار رود و شارژ آن به وسیله پنل های خورشیدی که روی کوله پشتی 
قرارداردانجام می گیرد.قیمت این کوله پشتی استثنایی که فروش جهانی آن آغاز 

شده درحدود 518 دالر است.

  عکس روز

قدرتمندترین خودروی المبورگینی رونمایی شد
شرکت المبورگینی در جریان برگزاری نمایشــگاه »پبل بیچ« کالیفرنیا از قدرتمندترین 
خودروی خود به نام Aventador SVJ رونمایی کرد. Aventador SVJ دارای موتور 

۷۷0 اسب بخاری بوده و تعداد دور موتور آن در هر دقیقه 8500 واحد است.

اپلیکیشن

لباس ها هم می توانند با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند

اختراعات مخترعان در سراســر جهان اســت که سبب رشد 
و پیشــرفت جوامع و باز شــدن دریچه های جدیدی از علم 
و فناوری می شــود. به تازگی پژوهشــگران لباسی را اختراع 
کرده اند که در آن فیبر های نازک نوری قرار گرفته اســت و به 
کمک پالس های نور می تواند سبب ارتباط برقرار کردن میان 
لباس ها شود، این فناوری سبب شــده تا فیبر های موجود در 
لباس به دستگاه های LED وصل شود و سیستم ارتباط نوری 
برای پارچه فراهم گردد؛ همچنین این لباس ها قابلیت ضد آب 
 هم دارند و می توانند چند ساعت و یا هفته درون آب غوطه ور

 باشند.

با ساخت ماژول دور ماه؛

»ناسا« در ماه می ماند
مدیر ناسا اعالم کرده قصد دارد ماژول هایی بسازد که دور ماه 
مدار می زنند تا به اکتشافات دقیق تر در ماه کمک کنند. جیم 
برایدنستین، مدیر ناسا از برنامه های این سازمان برای ساخت 
 ماژول هــای »دروازه« خبر داد. این ماژول هــا دور ماه مدار 
می زنند و در حقیقت فاصله میان اکتشافات فضایی را کاهش 
می دهند. او دراین باره گفت: ما مــی خواهیم تعداد زیادی را 
به فضا بفرســتیم. این دروازه ها از ماموریت های کوتاه مدت 
۳0تا 60 روز پشــتیبانی می کنند و برای اکتشــاف دقیق تر 
در ماه نقش مهمــی دارند. همچنین در ســال های بعد، یک 
ماژول دوم برای حمل فضانوردان به مریخ ساخته خواهد شد.  
برایدنستین در این باره گفت: نخستین »دروازه« نزدیک ماه 
اســت، تصور می کنم دومین دروازه  برای انتقال به عمق فضا 
به کار رود. درهمین راســتا همکاری با شرکای تجاری و بین 
المللی به ما کمک می کند به مریخ برسیم.هدف ما این نیست 
که به ماه برویم و ثابت کنیم دوباره می توانیم این کار را انجام 
دهیم. ما می خواهیم آنجا بمانیم. بــه نظر من »دروازه« به ما 

کمک می کند.

 نزدیکی یک سیارک بزرگ تر
 از اهرام مصر به زمین!

طی یک رخداد نجومی عجیب، ســیارک عظیم الجثه ای که 
اندازه آن دو برابر هواپیما بوئینگ ۷۴۷ است، به سیاره زمین 
نزدیک خواهد شد.این ســیارک»NF2۳ 2016« نام دارد و 
بنابر گزارش ها قرار است 29 اوت)۷ شهریور( در فاصله حدود 
5 میلیون کیلومتری از زمین گذر کنــد که این فاصله تقریبا 
1۳ برابر فاصله بین ماه و زمین است.به گفته ناسا، این سیارک 
عظیم با ســرعت ۳2 هزار و ۴00 کیلومتر بر ساعت در حال 
حرکت است.گفته می شود ارتفاع سیارک مذکور تقریبا 160 
متر است که این ارتفاع حتی از ارتفاع هرم بزرگ جیزه مصر که 

1۳8 متر است نیز بیشتر است.

اعتیاد خود به موبایل را به راحتی ترک کنید
QualityTime نام نرم افزاری از سوی کمپانی نرم افزاری ZeroDesktop Inc است 
که برای گوشی و تبلت های اندروید عرضه شده است. این نرم افزار می تواند کاری کند 
 تا کودکان تان و حتی خود شما مدت زمان محدودی از دیوایس خود استفاده کنید. شما
 می توانید برای این نرم افزار مدت زمان خاصی را در نظر بگیرید تا بعد از آن با استفاده از 

هر برنامه ای، به شما اخطار داده شود تا استفاده از دیوایس خود را کنار بگذارید.
:QualityTime ویژگی های نرم افزار

* کشف عادت های خود
* مشاهده زمان های استفاده از گوشی
* مدیریت رژیم غذایی دیجیتال شما

* استفاده بهینه از زمان خود
* امکان زمان بندی برنامه ها 
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پرداخت یارانه ۱۰۰ درصدی 
نهال گل محمدی در کاشان

مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی از   کاشان
پرداخت یارانه ۱۰۰ درصدی نهال گل محمدی در 
کاشان خبر داد. حسین زینلی با بیان اینکه وزرات 
جهاد کشاورزی در زمینه کشت گیاهان دارویی به 
ویژه گل محمدی حمایت ویژه ای خواهد داشــت، 
اظهار کرد: جهادکشاورزی با پرداخت ۱۰۰ درصدی 
یارانه نهال جهت کشت در اراضی شیب دار از توسعه 
سطح زیر کشت گیاهان دارویی به ویژه گل محمدی 
در کاشــان حمایت مــی کند.حمیدرضا مومنیان 
تصریح کرد: در سال های اخیر با تغییر الگوی کشت 
در شهرســتان کم آب کاشــان همزمان با اجرای 
تجهیزات نوین آبیاری عالوه بر صرفه جویی در منابع 
زیرزمینی شاهد افزایش تولیدات در بخش کشاورزی 
هستیم.مومنیان ادامه داد: توسعه کشت گونه های 
کم آب بر و با ارزش افزوده باال نظیر زعفران و افزایش 
سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان نمونه ای 
بســتر  در  علمــی  کشــاورزی  تحقــق   از 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 ایجاد 28۰۰ شغل در شهرضا 
طی یک سال گذشته

معــاون فرماندار شــهرضا گفت:   شهرضا
برخی فقط خبرهای منفی را به مردم ارائه می دهند 
و فقط از بیکار شدن می گویند این در حالی است که 
دو هزار 8۰۰ شغل طی یک سال گذشته در شهرضا 
ایجاد شده است.معاون فرماندار شهرضا تصریح کرد: 
دســتگاه ها موظف به ارائه عملکرد خــود به مردم 
هستند تا مردم بدانند دولت همیشه در حال خدمت 
گــزاری به مردم بــوده و خواهد بــود. برخی فقط 
خبرهای منفی را به مــردم ارائه می دهند و فقط از 
بیکار شدن می گویند این در حالی است که دو هزار 
8۰۰ شغل در یک سال گذشته در شهرضا ایجاد شده 
است .داراب تصریح کرد: کارمندان دولت همیشه بر 
رعایت حقوق شهروندی و برخورد خوب با مردم و 
ارائه بهترین خدمات باید تالش کنند .وی اظهار کرد: 
در واقع ارائه میز خدمت در ادارات در راستای احترام 
به مردم و حقوق شهروندی بوده که در فرمانداری 

شهرستان  نیز این طرح اجرا شد.

خبر

ایجاد 2800 شغل در شهرضا  طی یک سال گذشته

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 بالتکلیفی 2۴ ساله 
خانه معلم مبارکه

نماینده مــردم مبارکه در مجلس  مبارکه
شــورای اســالمی گفت: خانه معلــم یکی از 
مطالبات فرهنگیان مبارکه است که با گذشت 
۲۴ ســال از کلنگ زنی آن همچنان بالتکلیف 
است و اگر به همین صورت پیش برود باید در 
فهرست آثار تاریخی ثبت شود.زهرا سعیدی با 
بیان اینکه بســیاری از پروژه های آموزشی در 
این شهرستان بر زمین مانده است، اظهار کرد: 
مشــکالت زیادی در حوزه آموزش شهرستان 
مبارکه وجود دارد که بایــد در رفع آنها تالش 

بیشتری کنیم.
وی با اشــاره به مرکز فرهنگــی رفاهی ویژه  
فرهنگیان این شهرســتان)خانه معلم( افزود: 
با توجه به اینکه چند ســال از کلنگ زنی این 
واحد می گــذرد، تاکنون شــاهد بهره برداری 
از آن نبوده ایم.ســعیدی با بیــان اینکه مرکز 
فرهنگی رفاهی ویــژه فرهنگیان برای تکمیل 
به یک میلیارد تومان اعتبار نیــاز دارد، گفت: 
در مجموع ۲۴ سال گذشته دو میلیارد تومان 
برای احداث این بنا هزینه شده و طی دو سال 
گذشــته نیز 8۰۰ میلیون تومان دیگر هزینه 
شده اســت.وی افزود: در برنامه ششم توسعه 
مصوب شــده که هر پروژه عمرانی در صورت 
تامیــن اعتبار نهایــی و ابــالغ در بودجه باید 

کلنگ زنی شود. 
ســعیدی ادامه داد: بیش از ۴۰ میلیارد تومان 
سال گذشــته از ردیف اعتبارات ملی به طرح 
هــای عمرانی این شهرســتان تخصیص داده 

شده است.

سمانه زاغی نژاد

جاده های تیــران و کرون از جملــه نقاط حادثه 
خیر در فواصل منتهی به اســتان اصفهان است 
که به دلیل شــرایط آب و هوایــی و وجود برخی 
از مناطق گردشــگری در این ناحیه نیاز به وجود 
راه های ایمن را ضروری می کنــد. برخی از این 
جاده ها به دلیل کم عرض بــودن در اغلب زمان 
هایی که سیکل مسافرت ها آغاز می شود معموال 
با حادثه همراه بوده اســت؛ هر چند در سال های 
گذشته اقداماتی مانند نصب تابلوهای راهنمایی 
و رانندگی و تعریــض در برخی از مناطق صورت 
گرفته اســت اما همچنان راه های تیران و کرون 
برای کاهش تلفات نیازمند تامین اعتبار اســت. 
سال گذشــته معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل استان اصفهان در مورد حادثه خیر 
بودن جاده های تیران و با اشاره به جاده تیران به 
داران که یکی از مسیرهای پرتردد استان و دارای 
نقاط پر حادثه است، اظهارکرد:  نقاط حادثه خیز 
در این جاده وجــود دارد که منجر به تلفات جاده 
ای می شود که با احداث زیرگذر ها، آشکار سازی 
و نصب تابلو و روشنایی این مشکالت کاهش یافته 

و یا رفع شده است.
دادخواه با بیان اینکه بخش عمده ای از روستاهای 
شهرستان تیران و کرون در مســیر جاده اصلی 
قرار گرفته انــد، ادامه داد: همجواری روســتاها 

و مســیر جاده اصلی و 
ترددهای محلی منجر به 
تصادفات جاده ای شده 
که با احداث زیرگذرها 
این مشــکل رفــع می 
شــود که  احــداث زیر 
گذر در جــاده تیران به 

داران برای روســتاییان به تصویب رســیده و با 
تامین اعتبــار و همکاری مســئوالن محلی این 
مشکالت حل می شــود. معاون راهداری و حمل 

و نقل جاده ای اســتان،  
زمستان گذشته  آزادراه 
فــرودگاه اصفهــان در 
محدوده حصه را اولویت 
نخست نقاط حادثه خیز 
اصفهان یاد کرد و پس 
از آن بزرگراه اصفهان- 
داران را دومین اولویت این نقاط دانست.دادخواه 
گفت:  در محدوده روستاهای ورپشت و حد فاصل 
روستاهای نسیم آباد- جعفر آباد، تصادفات زیادی 

ثبت شده است. اخیرا نیز مجید حججی، فرماندار 
شهرســتان تیران و کرون اظهار کرد: شهرستان 
تیران و کرون دارای ۱۰ نقطــه پرحادثه بوده که 
اصالح نقاط حادثه خیر جاده هــای تیران برای 
کاهش تصادفات و افزایش ایمنی ضروری است.

وی افزود: جاده تیران به ســامان یکــی از نقاط 
پرحادثه این شهرســتان اســت که با آزادسازی 
اطراف جــاده زمینه تعریض آن فراهم شــده و با 
اختصاص اعتبار و انجام فرآیند مزایده این پروژه 
به زودی آغــاز و عملیاتی خواهد شــد.فرماندار 
شهرســتان تیران و کــرون ادامــه داد: احداث 
زیرگذرها در جــاده تیران به ســامان برای تردد 
عابران پیاده و خودروها از عرض جاده نیاز است؛ 
چراکه این پروژه ها از بروز حوادث و تصادفات جاده 
ای جلوگیری می کند.وی با بیان اینکه شهرستان 
تیران و کرون به لحاظ موقعیت جغرافیایی جاده 
ای پرتردد اســت، تصریح کرد: رسیدگی به وضع 
جاده های این شهرســتان در ارتقــای ایمنی راه 
ها و امنیت مســافران ضروری اســت. در حالی 
که جاده هــای داران و تیران در انتظــار تامین 
اعتبارات هر روز با تلفات جانی مواجه اســت که 
این جاده هر لحظه و به خصوص در روزهای بارانی 
آبســتن حوادث ناگواری اســت که نه تنها جان 
مردم تیران و کرون را تهدید می کند بلکه خطری 
 برای همه عبورکنندگان از این محور محســوب

 می شود.

جاده های مرگ تیران و کرون را دریابید

نخستین جشنواره  گردشــگری »قنات و قالی« در  میمه
میمه برگزارشــد. محســن صدرالدین کرمی، شــهردار میمه، 
قنات های ثبت جهانی را نشان  دهنده ریشه تاریخی کهن این شهر 
دانست و گفت: این جشنواره گردشگری با همکاری مردم میمه با 
 هدف معرفــی قنــات »مزدآباد« و هنــر بافت قالــی در میمه

 برگزار شد.

قنات مزدآباد میمه به طول ۱8کیلومتر، دارای دو رشته آب سرد 
و گرم همچنین سه ســد ذخیره  آب زیرزمینی در میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده اســت.معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشــور در این جشــنواره فرهنگی ، قنات 
ها را معرف هویت تاریخی مردم منطقه دانســت و گفت: ســال 
۲۰۱۵، یازده رشته قنات ایرانی با عنوان پرونده  »قنات ایرانی« 

 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت که دو رشته از این
 قنات ها در میمه قرار دارد.محمدحســن طالبیــان افزود: ثبت 
جهانی آثار ، توجه گردشــگران خارجی را به خود جلب می کند.

همچنین در حاشــیه این جشــنواره یک روزه نمایشــگاهی از 
محصوالت کشاورزی، صنایع دستی و نیز غذاهای محلی و سنتی 

بخش میمه برپا شد.

شهردار میمه خبر داد:
برگزاری نخستین جشنواره گردشگری قنات و قالی

  ضرورت اصالح نقاط حادثه خیز در تیران و کرون؛  

تیران و کرون دارای ۱۰ نقطه پرحادثه 
بوده که اصالح نقاط حادثه خیر جاده 
های تیران برای کاهش تصادفات 

و افزایش ایمنی ضروری است

عکس  روز 

تشییع پیکر امام جمعه 
سابق دهاقان

ابالغ رای
6/30 کالسه پرونده: 95/628 شــماره دادنامه: 254 تاریخ رسیدگی: 97/04/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف شهرســتان دهاقان، خواهان: مهناز شیخی به 
نشانی دهاقان دزج خیابان شهید فهمیده بن بست اول منزل شخصی، خوانده: طهمورث 
عباسی به نشانی دهاقان روســتای دزج، خوانده: خدیجه شمشــیری سبوکی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: انتقال سند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای خانم مهناز شیخی فرزند حسین به طرفیت 1- آقای طهمورث عباسی 
2- خانم خدیجه شمشیری سبوکی به خواسته الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودروی 
پژو 405 به شــماره پالک 979/93 د 92 و مطالبه خسارت قانونی و هزینه دادرسی شورا 
توجها به مفاد دادخواســت تقدیمی و اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول و نیز استعالم 
به عمل آمده از پلیس راهور و شــرکت بیمه آسیا و عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم 
انتشار آگهی دعوای خواهان را وارد تشخیص ضمن احراز جهت بیع واقع شده بین خواهان 
و خوانده ردیف اول مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 
و 219 و 22 و 362 و 367 قانون مدنی و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به فک پالک و انتقال رسمی خودروی مذکور به نام خواهان و 
نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرســی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده ظرف مهلت بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی 
حقوقی دهاقان می باشد. م الف:  231513 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان  )302 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

6/31 کالسه پرونده 97/214 شــماره دادنامه: 1125-97/5/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود نقدی با وکالت ریحانه شایقی به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ 54، خواندگان: 1- بهرام میرزاده فرزند 
میر حسین 2- مجتبی نوری هردو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمود نقدی فرزند محمد 
علی با وکالت خانم ریحانه شایقی به طرفیت 1- بهرام میرزاده فرزند میر حسین 2- مجتبی 
نوری به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 611184 
مورخ 96/10/22 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/4/30  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
و با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/330/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی 
از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:232704 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف خمینی شهر )382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/32 کالســه پرونده 1135/97 شــماره دادنامه: 1221-97/5/21 تاریخ رســیدگی: 
97/5/10 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمود 
نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار بهشــتی خیابان خیام کوچه دانش 3 پ 108 با وکالت 
ریحانه شایقی نائینی به نشــانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات بوستان بهار پ 54، خوانده: 
مهناز صادقی فروشانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای محمود نقدی با 
وکالت ریحانه شایقی  به طرفیت آقای مهناز صادقی فروشــانی به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد وپنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 399991/59 تاریخ 95/10/5 
عهده بانک ملت شعبه خام میمه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/5/10  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/10 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین 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 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:232705 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/33 شماره دادنامه: 9709973633100744 شماره پرونده: 9709983633100170 
شماره بایگانی شعبه: 970177 خواهان: آقای محمود نقدی فروشانی فرزند محمد علی با 
وکالت خانم ریحانه شایقی نائینی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات 
بوســتان بهار پ 54، خواندگان: 1- آقای یارمحمد کماســی فرزند علی احمد به نشانی 
استان البرز شهرستان کرج شهر کرج گوهردشــت فاز 3 بلوک 2 خیابان شانزدهم پالک 
20، 2- آقای امیر سنایی، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم 
 و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی مطروحه 
خانم ریحانه شــایقی نائینی به وکالت از آقای محمود نقدی فروشــانی بطرفیت آقای 
یارمحمد کماسی و آقای امیر سنایی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
وجه چک شماره 16907057/327142 عهده بانک کشاورزی شــعبه هنرمند به مبلغ 
250/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
 دادگاه از توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهینامه صادر شده حاکی از عدم پرداخت
 وجوه مزبــور و مضافا برعدم حضور خوانــدگان و فقدان طرح مدافعات مشــارالیهما در 
حیطه موضوع دعوی و ضمن عنایت به وجود سند تجارتی )چک( نزد خواهان که ظهور 
در استدام دین و اشــتغال ذمه خوانده دارد لذا مســتندا به مفاد مواد 2 و 17 قانون صدور 
 چک و مــاده 320 قانون تجارت و مفــاد مــواد 198 و 502 و 519 و 520 و 522 قانون 
 آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقــالب در امور مدنــی و مــاده 3 آیین نامه

