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»احمق« و »نادان« خطاب کردن فرد معترض  در »گلپایگان«
 توسط »علی مطهری« جنجالی شد؛

 کاش »مردم«
  را هم »محصور« 

می دیدند!

بازار موبایل اصفهان با کمبود مواجه است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

3

3

شگفتی گردشگران خارجی از پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

8

تاخت و تاز فوالد  پتروشیمی در بازارهای جهانی
وقتی آمار صادرات از گمرک اصفهان همیشه رو به رشد است؛

نگارخانه صفوی 
نمایشگاه گروهی سایه سپید

7 الی 14 شهریور

 سي و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم کودکان و نوجوانان

پردیس چهارباغ/ سینما فلسطین/ 
پردیس سیتی سنتر اصفهان

8 الی 14 شهریور

روز گوشت نخوردن؛
درسته که گوشت پروتئین بدن رو 
تامین میکنه ولی هم لکسترول 

و هم اسید بدن رو باال میبره.
امروز از گوشت توی غذا استفاده 

نمی کنیم!

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان در اصفهان آغاز به کار کرد

کمی خوشی در اوج ناخوشی!
با صرف هزینه و تبلیغات زیاد، باالخره سی و یکمین دوره جشنواره بین المللی 
با فیلم های کودکان و نوجوانان کار خود را در اصفهان آغاز کرد تا پروانه ها این بار 
در یک جشن مردمی در آسمان اصفهان به پرواز درآیند. در روزهایی که مردم به واسطه 
مشکالت معیشتی و فشارهای اقتصادی تحت فشــار هستند، زاینده رود خشک شده و 
بی آبی مردم را نگران کرده است، جشنواره کودک و نوجوان که گفته می شود قرار است به 

صورت دائمی در اصفهان برگزار شود...
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میالد پربرکت امام موسی کاظم )ع( مبارک 

ســخنان و نطق هایش معموال جنجالی می شوند. چه وقتی در مجلس 
سخن از خالف قانون بودن حصر محصورین گفت و نمایندگان با دادن 
شعارهایی، مانع ادامه نطق او شدند، چه هنگامی که به شیراز سفر کرده 
بود تا سخنرانی کند اما عده ای با پرتاب گوجه و سنگ اجازه حضور به 
او ندادند و بعد هم پیگیر ماجرا شــد تا افرادی که به تعیبر او »تندرو« 
هستند یا همان »گروه فشــار« که عده ای را برای حمله به او تحریک 

کرده بودند، شناسایی شوند. 
هرچقدر در مسائل فرهنگی »سخت گیر« اســت و نسبت به ساپورت 
پوشــی و حجاب حساسیت نشــان می دهد، در امور سیاسی تفکراتی 
نزدیک به اصالح طلبان دارد. به همین دلیل هم اصالح طلبان معموال 
از سخنان و نظرات او اســتقبال کرده و نایب رییس اصولگرای مجلس 
 را به جلســات و همایش های خود دعــوت می کنند تــا حرف های

 »باب میل«)!( بزند. 
این بار اما »علی مطهری« از کوره دررفت. کســی که هشت سال است 
تاکید می کند رییس جمهور ســابق ایران به انــدازه محصورین مقصر 
است و باید جواب پس بدهد چون »خس و خاشاک« گفتنش کبریت به 
آتش فتنه زد، حاال خودش در پاسخ منتقدی که از او می خواهد به جای 
حرف زدن درباره »غدیر« به عنوان نماینــده مجلس بگوید چرا پراید 
45 میلیون تومان شده و ســخن گفتن از مسائل دینی را به روحانیت و 
افراد صاحب نظر در این حوزه بسپارد، فرد منتقد را »نادان« و »احمق« 
خطاب می کند! عجیب تر اینکه روحانیِ  همراه مطهری هم از اطرافیان 
می خواهد عکس فــرد منتقد را به او بدهند و مــی گوید » می دهم تو 

گونی ات کنند!« 
مطهری به »گلپایگان« دعوت شــده بود تا به مناسبت غدیر سخنرانی 
کند. خودش در کلیپی که از این ماجرا منتشــر شده، تاکید می کند به 
عنوان نماینده ، صالحیت سخن گفتن در این باره را دارد اما نمی گوید 
به عنوان نماینده حتی به فرض درست نبودن سخنان فرد معترض، آیا 
باید منتقد و معترض را »نادان« و »احمق« خطاب کند؟! )هر چند فرد 
معترض هم می توانست با لحنی آرام تر و بهتر انتقاد و اعتراض خود را به 

گوش نایب رییس مجلس برساند و تندی کالمش گزنده بود.(
میکروفن گرفتن از دست خبرنگار و پرتاب آن به زمین از سوی وزیر راه 
و شهرسازی یا »بی شــعور« خطاب کردن فرماندار به دره توسط وزیر 
بهداشــت یا ابراز لطف ویژه)!( معاون اول رییس جمهور نسبت به دهه 
شــصتی ها کم بود که به این کارنامه درخشان، برخورد سوال برانگیز و 
نادرست مســئوالن با مردم )ولو منتقد و معترضی که حرفش حساب 
نباشد( را هم اضافه می کنیم؟ آن هم در روزهایی که حضرات مسئول 
 خودشــان مدام از لزوم وجــود وحدت میان مردم و مســئولین حرف

 می زنند و شــعار می دهند؟ جالب اینکه علی مطهری در سخنان خود 
مدام ارجاع به نظرات پدر بزرگوارش می  دهد و مصداق از نظرات ایشان 
می آورد. در اینجا از شهید بزرگواری یاد می کنیم که از قضا به سعه صدر 
فراوان در برابر مخالفان شهره بود؛ کسی که همان قدر که به بحث آزادی 
بیان و آزادی فکر بها می داد، از نفــاق و التقاط متنفر بود؛ اما هیچ وقت 
 هم کسی حتی نیهیلیست و مارکسیست را »نادان« و »احمق« خطاب

 نمی کرد! 
شهید مطهری، همان کسی اســت که می گفت آن کسی که می گوید 
مارکسیست است ولی از اســالم نقل قول می کند، حق چنین کاری را 
 ندارد! و می گفت به اســالم چه کار داری؟! چرا از اسالم استدالل و نقل 
می آوری برای اثبات حقانیت مارکسیســم؟ از اندیشــمندان مکتب 
مارکسیسم استدالل بیاور و نقل قول.  در مورد نفاق هم نظر استاد شفاف 
اســت و آن این اســت که ما با آزادی بیان موافقیم؛ هر کس حرفش را 
بزند! ولی با التقاط مخالفیم، با توطئه مخالفیم، با فریب کاری مخالفیم. 
فرزند چنین اندیشــمند و متفکــر انقالبی بزرگی حــاال حتی تحمل 
شنیدن یک انتقاد ساده را هم ندارد و آن چنان برآشفته می شود که فرد 
معترض را با الفاظی ناشایست خطاب می کند تا در حالی که هنوز آتش 
بلوای تجمع قم و ماجراهای اســتخر فرح خاموش نشده، تنش دیگری 
در فضای سیاسی ایجاد شود. کســی که می گوید »موشک پرانی پس 
از امضای توافق هســته ای« برجام را به نابودی کشــاند، حاال خودش 
 در پاســخ یک اعتراض حتی اگر پشــت آن هدفی بوده باشد، برآشفته 

می شود. 
هرچند رسانه های حامی مطهری مدعی شده اند که این بار هم داستان 
اعتراض ، برنامه ای از پیش تعیین شده داشته و رفتار فرد معترض هم 
شباهت زیادی به تمام دلواپسان سالیان اخیر دارد. یکی از خبرنگاران 
هم درباره آن چه در گلپایگان اتفاق افتاد، نوشــته است : »برای داوری 
درباره واکنش علــی مطهری در گلپایگان بایــد کل ماجرا را دید. علی 
مطهری توسط نماینده گلپایگان برای ســخنرانی در مراسم عید غدیر 
با موضوع همین عید دعوت می شــود. مطهری در این مراســم درباره 
فشــارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا صحبت می کند و عید غدیر 
بخش کوچکی از سخنرانی اش می شود. دوربین موبایل روشن می شود، 
جوان به ســمت علی مطهری می آید. هدف دست گذاشتن روی نقطه 
ضعف مطهری است: »جایگاهت این نیست درباره غدیر صحبت کنی... 
باید درباره پراید 45 میلیونی صحبت کنی...«. مطهری در تله می افتد 
و واکنشی مشابه آنچه به کوچک زاده نشــان داد، می دهد. کات. انتشار 
فیلم توسط... علی مطهری و میرشریفی )شخص معمم حاضر در فیلم( 
توســط همان عده در گلپایگان دنبال می شوند تا شــاید ابعاد حاشیه 
توسعه یابد. مطهری ســوار خودرو می شــود و می رود. شخص معمم 
 دو زاری اش نیفتــاده و ادامــه می دهد. ماموران پلیــس ماجرا را ختم

 می کنند...« و ماجرا ولی به این راحتی ختم نمی شود . حاال تا چندروز 
حامیان همه چیز را به گروه فشــار و تندروها و دلواپسان و نقشه های 
ازپیش تعیین شده و برنامه ریزی شــده ربط می دهند و مخالفان هم 
»نادان« و »احمق« را دســت می گیرند تا به واســطه آن نایب رییس 
مجلس را که از قضا دل خوشــی هــم از او ندارند، مورد بازخواســت و 
سرزنش قرار دهند. مطهری هم  احتماال یادداشتی اینستاگرامی در این 

باره منتشر می کند و اصل داستان را از دید خودش توضیح می دهد. 
این روزها بیشتر از همیشــه به »مهربانی«، »صلح« و »نقدپذیری« و 
»سعه صدر« نیازمندیم. ما مسئوالنی می خواهیم که حرف و عمل شان 
یکی باشد و همان قدر که نگران منافع و حقوق محصورین هستند، نگران 
مردم و معیشت شان هم باشند و البته کمی هم سعه صدر خود را باالتر 

ببرند. مردم »دشمن« نیستند!

سمیه پارسادوست

هیچ کاری در اصفهان نشدنی نیست
استاندار اصفهان:

6

صفحه  4
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حضرت آیت ا...خامنه ای، رهبر معظم انقاب اســامی 
روز چهارشنبه ، در دیدار رییس جمهور و اعضای هیئت 
دولت، شــاخص های حکومت علوی یعنــی »عدالت، 
پاکدامنی، پارســایی و بامردم بودن« را معیار ارزیابی و 
سنجش اقدامات مسئوالن برشــمردند و با بیان نکات 
مهمی درباره  مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و اتحاد و 
انسجام داخلی، تاکید کردند: در زمینه اقتصاد باید قوی، 
پرحجم و باکیفیت کار کرد و مسئوالن اقتصادی در حل 
مشکات مردم شب و روز نشناسند.رهبر انقاب اسامی 
در ابتدای سخنان شان با تبریک عید سعید غدیر خم، 
انتخاب حضرت علی )علیه الســام( را به عنوان ولی امر 
امت اسامی و جانشین پیامبر )صلی ا... علیه وآله(، نعمت 
بزرگ الهی دانستند و گفتند: مهم ترین وظیفه  ما به عنوان 
حکومت اسامی، معیار و شــاخص قرار دادن حکومت 
علوی است.ایشان همچنین با تبریک هفته  دولت، این 
هفته را تداعی کننده  نام ماندگار شهیدان رجایی و باهنر 
دانستند و خاطرنشان کردند: هفته  دولت فرصتی برای 
ارزیابی مســئوالن دولتی از عملکرد خود است؛ ضمن 
آنکه در این هفته باید به دولتمردان و برادران و خواهران 
حاضر در این جلسه »خداقوت« گفت، زیرا اداره کشوری 
با جمعیتی بیش از هشتاد میلیون با مسائل گوناگون، 
وظیفه ای بســیار سنگین و دشوار اســت.رهبر انقاب 
اسامی با تاکید بر اینکه هفته  دولت همچنین فرصتی 
برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف دســتگاه ها و مسئوالن 
دولتی اســت، افزودند: در این ارزیابی باید نقاط قوت و 
ضعف، با یکدیگر دیده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط 
ضعف برطرف شوند.حضرت آیت ا...خامنه ای در ارزیابی 
عملکرد یک ساله  دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در 
این یک ســال کارهای خوبی در زمینه  رشد اقتصادی، 
انرژی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات انجام 
شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات 
با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن این گونه خدمات با 
بیان هنرمندانه به مردم گفته شود.رهبر انقاب اسامی 
در ادامه به مسائل اقتصادی کشور پرداختند و با اشاره 
به تشکیل جلسه  هماهنگی رؤســای سه قوه، افزودند: 
هدف از تشــکیل این جلســه، تمرکز بر مسائل اصلی 
اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریع تر آنهاست و بر 
همین اساس باید در این جلســات، از طریق گفت وگو 
و رایزنی، نقاط اشــتراک را افزایش داد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با تاکید بر اینکه دشمن به دلیل برخی ضعف ها 
و خألهای اقتصادی، بر موضوع اقتصاد کشــور متمرکز 
شده است، خاطرنشان کردند: در زمینه  اقتصادی باید 
قوی و پرحجم کار کرد و تمام خألها را پر کرد که همه  این 

موارد امکان پذیر و شدنی است و ما در اداره  اقتصاد کشور 
بن بست نداریم.ایشان افزودند: حجم و کیفیت فعالیت و 
عملکرد مسئوالن اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که 
شب و روز نشناسند و محور فعالیت ها هم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی باشد که اساس آن تکیه بر تولید داخلی 
است.رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، هم سنگرسازی دفاعی و توانمندسازی 
در مقابل دشمن است و هم، توانمندسازی برای حرکت 
رو به جلو. بنابراین اقتصــاد مقاومتی با محوریت تولید 
داخلی دارای جنبه های پدافندی و آفندی است.حضرت 
آیت ا...خامنه ای با تاکید بر اینکه موضوع تولید داخل و 
برطرف کردن مشکات آن یکی از مسائل مهمی است 
که باید در جلسه  هماهنگی رؤسای سه قوه  بر آن تمرکز 
شود، گفتند: مشکات تولید، راه حل دارد و اقتصاددان ها 
نیز برای آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آن ها عمل شود، 
معیشــت مردم که اکنون بخش مهمی از جامعه دچار 
مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.رهبر انقاب اسامی 
با تاکید بر اینکه باید تاش همه جانبه ای برای جلوگیری 
از تعطیلی کارخانه ها و یا زیــر ظرفیت کار کردن آن ها 
انجام گیرد، به موضوع مدیریت اقتصادی اشاره کردند 
و گفتند: وظیفه  دولت، مدیریت اقتصادی اســت البته 
این مدیریت به معنای تصدی گری نیســت و هدف از 
سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز این است که تصدی گری 
انجام نشود.حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین مدیریت 
اقتصادی افزودند: »باز کردن میدان برای فعاالن سالم 
اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتاش و برطرف کردن موانع 
و بهبود فضای کســب وکار« و همچنین »بستن منافذ 
فساد و برخورد با مفسد« دو رکن مهم مدیریت اقتصادی 
کشور است.رهبر انقاب اسامی یکی از راه های بهبود 
فضای کسب وکار را جلوگیری از بخشنامه های پی درپی 
و احیانا متناقض برشمردند و تاکید کردند: باید ثبات و 
آرامش برای فعال اقتصادی تامین شــود تا بتواند برای 