 تعرفــه حــق الوکالــه و هزینــه ســفر و کالی دادگســتری حکم بــر محکومیت 
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 250/000/000 ریــال بابــت اصــل 
چــک شــماره فــوق العنــوان بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
 سررســید ســند تجارتــی تــا تاریــخ اجــرای حکــم و حکــم بــر محکومیــت 
خوانده ردیف نخست از باب ورود مستقیم زیان نسبت به پرداخت مبلغ 8/237/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه صادر و اعالم می گردد 
رای اصداری ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مدت 
 مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان اصفهان
 می باشد.  م الف:232706 شعبه اول عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )365 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/34 کالسه پرونده 1838/96 شــماره دادنامه: 394 تاریخ رسیدگی: 97/3/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه ســوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمینی شهر بلوار بهشــتی خ عمران دانش 3پ 108 با وکالت خانم پریسا غیاثی 
به نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط اول، خواندگان: احمد غالمپور 
فرزند عباس به نشانی مشهد بلوار غالمی فالحی 6 و ابراهیم ملک زاده به نشانی خمینی 
شهر خ شریعتی شمالی ک دبیرستان شــهدا، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمود نقدی فرزند محمد علی علیه آقای ابراهیم ملک زاده و 
احمد غالمپور فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 427040356 مورخ 96/4/30 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه، نظر به مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و متعهدین 
آن دارد و اینکه از ناحیــه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل ارائه نداشــته اند با 
استصحاب دین، دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد به استناد مواد 9، 18، 19، 25، 
27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 522  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/875/500 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت استهالک کامل 
دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این 
 شورا و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر است. 
م الف:232707 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)351 

کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

6/36 شــماره: 1684/96 به موجب رای شــماره 98 تاریخ 97/2/2 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیها 1- محمدرضا 
مقتدر هاشــم به نشــانی مجهول المکان 2- عبداله رحیم پور به نشانی خمینی شهر خ 
پاسداران کوی مهســتان محکوم هســتندبه صورت ضامنی به پرداخت یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 95/8/30 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
هزینه دادرسی و خســارات دادرســی در حق محکوم له ابوالفضل حاجی حیدری فرزند 
یداله با وکالت مریم مشتاقی به نشانی خمینی شهر خ رجایی ک مالکی پ 47 و پرداخت 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:232487 شعبه 
 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )202 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/39 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 562/97 حل 3 ، وقت رســیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر 
روز یکشــنبه مورخه 1397/7/8، مشــخصات خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم شــهربانو بیگی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خ 
توحید پ 3، مشخصات خوانده: محســن محمدی فرزند عبدالرضا و عباسعلی احسانی 
فرزند محمد، خواســته و بهــای آن:  مطالبه چــک، دالیل خواهان: رونوشــت چک و 
رونوشــت گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 232837 شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/40 کالسه پرونده: 1827/96 شماره دادنامه: 256-97/3/9 مرجع رسیدگی: شورای 
حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: ابوالفضل حاج حیدری )حاجی حیدری( فرزند یداله  با وکالت مریم 
مشتاقی به نشانی خمینی شهر خ رجایی ک مالکی پ 47، خوانده: محمدرضا روزگاریان 
به نشــانی مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه چک، رای شــورای حل اختالف: در 
خصوص دادخواست خواهان آقای ابوالفضل حاجی حیدری با وکالت خانم مریم مشتاقی 

به طرفیت خوانده  آقای محمدرضا روزگاریان )ظهرنویس چک( به خواسته مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال وجه چک فقره چک بانکی به شــماره 655316-96/5/20  عهده 
بانک کشاورزی به انضمام خســارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی شــورا از توجه به 
 وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده
 می باشــد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک به شــورا ارائه 
ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی 
و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخــت مبلغ پانزده میلیون 
ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/270/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر در حق 
خواهان محکوم می نماید و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد.
م الف:232483 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )301 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/38 کالسه پرونده 1250/96 شــماره دادنامه: 940 تاریخ رسیدگی: 97/5/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: احمد هارون الرشیدی 
فرزند حسین به نشانی خمینی شــهر خ کهندژ خ شمس خ ولیعصر جنب مسجد ابالفضل 
مغازه ایزوگام فروشی، خوانده: اسماعیل عابدی فرزند رضا به نشانی خمینی شهر قرطمان 
بلوار گل شب بو جنب قناری محسن مغازه پتو فروشی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای احمد هارون الرشــیدی فرزند حسین علیه آقای 
اسماعیل عابدی فرزند رضا به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره حواله به 
شماره 050518 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان 
ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت 
ذمه خود را مدلل ندارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص 
می گردد به استناد مواد 9، 18، 19، 25، 27 قانون شوراهای حل اختالف  و مواد 198، 519، 
522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و بابت خســارات دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/8/8 لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است 
و ظرف مهلت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست 
روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر اســت. م الف:232102 
 شــعبه ســوم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شــهر )305 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/74 شــماره صادره: 1397/42/514249- 1397/5/24 نظر به اینکه ســند مالکیت  
سه دانگ پالک ثبتی شــماره 15 فرعی از 1100 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان دارای 
چاپی شــماره 514085 د-94 و دفتر الکترونیکی 13950520302024014809 به نام 
خانم مهین صابری، ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و طی نامه شماره 950651 مورخ 
1396/05/31 توسط شعبه 3 بازپرسی اصفهان بازداشت می باشد  سپس نامبرده  با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 1397/24011880  به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 5821 مورخ 1397/05/23 و رمز تصدیق 406347  
به گواهی دفترخانه 252 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده اســت و تقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 233274 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )243 
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صیادان متخلف در چهارمحال و بختیاری 
دستگیر شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

ننماینده مردم کوهرنگ در مجلس:
برخی جاده های چهارمحال 

به قتلگاه تبدیل شده اند
نماینده مردم فارســان، اردل، کیار و کوهرنگ 
در مجلس شورای اسالمی گفت: حوادث جاده 
ای در برخی جاده های چهارمحال و بختیاری 
افزایش یافته اســت و این جاده هــا به قتلگاه 
تبدیل شــده اند.علی کاظمی با اشاره به اینکه 
برخی از جــاده های چهارمحــال و بختیاری 
نیازمند استاندارد سازی هستند، اظهار داشت: 
حوادث جاده ای در برخی جاده های چهارمحال 
و بختیاری افزایش یافته است و این جاده ها به 
قتلگاه تبدیل شــده اند.وی ادامه داد: اجرای 
پروژه هــای چهار خطه کــردن محور های پر 
تردد در این اســتان باید به سرعت انجام شود. 
نماینده مردم فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: چهار خطه 
کردن محور شــهرکرد - شلمزار، تکمیل طرح 
چهار خطه کردن بروجن - شهرکرد و... در این 

استان ضروری است.

صیادان متخلف در چهارمحال 
و بختیاری دستگیر شدند

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
چهارمحال و بختیاری گفت: 5 صیاد متخلف 
با 151 قطعه زردپره سرسیاه در حاشیه منطقه 
حفاظت شده سبز کوه شهرســتان های کیار 
و اردل دستگیر شدند. شــهرام احمدی اظهار 
کرد: در پی وصول گزارشــاتی و طی عملیات 
جداگانه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
5 صیاد متخلف را در شهرستان های اردل و کیار 
شناسایی و دســتگیر کردند. وی افزود: از سه 
متخلف شهرستان کیار  دو قبضه سالح ساچمه 
زنی دوربین  سوار به همراه سایر ادوات شکار و 
تعداد 21 قطعه زردپره سرسیاه شکار شده و از 
دو متخلف شهرســتان اردل 130 قطعه پرنده 
زرد پره سرسیاه کشــف و ضبط شد. احمدی 
گفت: صیادان متخلف پس از تشــکیل پرونده 
برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شدند.  بر اساس بند الف ماده 10 
قانون شکار و صید و ماده 31 آئین نامه اجرایی 
قانون شکار و صید، شــکار و یا زنده گیری هر 
گونه پرنده وحشــی، بدون داشــتن مجوز از 
سازمان حفاظت محیط زیست غیر قانونی بوده 

و پیگرد قضائی دارد.

منع ورود گردشگر به محدوده 
غار یخی »چما«

ورود گردشــگر به محدوده غار یخــی چما در 
چهارمحال و بختیــاري ممنوع شــد.فرماندار 
شهرســتان کوهرنگ گفت: ورود گرشــگران به 
محدوده غار یخی چما ممنوع شــد و نیروهای 
هالل احمــر و راهنمایان گردشــگران از حضور 
مســافران تابســتانی در محدوده غار ممانعت 
می کنند.مرتضی زمانپور وضعیت غار یخی چما 
را عادی اعــالم کرد و افزود: در پی خشکســالی 
سال های اخیر، ذوب برف ها و گرمای شدید هوا، 
احتمال شکسته شدن یخ و برف و ریزش غار یخی 
وجود دارد.وی با اشاره به بی توجهی گردشگران 
به تابلوهای هشــدار دهنده ریزش برف و یخ غار 
یخی چما، افزود: بر اثر ریزش قسمتی از برف غار 
یخی چما در شهرستان کوهرنگ یک نفر کشته 

شد و دو نفر مصدوم شدند.

 معرفی 896 طرح کشاورزی
 به بانک های عامل

896 طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 
برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی 
شدند.رییس جهاد کشاورزی استان گفت:  این 
طرح های کشاورزی در زمینه اشتغال روستاییان  
و عشــایر اســت.ذبیح ا... غریب افزود:  تاکنون 
ازمحل اعتبارات اشــتغال پایدارروســتایی به 
متقاضیان ۴0 میلیارد تومان اعتبار به طرح های 

کشاورزی پرداخت شده است.
به گفته وی، توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز 
ایجاد اشتغال این طرح ها در بخش های مختلف 
 از جمله شــیالت، باغــداری و صنایــع تبدیلی

 است.

ماه های پایانی فصل تابســتان و آســتانه شــروع 
ســال تحصیلی جدید هر خانواده ایرانی که فرزند 
دانش آموزی دارد را به جنب و جــوش می اندازد.

بازار فــروش لوازم التحریر در این روزها داغ شــده 
و دغدغــه والدین بــرای تهیه مایحتــاج فرزندان 
با توجه به وضعیت مالی خانواده مشــهود اســت.

قیمت لــوازم التحریر از موج گران شــدن اجناس 
مصرفی در کشور در امان نبود به صورتی که شاهد 
افزایش قیمت تمامی مواد مصرفی مورد نیاز برای 
دانش آموزان هستیم. این مســئله  بیشتر به دلیل 
 وابستگی این بازار به واردات ضربه پذیر تر هم شده

 است. 
طبق آمــار، لــوازم التحریر خارجــی به خصوص 
لوازم التحریر چینی و هندی حــدود 60 درصد از 
بازارلوازم التحریر کشــور را در اختیار گرفته است. 
با نزدیک به 13میلیون نوآموز و دانش آموز موجود 
در ایران نزدیــک به 500 میلیــارد تومان گردش 
مالی داریم، اما ســهم تولیدکنندگان ایرانی تنها 5 
درصد از کل این بازار اســت. همین مسئله موجب 
شده تا بخش عمده ای از این بازار درگیر نوسانات 
قیمتی و رکود باشــد. در حالی که عرضه کنندگان 
در بازار نوشت افزار از افزایش بیش از ۴0 درصدی 
قیمت اقالم مختلف در سال جاری خبر می دهند، 
مدیر مجمع نوشت افزار ایرانی اسالمی اعالم کرده 
که تولیدکننــدگان این مجمع تــالش دارند تا با 
کمترین سود کاالی خود را عرضه کنند؛ اما گرانی 
ها علی رغم این اقدامات باز هم آزاردهنده است.در 
همین زمینه حسین طاهری، بازرس صنف کتاب 
و لوازم التحریر با اشــاره به اینکه 50 تا 60 درصد 
از لوازم التحریر موجود در بازار وارداتی هســتند، 
گفت: اکثر دفاتــر و مدادهایی که در حال حاضر به 
مردم ارائه می شــوند تولید داخلی هستند.بازرس 

صنف کتاب و لوازم التحریر شهرســتان شهرکرد از 
گران شــدم لوازم التحریر در دوماه اخیر خبر داد و 
افزود: قســمت انواع لوازم التحریر موجود در بازار 
نسبت به ســال گذشــته 70 تا 80 درصد افزایش 
یافته و افزایش قیمت تحریــر خارجی و داخلی به 
یک نسبت بوده است.وی با بیان اینکه گران شدن 
قیمت در تمامی اجناس مصرفی وجود دارد، اضافه 
کرد: افزایــش قیمت لوازم التحریر بــه دلیل اینکه 
 فقط مختص بعضی از ماه های ســال است به چشم

 می آید.
طاهری ادامه داد: درحال حاضر قیمت لوازم التحریر 

برای فروشــگاه ها باالســت به همین دلیل امکان 
برگزاری نمایشــگاه های پاییزه و ارائه محصوالت با 
قیمت پایین تر وجود ندارد.بــازرس صنف کتاب و 
لوازم التحریر شهرستان شهرکرد گفت: در سال های 
گذشــته اجناس از تولیدی ها به صورت مدت دار و 
به میزان زیاد در اختیار فروشگاه ها قرار می گرفت؛ 
اما امسال به دلیل تولید کم، خرید به صورت نقدی 
و با سقف محدود اســت؛ با این حال کمبود جنس 
در بــازار لوازم التحریر وجود نــدارد.  اما نگرانی ها 
از خرید در این بازار به خصــوص در میان خانواده 
ها و با شــروع ماه مهر و فصل مدرســه بیشتر هم 

شده اســت. علی رغم اعالم اینکه نمایشگاه فروش 
پاییزه برگزار نمی شــود؛ اما  برخی از فروشندگان 
بر این باورند که عده ای ســعی دارنــد تا از این آب 
گل آلود به نفع خود ماهی بگیرنــد و با برهم زدن 
شــرایط بازار، برای خود بازار گرمی کنند. به گفته 
یکی از فروشــندگان فروشــگاه بــازار تحریر، این 
نوع اقدامات به افزایش نوســانات قیمــت در بازار 
کمک می کند بــه همین دلیل دادن تســهیالت 
دولتی برای بر پایی نمایشگاه های پاییزه می تواند 
 بخشــی از دغدغه های مهم در این زمینه را مرتفع

کند.

تنگنای خانواده ها  در بازار گرانی لوازم التحریر

پکیج تصفیــه فاضالب بــه روش »ام ال ای« نخســتین بار در 
چهارمحــال و بختیاری همزمان بــا هفته دولت در روســتای 

»چمزین« شهرستان سامان راه اندازی شد.
تورج احمدپور ادامه داد: همچنین شــبکه توزیع آب روســتای 
چمزین به طول 6/5 کیلومتر با اعتبــاری بالغ بر 3 میلیارد ریال 

از دیگر طرح های افتتاح شده در نخستین روز از هفته دولت در 
شهرستان سامان است.

وی تصریح کرد: تکمیل شــبکه توزیع آب روستای »قراقوش« 
و بهره گیری از ســامانه کنتورهای هوشــمند بــه روش آنالین 
با اعتبار 2 میلیــارد ریال از دیگــر طرح های افتتاح شــده در 

شهرستان ســامان اســت.به گزارش ایرنا، اگر فاضالب خروجی 
از حوض هوادهی به حوض »انوکســیک« منتقل شود راندمان 
حذف نیتروژن چند برابر شــده که این فرآیند را روش »اصالح« 
)Modified Ludzack Ettinger( شــده  لودزاک و اتینگر 

 نامیده اند.

پکیج تصفیه فاضالب هوشمند چهارمحال وبختیاری راه اندازی شد

  نمایشگاه پاییزه لوازم التحریر در شهرکرد برگزار نمی شود 

مفاد آراء
5/375 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي وســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي آران وبيدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان 
محرز گرديده است لذامشــخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسليم وپس از اخذ 
 رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايند.
1- رأي شماره 1322- 97/05/04 هيأت : خانم شمسي خانم حاجي حسني آراني  فرزند 
علي خان شماره شناسنامه 105  ششــدانگ  قســمتي از يک باب کارخانه  به مساحت 
378/10 مترمربع شماره پالک 462 فرعي مجزا از پالک 1 اصلي واقع در سرداريه بخش 

3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقاي عبداله صباغيان
2- رأي شماره 1308- 97/05/03 هيأت : آقاي حســين مظفري بيدگلي فرزند محمد 
شماره شناسنامه 6190016391 ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 182/36 مترمربع شماره 
پالک 3116 فرعي مجزا از پالک 3 اصلــي واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتي 

آران و بيدگل. ابتياعي از آقاي عيسي اربابي
3- رأي شــماره 1307 - 97/05/03 هيأت : خانم طاهره مسيبي بيدگلي  فرزند حسين 
شماره شناسنامه 261  ششدانگ  يکبابخانه به مســاحت 101/5 مترمربع شماره پالک 
3117 فرعي مجزا از پالک 3 اصلي واقع در معين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتي آران و 

بيدگل. ابتياعي از مالک رسمي آقاي علي مينايي
4- رأي شماره 1305و1306 -97/05/03 هيأت : آقاي جابر اسکندرزاده بيدگلي فرزند 
محمد شماره شناسنامه 316 و خانم مرضيه رزاقي مجرد فرزند رزاق شماره شناسنامه 212  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 63/60 مترمربع شماره پالک 935 فرعي 
مجزا از پالک 6 اصلي واقع در حسين آباد بيدگل  بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي 

از ورثه آقاي غالمرضا استادي
5- رأي شماره 1227-97/04/25 هيأت : خانم زهره مجيدي بيدگلي  فرزند حسن  شماره 
شناسنامه 1250055563  ششدانگ  يکباب ســاختمان  به مساحت 72 مترمربع شماره 
پالک 8 فرعي مجزا از پالک 280 اصلي واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. 

ابتياعي از ورثه خانم سلطان مجيدي
6- رأي شماره 1319 -97/05/04 هيأت : خانم بيگم ناحاجي بيدگلي  فرزند حسين شماره 
شناسنامه 174  ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 28/91 مترمربع شماره پالک 16 فرعي 

مجزا از پالک 280 اصلي واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. مالک رسمي
7- رأي شماره 1300-97/05/02 هيأت : آقاي مرتضي آذرنگ فرزند علي اکبر  شماره 
شناسنامه 1250069416 ششدانگ دو باب خانه به مســاحت 171/29 مترمربع شماره 
پالک 51 فرعي مجزا از شماره 5 فرعي از پالک 286 اصلي واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقاي سعيد حفيظي
8- رأي شماره 1304- 97/05/02 هيأت : خانم زهرا ذاکر بيدگلي فرزند ابراهيم شماره 
شناسنامه 163  ششدانگ  يکباب ساختمان به مساحت 87/5 مترمربع شماره پالک 14 
فرعي مجزا از شماره 11 فرعي از پالک 589 اصلي واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتي آران 

و بيدگل. ابتياعي از مالکين رسمي
9- رأي شماره 1323و1324 - 97/05/04 هيأت : آقاي محمود خاني بيدگلي فرزند حسن 
شماره شناســنامه 180 و خانم کبري خاني بيدگلي  فرزند رمضان  شماره شناسنامه 129  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 193/70 مترمربع شماره پالک 50 فرعي 
مجزا از پالک 972 اصلي واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. مالکين رسمي
10- رأي شــماره 1299-97/05/02 هيأت : خانــم مريم کويري مفــرد آراني  فرزند 
رمضانعلي شماره شناسنامه 249  ششــدانگ  يکبابخانه قديمي به مساحت 78 مترمربع 
شــماره پالک 1 فرعي مجزا از پالک 1432 اصلي و 13 فرعي از 1432 اصلي و 1433  
اصلي واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالکين رســمي آقايان 

حسينعلي فرقاني و عباس ملکيان
11- رأي شــماره 1312 - 97/05/03 هيأت : خانم طاهره رعيت مقــدم آراني  فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 380  ششدانگ  يکبابخانه به مســاحت 123/53 مترمربع 
شــماره پالک 3 فرعي مجزا از شــماره 1 فرعي از پالک 2186 اصلــي واقع در اماکن 
 بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالکين رسمي آقاي حبيب اله معبودي فر و 

خانم مهين سياري 

12- رأي شماره 1234- 97/04/25 هيأت : خانم کبري ابولي آراني فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 336  ششدانگ  يکباب حصار و طويله به مســاحت 121/68 مترمربع شماره 
پالک 14 فرعي مجزا از شماره 3 فرعي از پالک 2274 اصلي واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از ورثه محمد آقا ابولي
13- رأي شماره 1313 -97/05/03 هيأت : خانم طاهره اصغري آراني  فرزند علي اکبر 
شماره شناسنامه 6970  ششدانگ  يکبابخانه  قديمي به مساحت 484/50 مترمربع شماره 
پالک 1056 فرعي مجزا از پالک 2637 اصلي واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتي 

آران و بيدگل. مالک رسمي و ابتياعي از ورثه علي محمد ستاري
14- رأي شماره 1226 - 97/04/25 هيأت : آقاي سيد محسن مير افضلي آراني  فرزند 
سيد علي شماره شناسنامه 730  ششدانگ قسمتي از يکبابخانه به مساحت 37/80 مترمربع 
شماره پالک 9403 فرعي مجزا از شماره 552 فرعي از پالک 2637 اصلي واقع در مسعود 

آباد بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از خانم مهران هاشمي
15- رأي شماره 1315 -97/05/03 هيأت : آقاي جعفربلندي آراني  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 690 ششدانگ  يکبابخانه به مســاحت 101/12 مترمربع شماره پالک 9409 
فرعي مجزا از شماره 1218 فرعي از پالک 2637 اصلي واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقايان محمد جواد و محمد رضا فرقاني
16- رأي شــماره 1314-97/05/03  هيأت : آقاي مصطفي بلندي آراني  فرزند عباس 
شماره شناسنامه 11188 ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 118/30  مترمربع شماره پالک 
9410 فرعي مجزا از شماره 1218 فرعي از پالک 2637 اصلي واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقايان محمدجواد و محمدرضا فرقاني
17- رأي شــماره 1232و1233 - 97/04/25 هيــأت : آقاي حســين وکيلي فر  فرزند 
عباسقلي شــماره شناســنامه 827 و خانم اســماء نظيمي آراني  فرزند علي اکبر شماره 
شناسنامه 511  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 81/42 مترمربع شماره 
پالک 3204 فرعي مجزا از پالک 2638 اصلي واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتي آران 

و بيدگل. ابتياعي از مالک رسمي آقاي علي اصغر مطمئن
18- رأي شــماره 1230 -97/04/25 هيأت : موقوفه علي محمــد نيکبخت بيدگلي و 
ناصرخان ســاماني بيدگلي به توليت اداره اوقاف و امور خيريه آران و بيدگل ششــدانگ  
يکباب مسجد به مساحت 359/70 مترمربع شــماره پالک 1937 فرعي مجزا از شماره 
376 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. 

مالکين رسمي
19- رأي شماره 1231 - 97/04/25 هيأت : آقاي مسيب علي رمضاني آراني  فرزند نوراله 
شماره شناسنامه 2574 ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 138/7 مترمربع شماره پالک 
1938 فرعي مجزا از شماره 278 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشت  بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقاي حسن علي رمضاني
20- رأي شــماره 1316و1317-97/05/03 هيأت : آقاي محمد خدمتکار آراني فرزند 
حسين شماره شناسنامه 411 و خانم اکرم اکبرزاده آراني فرزند رضا شماره شناسنامه 284  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 207/55 مترمربع شماره پالک 1939 فرعي 
مجزا از شــماره 235 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتي 

آران و بيدگل. ابتياعي از ورثه مرحوم يداله قديريان
21- رأي شماره 1310و1311 -97/05/03 هيأت : آقاي حسين خاني آراني فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 463 و خانم اشرف دورخشــي آراني  فرزند حسين شماره شناسنامه 
538  )بالمناصفه( ، ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 210/30 مترمربع شماره پالک 1940 
فرعي مجزا از شماره 235 فرعي از پالک 2640 اصلي واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالکين مشاعي
22- رأي شــماره 1309 - 97/05/03 هيــأت : آقاي محمد شــکري ســتوده آراني 
فرزند  علــي عبــاس شــماره شناســنامه 264 ششــدانگ  يکبابخانه به مســاحت 
246/50 مترمربع شــماره پــالک 1941 فرعي مجــزا از شــماره 235 فرعي از پالک 
 2640 اصلي واقع در آران دشــت بخش 3 حــوزه ثبتي آران و بيــدگل. ابتياعي از ورثه 

خانم ربابه خاني 
23- رأي شماره 1228 -97/04/25  هيأت : آقاي علي اســماعيل بيکي  فرزند  محمد 
شماره شناسنامه 1962 ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 131/08 مترمربع شماره پالک 
1195 فرعي مجزا از شماره 340 فرعي از پالک 2645 اصلي واقع در وشاد آران بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالک رسمي محمد اسمعيل بيکي
24- رأي شماره 1229 -97/04/25 هيأت : آقاي مهدي اســمعيل بيکي فرزند محمد 
شماره شناسنامه 11551 ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 145/55 مترمربع شماره پالک 
1196 فرعي مجزا از شماره 340 فرعي از پالک 2645 اصلي واقع در وشاد آران بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالک رسمي محمد اسمعيل بيکي

25- رأي شــماره 1325-97/05/04 هيأت : آقاي حميد رضا رئوفــي  فرزند صفرعلي 
شماره شناسنامه 116 ششدانگ  يکباب ســاختمان به مساحت 127/30مترمربع شماره 
پالک 1197 فرعي مجزا از شماره 323 و1068 فرعي از پالک 2645 اصلي واقع در وشاد 
آران بخش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از شهرداري آران و بيدگل و آقاي محسن 

آران دشتي
26- رأي شماره 1124-97/04/19 هيأت : آقاي سيد احمد حسيني فرزند سيد علي اکبر 
شماره شناسنامه 38 ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 258 مترمربع شماره پالک 4147 
فرعي مجزا از شماره 1084 فرعي از پالک 2715 اصلي واقع در ابوزيد آباد بخش 3 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از سيد علي اکبر حسيني
27- رأي شماره 1296و1297 - 97/05/02 هيأت : آقاي عباس حمرائي  فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 31 نسبت به 4 دانگ مشاع  و خانم صاحب چاکري فرزند عباس شماره 
شناســنامه 50  نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ  يکبابخانه به مساحت 278/46 
مترمربع شــماره پالک 4148 فرعي مجزا از شــماره 434 و435  فرعي از پالک 2715 
 اصلي واقع در ابوزيدآباد  بخــش 3 حوزه ثبتي آران و بيدگل. مالک رســمي و ابتياعي از

 آقاي عبداله حمرائي
28- رأي شــماره 1298-97/05/02 هيأت : آقاي محمدحمرائي  فرزند عباس شماره 
شناسنامه 151 ششدانگ  يکبابخانه به مســاحت 177/50 مترمربع شماره پالک 4149 
فرعي مجزا از شماره 434 و435  فرعي از پالک 2715 اصلي واقع در ابوزيدآباد  بخش 3 

حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از آقاي عباس حمرائي
29- رأي شــماره 1301و1302 -97/05/02  هيأت : آقاي عليرضا فکري نوش آبادي 
فرزند محمد  شماره شناسنامه 146 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم معصومه روشني نوش 
آبادي  فرزند محمد  شماره شناسنامه 99  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  يکبابخانه 
به مساحت 155 مترمربع شــماره پالک 1806 فرعي مجزا از شماره 29 فرعي از پالک 
41 اصلي واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از وراث 

آقاي محمد روشني
30- رأي شــماره 1303 -97/05/02 هيأت : آقاي رحمت اله مکاري زاده نوش آبادي  
فرزند محمد شماره شناسنامه 5585  ششدانگ  يکبابخانه به مساحت 158/50 مترمربع 
شماره پالک 584 فرعي مجزا از پالک 43 اصلي واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتي آران و بيدگل. ابتياعي از مالک رسمي آقاي حسن رافعي
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/06/04

م الف: 223836 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبيدگل
مزایده اموال غیر منقول

6/28 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالســه 9603045ج/3 له خانم زهرا افژول با وکالت فردين محموديه و 
عليه خانم مرجان هاديان زرکش با وکالت خانم پروانه پرداز مبنی بر دستور فروش ثبتی 
38-2190 بخش يک اصفهان در تاريخ 97/7/1 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين خيابان شــهيد نيکبخت شش دانگ ملکی طرفين با 
مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی طرفين و اکنون در 
تصرف مالکانه طرفين می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی 
شده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی 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. پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود 
تسليم ملک مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک 
مورد مزايده: محل ملک به آدرس: اصفهان خيابان شيخ بهائی خيابان ابوذر کوچه شهيد 
شيرزادی پالک 29 دارای کدپســتی 8134878591 مراجعه و پس از بررسی و مطالعه 
مدارک ابرازی و معاينه محل موارد بشرح ذيل به اســتحضار می رسد ملک مورد بازديد 
دارای 169/37 مترمربع عرصه و اعيانی در ســه طبقه ســاختمان بوده که يک طبقه آن 
زيرزمين بصورت انباری و طبقه همکف و طبقه اول بصورت مسکونی می باشد طبقه اول 
که سه دانگ مشاع آن متعلق به خواهان بوده به مساحت 111/8 مترمربع می باشد و يکصد 
و يازده و هشــت دهم دارای ديوارهای باربر و سقف تيرچه بلوک، ديوارهای داخلی گچ و 
رنگ، کف ها سراميک و موزاييک دربهای داخلی چوبی و در و پنجره خارجی آلومينيومی، 
آشپزخانه کاشی و ســراميک و دارای کابينت فلزی نمای خارجی آجر و سنگ گرمايش 
بخاری گازی و سرمايش کولرآبی دارای اشتراکات آب و برق و گاز و قدمت ساخت حدود 

سی سال، با توجه به موارد فوق و موقعيت حمل و نوع کاربری و دسترسی و عرصه و تقاضا 
و زمان کارشناسی و کليه عوامل موثر در قضيه و قدمت ســاخت و مصالح مورد استفاده 
ارزش ششدانگ آپارتمان فوق الذکر بانضمام قدرالسهم از عرصه و مشاعات و انشعابات 
به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليــون تومان برآورد و ارزيابی می گردد و ارزش ســه دانگ 
 مشاع به مالکيت سرکار خانم زهرا افژول به مبلغ دويســت و بيست و پنج ميليون تومان
  ) 225/000/000 تومــان( برابــر دو ميليــارد و دويســت وپنجــاه ميليــون ريــال

) 2/250/000/000 ريال( ارزيابی می گردد. مطابق استعالم انجام شده مالکيت هر کدام 
از طرفين سه دانگ مشاع می باشد و وفق مفاد 10 آيين نامه فروش امالک مشاع وجوه 
حاصل از فروش پس از کســر هزينه عمليات اجرايی نسبت به ســهم هر يک از مالکين 
تقسيم خواهد شد.  م الف:  217855 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )474 

کلمه، 5 کادر( 
حصر وراثت

6/37 آقای محمد علی آقامحمدی ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شماره 17  به شرح 
دادخواست به کالسه  449/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان احترام آخوندی خوزانی به شناسنامه 155 در تاريخ 1397/4/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- همدم آخوندی خوزانی  فرزند فتح اله، ش.ش 35 مــادر 2- محمد علی آقامحمدی 
ورنوسفادرانی فرزند محمد، ش.ش 17 همسر 3- مهدی آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند 
محمد علی، ش.ش 15986 فرزند 4- اکبر آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند محمد علی، 
ش.ش 279 فرزند 5- طاهره آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند محمد علی، ش.ش 612 
فرزند 6- سميه آقامحمدی ورنوسفادرانی فرزند محمد علی،ش.ش 3417 فرزند 7- زهره 
آقامحمدی ورنوســفادرانی فرزند محمد علی، ش.ش 335 فرزنــد 8- زهرا آقامحمدی 
ورنوســفادرانی فرزند محمد علی، ش.ش 1258 فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت 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 شــد. م الف: 231332 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/35 کالسه پرونده 97/104 شــماره دادنامه: 1127-97/5/21 مرجع رسيدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان:محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت 
پريسا غياثی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول، خواندگان: 
1- محمد پاور فرزند عبدالرسول  به نشانی مجهول المکان 2- رسول روح اللهی به نشانی 
خمينی شهر خ شريعتی شــمالی ک حاج حيدری پ 21، 3- ابوالفضل ميری قاسم فرزند 
قاسم به نشانی فوالدشهر محله A4 گلستان 2 فرعی 2 پ 243 کد پ 8491947561، 
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 مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت خانم پريسا غياثی فرزند محمد  به طرفيت 
1- محمد پاور فرزند عبدالرسول 2- رســول روح اللهی 3- ابوالفضل ميری قاسم فرزند 
قاسم به خواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 991821 
مورخ 96/3/1 عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه نظر به 
مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آ ن و با توجه 
به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/4/30  و عدم ارائه اليحه دفاعيه از جانب وی و 
با عنايت به نظريه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و با 
توجه به وصف تجريدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 519 و 522 از قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ يکصد و سی و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/797/500 ريال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چک لغايت استهالک کامل دين برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات 
مصرفی اعالمی ازناحيه  بانک مرکزی جمهوری اســالمی ايران در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجديد نظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. م الف:232703 شعبه چهارم مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )428 کلمه، 4 کادر(
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دانشگاه اصفهان؛ میزبان همایش 
بین المللی مدرسه

دانشــگاه اصفهــان میزبان برگــزاری همایش 
بین المللی»مدرســه و کنفرانس نظریه نمایش 

جبرها« شد.
بنابر اعــام دبیرخانه این رویداد بیــن المللی ، 
ریاضیات مدرن شامل ســازه غیر خطی انتزاعی 
با اســتفاده از خطی کاســیک و یا سازه های 
بتنی ترکیبی ازجملــه ماتریــس، اپراتورهای 
خطی ، کاربــرد مهم جبر، هندســه، توپولوژی، 
تجزیه و تحلیل، نظریه رده، نظریه اعداد، فیزیک 
ریاضی و دیگر شــاخه های ریاضیات و فیزیک 
محورهای ایــن همایش بین المللی ســه روزه 
اســت.همچنین در این همایش پژوهشــگرانی 
از کشــورهای ایران ، اتریش ، یونان و نروژ انواع 
پشــتیبانی و اتصال به نمایندگی گروه، دســته 
مثلثــی، جنبه قطعی و ترکیبــی از تعمیم اخیر 
کج نظریه و مــدل جنبه های نظــری و تئوری 
نمایندگی و دیگر مباحث نظریه نمایش جبرها 
را بررســی می کنند.اســتادانی ازدانشگاه های 
شــیزوئوکا و ناگویــا ژاپن ، علم صنعــت ایران، 
وسترن ســیدنی اســترالیا ، ســزین لهستان و 
دیگر دانشــگاه های مطرح دنیا در این همایش 
ســخنرانی می کنند. عاقه مندان برای کسب 
 اطاعات بیشــتر می توانند به پایــگاه اینترنتی
 http://iscra.ui.ac.ir مراجعه کنند.همایش 
بین المللی مدرســه و کنفرانس نظریه نمایش 
جبرهــا از 17 تــا 30 فروردین ســال آینده در 

دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

 توزیع کتاب های درسی دوره 
متوسطه آغاز شد

توزیع کتاب های درســی دوره اول متوســطه 
شامل پایه های هفتم، هشــتم و نهم و دوره دوم 
متوســطه ســما پایه های دهم و یازدهم شاخه 
نظری رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی 
و علوم انسانی در تمام اســتان های کشور به جز 
اســتان های تهران و البرز آغاز شــد.کتاب های 
درس دوره هــای متوســطه اول و دوم از طریق 
کتاب فروشی های مجاز در تمام استان های کشور 

توزیع می شود.
کتاب های درسی دوره های متوسطه اول و دوم 
در اســتان های تهران و البرز از 13 شهریور ماه 
آغاز می شــود.با توجه به اینکــه کتاب های پایه 
دوازدهم جدیدالتالیف اســت، توزیع کتاب های 
درسی این پایه از دهه سوم شــهریور ماه انجام 
خواهد شد.سایر کتب درسی در اول مهر از طریق 
مدارس توزیع می شــود که البته ثبت نام آنها به 

صورت اینترنتی انجام می شود .

صدور آنالین کارت بین المللی 
دانشجویان و هیئت علمی

با پیگیری های اداره کل دانشــجویان غیرایرانی 
وزارت علوم، صدور کارت بین المللی دانشجویی 
و کارت بیــن المللــی اعضای هیئــت علمی به 
صورت آناین امــکان پذیر شــد.این اداره کل 
ســازمان امور دانشــجویان اعام کــرد: نظر به 
اهمیت بین المللی ســازی دانشگاه ها و معرفی 
نمایه بین المللی دانشــگاه ها در سازمان جهانی 
ISIC با پیگیری های به عمل آمده توسط اداره 
کل دانشــجویان غیرایرانی وزارت علوم، امکان 
صدور کارت بین المللی دانشجویی و کارت بین 
المللی اعضای هیئت علمــی به صورت آناین و 
از طریق ســامانه www.int.iic.ir امکان پذیر 
شــد.دریافت کارت بین المللی دانشــجویی به 
ویژه برای دانشجویان بین المللی دانشگاه ها در 
ارائه ســهولت خدمات بین المللی به آنها امکان 
اســتفاده از خدمات ملی و بیــن المللی کارت 
را فراهم می کند.عاوه بر ایــن دوره های مورد 
نیاز برای ایجاد ســازگاری موثر جامعه پذیری 
دانشــجویان بین المللی در ایران فراهم شده و 
خدمات علمــی، فرهنگی و هنری توســط این 
سازمان به دانشجویان بین الملل دانشگاه ها ارائه 
می شود.همچنین دانشجویان ایرانی دانشگاه ها 
عاوه بر 3۵ هزار خدمت و تخفیــف در ایران و 
جهان، می توانند برای دریافت تخفیف شــرکت 
در کنفرانس های بیــن المللی تنها از کارت بین 
المللی اعضای هیئت علمی و کارت دانشــجویی 
بهره مند شــوند. اســتفاده از کارت بین المللی 
معتبر isic جهت احراز هویت دانشگاهی آنان در 
مسافرت های خارجی توصیه می شود.مبلغ 1۵ 
هزارتومان از هزینه عضویت اعضای هیئت علمی 
که از پنل فوق برای ثبت نام کارت خود استفاده 
 کنند توســط اداره کل دانشــجویان غیرایرانی 

پرداخت می شود.