آینده  خود برنامه ریزی کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای مبارزه با مفسد و بستن منافذ 
فســاد را نیازمند چشــمان باز و هوشــمندی مدیران 
دســتگاه های دولتی دانســتند و با اشــاره به قضایای 
ماه های اخیر بازار سکه و ارز، خاطرنشان کردند: اگرچه 

درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هرحال 
بی توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده اســت.رهبر 
انقاب اسامی با تاکید بر اینکه روش های پیشرفته ای 
برای نظارت بر نحوه  تخصیــص ارز وجود دارد، گفتند: 
وقتی قرار اســت ارز تخصیص داده و یا وارد بازار شود، 
این کار باید با چشم باز انجام شود و این گونه نباشد که 
در این شرایط سخت کشور، چند میلیارد دالر به دست 
عده ای بیفتد که آن را یا قاچاق کنند و یا به اسم واردات 
کاال به مصارف دیگر برسانند یا اینکه برای مسافرت های 
تفریحی خارجی اختصاص یابد.حضرت آیت ا...خامنه ای 
با تاکید بر اینکه دولت توانایی مدیریت اقتصادی کشور را 
دارد، خاطرنشان کردند: الزمه  چنین مدیریت اقتصادی، 
اهتمام جدی، ورود مجاهدانه در وسط میدان و نظارت 
کامل و مستمر به منظور بستن منافذ فساد است تا دیگر 
نیازی به برخورد قوه  قضائیه نباشد.رهبر انقاب اسامی 
کمبود برخی اقام و کاالها در مقاطعی خاص را تصنعی 
و نوعی خرابکاری خواندند و افزودند: باید با چشمان باز 
این گونه کارها را تحت نظر داشته باشید و با آن ها مقابله 
کنید.ایشان در ادامه  بحث ضروریات مدیریت اقتصادی، 
»اســتفاده از ظرفیت های اقتصادی فراوان و برجسته  
کشور« را مورد تاکید قرار دادند و با استناد به گزارشی 
از مراکز بین المللی افزودند: ایران از لحاظ ظرفیت های 

استفاده نشده در رده  اول جهان قرار دارد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: بر اساس آمار موسسات 
بین المللی در حال حاضر ایران با شاخص تولید ناخالص 
داخلی در میان دویست و چند کشور در رده  هجدهم قرار 
دارد که اگر از ظرفیت های داخلی استفاده  بیشتر و بهتری 
شود، می توانیم به رده های باالتر جهانی برسیم.ایشان 
»بد استفاده کردن از ظرفیت ها و منابع داخلی« را از دیگر 
مشکات موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و 
پرسیدند: ایران که جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ درحالی که می توان 
با ساخت پاالیشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده های 
نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی، استفاده  صحیح کرد.

رهبر انقاب مصرف بیش از صد میلیون لیتر بنزین در روز 
را نمونه  دیگری از استفاده  بد از ظرفیت ها و منابع داخلی 
خواندند و افزودند: وزارت نفت و دیگر مسئوالن دولتی 

راه های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقــاد از بی رغبتی دولت 
به استفاده  گســترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی 
گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل ۴۴ و 
اســتفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان 
و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و 
پیشرفت کشور قطعا موثر خواهد بود.رهبر انقاب ایجاد 

جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح های 
نیمه تمام را از جمله راه های استفاده از ظرفیت فعاالن 
اقتصادی و مهار نقدینگی دانستند.»لزوم مهار و مدیریت 
نقدینگی« نکته  دیگری بود که رهبر انقاب به مسئوالن 
دولت خاطرنشان کردند.ایشــان با تاکید بر امکان مهار 
نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود 
)سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه ی دیگر( ویرانگر خواهد 
بود و باید مجموعه ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول 

کنترل و مدیریت آن شود.
»مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک ها«، 
توصیه  دیگر حضرت آیت ا... خامنــه ای برای مدیریت 
اقتصادی کشور بود.ایشــان با انتقاد از ادامه  بنگاه داری 
بانک ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های 
بانکی، گفتند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، 
مانع بروز مشکاتی نظیر مسائل سپرده گذاران برخی 
بانک ها و موسســات مالی شــود.رهبر انقاب افزودند: 
البته باید از اول جلوی مشکات گرفته شود؛ اما می توان 
با روش های موثر، با آن دســته از مراکز مالی که برای 
مردم مشکل به وجود می آورند، برخورد کرد.بخش دوم 
سخنان حضرت آیت ا...خامنه ای در دیدار رییس جمهور 
و اعضای هیئت دولت به بیان نکاتی در زمینه سیاست 
خارجی اختصاص داشــت که تاکید بر ارتباط خوب و 
روزافزون با همسایگان از جمله  این نکات بود.رهبر انقاب 
درباره ی کشــورهای اروپایی نیز گفتند: ارتباط و ادامه 
مذاکره با اروپا ایراد ندارد؛ اما باید ضمن ادامه  این کار، از 
 آن ها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد، قطع امید

 کنید.
ایشــان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلی نظیر 
برجام و تحریم ها خاطرنشان کردند: باید با نگاه شک آلود 
به وعده های آن ها، از روند مســائل مراقبت جدی کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای برجام را وسیله ای برای حفظ 
منافع ملی خواندند و افزودند: برجام هدف نیست بلکه 
وسیله است و طبعا اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، 
حفظ منافع ملی امکان پذیر نیست آن را کنار می گذاریم.

ایشــان گفتند: اروپایی ها باید از بیان و عمل مسئوالن 
دولتی ایران بفهمند که اقدامات آن ها تدابیر و واکنش 
متناســب جمهوری اســامی ایران را به دنبال خواهد 

داشت.رهبر انقاب اســامی با تاکید بر منتفی بودن 
هرگونه مذاکره با آمریکایی ها افزودند: نتیجه  مذاکره با 
مسئوالن قبلی آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند این گونه 
شد، حاال با مسئوالن وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را 
برای ایرانی ها از رو بسته اند چه مذاکره ای داریم؟ بنابراین 
مذاکره ای در هیچ سطحی با آمریکایی ها صورت نخواهد 
گرفت.رهبر انقاب مذاکره با ایران را نیاز همه  دولت های 
آمریکایی خواندند و خاطرنشان کردند: آن ها می خواهند 
مانور دهند که ما حتی جمهوری اســامی ایران را به 
پای میز مذاکره آوردیم، پس همان گونه که قبا به طور 
مشروح و مستدل بیان کرده ام، هیچ مذاکره ای با آن ها 

انجام نخواهد شد.
رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنان شان، »اتحاد 
و انسجام مسئوالن کشور« را بیش از هر زمان دیگر الزم 
خواندند و افزودند: رؤســای قوا و مسئوالن بخش های 
مختلف باید پشــتیبان و کمک کار یکدیگر باشــند و 
به ویژه همه باید به دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط 
میدان است.حضرت آیت ا... خامنه ای، اختاف نظر میان 
مسئوالن را طبیعی دانستند و درعین حال افزودند: این 
اختاف نظرها نباید رسانه ای شوند زیرا مردم را نگران و 
مضطرب می کند.رهبر انقاب اسامی به جلسه  مجلس 
شورای اسامی و سوال نمایندگان از رییس جمهور اشاره 
و تاکید کردند: جلسه دیروز مجلس)سه شنبه(، نمایش 
اقتدار و ثبات جمهوری اســامی ایران بود و خداوند به 
آقای رییس جمهور و قوه  مقننه خیر بدهد که مشترکا 
چنین نمایش اقتداری را نشــان دادند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودند: نمایندگان مجلس از رییس جمهوری 
که با بیش از ۲۳ میلیون رای انتخاب شده است، سوال 
می کنند و رییس جمهور نیز با خونســردی و متانت به 
سوال ها پاسخ می دهد و این معنای مردم ساالری دینی 
است.رهبر انقاب اسامی با اشاره به اینکه میان انتظارات 
نمایندگان و واقعیات موجود، شکافی وجود دارد که باید 
پر شود، خاطرنشان کردند: مهم آن است که آنچه اتفاق 
افتاد، یک نمایش باشکوه از قدرت جمهوری اسامی و 

اعتمادبه نفس مسئوالن بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه دشمن از جلسه  
دیروز)روز سه شنبه( به دنبال اهداف دیگری بود، افزودند: 
جلسه  بسیار خوب دیروز)سه شنبه(، هم رییس جمهور 
و هم مجلس را تقویت می کند و زمینه ساز همکاری های 
بیشــتر و نزدیک تر شــدن دیدگاه ها خواهد شد.رهبر 
انقاب اسامی در پایان، تاکید کردند: یک جمع فعال، 
کمربسته و بانشاط باید مامور حل یک به یک معضات 

اقتصادی شوند.

کره جنوبی، رییس رژیم 
صهیونیستی را راه نداد

دولت کره جنوبی با پیشنهاد تل آویو برای سفر 
رییس رژیم صهیونیســتی به سئول، مخالفت 
کرده است.رســانه های اســرائیلی می گویند 
کره جنوبی پیشــنهاد رژیم صهیونیستی برای 
سفر رسمی »رووین ریولین« رییس این رژیم 
به ســئول را رد کرده است.به نوشــته روزنامه 
»یدیعوت آحارونوت«، »کییم کوشــن« سفیر 
رژیــم صهیونیســتی اخیرا بــه مقام های کره 
جنوبی پیشنهاد کرده که »ریولین« اواخر سال 
جاری میادی یا اوایل سال ۲۰۱۹، در سفری 
رسمی به ســئول برود؛ اما مقام های دولت کره 
جنوبی این درخواست را رد و به صراحت اعام 
کرده اند که در حال حاضر عاقه ای به میزبانی 
از رییس رژیم صهیونیســتی ندارند.دلیل این 
تصمیم مقام های ســئول اعام نشــده، اما به 
نوشته پایگاه »عروتص شوع«، احتمال دارد دلیل 
این مسئله نشــان دادن ناخرسندی از اقدامات 
اســرائیلی یا تصمیم اخیر تل آویو برای انتخاب 
یک شرکت آلمانی به جای شرکت »هیوندایی« 
 کره جنوبــی برای انجــام یک پــروژه دریایی

 باشد. 

درگیری لفظی شدید »مسعود 
بارزانی« با فرستاده ترامپ

منابع عراقــی از درگیری لفظی شــدید رهبر 
حزب دموکرات کردســتان عراق با فرســتاده 
رییس جمهور آمریــکا خبر دادند. بر اســاس 
این گزارش، مشــاجره هنگامی باال گرفت که 
»برت مک گورک« از بارزانی خواســت که در 
نشســتی برای ملحق شــدن کردها به ائتاف 
النصر به منظور تشــکیل هســته اولیه ائتاف 
بزرگ پارلمانی عراق مشارکت کند که بارزانی 
با درخواســت وی مخالفت کــرد و خطاب به 
فرستاده ترامپ گفت که کردها خطوط قرمزی 
بر هیچ فرد یا طرفی ندارند و با هر که خواســته 
هــای آنها را بــرآورده کند و حقــوق کردها را 
تضمین کند، ائتاف خواهنــد کرد.این موضع 
گیری بارزانی ســبب شــد که نماینده ترامپ 
بارزانی را تهدید کند و خطاب به وی بگوید: به 
 نظر می رســد که تو هنوز از همه پرسی درس

 نگرفته ای؟

مسئوالن در حل مشکالت اقتصادی مردم شب و روز نشناسند

مقام اماراتی:
سیاست قطر در یمن به ایران 

نزدیک شد
وزیر مشاور در امور خارجی امارات در واکنش 
به مواضع اخیر دولت قطر درباره یمن ، گفت: 
سیاســت قطر در یمن به ایــران و حوثی ها 

نزدیک شده است .
» انور قرقاش « در چند توئیت متوالی ، نوشت 
: اظهارات اخیر وزیر خارجه قطر و مقاله سفیر 
این کشور در واشــنگن پست ، نشانه روشنی 
از نزدیک شــدن سیاســت های این کشور 
 در یمن به ســوی ایران و حوثی ها محسوب

 می شود.
»محمد بــن عبدالرحمــن آل ثانی« معاون 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با اشاره 
به گــزارش ســازمان ملل متحــد در مورد 
ارتکاب جنایت جنگی در یمن توسط امارات 
و عربســتان ، این اقدامــات را محکوم کرد و 
خواســتار لزوم انجام گفت وگوهای سیاسی 
میان تمامی گروه های یمنی برای توقف جنگ 

و خونریزی در این کشور شد.
 جمهوری اســامی ایران از ابتــدای حمله

 نظامی ائتــاف خــود خوانده بــه یمن به 
بهانه بازگرداندن رییــس جمهوری فراری و 
مستعفی این کشور، خواســتار انجام گفت 
 وگوهای یمنی - یمنــی برای حل اختافات 

شده است.

 علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی:

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با بیان اینکه ما 
به عنوان فراکسیون حامی دولت شناخته شده ایم، 
گفت: اختاف نظرهایی درخصوص حمایت بیشتر 
از دولت و وزرا در فراکســیون امید به وجود آمده 
اســت.علی ابراهیمی اظهار کرد: سوال ما در مورد 
قاچاق جدی است. درست است که اقدامات موثری 
انجام شده و میزان قاچاق کاهش یافته، اما باز هم 
میزان قاچاق باالست. به نظر می رسد یا دولت اراده 
و احاطه الزم را بر بازار ندارد یا با علم و اراده اجازه 

می دهد قاچاق وارد کشور شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: نتیجه آرای ســوال از رییس جمهور 
و اســتیضاح وزرای اقتصاد و کار نشــان می دهد 
که نمایندگان مردم نســبت به پاســخگو کردن 
دولت جدی هســتند و در راســتای اصاح رفتار 
 دولــت در مدیریــت اقتصــاد، گام هــای مهمی 

برمی دارند.