عکس خبر

 بهره برداری از 5 مرکز نیکوکاری تا پایان شهریور

پیشنهاد سردبیر:

هشتمین اردوی ملی 
دانش آموزان »پیشتاز دختر«

هشتمین اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز دختر 
سازمان دانش آموزی روز گذشــته  در اردوگاه 
شهید باهنر برگزار شــد. در این اردو چادرهای 
دانش آموزان پیشــتاز دختر در چهــار اردوی 
اقتدار، اعتدال، تدبیر و امیــد با حضور بیش از 

1300 دانش آموز برپا شده است. 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:
اوتیسم، گران است

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
زمانی که دانشجوی پزشکی بودم در طول دوره 
طبابت حتی یک کودک اوتیسم هم ندیدم؛ اما 
سال گذشــته که آماری را از حوزه توانبخشی 
پرسیدم اطاع دادند که از هر 60 کودک یک نفر 
به اوتیسم مبتا می شود.مرضیه فرشاد ادامه داد: 
اخیرا از هر ۵7 کودک یک مورد با این بیماری به 
دنیا می آید. ممکن است ابتا افزایش داشته و یا 
قدرت تشخیص دقیق تر شده باشد. به هر حال 
اوتیسم گرچه قابل درمان نیست اما قابل کنترل 
بوده و می توان از یک کودک مبتا به اوتیســم، 
یک فرد مستقل اجتماعی ساخت تا حداقل های 

خود را برطرف کرده و وابسته نباشد.
مدیر کل بهزیستی اســتان اصفهان ادامه داد: 
منابع دولتی اجازه نمی دهد که تشــخیص به 
موقع و مراقبت های ویژه بــرای همه مادران و 
کودکان انجام شود و بخشی از هزینه ها بر عهده 
خانواده هاست. خانواده هایی که توان مالی الزم 
برای این بررسی ها را دارند این هزینه ها را در سبد 
خود پذیرفته اند اما قسمت عمده خانواده ها توان 
تامین هزینه های اوتیسم را ندارند.فرشاد با اشاره 
به اینکه اوتیســم یکی از گران ترین اختاالتی 
است که در بهزیستی تعریف شده افزود: برای هر 
کودک اوتیسم باید یک مربی تعریف شود و در 
هیچ اختال دیگری برای هر کودک یک مربی 
تعریف نمی کنیم. در مراکز بهزیستی بیشتر از 
تعداد کودکان مبتا به اوتیســم کادر درمانی و 

خدماتی وجود دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان مطرح کرد:

دالیل مراجعه مردان در 
خصوص همسرآزاری

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان  
گفت :دو هزار و ۵00 نفر از شــهروندان استان 
اصفهان  حضوری به اورژانس اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه کرده اند.مجتبی ناجی با بیان 
اینکه عمده خدمات ســیار اورژانس اجتماعی 
استان در مناطق آســیب خیز و میادین پرتردد 
انجام می شــود، اضافه کرد:  ارائــه خدمات در 
این مرکز آناین بوده  و سعی شده در کمترین 
زمان ممکن مداخات مورد نیاز را انجام دهند.

وی آمار اعام همســرآزاری به مرکز اورژانس 
اجتماعی استان اصفهان در سه ماهه اول امسال 
را 1۹۵ مورد اعــام کرد و گفــت: 17۵ مورد 
همســرآزاری از ســوی زنان و ۲0 مورد نیز از 
سوی مردان گزارش شده است.وی اضافه کرد: 
همســرآزاری طیف بسیار گســترده ای دارد و 
شرایط اقتصادی، خشونت، آزار جنسی، غفلت 
از نیازهای اساسی و معیشتی و آزارهای روحی و 

فیزیکی را شامل می شود.

مدیرکل زندان های استان اصفهان :
 زندانیان مهریه اصفهان
 ۴۰۰۰ سکه بدهکارند

مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر یک هزار و 3۲۴ نفر زندانی جرایم 
غیرعمد در زندان های اســتان اصفهان به سر 
می برند، اظهار کرد: بــرای آزادی این زندانیان 
به 1۵0 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.اسدا... 
گرجی زاده با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 33۹ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از بند 
رهایی یافته اند، اضافه کرد: جرم تعداد زیادی از 
این زندانیان مالی بوده است.مدیرکل زندان های 
استان اصفهان با اشاره به افزایش زندانیان مهریه 
و نفقه در زندان های اســتان اصفهان ادامه داد: 
۴30 نفر زندانی در این خصوص در زندان های 
استان وجود دارد که مجموع بدهی این زندانیان 
 ۴000 ســکه به ارزش 170 میلیــارد تومان

 است.

با مسئوالن

برگزاری سراســری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان 
دانش آموزان پایه دهم، خانواده ها و مســئوالن آمــوزش و پرورش 

استان ها را سرگردان کرده است.
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشــان هر ساله در دو پایه 
ششم به هفتم و نهم به دهم برگزار می شــود. آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی در اواخر خردادماه و ســمپاد نیز در اردیبهشــت برگزار 
می شود، اما امسال بر اساس تصمیمات وزارت آوزش و پرورش، آزمون 
ورودی ششم به هفتم حذف و آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد در 
پایه نهم به دهم ادغام شد و به دنبال این تغییر نگرانی و مشکاتی برای 

دانش آموزان و خانواده هایشان ایجاد شد.
مهدی حسینی، دانش آموز سال نهم مدرسه »آیت« است که در آزمون 
پایه دهم شرکت کرده، وی در خصوص مشکات پیش روی خود و هم 
سن و ســاالنش برای حضور در این آزمون می گوید:»هر سال تعداد 
زیادی دانش آموز ششــمی و نهمی با تمرین زیاد خود را برای آزمون 
ورودی مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتی آماده می کنند اما امسال 
کمی فرق داشت. از ابتدای سال زمزمه هایی مبنی بر حذف این آزمون 
وجود داشت تا اینکه 16 بهمن سال گذشته به طور رسمی این آزمون 
برای پایه ششم به هفتم برداشته شــد اما نهمی ها همچنان در تعلیق 
ماندند،۲1 بهمن بود که تکلیف نهمی ها با ادغام آزمون ورودی مدارس 

نمونه دولتی و تیزهوشان مشخص شد.«
ناراضی از ادغام

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در رسانه ملی هدف از 

ادغام این دو آزمون را کاهش استرس دانش آموزان عنوان کرد در حالی 
که سواالت آزمون نمونه دولتی ســاده تر از آزمون پیچیده و هوشی، 

مدارس تیزهوشان است.
حسینی ادامه می دهد: در روز آزمون به دانش آموزان اعام شد یک ماه 
دیگر نتایج آزمون اطاع رســانی می شود اما یک ماه گذشت و خبری 

از اعام نتایج نشد.
تاخیر به دلیل قانونمند بودن!

رحیم محمدی، معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان در مورد تاخیر در اعام نتایج آموزن ورودی پایه دهم می گوید: 
دلیل ایــن تاخیر نظم و قانونمنــد بودن این آزمون اســت.وی ادامه 
می دهد: برگزاری این آزمون هر سال بر عهده استان ها بود و مشکلی در 
زمان اعام نتایج وجود نداشت اما امسال سراسری و قانونمندتر برگزار 
شد، نتیجه این قانونمندی تاخیری بود که همه را به انتظار وا داشت.

محمدی در مورد حل این مشکل در سال های آینده اظهار کرد: سعی 
ما بر این است که این آزمون را حذف کنیم و همه ثبت نام ها منطقه ای 

انجام شود.
سرانجام هفتم مرداد جواب این آزمون پر دردسر آمد اما بدون کارنامه 
و تراز. با این وجود هنوز مدارس اسامی دانش آموزانی که قرار است در 
مدرسه شان ثبت نام شوند را ندارند. مشکل بزرگ دیگر این است که 
قبل از اعام نتایج آزمون همه مدارس تکمیل ظرفیت شــده اند و اگر 
دانش آموزی منتظر جواب آزمون می ماند و قبول نمی شد به دردسر 

بزرگی می افتاد.
دغدغه مدیران مدارس

این مشکل تنها محدود به دانش آموزان نیست. صفری، مدیر دبیرستان 
صدر در این خصوص می گوید: هر ساله در این بازه زمانی کاس های 
تابستانی ما آغاز می شد اما امسال هنوز اسامی مشخصی برای ثبت نام 
نداریم.وی ادامه می دهد: در جلسه ای که با رییس آموزش و پرورش 
ناحیه سه اصفهان برگزار شد همه از وضعیت باتکلیف دهمی ها نگران 
بودیم، امیدواریم هر چه این وضعیت ساماندهی شود تا مدارس نیز از 

باتکلیفی خارج شوند.

وقتی آزمون های ورودی دردسرساز می شود؛

سرگردانی دهمی ها

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان با اشاره به بررسی نقشه های 
هواشناسی استان اصفهان طی هفته جاری اظهار کرد: در این هفته وضعیت پایدار 
نسبی را در استان اصفهان داریم.نازنین زهرا سیدان افزود: طی چند روز آینده در 
اکثر نقاط استان اصفهان آسمانی صاف تا کمی ابری و در بعد از ظهرها نیز وزش باد 
نسبتا شدید پیش بینی می شود.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان 
در خصوص وضعیت دمایی استان طی هفته جاری ادامه داد: میانگین دمای هوای 

استان کاهش می یابد؛ اما در روز دوشنبه دوباره روند صعودی افزایش دما را خواهیم 
داشت.وی کاشان با دمای هوای 3۹ درجه سانتی گراد باالی صفر را گرم ترین نقطه 
استان اصفهان اعام کرد و گفت: در این بازه زمانی میمه و داران با دمای هوای 1۴ 
درجه سانتی گراد خنک ترین نقاط استان اصفهان پیش بینی می شود. سیدان در 
خصوص شرایط بارش باران در استان اصفهان تا پایان شهریور ماه گفت: تا پایان 

تابستان بارشی برای شهر و استان اصفهان پیش بینی نمی شود.

هوا
 و 

آب

آموزش و پرورش

تاالب بین المللی گاوخونی منظره ای 
زیبا و تماشایی از تالقی دریاچه و کویر در قلب 
فالت مرکزی ایران و مأوای پرندگان مهاجر و 
بومی است که پاییز و زمستان به آغوشش پناه 
می برند، جلوه گر تنوع زیســتی و زیستگاه 
گونه های مختلف حیات وحش که گوشه گوشه  

آن مامنی برای زندگی آنهاست.
وجود تل ماســه ها و نهشــته های تبخیری نمکی و 
گیاهان دارویی و زینتی از دیگر ویژگی هایی است که 
ارزش این زیســت بوم طبیعی را دو چندان می کند. 
پیشینه  تاریخی گاوخونی با تمدن کهن این سرزمین 

عجین شده است.
هر چند در ســال های اخیر با خشــک شدن تاالب 
چندان خبری از تجمع چشم نواز پرندگان مهاجر بر 
گستره  آن نیست و حیات بسیاری از گونه ها جانوری 
و گیاهی آن به خطر افتاده است؛ اما گاوخونی هنوز 
به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد پتانسیل های 

ارزشمند خود را به سختی حفظ می کند.
هزاران سال زاینده رود جاری برای سیراب کردن کویر 
مسیری ۴00 کیلومتری را طی می کرد و مایه  حیات و 
منشأ رزق و روزی ساکنان اطراف این حوزه  آبخیز بود؛ 
اما افزایش بهره برداری های بی رویه از آب رودخانه 
در ۲0 سال گذشته حوضه آبخیز زاینده رود و تاالب 
گاوخونی را به مرحله بحران آب و خشکیدگی رسانده 
است. از یک سو شدت کاهش بارندگی ها و تغییر نوع 
بارش و از سوی دیگر نبودن مدیریت یکپارچه برای 
اعمال توازن و تعادل بارگذاری ها و گسترش کشاورزی 
غیرپایدار ســنتی و صنایع گوناگــون در این حوضه 
بین ســال های ۸۵ تا ۹3 از دالیل نابودی منابع آبی 
استان اصفهان و خشک شدن زنده رود است.تراژدی 
خشــکیدن زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی 
پیامدهای ناگوار اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی 
گســترده ای از جمله افزایش بیــکاری و مهاجرت، 
از دست رفتن پوشــش گیاهی و سیر قهقرایی تنوع 
زیستی و ظرفیت های گوناگون بوم گردی، فرسایش 
خاک و بیابان زایی و افزایش انتشــار گــرد و غبار و 
پدیده ریزگردهای سمی به مناطق اطراف و شهرهای 
همجوار تاالب و حتی استان های مجاور را به دنبال 
دارد.براســاس تحقیقات وجود فلزات سنگین غنی 
شده مانند کادمیوم و سرب در رسوبات گاوخونی تایید 
شده است که با اســتمرار فرآیند خشکیدگی و فعال 
شــدن به عنوان کانون گرد و غبار و انتشار ریزگردها 
سبب گسترش انواع بیماری از جمله سرطان هاست.

در شرایط بحران آب برای 
جلوگیری از خشــکیدن 
رودخانــه و پیامدهــای 
وحشــتناک آن تامیــن 
حداقــل حقابه زیســت 
محیطی تــاالب گاوخونی 
برای احیا و بــرون رفت از 
شــرایط بحران، حیاتی و 

حتی به نفع پایداری کشاورزی استان است.
عدم تخصیص حقابه، مهم ترین علت خشکی 

تاالب
حسین اکبری، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان، اقلیم خشک فات مرکزی 
ایران، کمبود بارش ها و خشکســالی های پی در پی 
را عوامل طبیعــی به وجود آمــدن وضعیت بحرانی 

زاینده رود می داند.
به گفته او، تخصیص ندادن حقابه زیست محیطی مهم 
ترین علت خشک شدن تاالب بین المللی گاو خونی 
در سال های اخیر است که به استناد قانون و ضوابط 
تقسیم بندی سهمیه های آب، بعد از شرب اولویت دوم 

تامین حق آبه های زیست محیطی است.
اکبری با ابراز تاســف از اینکه طی دهه های گذشته 

توجه به مســائل زیست 
محیطــی اولویت کمتری 
و  طرح هــا  دراجــرای 
تصمیم ها داشــته است، 
تاکید می کند: اساسی ترین 
مشــکل نبــودن اولویت 
زیست محیطی در اجرای 
طرح ها و تصمیم گیری ها 
بی توجهی به پیامدهای مشهود و غیر مشهود و اثرات 
فرا نسلی آنهاســت.معاون نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان ادامه می دهد:طی ادوار 
گذشته اولویت بخشی به محیط زیست و رکن توسعه 
پایدار به طور شایســته اجرایی نشده است و به دلیل 
نبودن چنین اولویتی برنامه های احیا و یا مخاطرات 
مرتبط با آن به درستی حل و فصل نمی شود.به اعتقاد 
اکبری، بیشتر مشکات تاالب گاوخونی مربوط به کل 
حوضه آبخیز است. کاهش و تغییر نوع بارش در سال 
های اخیر، استمرار خشکسالی های طوالنی مدت و از 
طرفی توجه نکردن به اصل پایداری، بهره برداری های 
مختلف و بارگذاری بیش از حد ظرفیت یک رودخانه 

چنین بحرانی در پی داشته است.
وی تصریح می کند: هر رودخانه ای دبی و حجم آبی 

محدودی دارد که اســتفاده بیش از حد آن منجر به 
خشکی رودخانه و تاالب انتهایی شده و فرآیند آن در 
صورت تغییر نکردن شرایط، بحرانی تر و در نتیجه به 
کانون گرد و غبار تبدیل می شود که تبعات اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی بهداشتی گسترده ای دارد.

اکبری با بیان اینکه منابع آبــی رودخانه زاینده رود 
محدود است و حجم برداشــت و استفاده از رودخانه 
با ۵0 ســال پیش یکسان نیســت، می گوید: پدیده 
خشکسالی جزو الینفک طبیعت اصفهان است، با این 
حال در ادوار گذشته اگر چه بر اثر خشکسالی طبیعی 
دبی حجم آب رودخانه کمتر می شد اما کاهش سهمیه 
آبی و برداشت ها به همان نســبت در ابعاد مختلف 
مصرف پایداری بوم شناختی و تعادل را برقرار می کرد. 
اما امروزه با توجه بــه افزایش جمعیت و به دنبال آن 
برداشــت بیش از ظرفیت و قابلیــت منابع آب برای 
مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب تعادل بین استفاده 
و برداشت را برهم زده و سبب به قهقرا رفتن منابع آبی 
شده اســت.به گفته معاون نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست اصفهان، مسائل زیست محیطی و به 
خصوص زاینده رود اساسا ارتباطی با سیاست ندارند 
 اما کاما متاثر از عواقب برخی تصمیم های سیاسی

 است.

 آب یا سراب؟
  تامین حقابه زیست محیطی گاوخونی؛  

تخصیص ندادن حقابه زیست 
محیطی مهم ترین علت خشک 
شدن تاالب بین المللی گاو خونی 

در سال های اخیر است

شهریور امسال بارش 
نداریم

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان اعالم کرد: 
 بهره برداری از 5 مرکز نیکوکاری تا پایان شهریور 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان با بیان اینکه حمایت از گسترش مراکز نیکوکاری یکی 
از برنامه های این نهاد در سال های پیش رو است، اظهار داشت: ۵ مرکز نیکوکاری جدید با درخواست فعاالن 
عرصه خیر و احسان در شهرهای نطنز، ورزنه، شاهین شهر، هرند و فوالدشهر تا پایان شهریورماه سال ۹7 افتتاح 
می شود.مهدی رنجکش با اشاره به فعالیت 61 مرکز نیکوکاری در سراسر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: این 
مراکز تمرکز کمک رسانی به نیازمندان را از سطح شهر و استان خارج می کنند و شناسایی نیازمندان و توانگران 
و همچنین توزیع کمک های جمع آوری شده را به سطح محات می آورند.وی افزود: گسترش این مراکز عاوه 

بر تسهیل در شناسایی نیازمندان سبب ایجاد سازوکارهای گره گشا در محدوده مراکز نیکوکاری خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
رشد ۳۶ درصدی کمک های مردمی درعید قربان

مدیر کل کمیته امداد اصفهان از رشد 36 درصدی کمک های مردمی درعید قربان در اصفهان خبر داد.
محمدرضا متین پوربا اشاره به رشد 36 درصدی کمک های مردمی گفت: مردم اصفهان در عید قربان امسال بیش 
از ۸1۵ میلیون تومان به صورت نقد و گوشت گرم به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان کمک کردند. 
وی بابیان اینکه در عید قربان امسال 106 پایگاه در سراسر استان به جمع آوری کمک های مردمی پرداختند، 
گفت: خیران و مردم نیکوکار استان در این عید سعید با اهدای نذورات و قربانی خود به این نهاد، ۸1۵ میلیون 
تومان به همشهریان نیازمند خود کمک کردند.وی ادامه داد: کمک های جمع آوری شده در عید قربان امسال 

شامل 1۹۸ میلیون تومان وجه نقد، هشت هزار و 700 کیلو گوشت گرم و 1۲6 رأس دام زنده است.