اختالف نظر در فراکسیون 
امید بر سر حمایت از دولت

عضو شورای فراکسیون امید مطرح کرد:

کافه سیاست

 سرنوشت کشور نباید معطل مذاکرات با اروپا شود

پیشنهاد سردبیر:

رییس مجلس اظهار کرد: در شرایط جدید 
رییس جمهــور آمریکا از توافق هســته ای 
خارج شد که البته این اقدامات بی انضباطی 
بین المللی را به وجود می آورد و در همین 
مقطع کشــورهای اروپایی به ایران گفتند 
شما نیز می توانید زیر میز بزنید؛ اما این اقدام 
را انجام ندهید تا شــرایط را برای همکاری 
های جدیــد فراهم کنیــم. الریجانی بیان 
کرد: تاکنون کشــورهای اروپایی قول هایی 
را در زمینــه همکاری هــای بانکی، نفتی و 
تولیدی بــه جمهوری اســامی ایران داده 
اند و در ایــن روزها باید حــرف های خود 
را روی کاغذ بیاورند تــا ببینیم چند مرده 
حاج هســتند. وی افــزود: نمــی توانیم 
 سرنوشــت ملت را معطل قول های دیگران 

کنیم.

 سرنوشت کشور نباید معطل 
مذاکرات با اروپا شود

محمدجواد جمالی نوبندگانی
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

معاون وزیر امور خارجه، با بیان اینکه آمریکا هجمه 
جدیدی را آغاز کرده گفت: مــا هم باید هجمه ای 
را در مقابل شــروع و مقاومت کنیم تا از دور جدید 
فشارها عبور کنیم و بنده مطمئن هستم که چنین 
خواهد شد؛ البته اگر انسجام داخلی خود را همچون 

گذشته حفظ کنیم.
وی با اشاره به شــرایط جدید ایجاد شــده بعد از 
خروج آمریکا از برجــام گفت: »ایــن روند اقتضا 
می کند مــا نیز رفتار خود را با این شــرایط جدید 
تنظیم کنیم.«عراقچی همچنیــن قدرت گرفتن 
ایران در عرصه های بین المللــی و منطقه ای را از 
نتایج برجــام)!( خواند و تصریح کــرد: »این نکته 
بســیار مهم اســت که بدانیم فشــارهای وارده از 
ســوی آمریکا، به دلیل قدرتمند شدن جمهوری 
اســامی ایران اســت و اگر تــا این انــدازه  قوی 
 نبودیم، دلیلی برای اعمال این فشارها بر ما وجود

 نداشت.« 

  باید
 مقاومت کنیم

عراقچی:

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفت: این هیئت روز سه شنبه ۱۳ شهریور، 
مطالب و ادعاهای مطرح شــده در جلســه 
اســتیضاح آقای ربیعی را بررسی می کند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهارداشت: 
بنا داشتیم روز یکشــنبه ۱۱ شهریورماه را 
برای این جلســه اختصاص دهیم که برخی 
نهادها مانند مرکز حراســت مجلس که از 
طرف مجلس مامور شــده اند تا مستندات 
دوطرف را دریافت کنند، هنوز این مستندات 
را دریافت نکرده اند.سخنگوی هیئت نظارت 
بر رفتار نماینــدگان تصریح کرد: اگر مانعی 
پیش نیاید، روز سه شــنبه هفته جاری، ۱۳ 
شهریورماه جلســه هیئت برگزار می شود تا 
به مسائل مطرح شــده در جلسه استیضاح 

رسیدگی شود.

ورود حراست مجلس به 
ماجراهای استیضاح ربیعی

بین الملل

  رهبر معظم انقالب در دیدار  با رییس جمهور و اعضای هیئت دولت:  

نقشه جدید اروپا به رهبری فرانسه برای ایران
در حالی که اروپا در نشان دادن حســن نیت و پایبندی خود به برجام هنوز اقدام شایسته ای انجام نداده، وزیر خارجه فرانســه از لزوم مذاکره با ایران بر سر موضوعات جدید سخن 
می گوید.»لودریان« در حاشیه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در وین گفت: »ایران می بایست اصول بنیادی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را رعایت کند و البته به نظرم 
این کار را تاکنون انجام داده است.«وزیر خارجه فرانســه در حالی لزوم مذاکرات جدید با ایران را مطرح می کند که اروپا در قبال خروج شرکت های این قاره ازتوافق با ایران به دلیل 

تهدید آمریکا، هنوز اقدام شایسته ای را انجام نداده است.
 وی در ادامه مدعی شد: ایران نمی تواند از مذاکره بر سر سه مسئله مهم که مایه نگرانی ما هستند، اجتناب کند. در همین زمینه ایران نیز به این اظهارات واکنش نشان داد و سخنگوی 
وزارت امور خارجه گفت: در خصوص برنامه موشکی کشور مجددا تاکید می کنیم این برنامه دفاعی، بومی و مشروع است و به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.قاسمی تصریح کرد: مذاکرات 
برجام که به توافقی مستحکم و بین المللی انجامید نشانی از حسن نیت ایران و پایبندی به اصل گفت و گو و تاش در جهت بهره گیری از روش های منطقی و مسالمت آمیز بود که 
می توانست مبنایی اصولی و خردمندانه برای سنجش میزان حسن نیت و پایبندی کشــورهای غربی به تعهدات خود باشد که با خروج یکجانبه یکی از مدعیان غوغا ساالر، زیاده جو 
و زیاده گو و کاســتی و کاهلی دیگران، کارنامه غیر قابل قبولی از خود به جای گذاشته اند.ســخنگوی وزیر امور خارجه گفت: وزیر امور خارجه فرانسه می داند که در این شرایط و بر 
 اساس تفاهمات انجام شده قبلی، آنان را گزیر و گریزی از انجام تعهدات شان نیست و ایران و ایرانی را نیز تا عدم انجام تمامی تعهدات آنان هیچ گزیری و گریزی از بی اعتمادی به آنان

 مهدی قربانی _ سرپرست اداره اوقاف نیست.
 و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهی مزایده نوبت اول

واگذاری به اجاره یک باب آپارتمان خدماتی از موقوفه 
مســجد و حســینیه قائم )عج( واقع در شاهین شهر 
خیابان فرخی طبقه اول مسجد به مدت یک سال با مبلغ 
پیشــنهادی اجاره ماهیانه 6/500/000 ریال مهلت ثبت 
نام تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/17 جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس 

حاصل فرمائید.
م الف: 235158

چهره ها

اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شاهین شهر و میمه
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بازار موبایل اصفهان با کمبود مواجه است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

 جزئیات اعزام نیروی کار 
به آلمان و انگلیس

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی های 
بین المللی ایران از اعزام نیروی کار به کشورهای 
انگلســتان و آلمان خبرداد و جزئیات شــرایط، 
مدارک و مشاغل مورد نیاز را تشریح کرد.  محسن 
احمدپور با اشــاره بــه ظرفیت بازار کار رشــته 
پرستاری در کشور آلمان گفت: بنا بر توافقی که 
با موسسه »ویویدوس« در زمینه آموزش کمک 
پرستاری منعقد شــده، قرار است عالقه مندان 
به فعالیت در رشته کمک پرســتاری در آلمان 
پس از شــرکت در دوره های آموزشــی تئوری 
به مدت ۲۴۰ ســاعت در ایران، بالینی به مدت 
۲۴۰ ســاعت در برلین و دوره توجیهی به مدت 
۸۰ ساعت در برلین که توسط استاتید آلمانی و 
بر اساس استانداردهای کشور آلمان برگزار می 
شوند، به عنوان کمک پرســتار در کشور آلمان 
مشغول به کار شوند.وی دارا بودن مدرک پایان 
دوره پیش دانشــگاهی، دیپلم و تسلط به زبان 
آلمانی با نمره ۸۱ را از شرایط شرکت در این دوره 
آموزشی عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه رشته 
پرستاری جزو مشــاغل مورد نیاز شدید کشور 
انگلستان اســت، بر اســاس این تفاهم نامه در 
مرحله اول برای تعداد ۱۰۰ پرستار صالحیت دار، 
پیشنهاد شغلی ارائه شده است؛ اما در مورد سایر 
مشاغل، مراحل اعزام باید بر اساس ضوابط قانونی 
این کشور و به صورت موردی برای هر داوطلب با 
ارائه رزومه و بررسی موقعیت های شغلی موجود 
توسط وکالی انگلیسی انجام شود.رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی کاریابــی های بین المللی 
ایران در تشریح الزامات مورد نیاز پرستاران جهت 
اشتغال در کشور انگلستان نیز گفت: پرستاران 
داوطلب الزم اســت حداقل سه سال تحصیالت 
دانشگاهی، حداقل یک سال سابقه کار، مدرک 
زبان انگلیســی آیلتس آکادمیک بــا نمره ۷ یا 

مدرک OET با حداقل نمره B را داشته باشند. 

بازار

ابزار مراقبت از پوست

رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان 
مطرح کرد:

کم آبی دلیل گرانی میوه

رییس اتحادیــه میوه و ســبزی اصفهان گفت: 
قیمت میوه بستگی به شــرایط آب  وهوایی دارد 
و مهم ترین دلیل گرانی این محصــول در بازار، 
کم آبی است.نوروزعلی اســماعیلی اظهار کرد: 
باوجود گرانی میوه در فصل بهار، با ورود به فصل 
تابســتان نرخ میوه تا حدودی متعادل شد ولی 
دلیل استقبال کمتر مردم، به قدرت خرید پایین 

برخی از اقشار مربوط می شود.
وی با بیان اینکه سرما و باران های بهاری نیز در 
عرضه و نرخ گذاری میوه موثر است، افزود: البته 
مشکل کمبود آب در همه جای کشور وجود دارد 
و فقط مختص به اصفهان نیســت؛ اما در برخی 
مناطق شدت آن بیشتر است.اسماعیلی با بیان 
اینکه قیمت میوه منطقه به منطقه متفاوت است 
ودر برخی از نقاط گران تر عرضه می شود، اضافه 
کرد: موز، تنها میوه ای اســت که گرانی آن متاثر 

از نرخ ارز است. 
وی اظهار کــرد: میوه تنها محصولی اســت که 
نمی توان آن را احتکار کرد و فروشــنده مجبور 
به عرضه آن است.رییس اتحادیه میوه و سبزی 
اصفهان بــا ابراز امیدواری از گران نشــدن میوه 
تا پایان تابســتان امســال، گفت: اگــر حوادث 
غیرمنتظره آب  وهوایی پیش نیاید از نظر تامین 
میوه برای ایام پاییز و زمستان نیز نگرانی وجود 

نخواهد داشت. 
گفتنی اســت؛ فعاالن این عرصه مواردی چون 
خشکســالی و کمبود آب، بارش هــای بهاری و 
تعدادی هم  گرانی ارز را به عنــوان دلیل گرانی 
میوه نســبت به سال گذشــته عنوان می کنند.

گزارش هــای بانک مرکزی حاکی از آن اســت 
که قیمت میوه و خشــکبار در مردادماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸.۲ درصد رشد 

داشته است.
 

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:
شناسنامه دار کردن کلیه 
تولیدات فوالدی در کشور

مدیرعامل فــوالد مبارکه گفت:شناســنامه دار 
کردن کلیه تولیدات فوالدی در کشور و تولید آن 

بر اساس استاندارد مشخص است.
 بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید 
بر اهمیت لزوم ارتقای کیفیت محصوالت فوالدی 
در کشور و نقش آن در افزایش رضایت مشتریان 
گفت: تشکل ها، انجمن ها و سازمان های تخصصی 
فوالدی کشــور نقش مهمی در ارتقای کیفیت 
فوالد تولیدی در کشــور ایفا می کنند و الزامی 
اســت که تعامالت این تشــکل ها در این زمینه 

افزایش یابد. 
وی   افزود: بــا همــکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ســازمان ملی اســتاندارد، گمرکات 
کشور و انجمن فوالدســازان کشور، مدل جامع 
ارزیابی IRC-Marking در حال شــکل گیری 
است که شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان محور 
این کار انتخاب شــده اســت.مدیرعامل فوالد 
مبارکه   تاکید کرد: این طرح در دو مرحله اجرایی 
می شــود که قدم اول آن، شناســنامه دار کردن 
کلیه تولیدات فوالدی در کشــور و تولید آن بر 
اساس استاندارد مشخص است.وی ادامه داد: قدم 
بعدی این طرح این است که وقتی همه تولیدات 
داخلی شناســنامه دار شــدند، از ورود کاالهای 
غیراستاندارد فوالدی نیز به کشور جلوگیری به 
عمل می آید و متعاقبا هیچ کاالی غیراستانداردی 

در سطح بازارها توزیع نمی شود.
سبحانی افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان 
را نتیجه اجــرای این طرح دانســت و گفت: اگر 
این طرح به درســتی و به طور کامل اجرا شود، 
از واردات فوالد بی کیفیت به کشــور جلوگیری 
می شــود، تبعیت کردن فوالد داخلی و وارداتی 
از یک اســتاندارد خــاص موجب می شــود تا 
مصرف کننده با خیالی راحــت محصول خود را 

خریداری کند.
سبحانی در پایان یادآور شــد: اجرای این طرح 
در مراحل ابتدایی اســت و تاکنون دستورالعمل 
اولیــه آن تدوین شــده و در مراحــل بعد باید 
 بــر شــرکت های تولیــد و گمــرکات نظارت

 کرد.

برس پاکسازی کیوت 
CIH-F901 اسکین مدل

 385,000
تومان

برس پاکسازی کیوت 
CIH-F701 اسکین مدل

 199,000
تومان

A1-C میکرونیدلینگ درماپن مدل

 720,000
تومان

تاخت و تاز فوالد  پتروشیمی در بازارهای جهانی
وقتی آمار صادرات از گمرک اصفهان همیشه رو به رشد است؛

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: انباری در ســه طبقه و 6قسمت پر از تسمه های صنعتی و 
دیگر لوازم یدکی با همکاری ماموران  اطالعات سپاه استان کشف شد.خشنود افزود: صاحب این انبار با احتکار این 
میزان کاال از ثبت آن در سامانه اداره کل صنعت معدن و تجارت خودداری کرده بود.وی گفت: در این انبار میلیون 
ها نوار تسمه احتکار شده و کارشناسان در برآورد اولیه ارزش آن را ده ها میلیارد تومان ارزیابی کرده اند؛اما برای 
احصای دقیق میزان کاالی و ارزش دقیق آن به ده روز وقت نیاز است.وی افزود: با این میزان تسمه می توان قسمت 

عمده ای از نیاز بازار کشور را تامین کرد.

دستگیری سلطان تسمه 
در اصفهان

معاون سازمان صمت اصفهان 
خبر داد:

عت
صن

  عکس روز

رونمایی وزیر صنعت از یک خودروی چینی
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود گوشت در اصفهان شایعه است، گفت: 
دام ســنگین گاو و گوســاله را از اصفهان بیرون می برند که این موجب کمبود گوشت می شود.رضا 
انصاری در خصوص علت کمبود گوشــت در اصفهان و گالیه برخی رستوران داران در این خصوص، 
اظهار کرد: جواب این مشکل را باید از مسئوالن پرسید. وی افزود: علت این است که گوشت منجمد 
برزیلی را بــا قیمت ۴۵ هزار تومان به فروش می رســانند، در حالی که نرخ قبلــی آن بین ۲۸ تا 3۰ 
هزار تومان بود. رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه دام ســنگین گاو و گوساله را 
از اصفهان بیرون می برند که این موجب کمبود گوشــت می شــود، تاکید کرد: البته مشکل کمبود 
گوشت مربوط به کشور اســت و تنها مربوط به استان اصفهان نیســت.وی با تاکید بر اینکه با وجود 
کمبود، اوضــاع را در اصفهان مدیریت کرده ایم، شــنیده ها حاکی از آن اســت کــه در حال حاضر 
فیله گوســاله را در تهران ۱۰۰ هزار تومان می فروشــند، البته نمی دانم صحت دارد یا خیر؟ اما در 
اصفهان اوضاع را مدیریت کردیم. قیمت گوشت در اصفهان نســبت به شهرهای دیگر پایین تر بوده 
و راحت تر به دست مصرف کننده می رســد. انصاری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشت ۵۴ 
هزار تومان است و نرخ ۷۰ هزار تومان قیمتی توافقی بین دو طرف اســت که قصد خریداری دارند، 
خاطرنشان کرد: طی ۴۰ سال گذشــته در کشور دام ســبک را عرضه کرده اند و تنها مدت کوتاهی 
اســت که گوشــت وارداتی را عرضه می کنند؛ البته عالوه بر اینکه مصرف داخلی داشته باشیم، دام 
را به طور مستقیم یا غیر مســتقیم صادر کرده ایم.رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ادامه داد: هم 
 اکنون کشتارگاه ها کشتار دام انجام می دهند و کمبود گوشــت در اصفهان نداریم و این صحبت ها 

 شایعه است. 

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

کمبود گوشت در اصفهان شایعه است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان تلفن همراه اصفهان:
بازار موبایل اصفهان با کمبود مواجه است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشــندگان تلفن همراه اصفهان گفت: مشــکل کنونی بازار موبایل 
اصفهان گرانی نیست بلکه فقدان کاال شرایط این بازار را بر هم زده و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای 
صنفی شده است.حسین میر شمشیری اظهار کرد: تلفن همراه جزو کاالهای غیراساسی قرارگرفته و قرار 
بر آن است که با ارز آزاد وارد شود؛ اما به دلیل شرایط پیش آمده در واردات تلفن همراه، اکنون کاالیی در 
بازار برای فروش وجود ندارد.وی اضافه کرد: پس از مدت ها ثبت سفارش تلفن همراه شروع شده است؛ 
اما تا زمانی که این کاال وارد و توزیع شود تقریبا یک ماه به طول می انجامد.میرشمشیری گفت: هرچند 
مصرف تلفن همراه در کشور به طور ماهانه بسیار بیشتر از این میزان است؛ اما چون این تعداد با ارز چهار 

هزار و۲۰۰ تومان واردشده ، به تعادل بازار و کاهش نرخ ها  کمک می کند. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
250 حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان مسدود شد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سال ۹۷ در استان اصفهان 
مسدود و ۱۲۵حلقه چاه  نیز به ابزار اندازه گیری هوشمند تجهیز شــده است.مسعود میرمحمدصادقی اظهار 
کرد: به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجود در این استان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۸۹ پروانه 
بهره برداری، اصالح و تعدیل و به این طریق حدود 63 میلیون مترمکعب  در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز دو هزار و 6۰۰ اخطاریه به صاحبان چاه های غیرمجاز در استان اصفهان ابالغ 
شد، اضافه کرد: براساس آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و دستورالعمل اجرای توامان آئین نامه مصرف بهینه 
آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری ابالغی وزارت نیرو، از سال ۱3۹۵ تاکنون 

تعداد هشت هزار و ۵۰۰ پروانه بهره برداری از چاه های کشاورزی در استان اصفهان اصالح و تعدیل شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,062,000
تومان

1,851,000 نیم سکه
تومان

991,000ربع سکه
تومان

531,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

311,190
تومان

      قیمت سکه و طال

ارزش)دالر(وزنسال

1393۹۲۱,۷۷۹,۷۴6۵۴۵,۲۲۷,۲۰۴

1394۵۱۲,۸۸۰,۴۸۲3۰۲,۵۸۸,۵۱۹

1395۷۸۷۰۰33۸,۱۵3,۰۰۰

1396   ۴6۹۰۰۰۰۱,۷۴۹,6۵۸,۰۰۰

مرضیه محب رسول

اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین استان های مولد و صنعتی در کشور هر ساله شاهد صادرات بخش عمده ای از فوالد و محصوالت پتروشیمی ایران است. این مسئله را البته می توان از البه الی آمارهای ماهانه اداره گمرک اصفهان نیز 
دریافت؛  آماری که بنابر گفته مدیر کل گمرک اصفهان در سال های اخیر همواره در زمینه صادرات روندی رو به رشد داشته است و البته هر ماهه به صورت رسانه ای هم اعالم می شود. اگر چه این آمار به خودی خود می تواند قابل توجه و 
امیدوار کننده باشد؛ اما در مقابل اینکه این صادرات و آمار آن بر چه اساس و مبنایی اعالم می شود، محل بحث است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک اصفهان، صادرات از مبادی و گمرکات در استان همواره روندی افزایشی داشته 
است. هر چند این افزایش ها در برهه هایی بیشتر بازی با اعداد به نظر می رسد تا نموداری واقعی از باال رفتن ارزش های صادراتی کشور. این مسئله به خصوص در جدید ترین آمار ارائه شده از سوی گمرک اصفهان بیشتر به چشم می آید.

آمار چه می گوید؟
بنابر جدیدترین آماری که از سوی گمرک اصفهان ارائه شده است طی پنج ماهه اول امسال، صادرات از استان 
اصفهان به مقصد ۹3 کشور جهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن ۲۴ درصد و از حیث ارزش 
۵۰ درصد افزایش داشته است. بر اســاس جدولی که در زیر آمده است اما به جز در سال ۱3۹۴ در زمان دیگر 
افزایش قابل توجهی در میزان صادرات محصوالت از اصفهان صورت نگرفته است به خصوص آنکه معموال در آمار 
بر میزان ارزش و وزن کاالها تکیه می شود در حالیکه تعداد و نوع کاال ها نیز می تواند در ارزش واقعی صادرات 

اصفهان تعیین کننده باشد و در دو سال اخیر تعداد کاالهای صادراتی اصفهان هر ساله کاهش داشته است.

آهن و پتروشیمی همچنان در صدر
اگر چه صادرات و افزایش و کاهش آمار آن می تواند به خوبی بیانگر نوسانات اقتصادی در هر کشوری باشد؛ اما اینکه 
آمار صادراتی در اصفهان بنابر گفته مدیر کل گمرک اصفهان همواره روندی صعودی داشته باشد، محل بحث است 
که در این گزارش به آن پرداخته می شود. شاید بزرگ ترین نقطه ضعف آمار های صادراتی اصفهان مربوط به نوع 
کاالهایی است که از این استان خارج و صادر می شود، اینکه در نزدیک به  یک دهه اخیر آهن و فوالد، پتروشیمی و 
فرش جزو اساسی ترین کاالهای صادراتی از اصفهان بوده و این جایگاه  ها تا کنون تغییری نداشته مسئله ای است 
که به خوبی نشان می دهد در چند سال اخیر چطور سیطره صنایع آب بر و آالینده در استان اصفهان ادامه دار بوده 
و مسئوالن استانی تقریبا هیچ ایده و برنامه ای برای رشد سایر صنایع دانش بنیان نداشته و تالش به ثمر رسیده ای 
نیز در این زمینه انجام نداده اند. این موضوع در نهایت این روزها اصفهان را به یک شهر خشک و آلوده تبدیل کرده 
است. عالوه بر این بسیاری از صنایع معدنی و معادن در استان نیز ترخیص و صادرات کاالهای خود را از گمرکات 
جنوبی انجام می دهند؛ موضوعی که در این آمار البته حرف و حدیثی از آن نیست؛ اما بار بخش بزرگی از اقتصاد 
استان را به دوش می کشند هر چندکه چندان حمایت و دستگیری از آنها صورت نمی گیرد و البته در مقابل برخی 
از کاالهایی که تا چند سال پیش  به عنوان یکی از چند قلم کاالی صادراتی از آنها یاد می شد دیگر در این لیست 
وجود ندارند و چراغ بسیاری از صنایع آن در استان خاموش شده است. یکی از این کاالها مواد لبنی است که بنابر 
آمار گمرک د ر سال ۱3۹۵  این محصوالت در جایگاه چهارم پس از فرش و محصوالت پتروشیمی قرار داشته است؛ 

اما امروز دیگر خبری از صادرات این مواد و البته سودآوری چند برابری آنها نیست.

وزن یا ارزش؟ مسئله این است
بررسی آمار ارائه شده از سوی مسئوالن گمرک اصفهان نشــان می دهد که در سال جاری وضعیت صادراتی 
محصوالت در اصفهان چندان خوب نیســت. این مسئله البته با آنچه در مورد رشــد صادراتی مواد از گمرک 
اصفهان عنوان می شود، اندکی متفاوت است. بنابر آمار، عمده ترین کاالهای صادراتی از استان اصفهان، آهن 
آالت و فوالد به ارزش 3۴6 میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمی به ارزش ۱۷6 میلیون دالر و فرش به ارزش 
۹۲ میلیون دالر اســت در حالی که محصوالت صادراتی از نظر وزن و ارزش افزایش داشــته اســت؛ اما تنوع 
آن به شدت کاسته شــده و با توجه به نوع محصوالت صادراتی مثل آهن و فوالد و همچنین باال رفتن ارزش 
دالر نسبت به ریال در ســال جاری، به خوبی می توان فهمید که باال رفتن ارزش مواد صادراتی تنها به دلیل 
پایین بودن ارزش پول ملی و در مقابل باال بودن وزن صادرات به دلیل افزایش میزان مواد خام فوالدی و آهن 
آالت بوده است. سیاست صادراتی کشور در بخش فوالد و آهن آالت سال هاست با محوریت تولیدات استان 
 اصفهان به عنوان یکی از ابرقدرت های فوالدی منطقه و خاورمیانه  همراه است. در این عرصه همواره تولیدات

 شــرکت های مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن ســهم عمده مشــارکت ایران را در بازارهای جهانی به خود 
اختصاص داده اند.مســئله ای که در نهایت خبر از هدر رفت منابع خام نفتی و فوالدی ایران دارد. با این حال 
بازارهای سه گانه اصفهان که عمده محصوالت صادراتی آن را تشکیل می دهند، در سال ۹۷ همچنان از وضعیت 
چندان روشنی برخوردار نیستند، افزایش قیمت دالر ،زمزمه های بازگشت تحریم به بازارهای هدف صادراتی و 
افزایش قیمت تولید محصوالت صادراتی بار دیگر اصفهان را در یک پیچ تند تاریخی نشانده است، و این آزمونی 

سخت برای بازاری است که به مدد برجام نیمه جانی گرفته بود. 
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کمی خوشی در اوج ناخوشی!

پیشنهاد سردبیر:

کمی خوشی در اوج ناخوشی!
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز به کار کرد؛

سارا بهرامی

با صرف هزینه و تبلیغات زیاد، باالخره سی و یکمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان کار خود را در اصفهان آغاز کرد تا پروانه ها 
این بار با یک جشــن مردمی در آســمان اصفهان 
به پرواز درآینــد. در روزهایی که مردم به واســطه 
مشکالت معیشتی و فشارهای اقتصادی تحت فشار 
هستند، زاینده رود خشک شــده و بی آبی مردم را 
نگران کرده است، جشــنواره کودک و نوجوان که 
گفته می شود قرار است به صورت دائمی در اصفهان 
برگزار شــود، در دیار زاینده روِد خشک شده آغاز 
به کار کرد تا حداقل کــودکان و نوجوانان، پنج روز 

بهانه ای برای سرگرم شدن داشته باشند. 
شامگاه پنجشــنبه و با حضور جمعیتی  تقریبا زیاد 
در میدان امام حسین)ع( رسما مراسم آغازین سی 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان آغاز شد.
مراسمی که مسئوالن استانی میهمان آن بودند و به 

نوبت هم سخنانی کردند. 
پس از صحبت های مجری، »قــدرت ا... نوروزی« 

شهردار اصفهان روی ِسن رفت و گفت: مفهوم دقیق 
جشن، درکنار هم بودن، شادبودن و باهم بودن است 
و میزبان این جشــن مردم شریف اصفهان هستند؛ 
مردمی که در طول تاریخ همیشــه میزبانان خوبی 
برای همه بوده اند. همه ایــن کارها برای این انجام 
می گیرد که دریابیم چگونه می توان جهان بهتری 
برای کودکان و نوجوانان بســازیم. بچه ها بهترین 
و از همه مهم تر، به همراه آورنده صلح هســتند. به 
قول »رابیندرانات تاگور«تولد هربچه ای نشان از آن 
دارد که خداوند از نسل بشر ناامید نشده است. ما در 
اینجا برای شادی کودکان و فکرکردن به مشکالت و 

تخیالت آنها دور هم جمع شده ایم.
وی با اشاره به اینکه اصفهان مهد تفکر و تعقل هنر و 
صلح شناخته شده است، افزود: اصفهان دو سند برتر 
و افتخارآفرین دارد که دلیل محکمی برای برگزاری 
این جشن در اینجا به شمار می رود. نوروزی از همه 
دعوت کرد که برای شادی آفرینی هایی که این روزها 

مردم به آن نیاز دارند،کوشا باشند.
»محسن مهرعلیزاده«  استاندار اصفهان نیز سخنران 
بعدی بود که پشــت تریبون قرار گرفــت و افزود: 
اصفهان در کارنامه خود افتخارات زیادی در زمینه 