اخبار

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان اصفهان:
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خواص مهم عرق مرزه برای سالمتی
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم:
قهوه اسپرسو یا قهوه آماده : یک لیوان

  شیر سرد: یک لیوان
  پودر کاکائو یا دارچین برای تزئین : به میزان الزم

طرز تهیه: 
برای تهیه کاپوچینو ابتدا باید قهوه را آماده کنیم. اسپرســو با دستگاه درست می شود، 

 برای درست کردن قهوه معمولی از یک لیوان آب سرد و دو قاشق قهوه آسیاب شده استفاده 
می شود. در صورت دلخواه می توانید یک قاشق شــکر هم به قهوه اضافه کنید. در زمانی که 
قهوه در حال آماده شدن است شیر را هم داغ کنید.نصف شــیر را برای اینکه کف کند با هم 
زن بزنید و قهوه آماده را داخل فنجان بریزید. بعد از اینکه قهوه را در فنجان ریختید نصف 

شیر داغ را به آن اضافه کنید.کف شیر را با قاشق روی 
قهوه بریزید و به صورت دلخواه با پودر کاکائو 

یا پودر دارچین تزیین کنید.

کاپوچینوی ایتالیایی

خواص مهم عرق مرزه برای سالمتی
مرزه، گیاهی خوشبو، معطر و از خانواده نعناست .گیاه مرزه، سبزی معطری است که بوی نافذی دارد و یک منبع غنی از ویتامین ها و مواد معدنی است و به طور کلی تاثیر بسزایی 
در تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش استرس و مقابله با انواع سرطان ها دارد؛ در واقع مرزه، رفع کننده اسهال، مدر، نیروبخش، بادشکن، مقوی معده و ضد کرم و نیز دارای خاصیت 
ضد عفونی کننده و ضد درد است. از دیگر خواص عرق مرزه می توان به اهمیت آن در تقویت معده و دستگاه گوارش اشاره کرد؛ مصرف عرق مرزه، برای از بین بردن نفخ معده بسیار 
موثر است، به همین منظور برخی از متخصصان تغذیه، مصرف مقداری از آن را به همراه غذا، برای درمان سوء هاضمه، ترشی معده و ورم روده توصیه می کنند. از جمله خواص عرق 
مرزه ، تاثیر درمانی آن در دفع سنگ کلیه و مثانه می باشد. همچنین این عرق گیاهی برای درمان ورم پروستات و نیز تسهیل ادرار مفید  است. در حالت کلی گیاه مرزه و فرآورده های 

آن ضرری برای انسان ندارد، اما مصرف بیش از حد آن باعث التهاب مخاط  و بروز عوارضی در ریه می شود، در این صورت برای رفع آن باید کمی سرکه بخورید.  
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افتضاح چیست؟  
 آنچه خالف میل و خواســت ما رخ

 می دهد، بد اســت ولــی افتضاح و 
فاجعه نیست. 

همان طور که »آلبرت الیس« در کتاب چگونه با یــک روان رنجور زندگی 
کنیم و در برخی از کتاب ها، مقاالت و نوارهایش گفته و نوشته است، زندگی سراسر گرفتاری است؛ 
اما گرفتاری هولناک نیست. هر روز اتفاقات غیر قابل پیش بینی و بسیار ناخوشایندی رخ می دهند؛ 

اما افتضاح نیست. چرا؟ 
چون افتضاح به این معنی اســت: خیلی بد و کامال بد ، بدتر از بد و بدتر از آنچه باید باشد؛ اما این که 
چیزی صد در صد بد باشد نامحتمل اســت.وقتی به خودتان می گویید فالن چیز افتضاح یا هولناک 
اســت، خودتان را به شــدت ناراحت می کنید و با این کار نمی توانید مســئله را حل کنید یا به رغم 
وجود چنین مسئله ای همچنان زندگی شادی داشته باشید.شــاید تعجب کنید ولی می توانید این 
چیزها را تحمل کنید. اگر واقعا نمی توانســتید مشــکالت و گرفتاری ها را تحمــل کنید، نابود می 
 شدید. درست اســت که بســیاری از مردم می گویند نمی توانم تحملش کنم! ولی همچنان زندگی 

می کنند.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

طی چند ســال اخیر به دلیل مسائلی مانند صرفه 
جویی در مصرف برق و عدم اتالف انرژی اســتفاد 
از المپ های کم مصرف در میان ایرانیان ترویج و 
درباره مصرف آن تبلیغات زیادی انجام شده است؛ 
اگر چه این المپ ها در میزان مصرف و هزینه های 
خانوار صرفه جویی بسیاری می کنند؛ اما وجود آنها 
در محل زندگی مان چندان از نظر سالمتی مورد 

تایید نیست.
 هر چند در این سال ها موج تایید ها و تکذیب ها 
در مورد استفاده از این المپ ها و مضرات آن برای 
سالمتی همواره وجود داشته؛ اما آنچه مسلم است 
آگاهی چندانی در مورد خطرات مصرف این المپ 
های کم مصــرف و عوارضی که مــی تواند وجود 

داشته باشد در میان مردم نیست.
آیا المپ های کم مصرف سرطان زا هستند؟

تقریبا اغلب چیزهای دور و برمان خطرات سرطان زا 
بودن را دارند، از مواد خوراکی و آب و هوا گرفته تا 
لباس و وســایل پالســتیک؛ اما المپ ها به دلیل 
کاربرد باال در زندگی می تواند عامل موثری در بروز 

الین بیماری باشد.
 برخی از پزشــکان معتقدند المپ های کم مصرف 
می توانند باعث مشکالتی از جمله اضطراب، سردرد 
و حتی سرطان  شوند.  این مسئله بیشتر به خاطر 
وجود جیوه در این المپ ها عنوان می شود. هر چند 
که دبیر انجمن تولیدکنندگان المپ کشور در این 
زمینه می گوید: »همه می دانند که جیوه وقتی  در 
محیط زیســت قرار بگیرد، مناسب نیست و مضر 
است؛ اما در مورد المپ ها تا وقتی که المپ کار می 
کند این جیوه هیچ ضرری برای مردم ندارد و وقتی 

هم که عمر المپ تمام شــد و به اصطالح سوخت، 
بایــد آن را در دو لفاف بچینند و در ســطل زباله 
بیندازند که این در دســتور العمل مصرف المپ ها 

نیز آمده است«. 
بزرگ ترین خطری که می توانــد زندگی افراد را 
تهدید کند زمانی  است که یک المپ یکبار مصرف 
می شکند، این مسئله موجب می شود جیوه داخل 
آنها به هوای اطراف وارد  شود؛ اگر چه گفته می شود 
المپ های ســالم نیز به دلیل وجود اشعه ماورای 

بنفش می توانند سرطان زا باشند.
 موسسه علوم ایاالت متحده آمریکا، به تازگی نتیجه 
تحقیقــات در این زمینه را در مجله فتوشــیمی و 
فتوبیولوژی منتشر کرده است. این تحقیقات نشان 
می دهد که امواج ماورای بنفش )UV( که توسط 
پوشش سطحی از جنس فسفر جذب شده و به نور 
مرئی تبدیل شــده، از این المپ ها تــا اندازه ای به 

بیرون ساطع می شود.
 تحقیقات موسسه علوم آمریکا توانسته این مسئله 
را ثابت کنــد که خروج امــواج از المپ ها ممکن و 
شــدنی اســت و این امر به دلیل قابلیت سوزاندن 
سلول های پوســت انســان و تحریک به تشکیل 
مالنوما )نوعی سرطان که از ناحیه سلول های حاوی 
رنگدانه یا همان مالنوســیت ها توســعه می یابد( 
نگران کننده اســت. تحقیقاتی مشــابه نیز در این 
زمینه در اروپا انجام شــده و نتایج آن نیز مشــابه 

بوده است.
عوارض چشمی نور المپ های کم مصرف

یکی دیگر از مضــرات اســتفاده از المپ های کم 
مصرف، اثرات سوئی است که روی بینایی و چشم 
افراد می گذارد و باعث آســیب رساندن به عدسی 
چشم و قدرت بینایی فرد می شود. نتایج تحقیقات 
دانشمندان نشان داده اســت کسانی که در منازل 

و یا محل کار خود روزانه بیش از هشــت ســاعت 
در معرض نور المپ های فلوروســنت قرار گرفته 
اند، پنج برابر بیشــتر از افراد دیگــر دچار بیماری 
کاتاراکت یا آب مروارید)کدورت عدســی چشم( 

می شوند.
دکتر پرویز زرین بخش، رییــس مرکز تحقیقات 
اپتیک و لنز ایران با بیان اینکه به طور کلی استفاده 
از نورهای سفید و المپ های کم مصرف در فاصله 
نزدیــک، به علت این کــه حاوی مقداری اشــعه 
فرابنفش است به عدســی چشم آسیب می رساند 
گفت: برای کاهش این آسیب ها باید فاصله خود را 

با این نورها رعایت کرد.
 وی افــزود: به منظــور محافظت از چشــم ها در 
برابر اشــعه مضر نورهای ســفید و المپ های کم 
مصرف باید فاصله حدود ســه متر رعایت شــود و 
فرد مستقیما در زیر آنها قرار نگیرد. به همین علت 
افرادی که از چراغ مطالعه استفاده می کنند ، باید 
دقت کنند که نور چراغ از نوع ســفید نباشد. این 
متخصص در خصوص رنگ های سفید و زرد المپ 
های کم مصــرف گفت: رنــگ زرد المپ های کم 
مصرف برای چشم مناسب تر است و اشعه فرابنفش 
به کار رفته در نورهای ســفید، آسیب بیشتری به 

عدسی چشم وارد می کند.
با المپ های کم مصرف چه کنیم؟

مســلما نمی توانیم المپ های کم مصــرف را از 
زندگی کنار بگذاریم به همین دلیل رعایت برخی 
از نکات می تواند آســیب رســانی این المپ ها را 
 کمتر کند. یکی از این راهکارها این اســت که در 
مکان هایی که افراد به صورت طوالنی مدت ساکن 
 می شــوند، مثل اتاق های کار یا نشــیمن، از این
 المپ ها استفاده نشود. بهتر است  در جاهایی که 
فرد از آنجا برای چند دقیقــه عبور می کند، مانند 

راهروها، پارکینگ ها و دستشویی ها از این المپ ها 
استفاده شــود.راه دیگر، استفاده از این المپ ها به 

صورت ترکیبی است.
 این المپ ها دو نوع هســتند، مهتابی و آفتابی که 
دو رنگ مختلف دارند. بهتر است که آنها را در کنار 
یکدیگر و در کنار المپ  های معمولی استفاده کرد؛ 
یعنی ترکیبی از المپ های کم مصرف و معمولی در 

کنار هم تا ضعف یکدیگر را پوشش دهند .
تحقیقات نیز نشان می دهد که استفاده  همزمان 
از المپ های کم مصرف فلورسنتی فشرده با المپ 
های معمولی از اثرات نامطلــوب این المپ ها می 
کاهد. آزمایش ها همچنین نشــانگر آن است که 
المپ های کم مصــرف رنگی اثــرات زیان بخش 
کمتری نســبت به المپ های کم مصــرف با نور 

سفید دارند.
رعایت فاصله از المپ کم مصرف نیز در حفظ سالمت 
انســان تاثیر  می  گذارد. المپ های کم مصرف از 
ویژگی تغییر فرکانس )شدت و ضعف نور( برخوردار 
هســتند که می تواند به چشم آســیب برساند و به 

بیماری هایی مانند آب مروارید منجر شود. 
در محیط هایی که دارای رطوبت باال هستند، مانند 
گل فروشی ها، حمام و ســونا، هرگز نباید از المپ 
کم مصرف اســتفاده کرد.کمتریــن فاصله از این 
المپ ها باید بین 50 تا 60 سانتی متر باشد، نباید 
از المپ های کم مصرف بــرای چراغ های مطالعه 
استفاده شود.بهترین کار این است که افراد کم کم 
به سمت استفاده از المپ هایی بروند که خاصیت 

کم مصرفی خود را دارند ولی فاقد جیوه هستند.
 UV المپ کم مصرف از خود اشــعه  فرابنفش یا 
منتشر می کند؛ لذا مدت زمانی که انسان در معرض 
تابش نور این نوع المپ ها قرار دارد نیز در کاهش یا 

تشدید تاثیرات آن اهمیت دارد.

مشاغل سرطان زا
ابتال به بیماری سرطان با سبک زندگی و نوع شغل ما در ارتباط است؛ بنابراین شغل می تواند اثری 
مستقیم بر سالمت داشته باشد.بیماری سرطان به یکی از مشکالت شایع بشر تبدیل شده که ژنتیک 
 و سبک زندگی را مهم ترین عامل بروز آن می دانند. شــغل ما بخشی از سبک زندگی ما محسوب

 می شود و ویژگی های آن اثری مستقیم بر سالمتی دارد.
در اینجا با برخی مشاغلی که خطر ابتال به سرطان در آنها باالست، آشنا می شود:

۱- مهمانداران هواپیما
طبق تحقیقات، خدمه پرواز در ارتفاعات باال در معرض تابش یون ساز بیشتری قرار می گیرند و این 
مسئله احتمال بروز بسیاری از سرطان ها از جمله سینه، گردن، رحم،تیروئید، مری، روده بزرگ، 
معده و کبد، لوز المعده را افزایش می دهد.برخی آمارها حاکی از آن اســت که در زنان مهماندار 
نرخ ابتال به سرطان سینه 50 درصد بیشتر از سایر زنان بوده و نرخ ابتال به انواع غیر مالنوم سرطان 

پوست هم ۴ برابر بیشتر است.
۲- خلبان ها

کابین خلبان به اندازه دستگاه های برنزه کننده مثل سوالریوم برای پوست خطرناک است. طبق 
تحقیقات، نرخ ابتال به انواع مالنوم سرطان پوست )خطرناک ترین نوع این سرطان( در خلبان ها و 
دیگر خدمه پرواز دو برابر بیشتر از سایر مردم است و خلبان ها در زمان حضور در کابین، به اندازه ۲0 
دقیقه استفاده از دستگاه های برنزه کننده، در معرض پرتوهای فرابنفش آ قرار می گیرند.خطرات 
ناشی از پرتوهای فرابنفش آ در زمان پرواز بر باالی ابرهای فشرده یا مناطق برفی بیشتر می شود.
اگرچه محققان توصیه می کنند از شیشه هایی برای پنجره جلوی هواپیما استفاده شود که جلوی 
پرتوهای فرابنفش را بگیرد؛ اما خلبان ها هم باید همیشه از کرم ضدآفتاب استفاده کرده و به طور 

مرتب برای معاینه مربوط به سرطان پوست به پزشک مراجعه کنند.
۳- جوشکارها

طبق پژوهش های صورت گرفته، قرارگیری در معرض گاز جوشکاری، اشعه ها و ماده آزبست )پنبه 
نسوز(، میلیون ها جوشکار در سراسر دنیا را در معرض ابتال به سرطان قرار داده است.این مواد سمی 

می توانند باعث بروز سرطان های ریه، کلیه، مالنوم چشم و دیگر بیماری ها شوند.
۴- شغل های پشت میزی

نشستن طوالنی مدت می تواند منجر به بروز سرطان های روده بزرگ و رحم شود. طبق تحقیقات، 
کسانی که بیشتر زمان روز را در حالت نشسته سپری می کنند، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
در آنها ۲۴ درصد بیشتر و خطر بروز سرطان رحم ۳۲ درصد بیشتر است.به ازای هر دو ساعتی که 
به زمان نشستن شما اضافه می شود، این خطر تا حدود ۱0 درصد افزایش پیدا می کند. ورزش های 
گاه و بی گاه از اثرات مخرب نشستن کم نمی کند. بنابراین، در طول روز، به ویژه بعد از وعده های 

غذایی، بیشتر از جای خود بلند شوید و بدن تان را حرکت دهید.
5- آتش نشان ها

آتش نشان ها عالوه بر سر و کار داشتن با شعله های آتش، ریزش ساختمان ها و استنشاق دود، در 
معرض ابتال به سرطان هم قرار دارند. در حقیقت، سرطان عامل اصلی مرگ و میر در میان ماموران 
آتش نشانی است. در اثر سوختن پالستیک، بعضی مصالح ساختمانی و دیگر موادی که در ساخت 
وسایل روزمره به کار می رود، مواد سمی آزاد می شود که آتش نشان ها آنها را استنشاق می کنند 
یا جذب بدن شان می شــود.طبق پژوهش ها، خطر ابتال به سرطان در آتش نشان ها کمی بیشتر 
از سایرین است؛ اما خطر بروز بعضی سرطان ها در آنها مثل سرطان بیضه و سرطان نادر و بدخیم 

مزوتلیوما در اثر قرارگیری در معرض ماده آزبست )پنبه نسوز( به میزان دو برابر بیشتر است.

  آیا المپ های کم مصرف برای سالمتی مضر هستند؟  

نورانی های خطرناک

افراد دیابتی قارچ سفید مصرف کنند
 محققان عنوان می کنند قارچ های دارای کالهک ســفید با بهبــود اجتماع میکروبی روده

 می توانند به تنظیم گلوکــز در کبد کمک کننــد. این یافته می تواند به شــیوه ای جدید 
برای درمان دیابت تبدیل شــود. محققان در ایــن مطالعه به این نتیجه رســیدند که قارچ 
 ها در این مورد به عنــوان پرو بیوتیک عمل کرده و باکتری های ســودمند در روده را تغذیه

 می کنند.

توت فرنگی بخورید تا دچار التهاب روده 
نشوید

مطالعه جدید نشــان می دهد توت فرنگی به شکل 
میوه یا عصاره می تواند برای سالمت روده ها مفید 
باشد. مصرف روزانه کمتر از یک فنجان توت فرنگی 
می تواند به تســکین عالئم بیمــاری التهاب روده 

کمک کند.

دویدن از سرماخوردگی پیشگیری می کند
طبق نتایج یک مطالعه جدیــد، ورزش و به خصوص 
دویدن مــی تواند به پیشــگیری از ســرماخوردگی 
 کمک کند. دویدن به ایجاد عضله در اندام بدن کمک
 می کند، همیــن عضالت بهترین عامــل دفاعی در 

مقابل سرماخوردگی هستند.

با آناناس از شر سرفه راحت شوید
آب آناناس یک شــربت ضد ســرفه طبیعی قوی اســت. هر چند ســرفه واکنش طبیعی 
بدن بــرای بیرون راندن بعضی از ترشــحات و ذرات از ریه هاســت؛ اما گاهی بســیار آزار 
دهنده می شــود.آب آناناس ماده ای به نام الیتیک )Lytic( دارد که باعث دفع ترشحات 
ریه یا موکوس می شــود. طی تحقیقاتی که در ســال ۲0۱0 منتشــر شــد تاثیر خوب 
 آب این میوه  در درمان ســرفه و به عنوان یک شــربت ضد ســرفه طبیعــی و قوی ثابت 

شد.

کوتاه با سالمتی

پریسا سعادت
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 مدال افتخار »لیبریا«
 برای آرسن ونگر

ژرژ وه آ، شاگرد سابق آرســن ونگر در موناکو 
و رییــس جمهور فعلی 
لیبریــا، باالتریــن 
مدال افتخار این 
کشور را به مربی 
ســابق اش اهدا 
کرد. ونگــر که در 
این تابســتان بعد از 
۲۲ سال از آرســنال جدا شد، در سال ۱۹۸۸، 
»وه آ« را از لیگ کامرون به موناکو برد و این آغاز 
دوران حرفه ای درخشان این بازیکن شد. او که 
بعدا برای پاریس ســن ژرمن، میالن، چلسی و 
منچسترسیتی هم بازی کرد، در سال ۱۹۹۵ 
به اولین و تنها بازیکن آفریقایی تبدیل شد که 
توپ طالی بهترین بازیکــن دنیا را از آن خود 
کرد.»وه آ«  که اکنون رییس جمهور لیبریاست، 
روز جمعه در کاخ ریاســت جمهوری از ونگر 
پذیرایی و باالترین نشان افتخار این کشور را به 

مربی سابق اش اهدا کرد.

محرومیت رییس فدراسیون 
فوتبال فلسطین به خاطر »مسی«

تیم ملی فوتبــال آرژانتین قرار بــود پیش از 
آغاز جام جهانی ۲0۱۸ 
روسیه در دیداری 
دوستانه به مصاف 
رژیــم اشــغالگر 
قــدس بــرود که 
این دیدار به سبب 
حواشی به وجود آمده 
لغو شد.راجو، رییس فدراسیون فلسطین پیش 
از برگزاری ایــن دیدار از طرفــداران فوتبال 
خواســته بود که تصویر و پیراهن مسی را به 
آتش بکشــند؛ در واقع او هــواداران فوتبال را 
علیه مســی تحریک کرده بود. اظهاراتی که با 
واکنش جورج فوریه، وزیر امور خارجه آرژانتین 
و ابراز ناراحتی او همراه شــد.  بر همین اساس 
فدراســیون جهانی فوتبال »راجو« را به دلیل 
ایجاد نفرت و همچنین تحریک برای خشونت 
با حداقل ترین مجازات ممکن در قانون خود، 
به یک ســال ممنوعیت او از حضور در تمامی 
استادیوم های ورزشــی محکوم کرد؛البته وی 
که رییس کمیته ملی المپیک فلســطین هم 
هست، عالوه بر این محرومیت ۲0 هزار فرانک 

سوئیس هم جریمه شده است.

 والتر ساموئل
 در کادر فنی آرژانتین

روابط عمومی فدراسیون فوتبال آرژانتین اعالم 
کرد که والتر ساموئل، 
پیشــین  مدافــع 
و  اینترمیــالن 
تیم ملــی فوتبال 
آرژانتین،  به عنوان 
مربی بــه کادر فنی 
آلبی سلســته اضافه 
شــد.پس از برکناری خورخه ســامپائولی از 
هدایــت آبی وسفیدپوشــان آرژانتین، لیونل 
اسکالونی به عنوان ســرمربی موقت آرژانتین 
انتخاب شد و حاال ساموئل ۴0 ساله را به عنوان 
دســتیار کنار خود می بیند. آلبی سلســته در 
تعطیالت پیش روی فوتبال باشــگاهی، در دو 
دیدار دوســتانه به مصاف کلمبیــا و گواتماال 
خواهد رفت.ساموئل ســابقه بازی در تیم های 
رئال مادرید، میالن و بوکاجونیورز را در کارنامه 
دارد و ســال ۲0۱۶ با پیراهن بازل سوئیس از 

میادین خداحافظی کرد.

 تصمیم عجیب »توخل«
 درباره بوفون

جان لوئیجی بوفون در تابســتان سال جاری 
بود که تصمیم گرفت 
یوونتــوس را ترک 
کند تــا پیراهن 
پاری  ســن  ژرمن 
را بــر تــن کند.

بوفون با وجود این 
که به سال های پایانی 
فوتبال خود نزدیک شده؛ اما همچنان یکی از 
بهترین و آماده ترین دروازه بانان فوتبال جهان 
است.توماس توخل، سرمربی آلمانی پاری  سن  
ژرمن اظهار نظری بر زبان آورد که به احتمال 
خیلی زیاد به مذاق بوفون خوش نخواهد آمد.

او گفت : نمی خواهم که بوفون نیمکت نشــین 
شــود؛ اما باید بگویم که آریوال هم به فرصت 
بازی کردن نیاز دارد. در دیدار برابر آنژه و رن از 
»آریوال« در ترکیب اصلی تیم استفاده خواهم 
کرد و بعد از آن تصمیم می گیرم که چه کسی 

بازی کند. 

بازگشت ذوبی ها به عصر سازندگی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

کاپیتان تراکتورســازی و تیم ملی اگرچه کماکان عالقه به بازی 
نمایشی دارد؛ اما نمایش او جلوی سپاهان نشان داد که او هم مثل 
اشکان دژاگه می تواند خرید خوبی برای تبریزی ها باشد و مسعود 
جزو آن دسته از بازیکنانی است که دید خوبی در میدان مسابقه 

دارند و پاس های عمقی شان بسیار خوب است. 

استقبال از کاپیتان!

اگرچه گفته می شد که جابر انصاری در لیست تیم فوالد خوزستان 07
وجود دارد؛ اما منابع آگاه از این باشگاه خبر دادند که این بازیکن 
که درفهرست وینفردشــفر هم جایی نداشته اســت در لیست 
این تیم نیز قرار نــدارد و مهاجمان دیگری زیــر نظر کادر فنی 

سرخ پوشان اهوازی هستند.

فوالد، مهاجم استقالل را نمی خواهد
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توشاک، شفر نشد
تساوی ۲-۲ تراکتورسازی مقابل سپاهان باعث 
شــد تا اتفاقی که فصل گذشــته برای شفر در 
اصفهــان رخ داد برای توشــاک رخ دهد. فصل 
گذشته و در بازی برگشت استقالل و ذوب آهن 
بود که شــاگردان قلعه نویی توانستند استقالل 
را شکســت دهند تا ژنرال تبدیل به اولین مربی 
ایرانی شود که توانسته شــفر را ببرد. قلعه نویی 
جمعه شــب هم این فرصت را داشــت تا اولین 
مربی ایرانی باشد که توشــاک سرشناس را هم 
شکســت داده؛ اما دانیال اسماعیلی فر بازی را به 
تساوی کشاند تا تراکتورسازی با یک امتیاز مهم 
از اصفهان به تهــران برگردد و فعال تنها مربی ای 
که توشاک را شکست داده ، وینفرد شفر سرمربی 

استقالل باشد.

 وقتی آبی و قرمز
 کمیته استیناف را تهدید می کنند!

رای سوپرجام را آن قدر دیر صادر کردند که صدای 
مدیران هر دو باشگاه درآمد. حاال هم گرشاسبی و 
هم فتحی، علنا کمیته استیناف را تهدید می کنند 
و البته فدراسیون هم مثل وزارت ورزش می ترسد 
که از سوی هواداران یکی از دو  تیم متهم شود)که 
می شــود( این البته ثمره مشــکالت ساختاری 
و ضعف ارکان قضائی فدراســیون اســت وگرنه 
رای دیداری که باید ۲۹ تیرماه برگزار می شــد 
را بایــد در نهایت تا ۱۵ مرداد صــادر می کردند 
 نه حاال که وارد شــهریورماه شــده ایم و خبری

 نیست.

علی کریمی هم مالک، هم 
سرمربی سپیدرود؟

شنیده می شــود مالک جدید باشــگاه سپیدرود 
علی کریمی اســت. این مربی که پیش از این هم 
به کمک برخی دوســتانش قصد خرید سپیدرود 
را داشت باالخره در این زمینه وارد عمل شد؛ البته 
در ظاهر فرد دیگری از دوســتان کریمی، مالک 
این باشگاه است، ولی شــنیده  می شود که خود 
کریمی مالک است و دیگر افراد در اصل اسپانسر 
هستند چون این مربی می خواهد نامش به عنوان 
سرمربی مطرح باشــد نه مالک. بر اساس همین 
شــنیده ها چند روز پیش و با وساطت میرشهاب 
مومنــی، علی کریمی بــه دیدار مریم بخشــی، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیالن رفت. در این 
مالقات دو طرف در اغلب موارد به توافق رسیدند 
و جلسه روند خوبی داشــت. به نظر می رسد تنها 
موردی که کریمی بــا آن مخالفت کرده پرداخت 
 بدهی های پیش از لیگ برتری شــدن سپیدرود

 بود. 

در حاشیه

نخستین لژیونر ایرانی هندبال 
در اسپانیا از اصفهان می آید

دروازه بان اصفهانی تیــم ملی هندبال جمهوری 
اســالمی ایران که چندی پیش خبــر مذاکره با 
یک تیم اسپانیایی برای حضور در لیگ هندبال 
این کشــور را داده بود، با امضای قــراردادی به 
سانتونای اسپانیا پیوست. سعید برخورداری ۲۹ 
ساله که ســابقه حضور در تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان،یک اندیش اصفهان، ثامن الحجج سبزوار، 
نیروی زمینی تهــران را در کارنامه خود دارد با 
این انتقال نخستین لژیونر ایرانی حاضر در لیگ 
هندبال اسپانیا خواهد بود. برخورداری به همراه 
تیم ملی نیز عناوینی چون قهرمانی در مسابقات 
جوانان آسیا، مدال نقره بازی های آسیای ۲0۱0 
گوانگ ژو، مدال برنز مســابقات قهرمانی مردان 
آســیا در ســال ۲0۱۴ و حضور در جام جهانی 

۲0۱۵ قطر را به دست آورده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

دختر وپســرهای ایران، 
غول جدید کبــدی جهان، 

شاهکار کبدی
»سپاهان« در خانه ذوب آهن مساوی کرد

  هفته چهار امتیازی برای اصفهانی ها؛  

کبدی قلب ورزش ایران

بیرانوند: گلــی که خوردم 
سوتی نبود اشتباه محاسباتی بود

استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب سبزپوشان؛
بازگشت ذوبی ها به عصر سازندگی

سبزپوشان اصفهانی، از ابتدای لیگ هجدهم باز هم موفق به اســتفاده از بازیکنان جوان شدند. آنها که 
پیش از این نیز موفق شده بودند بازیکنان مهمی همچون پیام صادقیان و محسن مسلمان را به فوتبال 
ایران معرفی کنند این روزها چند جوان دیگر را نیز در لیست خود دارند که احتماال به زودی از آنها بسیار 

خواهیم شنید. 
مجتبی مقتدایی ، علیرضا قادری و علی خدادادی از بازیکنان جوانی هســتند که ذوب آهن در بازی روز 
پنجشنبه از آنها استفاده کرده است.هر آنچه که هست ذوبی ها از این راهکار پیش از این نیز استفاده کرده 
بودند و هم در دوران حضور آن بازیکنان توانستند استفاده مناسبی از آنها ببرند و پس از آن نیز از انتقال 

آنها به تیم های دیگر از نظر مالی منتفع شدند.

مدافع ذوب آهن:
 برای قهرمانی در لیگ می جنگیم

هادی محمدی، مدافع میانی ذوب آهن از حضور دوباره اش در تبریز با خاطرات تلخ و شــیرینی که در این 
شهر داشته ابراز خوشحالی می کند و در مورد بازی مقابل شــاگردان فیروز کریمی می گوید: بازی سختی 
داشتیم ولی خدا را شکر توانستیم امتیازات کامل این بازی را هم کسب کنیم.محمدی درباره پیش بینی اش 
از رتبه و کســب قهرمانی ذوب آهن در این فصل نیز مــی گوید: مطمئنا ما برای قهرمانــی در این فصل در 
لیگ می جنگیم و هر چه پیش می رویم تیم به هماهنگی بهتری می رســد و ترکیبی که باید را پیدا خواهد 
کرد. وی ادامه داد: با هر برد شخصیت پیروزی درون بچه ها پدیدار می شــود و به آن باور قهرمانی خواهیم 
 رســید. ذوب آهن در این ۴، ۵ ســال اخیر همیشــه جز مدعیان بوده و امســال هم بهتر از سال های قبل 

هستیم.  

 

دیروز روز شــیرینی برای ورزش نصف جهان بود، 
روزی که ملی پــوش اصفهانی تیــم ملی وزنه 

برداری ایران توانست ضمن کسب مدال 
طالی بازی های آســیایی ۲0۱۸ 
جاکارتا رکورد جهان را در تک ضرب 

وزن ۹۴ کیلوگرم جابه جا کند. 
در ادامه هجدهمین دوره رقابت های آســیایی 

۲0۱۸ جاکارتا دوملی پوش ایرانی وزن ۹۴ کیلوگرم 
برای کســب مدال طال به روی تخته رفتند که در این رقابت، سهراب 
مرادی وزنه بردار اصفهانی با مهار وزنــه ۱۸۹ کیلوگرم در حرکت یک 
ضرب رکورد دنیا و آسیا را شکست.وی در حرکت اول یک ضرب خود 
وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت دوم به ســمت رکورد دنیا 
حمله  کرد ولی در بار اول نتوانســت این وزنه را مهار کند تا در سومین 
تالش خود در یک ضرب وزنه ۱۸۹ کیلوگرمی را به سادگی مهار کند و 
رکورد دنیا را به اسم خود ثبت کند، رکوردی که پیش از این در این وزن 
با ۱۸۸ کیلوگرم در اختیار »کاخاشویلی« بود ولی ورزشکار اصفهانی 
توانست آن را در این رقابت ها به نام خود بزند.مرادی که در سال ۲0۱۶ 

توانسته بود در این وزن به مقام قهرمانی رقابت های المپیک ریو دست 
یابد در دو  ضرب هم وزنه ۲۲۱ کیلوگرمی را مهار کرد تا با مجموع ۴۱0 

کیلوگرم مرد طالیی این دسته لقب بگیرد.
ملی پوش ایرانی البته برای شکســتن رکورد دو ضرب جهان در این 

دسته نیز 
ولی نتوانست تالش کرد 

بــــــاال  بردن وزنه ۲3۴ در 
باشد تا تنها رکورد کیلوگرمی موفق 
به نام او ثبت شود. تک ضرب جهان 
در شــرایطی یکی سهراب مرادی 
ایران در هفتمین از مردان طالیی 
آســیایی ۲0۱۸ روز رقابت های 
گرفت که ندادن جاکارتــا نام 

خانه توسط شــورای شــهر اصفهان در زمان موفقیت او در ریو سبب 
شد تا پیش از شروع این رقابت ها حاشــیه هایی اطراف این ورزشکار 
شکل بگیرد، حاشیه های که حکایت از دلخوری ملی 
پوش ایرانی از بی توجهی مسئوالن به ورزشکاران 
بود ولــی در نهایت باز مــرد طالیی دیار 
نصف جهان نشان داد که علی رغم این 
 بی توجهی هــا به موفقیــت هایش در 
عرصه های بین المللی ادامه می دهد تا دل 

مردمان ایران زمین را شاد کند.
ســهراب مرادی در حالی به ســیزدهمین مدال طالی 
کاروان اعزامی ایران به این مسابقات دست یافت که تا پیش از این هیچ 
کدام از ورزشکاران اصفهانی نتوانسته بودند در این رقابت ها به مدال 
طال دست یابند و او اولین طالیی نصف جهان در این بازی ها لقب گرفت.

ورزشکاران اصفهانی پیش از این توانســته بودند به چهار مدال نقره 
انفرادی و یک مدال طالی تیمی دست یابند.

گفتنی است؛ کیانوش رستمی، دیگر ملی پوش ایرانی در این وزنه  با 
وجود  این که در حرکت یک ضرب بعد از سهراب مرادی در جایگاه دوم 
قرارگرفت ولی در حرکت دو ضرب به دلیل انتخاب وزنه اشتباه نتوانست 

موفق عمل کند و از گرفتن مدال ناکام ماند.

وزنه بردار اصفهانی رکورد یک ضرب آسیا و جهان را یکجا شکست و طال گرفت
باریکال مرد دست طال، باریکال

اولین طالی گروهی تاریخ 
بانوان صید شــد، زنان زرین 

ایران زمین
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51سپیدرود رشت16

لیگ برتر جام خلیج فارس

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر، جام خلیج فارس در شرایطی جمعه شب با 
برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که تیم سپاهان با کسب یک امتیاز این هفته 
در رده دوم باقی ماند ولی تیم ذوب آهن با برتری مقابل تیم ماشین سازی تبریز 

به رده چهارم صعود کرد.
برتری شیرین سبزپوشان در خارج از خانه

تیم ذوب آهن در حالی در اولین روز هفته پنجم در تبریز به مصاف تیم ماشین 
سازی رفت که در هفته گذشته و در دربی  اصفهان  بازی را به تیم سپاهان واگذار 
کرده بود و برای بازگشت به جمع مدعیان نیاز مبرمی به سه امتیاز این دیدار 
داشت. شاگردان نمازی زاده  در این دیدار توانستند با نمایش یک عملکرد خوب 
سه امتیاز این دیدار را به حساب خود واریزکنند و دومین پیروزی این تیم را رقم 
بزنند. سبزپوشان اصفهانی در چهار هفته گذشته تنها به یک پیروزی آن هم در 

خارج از خانه مقابل تیم نساجی مازندران دست یافته بود.
دو گل ذوب آهن در این دیدار توسط هافبک برزیلی این تیم وارد دروازه ماشین 
سازی تبریز شد تا »ماریون فرناندز« مرد همه کاره این تیم در این میدان باشد، 
بازیکنی که همه کار برای 
ذوبی ها در این دیدار 
انجام داد.فرناندز 

در نیمه اول با دریافت پاس از قاسم حدادی فر با پای چپ شوتی را روانه 
دروازه دخســوس کرد که این توپ در قعر دروازه ماشین سازی قرار 

گرفت و گل اول برای شاگردان نمازی به دست آمد. هم چنین 
در نیمه دوم مســابقه، این هافبک بــا تجربه برزیلی 

بار دیگر از غفلت به وجود آمــده در خط هافبک 
حریف تبریزی استفاده کرد و باز هم توپ را به 

سمت دروازه دخسوس شلیک کرد که این 
بــه بار توپ پس از برخورد 
بازیکنان خودی تغییر 
جهت داد و به گل تبدیل 

شد تا اینگونه ماریو فرناندز سه 
امتیاز حساس و شیرین بعد از سه 
هفته برای ذوب آهن به دست آورد.

حضور رسول کربکندی در ورزشگاه از حاشیه های این دیدار بود که پایش به 
نشست خبری بعد از بازی هم باز شــد و امید نمازی زاده نسبت به آن واکنش 
نشــان داد و این حضور را تنها به خاطر عالقه  مندی کربکندی به سبزپوشان 
دانست و به هواداران سبزپوشــان اطمینان داد که تا پایان قراردادش در ذوب 

آهن باقی می ماند.
توقف زردپوشان در فوالد شهر

 در جذاب ترین دیدار این هفته، تیم ســپاهان در ورزشگاه فوالد شهر میزبان 
تیم پرســتاره تراکتورســازی تبریز بود که این دیدار حســاس در نهایت با 
 نتیجه تساوی ۲-۲ به پایان رسید تا دست ســپاهانی از رسیدن به صدر کوتاه

 بماند.
اگرچه شاگردان قلعه نویی در این دیدار نیز همانند دیدارهای گذشته در نیمه 
اول عملکرد بهتری نسبت به نیمه دوم داشتند و با برتری در نیمه اول به رختکن 
رفتند ولی در نیمه دوم تحت تاثیر بازی تیم تراکتورســازی قرار گرفتند و در 
نهایت بازی برده را با تساوی عوض کردند تا دو امتیاز بازی خانگی را از دست 
بدهند، امتیازهایی که در هفته هــای پایانی می تواند کمک زیادی به این تیم 
بکند ولی آنها توانستند سطح خود را به اســتاندارد های جهانی نزدیک کنند 
چرا که این تیم با دوگلی که در این دیدار به ثمر رساند شمار گل های خود را به 
عدد ۱0 رسانده و معدل دو گل زده را برای هر بازی به ثبت رسانده، آماری که 
برای تیم های خوب در لیگ های اروپایی برابری می کند و نوید فصلی خوب 
برای ســپاهان در این دوره از لیگ را می دهد؛تیمی که با روزهای بد فصل 
گذشــته فاصله گرفته است و نه تنها خطر ســقوط به دسته پایین تر را 
احساس نمی کند بلکه با حضور در رده دوم جدول از مدعیان قهرمانی 

به شمار می رود.