تاریخ و هنر دارد که یکی از برتریــن آنها، مبتکر و 
پیشنهاد دهنده برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه کودکان ســرمایه های اصلی 
این کشور هستند، افزود: ما می توانیم ظرفیت های 
فکری، اخالقی و اجتماعی و فرهنگی را تداوم داده 

و قدمی برای شادی کودکان و نوجوانان برداریم.
استاندار اصفهان با ابراز امیدواری برای درخشیدن 
سی و یکمین جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
گفت: امیدواریم کیفیت برگزاری به گونه ای باشد 
که اصفهان نیز مثل بسیاری از شــهرهای دنیا که 
به جشن های مختلف ســینمایی معروف هستند، 

شناخته شود.
»علیرضا رضادادی« دبیر ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجــوان نیز با اعالم آغاز 
رسمی این جشــنواره گفت: در دهه پنجم انقالب 
اسالمی و در دهه چهارم جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان، اصفهان به عنوان قطب سینمای 

کودک و نوجوان معرفی می شود.
رضاداد، یک روز قبل از آغاز جشنواره و در نشست 
خبری با خبرنگارن گفته بود که امســال مشــکل 

کمبود تعداد سالن ها با توجه به افتتاح پردیس های 
چهارباغ و سیتی سنتر حل شــد؛ همچنین ساعت 
اکــران برنامه ها بــه 16 تــا نهایتا یک بامــداد با 
برنامه ریزی صحیح و راس قرار دادن هویت فرهنگی 

جشنواره تغییر یافت.
دبیر جشنواره همچنین یکی از اهداف »جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان« در 
اصفهان را همراهی با رویکرد دولتی »تمرکز زدایی« 
دانســت و گفت: »همه اتفاقات نبایــد در پایتخت 
بیفتــد. ما ماموریــت شــهروندی و فرهنگی خود 
می دانیم تا با شــورآفرینی در شــهرها در توسعه 
عدالت اجتماعی سهیم باشیم و اتفاقات خوب قابل 
انتقال از پایتخت را به شهرستان ها ببریم و در این 
راه به دور از حواشــی، از هزینه های خود استان ها 

استفاده کنیم.«
همچنین »ســیدعباس صالحــی« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســالمی نیز پیامی به مناســبت آغاز به کار 
این جشــنواره صادر کرد که در قسمتی از این پیام 
آمده است: »]...[از رهگذر توجه به این سرمایه های 
پاک می تــوان زیباترین صحنه های آزادمنشــی، 
میهن پرستی، ایمان و دین باوری صادقانه و صلح و 

دوستی را در جهان فردا به تماشا نشست. کودکانی 
که می توانند بر دشــت ناامیدی ها بذر امید بکارند 
و گل نشــاط بچینند. کودکانی که صلح را به جای 
جنگ، دوستی را به جای دشمنی و عشق را به جای 
نفرت بنشانند و زندگی را معنایی دوباره ببخشند.

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 
عرصه ای برای تجلی این ارزش ها در دیار فرهنگ 
و هنر، اصفهان اســت. با قدردانی از همدلی و یاری 
بی دریغ دســت اندرکاران ســختکوش جشنواره و 
هنرمندان دغدغــه مند ســرزمینم، امیدوارم این 
رویداد بین المللی و ارزشمند سینمای ایران چشم 
اندازی برای فردای روشن تر و جهانی امن تر برای 
کودکان و عاری از خشونت و دشمنی برای همگان 

باشد.« 
الزم به ذکر است که کودکان زلزله زده سرپل ذهاب 
و همچنین دختران شین آبادی که چندسال پیش 
در حادثه تلخ انفجار بخاری در کالس درس سوختند 
از میهمانان ویژه مراسم افتتاحیه بودند.  فیلم های 
کــودکان و نوجوانان در ســه پردیس ســینمایی 
جهارباغ، سیتی سنتر به روی پرده نقره ای می رود 
و سینما فلسطین بزرگداشت ها را میزبانی می کند.

 جزئیاتی جدید از وام
 ۲۰ میلیونی خبرنگاران

معاون امــور مطبوعاتی وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، جزئیــات جدیدی 
از تســهیالت ۲۰ میلیــون تومانی را به 

خبرنگاران  اعالم کرد.
»محمد سلطانی فر« گفت: تفاهم نامه ای 
با یک بانک در این رابطه منعقد شــده و 
ما هم در معاونت مطبوعاتی، کمیته سه 
نفره ای تشــکیل داده ایم کــه به محض 
عودت متن تفاهم نامه از بانک به وزارتخانه 
و در واقع آغاز روند اجرایی آن، این کمیته 
کار تشخیص صالحیت خبرنگاران را برای 
تخصیص وام و اینکه به کدام خبرنگاران 
چه مقدار وام تعلق بگیرد، شروع می کند.

به گفته وی، سقف تســهیالت یادشده 
که به صورت قرض الحســنه و با ســود 
کارمزد 4درصد پرداخت می شود، برای 
هر خبرنگار ۲۰ میلیون تومان است و البته 
اعتبار تخصیص یافته هم نامحدود نیست 
و به همین خاطر فرآیندی برای بررسی 
وضعیت فعالیت خبرنگاران متقاضی در 
نظر گرفته شده و پس از طی این فرآیند، 
همه یا بخشی از تســهیالت یادشده به 
متقاضیان داده خواهد شــد؛ مکانیسم 
بررســی صالحیت های مورد اشاره هم 
به زودی از ســوی معاونــت مطبوعاتی 
اعالم خواهد شد. معاون امور مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی همچنین در مورد وام دیگری 
که گفته شده است سقف آن 1۷۰ میلیون 
تومان است و به اهالی رسانه تعلق خواهد 
گرفت، افزود: این پیشــنهاد هم از جانب 
همین بانک مطرح شد و ما هم در بادی 
امر از آن اســتقبال کردیم اما بانک اعالم 
کرد که 1۵۰ میلیون تومان آن را از سهم 
وزارت ارشاد می گیرد و سهم خودش را 
۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته اســت؛ 
ضمن اینکه در شرایطی بسیار ویژه، داده 
خواهد شــد. جزئیات این تسهیالت هم 

بعدا اعالم می شود.

مفاد آراء
6/123 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر با آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت بادرود، تصرفات مالكانه متقاضيان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسليم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. همچنين 

صدور  سند مالكيت  مانع مراجعه معترضين به محاکم قانونی نخواهد بود .
1- برابر راي شــماره 139760302022000221 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علی محمدی بادی 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 60 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 280.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302022000222 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ثریا قربيان بادی فرزند 
علی بشماره شناســنامه 12 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 280.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
3- برابر راي شــماره 139760302022000223 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شمسی خانم 
نظریان فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 120 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 160.65 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
4- برابر راي شــماره 139760302022000224 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير حسين نظریان 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4321 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
158.9 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
5- برابر راي شــماره 139760302022000225 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاي روح اله متينی 
فرزند نوراله بشماره شناسنامه 171 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
207.55 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
6- برابر راي شــماره 139760302022000226 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حوری خانم خزاعی 
بادی فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 29 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 137.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139760302022000227 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبداله نرجســی فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 82 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
139.79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139760302022000228 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم پری جانی بادی فرزند 
احمد علی بشماره شناسنامه 119 صادره از نطنز در دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 245.79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
9- برابر راي شــماره 139760302022000229 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضا صولتيان 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 249 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
242.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
10- برابر راي شــماره 139760302022000230 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی عالفيان 
بادی فرزند حسين بشماره شناســنامه 103 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مســاحت 240.9 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
11- برابر راي شــماره 139760302022000231 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي رحمت آقاجانی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 76 صادره از نطنز در چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مســاحت 245.79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
12- برابر راي شــماره 139760302022000232 مورخ 97/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم بتول رضائی بادی 
فرزند محمد حسين بشماره شناســنامه 173 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 231.3 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی 

محققی محرز گردیده است.
13- برابر راي اصالحی شماره 139760302022000233 مورخ 97/05/25 )رای سابق 
شماره 139660302022000026 مورخ 1396/03/30( هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بادرود تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حســن شاهرخی فرزند جواد 
بشماره شناســنامه 3448 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 277 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خير آباد نو بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10   

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/06/25   
م الف: 234073 سيد مجتبی موسی کاظمی محمدی کفيل اداره ثبت اسناد و امالک 

بادرود

اخطار اجرایی
6/124 مشخصات محكوم عليه : کامران هزاریان، نام پدر: کوروش شغل:آزاد  نشانی محل 
اقامت: مجهول المكان، مشخصات محكوم له: علی رحمن بيدگلی، نشانی محل اقامت : 
بيدگل-خ امام خمينی-پشت بانک ملی جنب امامزاده هادی، محكوم به : به موجب رای 
شــماره 327 تاریخ 97/3/27 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرســتان آران و بيدگل که 
قطعيت یافته است محكوم عليه محكوم اســت به : پرداخت مبلغ یكصدو بيست و هشت 
ميليون  در وجه یک فقره چک به شماره 308587 مورخ 96/10/10عهده بانک پاسارگاد 
شهرکرد  بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک  و هزینه دادرسی 
دو ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزارریال و هزینه نشر آگهی طبق فاکتور در حق آقای 
رحمن بيدگلی .رای صادره غيابی است هزینه اجرا نيم عشر دولتی به عهده محكوم عليه 
است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجرایيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرایيه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 233014 قاضی 

شعبه سوم شورای حل اختالف کاشان )223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/125 آقای اميرحســين چاووشــيان دارای شناسنامه شماره 67 به شــرح دادخواست 
به کالســه 4/149/97   از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنين 
توضيح داده که شــادروان جميله خانم ســيدعلوی نوش آبادی فرزند آقاسليمان  متولد 
1398/11/20 بشناسنامه 1427 در تاریخ 1328/3/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای سيد ميرزا جالل زادگان فرزند 
سيدجالل به شماره شناسنامه 20937 عنوان همســر 2- طيبه خانم جالل زادگان فرزند 
 آقاسيد ميرزا به شــماره شناســنامه 8 به عنوان دخترمرحومه دارای همسر و فرزند دختر 
می باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصيتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشــر  نخســتين آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
م الف: 218103 رئيس شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل 

)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/47 شــماره دادنامه : 9709973620100824  تاریخ تنظيم : 1397/05/27 شــماره 
پرونده : 9709983620100034  شماره بایگانی شعبه : 970046 دادنامه: پرونده کالسه 
9709983620100034 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و 
بيدگل تصميم نهایی شماره 9709973620100824 خواهان ها: 1.آقای ماشاله شكاری 
آرانی فرزند آقاجعفر به نشانی اصفهان-آران و بيدگل-ميدان سپاه-خ مالمحمد-روبروی 
شــهرداری 2.آقای علی محمد رجبيان بيدگلی فرزند حسن به نشــانی استان اصفهان-

شهرستان آران و بيدگل-شهر آران و بيدگل-خ سليمان صباحی-روبروی لبنيات نوری، 
خوانده :  خانم آزاده روستائی فرزند محمد به نشانی اصفهان- آران و بيدگل-بلوارعاملی-ک 
اندیشه 19-جنب مسجد فاطمه زهرا-منزل مصطفی بانویی، خواسته ها : 1.مطالبه وجه 
بابت..... 2.مطالبه خسارت تاخير تادیه، با عنایت به محتویات پرونده ختم رسيدگی اعالم 
و به شرح اتی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان: 
1-علی محمد رجبيان بيدگلی فرزند حسن و 2-ماشــااله شكاری آرانی فرزند آقا جعفر به 
طرفيت خانم آزاده روستایی فرزند محمد به خواســته مطالبه مبلغ 292797606 ریال به 
انضمام خســارت تاخير تادیه و نيز خسارت ناشی از دادرســی بدین تو ضيح که ماحصل 
اظهارات خواهانها آنست که نامبردگان ضامن وام دریافتی توسط خوانده گردیده و با عدم 
کارسازی و پرداخت وام توسط خانم ازاده روستایی ناچارا خواهانها اقدام به تسویه نموده و 
مبلغ خواسته را بالمناصفه به بانک ملی ایران پرداخت کرده اند، فلذا خواسته به شرح  فوق  
مطرح ساخته اند.خوانده عليرغم ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال 
دعوی مطروحه به عمل نياورده است. حال با عنایت به محتویات پرونده من جمله تصویر 
مصدق گواهی بانک در خصوص پرداخت مبلغ وام و پاسخ اســتعالم شماره 970310 - 
95/5/17 به  بانک ملی ایران که حكایت از صحت اظهارات و ادعای خواهانها دارد و نظر 
به اینكه در عرف مرســوم در خصوص ضمانت وامهای بانكی هم اصل و هم ظاهر عدم 
قصد تبرع از سوی ضامن می باشد و برابر ماده 709 از قانون مدنی ضامن پس از پرداخت 
دین حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشــت فلذا دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به 
صحت و پذیرش دانسته و به اســتناد ماده مرقوم و مواد 198 و 515 و 522 از قانون آیين 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خانم آزاده روستایی 
به پرداخت ميبلغ 292797606 ریال و نيز خسارت تاخير تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت زمان اجرای حكم و وصول محكوم به طبق نرخ تورم و شــاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی )که  حين االجرا تعيين و محاســبه خواهد شد.( و نيز هزینه دادرسی به مبلغ 
8313000 ریال در تمام موارد بالمناصفه در حق خواهانها صادر و اعالم نماید.  رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  و پس  از مضی مهلت 
واخواهی طی مدت بيست روز  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:233019  مهدی صدوقی دادرس شعبه اول  دادگاه عمومی 

حقوقی آران و بيدگل )463 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

126/ 6 شــماره دادنامه : 9609973620200906 تاریخ تنظيم : 1396/06/29 شــماره 
پرونده : 9609983620200088 شماره بایگانی شعبه : 960088 دادنامه: خواهان : اداره 
منابع طبيعی آران و بيدگل با نمایندگی آقای رضا شفيعی فرزند احمد به نشانی اصفهان-

آران و بيدگل-سایت اداری، خوانده : آقای سيف اله دلشــاد فرزند علی اکبر ، خواسته ها: 
1.قلع و قمح مستحدثات 2. خلع ید 3.مطالبه خسارت، دادگاه با توجه به  محتویات پرونده 
 ختم رســيدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص داد خواست تقدیمی اداره منابع طبيعی و آبخيزداری آران 
و بيدگل به طرفيت آقای سيف اله دلشاد، به خواسته ))1- خلع ید از ميزان 8000 مترمربع 
ازاراضی ملی پالک 362 فرعی از 2876 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
2- قلع و قمع اعيانی مستحدثه در اراضی تصرفی 3- مطالبه خسارت وارده به مراتع ملی 
به مبلغ ده ميليون ریال 4- مطالبه حق الزحمه کارشــناس ثبتی به مبلغ سه ميليون ریال 
5- مطالبه خسارات ناشی از دادرسی(( با این توضيح که پس از طرح شكایت کيفری خواهان 
عليه خوانده دائر بر »تصرف عدوانی« و طی روند رسيدگی و جلب نظر کارشناسی که ميزان 
تصرفات خوانده به مساحت 6960 مترمربع اعالم شده و احراز مالكيت خواهان نسبت به 
ملک متنازع فيه، خوانده به دليل عدم احراز سوءنيت تبرئه گردیده.اینک خواهان به موجب 
دعوی حاضر، متقاضی خلع ید خوانده و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده و محكوميت وی 
به پرداخت وجهی که بابت هزینه کارشناسی توســط خواهان در پرونده کيفری پرداخت 
شده و همچنين خسارت وارده  به منابع طبيعی ناشــی از فعل خوانده می باشد. خوانده از 
حضور در جلسه رسيدگی امتناع ورزیده و به نحو دیگری نيز دفاعی به عمل نياورده و نظریه 
کارشناسی مستند دعوی که مصون از تعرض مانده ، مبين تصرفات خوانده در ملک مورد 
تملک خواهان از طریق تسطيح و غرس اشجار می باشد. بنابراین دعوی مطروحه را تا ميزان 
تصرفات مورد تایيد کارشناس واردو نسبت به مازاد آن غيروارد دانسته مستندا به مواد 197 
و 198 -502-519 قانون آیين دادرسی مدنی و ماده 308 و 311 قانون مدنی، اوال حكم 
به خلع ید از ملک مورد اختالف به شرح نظریه کارشناسی به ميزان مورد تصرف خوانده و 
قلع و قمح مستحدثات توسط خوانده و به محكوميت خوانده به پرداخت سه ميليون ریال به 
عنوان هزینه کارشناسی پرونده استنادی و به پرداخت مبلغ هشت ميليون و هفتصدو پنجاه 
و پنج هزارو ششصد و هشتاد ریال به عنوان خســارت وارده به منابع طبيعی و به پرداخت 
حق الوکاله نماینده حقوقی خواهان معادل نصف حق الوکاله وکالی دادگســتری مطابق 
تعرفه و به پرداخت مبلغ دویســت و پنج هزار ریال بابت تمبرهای الصاقی در حق خواهان 
و به پرداخت هزینه دادرســی- با توجه به معافيت خواهان از پرداخت آن- در حق دولت و 
ثانيا: دررابطه با خواســته های خواهان مازاد بر ميزان موضوع محكوميت حكم به بطالن 
دعوی، صادر و اعالم می گردد.رای صادره غيابی و ظرف مهلت  بيســت روز پس از  ابالغ 
قابل وا خواهی در همين شــعبه و سپس ظرف مهلت بيســت روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکــم  محتــرم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. م الــف : 231196 
 اميرحســين رزاقی رئيس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بيدگل  )525 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/128 شماره ابالغنامه: 9710103620803571 شماره پرونده: 9609983621700642 
شماره بایگانی شعبه: 970624 بدینوسيله به آقای سيد شــهاب یوسفی فرزند حامد مراد 
فعال مجهول المكان به اتهام 1- جعل امضای ذیل چک 2- اســتفاده از ســند مجعول 
3- کالهبرداری موضوع شــكایت اصغر رحيم نيای فرزند اسداله ابالغ می گردد در مورخ 
1397/07/21 ساعت 9 جهت رسيدگی در پرونده کالســه 970624 شعبه 101 عمومی 
جزایی شهرستان آران و بيدگل حاضر شــوید، در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 234007 عليرضا ارشدی رئيس شعبه 101 دادگاه کيفری 2 شهر 

آران و بيدگل)92 کلمه، 1 کادر(
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 ارسال دعوت نامه مراسم رونمایی از آیفون 
2018 در شهریور

پیشنهاد سردبیر:

۲۵ فعالیت محتوایی فضای مجازی برای اربعین آماده شد
دســتیار وزیر ارتباطات گفت: برای فرهنگ ســازی در حوزه اربعیــن ۲۵ فعالیت 

محتوایی در فضای مجازی آماده شده است.
»فرزاد نجات نیا« با اشاره به برنامه ریزی ها برای ارتقای فرهنگی مراسم اربعین در 
وزارت ارتباطات، اظهار داشت: در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون درباره 
آگاهی بخشی به زائران، پنج جلسه برگزار شده و برای برگزاری این مراسم تمهیداتی 
اندیشیده شده است. نجات نیا با بیان اینکه یکی از مشکالت زائران، برقراری ارتباط 
تلفنی است خاطرنشــان کرد: با اپراتورها برای رفع این معضل در تعامل هستیم تا 
با فراهم کردن زیرســاخت های ارتباطی از طریق تعامل بــا اپراتورهای عراقی این 
خدمات را به زائران ارائه دهیم. دســتیار وزیر ارتباطــات در امور ارتباطات مردمی 
افزود: تاکنون ۲۵ فعالیت محتوایی آماده و برای جریان سازی فرهنگ اربعین انجام 
شده است. در ادامه »سهراب آغ بیات« دبیر کمیته مناسبات ویژه وزارت ارتباطات 
نیز با اشاره به تشــکیل کمیته ای در وزارت ارتباطات برای اپراتورهای سیار و ثابت 
گفت: برای تامین زیرساخت های ارتباطی و خدمت رســانی به زائران با اپراتورها 
مرتبط هســتیم و موضوعات ارتباطی را از طریق کار جمعــی پیگیری می کنیم. 
ایجاد دستگاه های ATM در مســیر راه زائران توسط بانک عامل وزارت ارتباطات و 
 دائرکردن دفاتر پستی سیار در نقاط مرزی، از دیگر برنامه های اعالم شده توسط این 

کمیته است.

گجت های پوشــیدنی، قطعات یا اشیای الکترونیکی 
خاصی هستند که به شــیوه های مختلف با کاربر در ارتباط 
خواهند بود و عموما اهدافی مثل ردیابی وضعیت جسمانی یا 
فعالیت هــای کاربر را به همــراه دارنــد. در مطلب پیش رو 
می خواهیم 10 نمونه از این گجت های پوشــیدنی را که برای 

ردیابی سالمت کاربر طراحی شده  اند، معرفی کنیم.
CarePredict Tempo گجت

گجــت CarePredict Tempo می توانــد یکــی از جالب تریــن 
گجت های پوشــیدنی فعلی محسوب شــود که امکان ردیابی وضعیت 
جسمانی و حتی کنترل برخی از اقدامات ســالمندان را فراهم می کند. 
این گجت در اصل یک مچ بند اســت و در مچ دست فرد سالمند متصل 

می شود. 
بخش عجیب این گجت کجاســت؟ بخش عجیب این گجت مربوط به 
نحوه عملکرد آن و اطالعاتی می شود که در اختیارتان قرار می دهد! این 
گجت به صورت خیلی عجیب و جالب الگوهای حرکتی ســالمندان در 
زندگی روزمره را ردیابی می کند و اطالعاتی مثل مسیرهایی که آنها در 
خانه طی کرده اند، میزان توقف آنها در هر اتاق، مقدار خوابی که داشته اند 
و خیلی اطالعات دیگر را زیر ذره بین قرار می دهد. مجموعه این اطالعات 
پس از جمــع آوری مورد آنالیز قرار می گیرند و در شــرایط خاص پیش 
از وقوع هرگونه حادثه ای، به اعضای خانواده یا پرســتار سالمند هشدار 
می دهد. کارایی این گجت بسیار دقیق و حساب شده انجام می شود؛ این 
مسئله سبب شده تا CarePredict Tempo در لیست جالب ترین 

گجت های پوشیدنی مرتبط با سالمت جا داشته باشد.
The Lumo Lift گجت

نشستن صحیح در حین کار کردن با کامپیوتر و غیره یکی از موضوعاتی 
اســت که باید به آن توجه ویژه ای داشــت. بهترین راه برای جلوگیری 
 از نشستن نادرســت روی صندلی و در حین انجام کار چیست؟ گجت

 The Lumo Lift می تواند نقش یک یادآور برای نشســتن صحیح 
را ایفا کند. این گجت مثل یک سنجاق کوچک است که کافیست روی 
لباس شما وصل شود. بدین ترتیب وضعیت ایستادن و نشستن را ردیابی 
می کند و هر زمان که به صورت صحیح ننشسته باشید، با ویبره یا هشدار 
لرزشی به شما اطالع رسانی می کند که وضعیت خود را تغییر دهید. ضمنا 
این گجت قابلیت سینک شدن با گوشی را هم دارد و می تواند در پایان 
روز، مجموع ساعاتی که در حالت صحیح ایستاده یا نشسته بودید را در 
مقابل با مجموع ساعاتی که در حالت ناصحیح قرار داشتید، نمایش دهد.

The TZOA گجت
آلودگی هوا یکی از دالیل مرگ زودهنگام در بسیاری از افراد است. طبق 
آمار سازمان جهانی سالمت هرســال بیش از هفت میلیون نفر به دلیل 
آلودگی هوا دچار مرگ زودهنگام می شــوند. حــال تصور کنید گجتی 

وجود داشته باشــد که بتواند میزان 
آلودگی هوا را سنجیده و میزان خطر 
تنفس در آن هوا برای انسان را گزارش 
دهــد. گجــت The TZOA دقیقا 
همین کار را انجام می دهد. این گجت 
اندازه نســبتا کوچکی دارد و می توان 
آن را به کیف پول یا لباس خود نصب 
کرد. این گجت به طور دائمی وضعیت 
هوا را بررسی کرده و اطالعات جامعی 
در رابطه با میزان ســالمت هوا، دما، 

رطوبت، فشار جو و حتی اشعه UV خورشید را ارائه می کند. این گجت 
از طریق بلوتوث با گوشی شما در ارتباط خواهد بود و می تواند در شرایط 
خاص از طریق گوشی برای شما هشدار ارســال کند تا در هوای ناپاک 
و آلوده تنفس نکنید یا حداقل از ماســک برای تنفس کردن در این هوا 

استفاده به عمل آورید. 
)Smart Contact Lenses( لنزهای هوشمند

لنزهای هوشمند یا Smart Contact Lenses گجت هایی هستند 
که از نظر ظاهر کامال مشابه با لنزهای طبی و کنونی موجود در بازار به 
شــمار می روند و افراد زیادی از آنها به عنوان جایگزین عینک استفاده 
می کنند. کارایی این لنزها نسبت به لنزهای طبی کامال متفاوت است، 
چون این لنزها قابلیت ردیابی وضعیت جســمانی و خیلی از معیارهای 

سالمت کاربر را هم به همراه خواهند داشت.
 در سال ۲014 شرکت گوگل طی یک همکاری جالب با کمپانی اروپایی 
»نوارتیس« اعالم کرد که در پی طراحی لنزهای هوشمند خواهد بود و 

تا به امروز توانسته پیشرفت های الزم را هم در این زمینه کسب کند. 
یکی از جالــب ترین ویژگی های لنزهای هوشــمند مربــوط به امکان 
اندازه گیــری لحظه ای میزان قنــد خون کاربر و ارائــه اطالعات آن در 
گوشی وی می شود. جالب است بدانید که گوگل در تالش است در آینده 
یک قابلیت جالب دیگر را هم به لنزهای هوشمند خود اضافه کند. این 

قابلیت مربوط به امکان بزرگنمایی یا 
اصطالحا زوم کــردن در بخش های 
خاصی از منظره پیــش روی کاربر 

می شود.
گجت لباس های ضدتشعشع

مطالعات زیادی در مورد مضر بودن 
تشعشــعات ارتباطی گوشــی های 
موبایل برای انسان به عمل آمده، اما 
تقریبا در تمام آن ها نتیجه مشابهی 
به ثبت رسیده اســت: تشعشعات 
ارتباطی تلفن همراه هیچ خطری برای انســان ندارند! اما با این حال 
خیلی از افراد نگرانی هایی در رابطه با این موضوع داشته و تمایل دارند 
که همیشه جوانب احتیاط را رعایت کنند. برای این دسته از افراد لباس 
های ضد تشعشع بسیار مناسب خواهد بود. این لباس ها در فرم های 
مختلف از لباس زیر گرفته تا شــلوار و غیره طراحی و تولید شده اند و 

قابل استفاده هستند
)Smart Dentures( دندان مصنوعی هوشمند

یکی از دردسرهای دندان ســازی، کیپ کردن و راحت نشستن دندان 
روی فک فرد  است که وظیفه کنترل و تصحیح آن بر عهده متخصص 
پروتز اســت. متخصص پروتز چگونه می تواند دقیقا وضعیت عملکرد 
دندان مصنوعی و نشستن آن روی فک بیمار را ردیابی کند؟ اینجاست 
که دندان مصنوعی ساخته شــده توسط محققان دانشــگاه فلوریدا 
می تواند بسیار کاربردی عمل کند. این دندان هوشمند به طور دقیق 
فشــارها و اصطکاک های داخل دهان فرد را ردیابی کرده و اطالعات 
مربوط به آن را برای متخصص پروتز ارســال می کنــد. بدین ترتیب 
وی می تواند بهترین اطالعات ممکن را برای بهینه ســازی و طراحی 
دندان مصنوعی در فک فرد مورد نظر در اختیار داشــته باشــد. بدون 
تردید دندان مصنوعی هوشمند، یکی دیگر از جالب ترین گجت های 

پوشیدنی مرتبط با سالمت کاربر است.

جالب ترین گجت های پوشیدنی در حوزه سالمت انفرادی
با مسئوالن

تازه ها

سریع ترین و مقاوم ترین کارت حافظه SD رونمایی شد
»سونی« از جدیدترین دستاورد خود در بخش حافظه های ذخیره سازی رونمایی 
کرد. کارت های حافظه  SD و UHS-II ســری TOUGH  سونی برای آن دسته از 
عکاسانی مناسب است که به دنبال استفاده از ســریع ترین نمونه های دنیا در کنار 
حفظ و نگهداری محتوای خود در شرایط مختلف و حتی خارج از دوربین عکاسی 
هستند. کارت های حافظه  ســری SF-G سونی در کنار ســرعت نوشتن تا ۲۹۹ 
مگابایت بر ثانیه و خواندن تا ۳۰۰ مگابایت بر ثانیه، با اســتفاده از مواد خاص، در 
برابر ۱۸ کیلو گرم فشار مقاوم هســتند و به گفته  مدیران سونی در برابر سقوط از 
ارتفاع پنج متــری نیز کامال مصون خواهند بود. ایــن کارت های حافظه همچنین 
از اســتاندارد مقاومت در برابر نفوذ مایعات IPX8 و نفوذ گــرد و غبار IP6X بهره 

می برنــد. کارت هــای حافظه  
 TOUGH ســری SF-G
 ســونی در ظرفیت هــای
 ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت 
از ابتدای آبان ماه به فروش 

خواهند رسید.