سمیه مصور
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 »مهر علیزاده« ارتباطش را با احزاب بیشتر کند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 اجرای ۹ ویژه برنامه 
در هفته فرهنگی آب

رییــس اداره توســعه فرهنــگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهان از اجرای ۹ ویــژه برنامه 
در هفته فرهنگی آب در ســطح شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: طــی برنامه ریزی های انجام 
شده این ویژه برنامه ها از دوم تا هشتم شهریور 
اجرایی خواهد شــد.احمد رضایی اظهارکرد: 
در بخش نخست سه ویژه برنامه شهری تحت 
عناویــن »روشــنایی های شــهر« )برگزاری 
جشــن با موضوع مدیریت مصرف آب(، »آب 
و زندگی« )برگزاری جشــن در مجتمع های 
مســکونی با موضوع آب و زندگــی( و برنامه 
نمادین »دوی امــدادی« )حمل نمادین کوزه 
آب توسط هنرمندان، ورزشکاران و شهروندان 
از میدان نقش جهان تا تکیه شــهدا و شست 
و شــوی نمادین قبور شهدا توســط خانواده 
یکی از شــهدا( توسط اداره توســعه فرهنگ 
شهروندی اجرا خواهد شــد.وی ادامه داد: در 
بخش دوم اختتامیه »جشنواره آب و سیمرغ«  
)جشنواره عکس و نقاشی با موضوع آب( توسط 
دفتر تخصصی کــودک، »نمایشــگاه جاری 
خاموش« ) نمایشگاهی از روزنامه های دیواری، 
خوشنویسی و نقاشــی( توسط خانه نوجوان و 
»سه شنبه های داستان نویسی« به مدد مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان با حضور سیاوش 
گلشیری، منتقد فیلم و داســتان و جمعی از 

داستان نویسان اصفهانی اجرا می شود.

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان اصفهان:

تعداد مساجد استاندارد نیست
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان 
اصفهــان در نشســت خبری موسســه خیریه 
فرهنگی مسجدسازان الزهرا )س( ویژه روستاها و 
مناطق محروم ضمن قدردانی از فعالیت های این 
موسســه خیریه با بیان اینکه خیران مسجدساز 
پاره تن نظام هستند، اظهار کرد: در شرایط فعلی 
به وجود مجموعه های خیریه ای نیاز مبرم داریم 
چرا که در روند خدمت نظام جمهوری اســامی 
به مــردم تاثیر بســزایی دارند.حجت االســام 
محمدرضا صالحیان با بیان اینکه در کل کشــور 
باید ۷۰ هزار مسجد داشته باشیم، افزود: با توجه 
به ایجاد شــهرک های اقماری در کانشــهرها، 
مسکن مهر، فرسوده شدن بســیاری از مساجد 
و همچنین از بیــن رفتن مســاجد در حوادثی 
مانند زلزله، ضروری اســت کــه کار جهادی در 
حوزه ساخت مساجد انجام شود.رییس شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان با بیان 
اینکه مســاجد باید کوچک، بدون تشــریفات و 
قابل دسترســی برای همگان باشــد، افزود: بر 
اســاس روایات موجود باید به ازای هر ۴۰ خانه 
یک مسجد احداث شود و هر شخص باید قدری 
از مال خود را به مسجدســازی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: تعداد مســاجد موجود در کشور با 
استاندارد کشورهای اســامی فاصله دارد و این 
در حالی است که ساخت مسجد و توجه به نماز 
از اصلی ترین وظایف دولت اسامی است.حجت 
االسام صالحیان با اشــاره به اینکه هر کس باید 
برای خود مســجد به ثبت برســاند، اضافه کرد: 
دراین زمینه پیشنهاد می شود افراد به خیریه های 
مسجدســاز مراجعه و در حد تــوان خود برای 
ساخت مســجد هزینه کنند و در قبال پرداخت 

هزینه سند وقف دریافت نمایند.

امام جمعه موقت اصفهان:
تهدید رییس جمهور در مدرسه 
فیضیه را نباید پای حوزه گذاشت

امام جمعــه موقت اصفهــان در خصوص تجمع 
برخی از طاب در مدرســه فیضیه قم و تهدید 
رییس جمهور در این تجمع، اظهار کرد: تجمع ها 
ممکن است اساســا با یک هدف درست و طرح 
خواسته های درستی برپا شــوند، اما همیشه در 
این تجمع ها افرادی نفــوذ می کنند که جاهانه 
حرکت های هنجار شکنانه ای انجام می دهند و 
به طاب هم اختصــاص ندارد.محمدتقی رهبر 
افزود: اگــر مردم در یک جایی جمع می شــوند 
و صحبت می کنند اصل خواســته مردم معلوم 
است، اما عده ای داخل این جمع می آیند و از آب 
گل آلود ماهی می گیرند. این اتفاق متاسفانه در 
مدرسه فیضیه افتاد و برخی از آیات عظام قم به 
این حرکت اعتراض کردند. اصل خواسته ها اگر 
مشروع باشد اشــکالی ندارد طلبه ها جمع شوند 
اما انتظار نبود این حرکــت در حوزه علمیه قم و 
آن هم در مدرسه فیضیه بیفتد. امام جمعه موقت 
اصفهان تصریح کرد: توهین به رییس جمهور و 
سخنان هنجار شکنانه قطعا محکوم است. البته 
این حرکت را نمی توان به پای طاب حوزه علمیه 
نوشت. به همین دلیل بود که مراجع هم موضع 
گرفتند و تاکید کردند که این حرکت های زشت 

را نباید به پای حوزه گذاشت.

دبیر جمعیت رهپویان انقالب اسالمی 
استان اصفهان:

 »مهر علیزاده« ارتباطش را با 
احزاب بیشتر کند

دبیر جمعیت رهپویان انقاب اســامی استان 
اصفهان با بیان اینکه بهتر بود فردی که اســتان 
اصفهان را می شناسد به اســتانداری این استان 
تعیین می شــد، اظهار داشــت: مدتی است که 
اتفاق می افتد افرادی از غیر اصفهان برای اصفهان 
به عنوان مسئول انتخاب می شــوند، این امر در 
همه مقاطــع نتیجه خوبی را به دنبال نداشــته 
اســت.ابوالفضل قربانی ادامــه داد: چند مرتبه 
احزاب استان تقاضای این را داشته اند که با آقای 
استاندار شفاف، بی پرده و رو در رو گفت وگو کنند 

که این موقعیت تا کنون فراهم نشده است.
دبیر جمعیت رهپویان انقاب اســامی استان 
اصفهان گفت: به نظر می رســد دولت باید برای 
اصفهان برنامــه بهتر و منســجم تری ارائه کند. 
من فکر می کنم آقای مهرعلیــزاده باید ارتباط 
خودشــان را با معتمدین، احــزاب و چهره های 
شناخته شــده در اصفهان بیشتر کنند؛ به دلیل 
اینکه اصفهانی نیستند و شناخت کافی از اصفهان 

ندارند.

دی ماه ســال ۹5 وقتی »مهدی جمالی نژاد «هنوز 
شهردار اصفهان بود، از ورود 5۰۰ دستگاه اتوبوس 
به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر اصفهان خبر داد و 
گفت:» به منظور رفاه حال شهروندان برای استفاده 
از اتوبوس شــهری و کاهش آلودگی هوا، قراردادی 
در راستای خرید 5۰۰ دســتگاه اتوبوس با شرکت 
مربوطه منعقد شــده و قرار است که این اتوبوس ها 
طی ماه های آینده وارد شهر شوند«. اتوبوس هایی که 
گفته می شد با هزینه ای معادل 25۰ میلیارد تومان 
خریداری شده است. شــهردار وقت اصفهان تاکید 
کرد که اتوبوس های جدید دارای فناوری استفاده از 
سوخت یورو ۴ و 5 هستند که بخشی از آنان جایگزین 
اتوبوس های فرســوده شــده و بخش دیگر آنها در 

توسعه خطوط مورداستفاده قرار می گیرند.

اواسط تیرماه ۹6 وقتی جمالی نژاد همچنان شهردار 
بود، در مراســمي با حضور مســئوالن استان هاي 
سمنان و اصفهان، 13۷ دســتگاه اتوبوس که گفته 
می شد منطبق با استاندار یورو ۴  و مجهز به فیلتر 
کاهنده ذرات معلق هواست ، به شهرداري اصفهان 

تحویل شد .
به گفته مدیر کارخانه عقاب افشــان سمنان،  این 
اتوبوس هاي درون شــهري ســه محور مطابق با 
استاندارد زیست محیطي یورو  ۴ و در شرایط ایمني 
کامل براي اولین بار در کشــور تولید و وارد ناوگان 

حمل و نقل عمومي شهر اصفهان شد.
جمالي نژاد شــهردار اصفهان هم در مراسم تحویل 
اتوبوس درون شــهري یورو ۴ گفت :» شــهرداري 
اصفهان اولین بار در کشور با واحد تولید اتوبوس در 
سمنان قرارداد خرید 5۰۰ دستگاه اتوبوس را منعقد 

کرده است «.
استاندار سمنان هم با ابراز خرسندي از ساخت این 
اتوبوس ها درســمنان گفت :باتوجه به نیاز ناوگان 
حمل ونقل درون شــهري کان شهرها به اتوبوس 
هاي یــورو ۴ ، عاوه بر 8۰۰ کارگر شــاغل ، زمینه 
اشــتغال 5۰۰ جویاي کار نیز در ایــن واحد فراهم 

شده است .
قرار است تا پایان امسال هزار و 5۰۰ اتوبوس درون 
شــهري و برون شــهري در واحد اتوبوس ســازي 
عقاب افشان ســمنان تولید شــود که از این تعداد 
۹۰۰ دســتگاه اتوبــوس درون شــهري منطبق با 

استانداردهاي یورو ۴ است .

در دوران شهردار گذشــته، روی ورود اتوبوس های 
جدید منطبق با استانداردهای محیط زیستی تاکید 
می شــد. آبان ۹5 بود که جمالی نژاد، شهردار وقت 
اصفهان از ورود 5۰۰ اتوبوس  یورو ۴ با اعتباری بالغ 
بر 25۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر این اساس 
شاهد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر خواهیم بود. 
جمالی نژاد این وعده را هم داد که بهره گیری از این 
اتوبوس ها در سیســتم ناوگان حمل و نقل شهری 
باعث استقبال و رضایت  مندی شهروندان خواهد شد 
و از طرفی  جذابیت استفاده از این اتوبوس ها منجر 

به کاهش استفاده از خودروهای شخصی می شود.
شهردار وقت با بیان اینکه قیمت اتوبوس ها نسبت به 
8 سال گذشته ۴ برابر شده که براساس آن 25 برابر 
اعتبار باید توسط شهرداری ها هزینه شود، گفته بود: 
متاسفانه از حدود 8 سال پیش تاکنون کمک82/5 

درصد اعتبارات خرید اتوبوس  که قبا توسط وزارت 
کشور تامین می شد قطع شــده است که بر همین 
اساس عمر ناوگان اتوبوسرانی به 8/5 سال رسیده که 

عدد بسیار نگران کننده ای است.

اوایل مرداد امســال، خبرگزاری »ایمنا« با انتقاد از 
عملکرد مدیریت قبلی در شهرداری نوشت: 

»شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان تولید کننده 
انواع اتوبوس عقاب اســکانیا در ایران اســت؛  سال 
13۹5 شــهرداری اصفهان با هدف ارتقای ناوگان 
اتوبوسرانی و کاهش آالیندگی، ســه نوع قرارداد با 
این شرکت منعقد می کند که شــامل خرید 13۷ 
دســتگاه اتوبوس طبق قــرارداد اول و  13 و 35۰ 
دســتگاه اتوبوس به موجب دو قرارداد دیگر است. 
شرکت همان سال به مسئوالن وقت اعام می کند 
که 2۷ دستگاه از اتوبوس های تولیدی، یورو 3 است و 
BTS )فیلتر کاهش آلودگی هوا( ندارد، اما از آنجایی 
که مدیران وقت تنها به عدد و رقم های بزرگ برای 
کارنامه شان می اندیشــیدند در اقدامی عجوالنه و 
بدون در نظر گرفتن سامت شهروندانی که در نیمی 
از سال به دلیل آلودگی هوا رمقی برای نفس کشیدن 
ندارند، قرارداد را با شرکت عقاب افشان منعقد کرده 

و بر اساس آن 2۷ دستگاه اتوبوس با کیفیت پایین 
را وارد ناوگان کان شــهری می کنند که متاسفانه 

همچنان در آلودگی هوای شهر سهیم هستند...«
به نوشــته ایمنا؛ قرارداد منعقد می شــود و همان 
سال)13۹5( شرکت عقاب  1۰۰ دستگاه از قرارداد 
اولیه را به شهرداری تحویل می دهد، اما شهرداری 
ریالی بابت آن پرداخت نمی کند و این عمل نکردن 
به تعهدات مالی، شرکت سازنده را از ساخت مابقی 
اتوبوس ها دلســرد می کند و همچنان قرارداد سوم 
شامل 35۰ دستگاه اتوبوس در باتکلیفی می ماند 
تا دوره مدیریت شهری و شــورای چهارم به پایان 

می رسد.
و حاال شــورای دوره پنجم باید بــه خاطر آنچه که 
خبرگزاری وابسته به شهرداری از آن به عنوان »بی 
تدبیری های گذشــته« نام می برد، 1۰۷ میلیارد 
تومان بدهی برای خرید 13۷ دســتگاه اتوبوس از 
قرارداد اولیه )که تنها 1۰۰ دستگاه آن تحویل داده 
شده بود( با شرکت ســازنده را پرداخت کند و البته 
همچنان خرید 35۰ دستگاه اتوبوس )قرارداد سوم( 
در باتکلیفی قرار دارد و باید ۷۰ میلیارد تومان دیگر 

به شرکت سازنده پرداخت شود. 
و البته این خبرگزاری پارا از این نیز فراتر گذاشته و 
اقدام شهردار قبلی در این زمینه را مصداق »خیانت 
به شــهروندان« آن هم در سایه ســکوت رسانه ای 

خوانده است!

مدیریت قبلی مدعی بود اتوبــوس باکیفیت باال به 
شــهر آورده ، اتوبوس هایی که از کشور سوئد وارد 
اصفهان شده و اســتانداردهای الزم را هم دارا بوده 
 اســت . مدیریت فعلی امــا ادعای دیگــری دارد و

 می گوید اتوبوس ها با کیفیت پاییــن بوده  و پول 
آنها هم پرداخت نشده و بدهی هنگفتی روی دوش 

مدیریت جدید گذاشته است. 
شــهروندان اما در گیر و دار انتقادات و اعتراضات و 
پاسکاری ها میان شهرداری قبلی و بعدی از وضعیت 
نامناسب اتوبوسرانی و البته افزایش مدام نرخ بلیت 
گایه دارند. 15۰۰ تومان بابت کارت نزدن؟؟!! کمی 

زیاد نیست؟! 

مناقشه اتوبوسی!
وقتی مدیریت فعلی شهرداری، عملکرد مدیریت قبلی را زیر سوال می برد؛

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار از حرکت تاکسی ها به سمت حمل ونقل خصوصی خبر داد:
تاکسی فقط دربستی!

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهارکرد: رانندگان تاکسی بخشی از خدمت گزاران شهر 
هستند، بنابراین باید شرایط بهبود کار را برای آنها فراهم کنیم.

علیرضا صلواتی با بیان اینکه در حال حاضر تاکسی ها در کانشهرهایی همچون اصفهان بار نقص ناوگان 
حمل و نقل عمومی را به دوش می کشند، ادامه داد: امروزه تاکســی ها در معابری که خطوط اتوبوس و 
مترو نیست، ضعف نبود حمل و نقل عمومی را پوشش می دهند، از این رو در تاش هستیم هر چه سریع 
تر تاکسی ها را به سمت دربستی بودن سوق دهیم، چرا که این اقدام هم به نفع اقتصاد راننده و هم به نفع 
شهروند است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا تاکسی ها اجازه 

حرکت در مسیرهای ویژه BRT دارند تا کمتر در ترافیک بمانند؟، گفت: فعا امکان پذیر نیست.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:
رینگ چهارم، مشکالت جاده خاتون آبادی را رفع می کند

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر جاده آیت ا... خاتون آبادی با مشکات زیادی همچون 
عرض کم، نداشتن حریم و در عین حال تردد خودروهای ســنگین رو به رو است که با احداث رینگ چهارم 

ترافیکی شهر این مهم رفع خواهد شد.
حسین امیری اظهارکرد: 11 منطقه روستایی در ســال 85 به منطقه 15 شهرداری اصفهان الحاق شده و از 
آن زمان بافت روستایی آنها در حال تغییر تدریجی است. وی ادامه داد: »اندوان« یکی از روستاهای الحاقی 
به شهرداری منطقه 15 است که در میانه جاده آیت ا... خاتون آبادی قرار گرفته و اهالی آن برای رفت وآمد به 

محل زندگی خود با توجه به تردد خودروهای سنگین مشکات زیادی دارند.
امیری گفت: هر کجا که بافت روستایی به شهر الحاق شده، زمان زیادی برای نوسازی و بهسازی الزم دارد.

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
شــهرداری اصفهــان اظهارکــرد: ایــن روزها 
خشکسالی و کمبود منابع آبی از معضات اصلی 
بسیاری از شهرهای کشور از جمله اصفهان است 

تا جایی که حل این معضل در اولویت  
برنامه ریزی های شهری قرار دارد.

مرتضی رشــیدی افزود: شهرداری 
اصفهــان نیــز اجــرای راهکارهای 
فرهنگی به منظور کاهش مصرف آب، 
اطاع رسانی های عمومی و آگاه سازی 
شهروندان نســبت به الگوی رفتاری 
صحیح در مصرف آب را در دستور کار 
خود قرار داده است در همین راستا به 

پیشنهاد معاون فرهنگی شهردار اصفهان، همت 
شورای اسامی شهر اصفهان و سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، هفته ای با 
عنوان »هفته فرهنگی آب« نام گذاری شده است.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه هفته فرهنگی 
آب فرصتی جهت همبستگی و اتحاد همه مردمان 
ساکن در مسیر زاینده رود است، اضافه کرد: در 
هفته فرهنگی آب که از تاریخ دوم شهریورماه آغاز 
شده و تا هشتم شهریورماه ادامه خواهد داشت، 
در قالب اجرای برنامه هایی متنوع با شــعار »ما 
همه مسئولیم« به اهمیت موضوع آب در فرهنگ 
دینی و ملی از دیرباز تا کنــون پرداخته خواهد 
شد.رشــیدی ادامه داد: ایران به ویژه بخش های 

مرکزی کشــور همواره در طول تاریخ با مشکل 
کم آبی و در مقاطعی حتی با مشکل خشکسالی 
دســت به گریبان بوده تا جایی که در فرهنگ، 
ادبیات و هنر کهن ایــران زمین همواره از عنصر 

آب به عنوانی ماده ای حیات بخش یاد شده است.
رشــیدی اظهارکرد: آنچه در رابطــه با موضوع 
خشکســالی و کمبود منابع آبی ضروری به نظر 
می رسد احساس مسئولیت، اتحاد و همبستگی 
تمام شهروندان و حتی تمام هم میهنان به منظور 
رفع مشکات و عبور از این بحران خواهد بود.وی 
گفت: در این هفته تمامی ساکنان مسیر زاینده 
رود از بن رود )سرچشــمه رودخانــه( تا بن رود 
)نقطه انتهایی رودخانه( شاهد اجرای برنامه های 
فرهنگی با محوریت موضوع آب در شــهر خود 
خواهند بود و از این طریق فرصتی جهت همدلی، 
اتحاد و افزایش میزان احساس مسئولیت افراد در 
مواجهه با معضل کم آبی در سطح استان اصفهان 

فراهم خواهد شد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری تاکید کرد:

هفته فرهنگی آب، فرصتی برای اتحاد ساکنان مسیر زاینده رود
نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان در آیین 
افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر اصفهان اظهار 
کرد: اســتقبال مردم از بازارهای روز کوثر بیانگر 
حرکت به ســمت فعالیت های خوب و تاثیرگذار 

است، در واقع هر اقدامی که مورد استقبال مردم 
قرار گیرد به معنای این است که آن کار اشکاالت 
کمتری داشته و مورد درخواست مردم بوده است.

علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه در مسیر پیش 
رو باید  به فکر کسبه و مغازه داران شهر نیز باشیم، 
گفت: بی تردید راه اندازی بازارهای کوثر بر اقتصاد 
شهر تاثیر گذار است، بنابراین باید به گونه ای عمل 
کنیم که اقتصاد شهر روان باشد و با مشکلی مواجه 
نشود.نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان با 
بیان اینکه بازارهای کوثر با اهدافی خاص در شهر 
راه اندازی شده اســت، افزود: از جمله این اهداف 
عرضه محصوالت با قیمت پایین تر به مردم، رعایت 
بهداشت و سامت و تکریم شهروندان است که باید 
این شاخص ها در این بازارها مورد توجه قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: هدف از راه اندازی بازارهای کوثر 
ایجاد یک منبع درآمد برای شهرداری نبود، بلکه 
این بازارها منبع درآمدی برای شهر و شهروندان 

بوده و امروز نیز باید همان مسیر را ادامه بدهیم.
نصر اصفهانی ادامه داد: امروز نمی توان 
به مردم توصیه کرد که از کجا خرید 
کنند یا از کجا خریــد نکنند، مردم 
خودشان مسیر را تشخیص می دهند 
و اقدام می کنند، از این رو اگر بازارهای 
کوثر را  در نقاط مختلف شــهر ایجاد 
نکنیم دیگران برای ما این کار را انجام 
می دهند.وی شــکل گیری فروشگاه 
های کوثرگونه در شهر را به تأسی از 
راه اندازی فروشگاه های کوثر دانست و افزود: مقرر 
شده در مناطق 15 گانه فروشگاه های کوثر محدود 
شود، اما بی شــک دیگران در بخش خصوصی از 
ما ســبقت می گیرند و این به معنای آن است که 
مردم وقتی خرید عمده داشته باشند به این مراکز 
مراجعه می کنند، دالیــل متعددی هم دارد یکی 
اینکه می توانند تمام مایحتاج خــود را با قیمت 
کمتری از ایــن بازارها تهیــه کنند.نایب رییس 
شورای اسامی شهر اصفهان ادامه داد: باید توجه 
داشت که کثرت فروشگاه های کوثر باعث نشود که 
اگر شــهروندی به یک قلم کاال احتیاج پیدا کرد، 
راهی این بازارها شــود، بلکه بتواند از مغازه های 
اطراف منزل خود مایحتــاج روزانه خود را تامین 

کند.

نایب رییس شورای اسالمی شهر :

بازارهای کوثر منبع درآمدی برای شهر و شهروندان است

دیدگاه

 تعلق به شهر، توسعه پایدار
 را به همراه دارد

یک کارشناس شهرسازی اظهارکرد: حس تعلق 
در حوزه شهری نشــان دهنده میزان دلبستگی 
و وابستگی ساکنان هر شــهر نسبت به محیطی 
است که در آن زندگی می کنند.مهرداد کیهان فر با 
بیان اینکه این موضوع که ساکنان شهر دانسته یا 
ندانسته تا چه اندازه در قبال مسئولیت های خویش 
نسبت به کلیت شــهر متعهد باشــند، مقوله ای 
است که ساکنان را به شهروندان آن شهر تبدیل 
می کند، افزود: باال بودن این تعهد ســاکنان یک 
شــهر را از صرف گذراندن زندگی بدون هدف به 
شهروندانی هدفمند با آرزو و آمال متعالی تبدیل 
می کند.این کارشناس شهرسازی ادامه داد: حس 
تعلق شهروندان به شهر مقوله ای است که اگر به 
آن توجه نشود چه از طرف برنامه ریزان و مدیران 
شهری با بی توجهی به فراهم آوردن شرایطی در 
حوزه های مختلف کالبــدی، فرهنگی، اجتماعی 
و حتی اقتصادی و چه از طرف ســاکنان شهر با 
نپذیرفتن تعهدات و وظایف خود در قبال محیطی 
کــه در آن زندگی می کنند، باعث تنــزل و زوال 
محیط شــهری با وجود منابع سرشار اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی در آن شــهر می شــود.وی 
اضافه کرد: در مقابل در صورت توجه به حس تعلق 
شهروندان، شهر، فضایی برای رشد و توسعه پایدار 
نه فقط برای این دوره زمانی بلکه برای نسل های 

آینده خواهد بود.

احیای بافت فرسوده با رویکرد 
بازآفرینی شهری

یک کارشــناس طراحی شــهری با بیان اینکه 
مهم تریــن رویکــرد در احیای بافت فرســوده، 
بازآفرینی شهری است، گفت: رویکرد باز آفرینی 
شهری، جنبه های مختلفی دارد که همه جوانب 
آن به احیای بافت فرســوده کمک می کند.مریم 
فرخی اظهار کرد: رویکــرد بازآفرینی پایدار یکی 
از جدیدترین رویکردهای جهانــی در مواجهه با 
بافت های فرسوده است، این رویکرد شامل طراحی 
محورهای اقتصــادی و فرهنگی اســت در واقع 
بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضای 
شــهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضای 
کالبدی و فعالیتی منجر می شود.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر بیشتر شهرهای کشور از این رویکرد 
برای احیای بافت فرسوده استفاده می کنند، افزود: 
طرح های مختلفی با رویکرد بازآفرینی شهری در 
دستور کار اســت که می توان به پروژه همت آباد 
اشاره کرد، طراحی این پروژه تهیه شده و به زودی 
این مهم اجرایی می شود.این کارشناس طراحی 
شهری با بیان اینکه میدان امام علی)ع( نیز طرحی 
با رویکرد باز آفرینی شهری است، گفت: در حال 
حاضر این میدان تاریخی دارای کالبد خوبی است، 
اما متاسفانه پروژه ای محرک توسعه نشده است.

فرخی با اشاره به احیای بافت های فرسوده در شهر 
اصفهان در مقایسه با دیگر شهرهای کشور اظهار 
کرد: خوشبختانه جایگاه اصفهان در این زمینه در 
حد قابل قبولی اســت به همین منظور مشکات 
شهری کمتری در بافت های فرسوده شهر تاریخی 

اصفهان وجود دارد.

زینب ذاکر
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  برای جشــن پایان سال پســرم از طرف مهد کودک به تاالر 
بزرگی دعوت شــده بودیم.همه پدرها و مادرها ســعی کرده 
بودند در کنار فرزندشــان در این جشن شرکت کنند.مجری 
 شاد وپر انرژی متناســب با جشــن کودکان بود و به اجرای

 برنامه ها پرداخت.بعد از تالوت قرآن وخواندن ســرود ملی 
برنامه های اصلی که بیشتر توسط بچه ها ارائه می شد،شروع 

شد.
همه پدرها و مادرها دوســت داشــتند اجرای برنامه توسط 
فرزندشان را نظاره گر باشــند.با اعالم مجری پرده کنار رفت 
و اولین سرود توســط گروهی از بچه ها که روی صندلی های 
کودکانه خود نشسته بودند،اجرا شد. بعد از تمام شدن سرود 
مجری با بچه ها گپ وگفت وگویی داشت واسم شان را پرسید 
و در آخر برای سرگرمی بقیه کودکان حاضر در جشن،از آنها 
خواست که از روی صندلی ها بلند شــده و باال وپایین بپرند.

همه با تعجب دیدند که یکی از پســرها روی صندلی نشسته 
و بلند نمی شود.

مجری با حالت تمسخر آمیزی همه را متوجه این کودک کرد 
و گفت:عمو حال بلند شدن نداری؟خسته ای؟ به طرف او رفت 
و خواست که از روی صندلی یک تکانی بخورد.وقتی کودک 
بلند شد اشک در چشــمانم حلقه زد.او گرفتار بیماری نرمی 
استخوان بود، به زحمت ایستاده بود چه برسد به اینکه بخواهد 

باال وپایین بپرد.
طفل معصوم همین که نمی توانســت مانند بقیه دوســتان 
هم سن وسالش تحرک داشته باشــد وبازی کند برایش بس 
بود،دیگر این تحقیر شدن در جمع بار گرانی بود که مجری با 
قضاوت عجوالنه و برای شادی و خنده حضار بر دوش کوچکش 
تحمیل کرد.کسی در آن لحظه از دل پدر ومادرش خبر نداشت.

با خودم گفتم در زندگی روزمره خود چقدر از این قضاوت ها 
داریم؟چند بار متوجه اشتباه مان می شویم وبارها وبارها بدون 
اینکه بفهمیم به راحتی از کنارش عبــور می کنیم؟کاش در 

قضاوت هایمان دقت بیشتری داشته باشیم!

در قضاوت هایمان دقت بیشتری داشته باشیم

آزاده ابراهیمی

آبشاری دیدنی 
در لرستان

در فصل بهار طبیعت لرستان 
بی نظیر است. از فروردین تا 
اوایل آبان ماه، زمان مناسبی 
برای بازدید از آبشار بیشه 

لرستان است.

عکس روز

دوخط کتاب

بگیــر تا بتوانــی آتشــت را فوت 
کنی.هــر احساســی را بایــد 
تابع عقل کرد.شــخصیت های 
بغرنج تر قابل تامل ترند. الاقل این 
یک حسن را دارند.اگر فکر آدم 
به ســرعت خوانده شود لطفی 

ندارد ، حتی باعث تاسف است.

»غرور و تعصب«
جین آستین

پندهای »غرور و تعصب« 
برای جوان ترها 

از عیــب و ایــراد هــای کســی 
که قرار اســت عمــرت را با او 
ســر کنی هر چه کمتــر بدانی 
بهتر است.در هر دلبستگی و 
عالقــه ای هــم قدردانی وجود 
دارد و هم خودبینی.نفســت را 

ژاپن یکی از کشورهایی اســت که در ایجاد هتل و اقامتگاه های متفاوت 
اما با هزینه کم بســیار فعال اســت.هتل-قطار »هوکاتوسی« در منطقه 
»نیوهانباشی«-توکیو- از قطاری به همین نام که به مدت 27 سال مسیر 
بین توکیو-ســاپورو را طی می کرده، الهام گرفته است.دکوراسیون هتل 
همان تخت و صندلی های قطار هستند که پذیرای 78 میهمان است.این 
هتل که دارای تمام امکانات است کودکان زیر 4 سال را نمی پذیرد و برای 
هر شب قیمتی از 22 تا 56 دالر دارد.یک طبقه از این هتل هم به خانم ها 

اختصاص داده شده است.

قطاری که هتل است؛ هتلی که قطار است!

پارک »پوســی دو فو« در نزدیکی شــهر لیون فرانسه شــاهد یک اتفاق 
جالب بــود. 6 کالغ که آمــوزش ویژه ای بــرای جمع آوری ته ســیگار و 
آشــغال های کوچک دیده اند کار خود را از این پارک آغاز کردند. آموزش 
دهنده این کالغ ها هدف از این کار را فرهنگ ســازی برای نریختن زباله 
در ســطح خیابان ها عنوان کرده اســت و قصد همه گیر شدن استفاده از 
کالغ ها برای پاک ســازی شــهر را ندارد. در این حرکت کالغ ها زباله ها را 
 به داخل یک جعبه مشخص شده می اندازند و در ازای آن پاداش دریافت

 می کنند.

کمک کالغ ها به جمع  آوری ته سیگارها در لیون فرانسه

آرایشگاه های عشق آباد، پایتخت ترکمنستان رنگ مو برای مردان و پوشاندن 
مو های ســفید آنها را با رنگ زدن، متوقف کردند. رادیوی محلی عشــق آباد 
»آزاتلیک« خبر ممنوعیت رنگ موی مردان را در آرایشــگاه های این کشور و 
همچنین به کار بردن مدل مو های جدید که طرح ها و نقش های مختلفی را در 
سر نشان می دهند را  به نقل از یک فعال در این زمینه اعالم کرد. این کارگر گفت 
که ماموران دفتر دادستانی پایتخت »عشق آباد« به آرایشگاهی که او در آنجا کار

ممنوعیت رنگ مو برای مردان در عشق آباد!

در نشست خبری مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با اصحاب رسانه از 
دو طرح سامانه »نیرونگار« و فرا سامانه »فخیم« رونمایی شد.

حمید عالقمندان در آغاز این نشســت ضمن اعالم این خبر که  از 250 
پروژه برق در اســتان با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد تومان، در هفته دولت 
بهره برداری خواهد شد،گفت: این پروژه ها در سطح 23 شهرستان استان 
در راستای توسعه شبکه و افزایش تعداد مشترکان به بهره برداری  خواهد 

رسید.
وی درباره خاموشی 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 شود ولی خاموشی بدون برنامه 
خارج از برنامه شــرکت توزیع برق و بیشتر به دلیل حوادث  برق گرفتگی 
ناشی از سرقت سیم های مسی  و اســتفاده غیر مجاز از برق رخ می دهد. 
برای رفع این مشکل یک سوم پروژه های شرکت توزیع برق استان در بخش 
تعمیر و نگهداری تاسیسات اســت که منجر به کاهش خاموشی و تلفات 
برق می شود. یکی از پروژه هایی که موفق به انجام آن شدیم بحث نصب 
کنتور های هوشمند  فهام در منطقه مرکزی کشور است که فعال 20 هزار 
مشترک دیماندی و تا سه ماه آینده کل 25 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 است که کاهش خاموشــی ها بیشترین میزان بهره وری را 
برای صنایع دارد، پس هدف اساسی ما هوشمند سازی کنتورها بوده که 

این اقدام در  حال پیگیری است.
عالقمندان ادامه داد:  شرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان منطقه 
مرکزی کشــور برای تســهیل در ارائه خدمات یکپارچه به مشترکان و 
متقاضیان ، دو نرم افزارسامانه نیرونگار و اپلیکیشن فخیم را طراحی و در 

حال بهره برداری دارد. 
به گفته عالقمندان، ســامانه نیرو نگار برای اولین بار در اســتان اصفهان  
جهت تعامل با مردم طراحی شــده اســت که به صورت اپلیکیشن برای 
مشترکان دیماندی و بعد برای همه مشــترکان قابل استفاده خواهد بود. 
این سامانه قرائت کننده هر گونه قطعی برق قبل از موعد برای مشترکان 
خواهد شــد که در حال حاضر برای تعدادی از مشترکان دیماندی انجام 
شده و پیش بینی می شــودتا پایان امســال با اطالع رسانی خوب، همه 

مشترکان آن را روی تلفن همراه خود نصب خواهند کرد.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛

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

و ی در خصوص طرح نرم افزار فخیم عنوان کــرد: حوزه معاونت فروش 
و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اســتان نسبت به تهیه اپلیکیشن 
فخیم اقدام کرد که طی آن مشــترک قادر خواهد بــود در هر نقطه ای از 
کشــور،  مصارف و پارامترهای انرژی و کیفیت توان خود را در بازه های 
زمانی حداکثر 15 دقیقه یکبار  مشاهده کرده و واکنش مناسب در صورت 
انحراف از استانداردها را اعمال کند. همچنین مشترکان قادر خواهند بود 
بدون نیاز به هر گونه تماس و در مقاطع زمانی کوتاه تر نسبت به مشاهده 

قبض و پرداخت آن اقدام کنند.
به گفته عالقمندان، در خصوص پرداخت قبض مشترکان پرمصرف، نظام 
پله ای هم نتوانســته اقدامی جهت کاهش مصرف مشــترکان پر مصرف 
داشته باشد؛ بنابراین با تعامل وارد شدیم تا یکی از مشکالت شرکت 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 کشور  نزدیک به 56 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 شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، بالغ بر 1781 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 استفاده 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 ساعات کاری، خارج از ساعات اوج 
بار مصرف باشــد که طی آن 410 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 
23 مردادماه هم دیگر خاموشی برق در سطح استان نداشتیم.  وی در مورد 
بدهی ها و مطالبات شرکت توزیع برق گفت: بدهی ما بالغ بر 25 میلیارد 
تومان است که فقط به پیمانکاران باید پرداخت کنیم و مبلغ 180 میلیارد 

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

اقدام ما توزیع یکسان  شاخص ها در 23 شهرستان استان است.
مدیر شرکت توزیع برق اســتان 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 نشست به رتبه چهارم کشوری این شــرکت در دارا بودن تعداد کل 
مشترکان اشاره کرد و گفت: شــرکت توزیع برق استان اصفهان به عنوان 
شرکتی پیشرو در صنعت توزیع برق کشور، دارای بیش از یک  میلیون و 
425 هزار مشترک در مساحتی به وســعت 91 کیلومتر مربع   شامل 23 

شهرستان است. 
جعفر بحرینی تصریح کرد: این شرکت با اســتفاده از تکنولوژی روز و در 
راستای ارتقای کیفیت خدمات و تســهیل در ارائه خدمت به مشترکین، 
اقدامات و پروژه هایــی را به مرحله اجرا درآورده اســت که ایجاد درگاه 

حضوری، دفاتر پیشخوان، وبسایت و مرکز سمیع که نسبت به دریافت 
درخواست تا ارائه خدمات اقدام می کند، از مهم ترین این اقدامات 

است.
وی در تشــریح مرکز تلفنی ســمیع عنوان کــرد: راه اندازی 
مرکز تلفنی سمیع به منظور ارائه مشــاوره، پذیرش و پیگیری 

درخواست مشترکان و متقاضیان و تعداد 25 فرآیند ارائه خدمت، 
گامی موثر در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری در ســطح استان 

بوده است.
 بحرینی ادامه داد: این مرکز دارای 18 پرسنل بوده که در قالب دو شیفت 
کاری از ساعت 7/30 صبح لغایت 21 شب مشغول به ارائه خدمت هستند. 
ضمن اینکه شماره پنج رقمی 37121 جهت تماس های مردمی تعیین 
شده است که در قالب یک شماره، توانایی پشتیبانی 60 تماس ورودی را 

به صورت همزمان دارد.
وی همچنین به پروژه  آرشــیو الکترونیک پرونده های مشتریان و حذف 
استفاده از کاغذ در فرآیندهای اداری در راســتای مدیریت سبز در سال 
اقتصاد مقاومتی اشاره و عنوان کرد: شرکت توزیع برق استان اصفهان جهت 
بهینه سازی مصرف و حفظ محیط زیست و همچنین ارتقای فرآیندهای 
کاری و اداری، اقدام به راه اندازی و بهره برداری از پروژه بایگانی الکترونیک 
حوزه خدمات مشترکان کرد که منجر به حذف کاغذ از فرآیندهای ارائه 

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

مشتریان اقدام می کنند.

اعظم محمدی
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