 وزیر ارتباطات با حضور در تلویزیون 
آب پاکی را روی دست خریداران موبایل ریخت

»آذری جهرمی« وزیر ارتباطات، شب جمعه حدود 4۵ دقیقه مهمان برنامه »تیترامشب« 
شبکه خبر بود؛ اما این زمان به بیان کارنامه یک سال گذشته وزارت ارتباطات و پاسخ به 
سواالتی تکراری گذشت. مجری برنامه که انتظار داشت جهرمی افشاگری های مهمی 
داشته باشد، جز چند پرسش تکراری، سوال مشخصی برای پیشبرد مصاحبه اش نداشت؛ 
اما وزیر ارتباطات تصمیم گرفت در مورد فرآیندهای فسادآور، امضاهای طالیی و چرایی 
عدم پیشرفت دولت الکترونیکی افشاگری نکند و بگوید که یکشنبه آینده به این منظور 
به رسانه ملی می آید. وزیر ارتباطات اعالم کرد که طرح رجیستری باعث گرانی موبایل 
نشده است و البته آب پاکی را هم روی دست خریداران ریخت و گفت: موبایل به قیمت 
گذشته برنمی گردد چون ارز باید با قیمت حدود ۸ هزار تومان تامین شود. البته او وعده 
داد که با ترخیص ۷00 هزار موبایل از گمرک، حباب ناشی از کمبود کاال از بین خواهد 
رفت. آذری جهرمی تعداد کاربران فعال در پیام رسان های داخلی را نیز 10 میلیون نفر 
اعالم کرد و درخصوص چرایی ادامه فعالیت تلگرام طالیی و هاتگرام گفت: »پس از فیلتر 
شدن تلگرام تصمیمی که در مرکز ملی فضای مجازی گرفته شد این بود که پوسته هایی 
در داخل وجود داشته باشد؛ چون 4۵ میلیون کاربر وجود داشت و پیام رسان های داخلی 
ظرفیت 1۵ میلیون کاربر داشتند. مسئول هماهنگی این حوزه مرکز ملی فضای مجازی 

است و باید در رابطه با آن تصمیم گیری کند.«

بلندگویی که با غلتیدن روی زمین صوت را تنظیم می کند
بلندگویی دایره شکل با قطر ۵0/۲ ســانتی متر ساخته شده است که با غلتاندن آن 
روی زمین می توان صوت را تنظیم کرد. نمایشــگاه IFA در برلین کار خود را آغاز 
کرده است و بلندگوهای هوشمند و بی ســیم  یکی از مهم ترین گجت هایی بودند 
که در روز نخست آن رونمایی شدند. شــرکت های Bang&Olfsen و بوزه هر دو 
از سیستم های بلندگویی جدید رونمایی کردند. شرکت Bang&Olfsen از یک 
بلندگوی دایره شکل بزرگ رونمایی کرد که برای تنظیم صوت می توان آن را به جلو 
و عقب غلتاند. قیمت این بلندگوی جالب ۲۹۰۰ پوند اعالم شــده است. بلندگوی 
مذکور Beosound Edge نام دارد و می توان آن را روی زمین قرار داد یا به دیوار 
نصب کرد. اما هنگامی که بلندگو روی زمین است می توان با غلتاندن در هر جهت 

آن را کنترل کند. قطــر این بلندگو 
۵0/۲ و ضخامت آن ۱۳ سانتی متر 
اســت.این دســتگاه یک بلندگوی 
بی سیم است و به وسیله بلوتوث ۴/۲ 
یا ۸۰۲/۱۱ac به دستگاه های دیگر 
متصل می شــود. همچنیــن دارای 
پورت Ethernet است تا با سیم به 

اینترنت متصل شود.

  عکس روز

این روکش غذا را می توانید بخورید
روکشی از پروتئین شیر برای مواد غذایی ساخته شــده که خوراکی است . این روکش از 
پروتئین شیر تهیه می شود و یک ماده ضد اکسیژن قدرتمند است. روکش مذکور که توسط 

USDA ساخته شده است، از خراب شدن مواد غذایی جلوگیری می کند. 

خبر 

 نخستین استعفای 
یک کارآموز ناسا در ۵۰ سال اخیر

برای نخستین بار طی ۵0 سال گذشته یکی از کارآموزان ناسا 
استعفا کرد. »راب کولین« در بین تمرین دوساله خود استعفا 
کرده است. »برندی دین« سخنگوی ناسا در این  باره می گوید: 
کولین به دالیل شخصی استعفا کرده که طبق قانون نمی تواند 
از آن صحبت کند. کولین یکی از 1۲ فضانوردی بود که تابستان 
گذشته از بین 1۸۳00 درخواست کننده برای این شغل انتخاب 
شده بود. او در زمان انتخاب برای کارآموزی ناسا به عنوان یکی از 
مدیران ارشد اسپیس ایکس فعالیت می کرد و امیدوار بود همراه 
فضاپیمایی که طراحی کرده، به فضا سفر کند. آخرین بار در سال 

1۹۶۸ میالدی یکی از فضانوردان از سمت خود استعفا کرد.

 سهم زبان فارسی در »وب« 
از عربی و چینی پیشی گرفت

رییس ســازمان فناوری اطالعــات ایران گفت: ســهم زبان 
فارسی در فضای وب از زبان های عربی و چینی پیشی گرفته 
است.»رســول ســرائیان« اظهار کرد: ســال گذشته، حدود 
1/۲درصد از کل صفحات وب دنیا مختص زبان فارســی بود 
که این عدد امسال به ۲درصد افزایش یافته؛ به طوری که در این 
حوزه، زبان فارســی از زبان عربی و چینی پیشی گرفته است.

رییس ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به صعود ۳۸ پله ای 
شاخص مشــارکت الکترونیکی ایران در ارزیابی های سازمان 
ملل، گفت: در حوزه دولــت الکترونیک مفهوم جدیدی تحت 
عنوان دولت هوشمند در حال شکل گیری است. وی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 1۸00 خدمت دستگاه های اجرایی احصا 
و شناسنامه دار شده اند، افزود: یکی از شاخص های مورد ارزیابی 
سازمان ملل، شاخص مشارکت الکترونیکی است؛ به این معنا 
که چه میزان مردم در توســعه دولت الکترونیکی مشارکت، 
تمایل و انگیزه دارند که ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی، 
۳۸ پله صعود کرده و این بیانگر میزان تمایل مردم به استفاده 

و توسعه خدمات الکترونیکی است.

 آپدیت جدید اینستاگرام 
راه نفوذ را بر هکرها می بندد

پس از گزارش های متعددی که درباره اکانت های هک شــده به 
اینستاگرام رسید، در آپدیت اینستاگرام نسخه ۶0 ، شاهد افزوده 
شدن قابلیت های امنیتی جدیدی هستیم تا از تکرار هک شدن 
اکانت کاربران این اپلیکیشن جلوگیری شود. درباره ویژگی جدید 
اینســتاگرام باید اشــاره کرد که اطالعاتی درباره اکانت به کاربر 
می دهد؛ به این صورت که با لمس سه نقطه در گوشه باالیی سمت 
راســت و گزینه About This Account کــه حاال روی تمام 
پروفایل ها قابل مشاهده است، می توانید اطالعاتی همچون تاریخ 
ثبت نام در اینستاگرام، کشــوری که در آن اکانت ساخته شده، 

تغییرات نام کاربری و تبلیغات آن پیج را مشاهده کنید.

ارسال دعوت نامه مراسم رونمایی از آیفون ۲018 درشهریور
شرکت »اپل« امروز به طور رسمی دعوت نامه  مراسم رونمایی از سه مدل آیفون ۲01۸ 
در ۲1 شهریور را برای رسانه ها و مطبوعات ارسال کرد. همانند سال گذشته اپل در سالن 
گردهمایی »اســتیو جابز« در مقر اپل پارک واقع در کوپرتینو میزبان شرکت کنندگان 
اصحاب رسانه خواهد بود. این دومین رویدادی است که اپل در سالن گردهمایی استیو 
جابز برگزار می کند. زمان برگزاری مراســم یاد شده هم مشابه با سال پیش راس ساعت 
10 صبح به وقــت محلی )۲1:۳0 به وقــت تهران( خواهدبود. اپل طبق ســنت دیرین 
خود هم زمان با مراســم معارفه  آیفون جدید خود، نسخه  نهایی و عمومی سیستم عامل 
macOS Mojave، iOS 12 ،watchOS 5 و tvOS 12 را منتشــر خواهد 

کرد. کوپرتینونشین ها در رویداد کنفرانس ویژه  توسعه  دهندگان 
WWDC 2018 از نسخه  جدید سیستم های عامل  خود رونمایی 

کردند که تاکنون فقط نسخه  بتای آنها در دسترس بوده است.
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سمیرم با چالش جدی کم آبی 
مواجه است

مدیر امور آب و فاضالب شهری  سمیرم
سمیرم با بیان اینکه 70 درصد آب آشامیدنی این 
شهرستان از چشمه ها و 30 درصد از چاه ها تامین 
می شود، گفت : ادامه خشکسالی ها بر میزان دبی 

آب آنها تاثیر منفی گذاشته است.
»فرود نصیری« تامین آب آشــامیدنی را اولویت 
این نهاد برشمرد و افزود : ادامه خشکسالی ها در 
یک دهه اخیر به ویژه از دو ســال گذشته، معضل 
 کم آبــی در این شهرســتان را دو چنــدان کرده

 است. 
وی اظهارداشت : برف، منبع اصلی تامین آب این 
منطقه سردسیر استان ســمنان است که به علت 
نباریدن آن در ســال های اخیر، بر میزان آبدهی 
چشمه ها اثر منفی داشته است. وی خاطرنشان 
کرد : به عنوان مثال اکنون دو حلقه از چهار حلقه 
چاه مدیریت بحران منطقه ســمیرم در محدوده 
بخش وردشت این شهرستان، آب ندارند و خشک 

شدند.
 نصیری تاکید کرد: این چهار حلقه چاه حدود 9 
سال قبل به منظور تامین آب در مواقع بحرانی حفر 
شد که امروز دو حلقه از مجموع آنها خشک شدند. 
وی ادامه داد: دو حلقه چــاه موجود نیز با کاهش 
میزان آبدهی روبه رو هســتند و فقط آب مصرفی 
چند روســتای کوچک اطراف خود را تامین می 
کنند. به گفته وی، سه چشمه منطقه عزیزخان، 
چارمور و حسین آباد به عنوان منابع آب آشامیدنی 
سمیرم به علت نبود ذخیره برف زمستانی در این 

روزهای گرم تابستان به شدت کم آب شدند. 
مدیر امور آب و فاضالب شــهری سمیرم تصریح 
کرد: ادامه خشکسالی ها باعث افت فشار آب در دو 
شهر سمیرم و ُکمه شد به طوری که اهالی برخی از 
مناطق با قطعی و جیره بندی آب مواجه می شوند. 

رییس اداره تبلیغات اسالمی مبارکه خبرداد:
 برگزاری دومین همایش 

 تجلیل از پیرغالمان ومداحان 
امام حسین)ع( 

رییس اداره تبلیغات اســالمی  مبارکه
مبارکه گفت: دومین همایش تجلیل از پیرغالمان 
و مداحان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( شهرستان 

مبارکه برگزار می شود.
»حســین کیانی« اظهار کرد: ایــن همایش در 
شــهریورماه همراه با نماز جماعت مغرب و عشا 
در آستان مقدس امامزاده ســید محمد دیزیچه 

برگزار می شود. 
وی در ادامــه بــه اهمیــت تجلیــل و تکریم از 
پیرغالمان حضرت سیدالشــهدا )ع( اشاره کرد و 
افزود: هدف عمده برپایی این همایش الگوسازی 
برای نســل نوجوان و جوان اســت تا با برگزاری 
این گونــه همایش ها، فرهنگ تقدیر از کســانی 
که ســال های زیادی از عمر خــود را صرف اقامه 
عزای امام حســین)ع( کرده اند، نهادینه شود.وی 
یادآور شد: با توجه به برگزاری همایش تجلیل از 
پیرغالمان حسینی در آغاز ماه محرم در مبارکه، 
این مهم فضای جامعه را برای ایام عزاداری سرور و 

ساالر شهیدان بیشتر آماده می کند.

با حضور دادستان برخوار انجام شد؛
برخورد با متخلفان کارگاه های 

مزاحم شهری و سد معبر 
مسئول روابط عمومی شهرداری  برخوار
خورزوق گفت: با هدف اجرای احکام کمیسیون 
بند ۲0 ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، 6 مورد از این 
تخلفات بررســی  شــد و مورد اجرای حکم قرار 
 گرفت. مسئول روابط عمومی شهرداری خورزوق

 گفت: با هدف اجرای احکام کمیســیون بند ۲0 
مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری ها که مربــوط به 
کارگاه هــای مزاحم شــهری، نگهــداری دام در 
محدوده شهری و سدمعبراســت، 6 مورد از این 

تخلفات مورد بررسی و اجرای حکم قرار گرفت. 
شاطری با بیان اینکه قبال به این افراد اخطار داده 
شــده بود، خاطرنشــان کرد: با حضور »طالبی« 
دادستان شهرستان، عضو شورای شهر خورزوق، 
»احتشــام زاده« شــهردار خورزوق و مســئول 
کالنتری، این موارد اعمال قانون شده و با متخلفان 

برخورد شد.

اخبار

نایین؛ مهد بوم گردی ایرانی

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

طلسم ۱۱ ساله شکست
مدیــر آمــوزش و پرورش  زرین شهر
منطقه زرین شهر گفت:با توجه به خواسته های 
مردم و طوالنی شــدن رونــد اجرای پــروژه، با 
پیگیری های انجام گرفته پس از گذشــت حدود 

یازده سال، »مدرسه شاهد حافظ« افتتاح شد.
»ایــرج شــاهمرادی« در آیین بهره بــرداری از 
مدرسه شــاهد حافظ گفت: این دبیرستان تمام 
شهرهای لنجان را تحت پوشش خود قرار خواهد 
داد و دانش آموزان در رشته های مختلف در این 
مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد. وی افزود: 
شــخصیت های بزرگ علمی، سیاستمداران و 
سرداران شهیدی چون شاهمرای، قجه ای، باغبان، 
طاهری، خلیلی و... در این مدرسه تربیت شدند. 
شاهمرادی اظهار کرد: دبیرستان حافظ به دلیل 
عمر باالی خود در ســال ۱3۸6 به عنوان فضای 
آموزشــی مخروبه، تخریب شد و کلنگ نوسازی 
آن به زمین خورد، اما با توجه به شرایط حاکم در 
آموزش و پرورش اســتان و منطقه، این پروژه در 
سال های اخیر با مشــکالت متعدد روبه رو شد و 
روند اجرا و اتمام آن به طول انجامید.مدیرآموزش 
و پرورش منطقه زرین شهر با بیان اینکه ساختمان 
جدید مدرسه شاهد حافظ در مساحتی بالغ بر دو 
هزار و ۲00 متر مربع در سه طبقه و با اعتباری بالغ 
بر چهار میلیارد تومان احداث شده است، افزود:با 
توجه به خواسته های مردم و طوالنی شدن روند 
اجرای پروژه با پیگیری های انجام گرفته پس از 
گذشت حدود ۱۱ سال امروز شاهد افتتاح مدرسه 
شاهد حافظ هستیم. این مدرسه دارای سالن چند 
منظوره، حیاطی به مساحت هزار و ۵00 متر و ۱۲ 
کالس درس است که به زودی تجهیز خواهد شد 
تا در اول مهرماه شاهد حضور پرشور دانش آموزان 
در این مدرسه باشیم. وی تصریح کرد: با توجه به 
کمبود دانش آموز در برخی از مدارس و همچنین 
کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش منطقه 
تحت عنوان دبیــر طبق دســتورالعمل وزارت 
آموزش و پرورش مدارس زیر 70 نفر دانش آموز 
باید تجمیع شــوند، چراکه در برخی از کالس ها 

شاهد  حضور ۱0 دانش آموز هستیم.

ساالنه ۲۰هزار ُتن گوشت سفید 
در شهرضا تولید می شود

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا  شهرضا
با بیان اینکه تولید تخم مرغ در شهرستان شهرضا 
بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته است، گفت: مشکالت تولیدکنندگان مرغ در 
شهرضا نوسان قیمت نهاده ها و محصول تولیدی 
است.»حمید رییس زاده« با اشــاره به لیبل زنی 
روی الشه دام در کشتارگاه، اظهار داشت: نظارت 
بر الصاق لیبل صحیح بر عهده تیم بهداشتی مستقر 
در کشــتارگاه اســت که پس از انجام بازرســی 
بهداشتی و تایید سالمت گوشت بنا به نوع دامی که 
کشتار شــده، لیبل ها با فرمت استاندارد چاپ و 
الصاق می شود. وی افزود: مواردی که روی لیبل 
باید درج شــود و مصرف کنندگان نیز باید توجه 
کنند، نوع الشه بره، بزغاله، میش، بز، گاو و گوساله، 
تاریخ تولید، بهترین زمان مصرف که سه روز برای 
دام ســبک و پنج روز برای دام سنگین است، نام 
کشتارگاه، شرایط نگهداری و تلفن رسیدگی به 
شکایات است. رییس شبکه دامپزشکی شهرضا با 
بیان اینکــه مهم تــر از لیبل، مهــر مخصوص 
دامپزشکی است که بعد از طی مراحل پیش سرد 
در کشتارگاه به هر شقه گوشــت در محل ران و 
سردست الصاق می شود، گفت: طبق قانون، وظیفه 
بازرســی و کنتــرل و تایید ســالمت گوشــت 
استحصالی در کشتارگاه های دام باید توسط دکتر 
دامپزشک و کارشناس  بهداشتی بازرسی گوشت 
انجام شــود. رییس زاده با بیان اینکه مشــکالت 
تولیدکنندگان این حوزه در شهرضا نوسان قیمت 
نهاده ها و محصول تولیدی است، گفت: با وجود 
نوســانات اخیر در بازار کاال و خدمات، کمترین 
تنش در بازار عرضه مواد پروتئینی در شهرضا به 

وجود آمده است.

فرمانده انتظامی سمیرم خبر داد:
 دستگیری خرده فروشان 

مواد مخدر در سمیرم
فرمانده انتظامی سمیرم گفت:  سمیرم
در بازرسی دقیق از یک خودرو، مقدار 900 گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک کشــف و ضبط شــد و 

متهمان دستگیر شدند.
»ســهراب قرقانی« از دســتگیری دو نفر در این 
شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: اکیپ گشتی 
پاسگاه انتظامی بیده طی گشــت زنی در سطح 
حوزه و جاده های خاکی، به یک دستگاه سواری 
پراید مشــکوک و جهت بررســی بیشتر خودرو 
را متوقف کردند.وی افزود: در بازرســی دقیق از 
خودرو مقدار 900 گرم مواد مخدر از نوع تریاک 
کشف و ضبط شد و متهمان دستگیر شدند؛ در این 
خصوص متهمان خرده فروش مواد مخدر پس از 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار 

دادسرای شهرستان سمیرم قرار گرفتند.

رییس اداره ورزش و جوانان  تیران و کرون
شهرستان تیران و کرون گفت: منابع مالی محلی، برای 
تکمیل پروژه های ورزشی شهرستان تیران و کرون 
کافی نیست. »مهدی مرادی« با اشاره به پنج پروژه 
عمرانی نیمه تمام در بخش ورزش این شهرســتان 
اظهار کــرد: منابع مالــی محلی بــرای تکمیل این 
پروژه هاکفایت نمی کند و نیاز به اختصاص اعتبارات 
استانی و ملی است. وی افزود: این پروژه ها در گذشته 
با مشــارکت دولت و خیران احداث شــده، اما برای 
تکمیل و بهره برداری این پــروژه ها نیاز به اعتبارات 
بیشتری است. مرادی  با بیان اینکه پروژه های نیمه 
تمام ورزشی شامل ســالن، زمین چمن و خانه های 
ورزش روستایی است، ادامه داد: تکمیل این پروژه ها 
نیازمند اعتبار پنج میلیارد ریال است و درصورتی که 
اعتبارات استانی و ملی تخصیص یابد هرچه زودتر به 
بهره برداری می رسد. وی اضافه کرد: توسعه ورزش 
تیران و کرون نیازمند توسعه زیرساخت ها و امکانات 
در این حوزه است که بخشی از این اعتبارات از محل 
اعتبارات محلی از جمله دهیاری ها، خیران و تملک و 

دارایی تامین، می شود. مرادی با بیان اینکه اکثر مردم 
این شهرستان مبتال به بیماری های فشارخون و چاقی 
هستند، خاطرنشان کرد: ورزش در کاهش بیماری ها 
و کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری دارد، اما 
تداوم آن نیازمند اختصاص اعتبار و توسعه زیرساخت 
ها در این حوزه است.وی با بیان اینکه سرانه ورزشی 
در این شهرستان کمتر از یک مترمربع برای هر نفر 
است، یادآورشد: توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت 
سایر بخش ها از جمله آموزش و پرورش، کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، هالل احمر، سپاه، شهرداری و دهیاری 

ها امکان پذیر است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون:

منابع محلی برای تکمیل پروژه های ورزشی تیران کافی نیست
شهردار باغبادران گفت: متاسفانه جهاد  باغبادران
کشاورزی اقدام شایسته ای در راســتای مبارزه با آفات 
باغات گردوی شهر باغبادران نداشته است و انتظار می رود 

نگاه ویژه ای به آفت زدایی باغات گردو داشته باشد.
»محمدی« با بیان اینکه محصوالت کشاورزی نقش 
مهمی در تولید و ایجاد اشــتغال دارنــد، اضافه کرد: 
شهرداری باغبادران در راستای برندسازی، نگاه ویژه ای 
به معرفی محصوالت تولید شده در شــهر باغبادران 
همچون گردو، بادام، پولکی، خشکبار، صنایع دستی 
و ... داشته است و امروز نیز شــاهد برگزاری جشنواره 
گردو و بادام در این شهر هستیم. شــهردار باغبادران 
خاطرنشــان کرد: تقویت صنعت تولید گردو می تواند 
بخش قابل توجهی از نیروی کار در شهر را به خود جذب 
کند و از سوی دیگر با ســرمایه سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و فعال کردن صنایع باال دستی گردو و توسعه 
صادرات محصول به خارج از کشور می توان موجبات 
فعال شدن زمینه های اقتصادی در شهرستان را فراهم 
کرد. وی متذکر شد: امروز باید به سمت ایجاد صنایع 
تبدیلی، فرآوری، بسته بندی، بازاریابی و صادرات گردو 

و بادام باغبادارن با  تقویت بخش خصوصی بود تا شاهد 
رونق اقتصاد کشاورزان و پویایی اقتصادی شهری باشیم.

محمدی با انتقاد از عملکرد جهاد کشاورزی در حفظ 
باغات گردو در شهر باغبادران گفت: خشکسالی  های 
پی درپی ســال  های اخیر، خســارات جبران ناپذیری 
به پیکره بخش کشــاورزی و باغداری وارد کرده و طی 
ســال های اخیر، آفت باغات گردو در این شهر بسیار 
زیاد شده است. وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی اقدام 
شایسته ای در راستای مبارزه با آفات باغات گردو شهر 
باغبادران نداشته و انتظار می رود این اداره نگاه ویژه ای 

به آفت زدایی باغات گردو داشته باشد.

شهردار باغبادران:

آفت باغات گردو، گریبان طالی سبز  باغبادران را گرفته است

نمایش بازسازی واقعه 
»غدیر خم« در یزدانشهر 

نجف آباد

ری
وی
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ر ت

 خب
 

شهرداریاداره ورزش

سمانه زاغی نژاد

توریسم همواره به عنوان نسخه نجات بخش شهرهای 
کوچک شــناخته می شود؛ شهرســتان هایی که گاه 
به دلیل دوری از مرکز اســتان، از  بســیاری امکانات 
و دســتاوردهای شهری محروم هســتند و در عوض 
هم چنان بکر و با فرهنگ اصیل باقــی مانده اند و می 
توانند از این وجه تمایز درآمدهای باالیی هم داشــته 
باشند. این روزها »بوم گردی« و استفاده از ظرفیت های 
تاریخی و سنتی برای جذب توریسم، یکی از اصلی ترین 
منابعی است که می توان با اتکا به آن، شهرهای کوچک 
و کم برخوردار را سر و سامان داد. اگر چه اقامتگاه های 
بوم گردی در سال های اخیر گسترش زیادی در سراسر 
کشور داشته است، اما شهرهای استان اصفهان با توجه 
به قدمت تاریخی، یکی از بهترین گزینه ها برای احداث 
این خانه ها هستند؛ به خصوص آنکه برخی از بزرگ ترین 
آنها مانند کاشان و نایین بر سر راه شاهراه های ترانزیتی 
و مسافری ایران نیز قرار گرفته است و ترددهای بسیار،  
این شهرها را محل های مناسبی برای اقامت  یک روزه  

گردشگران قرار داده است.
اقامتگاه های بوم گردی و رونق شــهرهای 

کوچک
ایده و طرح اقامتگاه های بوم گردی ایران که از سال های 
گذشته به همت گروهی از فعاالن گردشگری کشور و 
فارغ از وابستگی به نهاد یا ســازمانی خاص، عملیاتی 
شد، نامزد دوازدهمین جایزه خالقیت سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO( شد.  اقامتگاه بوم گردی نوعی 

از محل های اسکان برای مســافران است که بر خالف 
هتل ها که ویژگی یکسان و کامال مدرن دارند، دارای 
ویژگی محیطی و بومی- فرهنگــی خاص خود بوده و 
به نوعی، اقامتگاهی بومی و محلی است که عمدتا در 
خانه های قدیمی بازسازی شده است و با شیوه ای که 
مطلوِب مسافران باشد، اداره می شوند. هدف اصلی از 
این توسعه و ساخت این اقامتگاه ها، دستیابی به توسعه 
پایدار در جوامع بومی است. در این طرح عمدتا اعضای 
یک خانواده مدیریت اقامتگاه را برعهده دارند و خدمات 
تنظیم شــده را به میهمانان خارجــی و داخلی ارائه 
می دهند. این طرح به خوبی توانست در شهرستان های 
کوچک به ایجاد اشــتغال و رونق گردشگری محلی و 
توریسم بین المللی منجر شود. در همین زمینه مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگی و صنایع دســتی استان 

اصفهان نیز معتقد اســت که اقامتگاه های بوم گردی 
می تواند نقش به ســزایی در توســعه شهرستان های 
تاریخی و گردشگری اســتان اصفهان داشته باشد. به 
گفته وی ۴0 اقامتگاه بوم گردی فعال در کشور وجود 
دارد که از این تعداد ۲3 اقامتگاه مربوط به شهرستان 
خور و بیابانک و ۸ اقامتگاه بوم گردی نیز در شهرستان 
های نایین ، کاشان و اصفهان است. »فریدون اللهیاری« 
می گوید: 3۱ اقامتگاه بوم گردی در اســتان می تواند 
روزانه پذیرای دو هزار مسافر باشد. در این اقامتگاه ها 
عالوه بر پخــت غذا های محلی و ســنتی، برنامه های 
تفریحــی از جمله تــور کویرنوردی، شترســواری و 
 رصد ســتاره ها ارائه می شــود. وی ادامــه می دهد:

 اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران 
اســت که ســاختار بومی خدمــات، محصــوالت و 

فعالیت های گردشگری، آن را از دیگر الگوهای اقامتی 
مانند هتل ها و میهمان پذیرها متمایز می کند.

نایین؛ مهد خانه های تاریخی و جذابیت های 
گمشده

نایین از جمله مناطقی است که با توجه به قدمت و بافت 
تاریخی آن، اقامتگاه های بوم گردی آن طرفداران داخلی 
و خارجی بسیاری دارد. یکی از محبوب ترین اقامتگاه ها  
»آتشونی« گرمه است. روســتای تاریخی »گرمه« از 
روستاهای بخش خوروبیابانک، شهرستان نایین است. 
سابقه فعالیت های گردشــگری در این روستا موجب 
شده که این منطقه به عنوان مرکزی پر رونق و موفق در 
منطقه، کشور و جهان شناخته شود. رونق گردشگری در 
این منطقه با حضور فعالیت مازیار آل داوود، با راه اندازی 
اقامتگاه بوم گردی آتشــونی شکل گرفت. وجود کویر 
»مصر« به عنوان یکی جاذبه طبیعی در کنار این روستا، 
این اقامتگاه ها را جزو محبوب ترین خانه های بوم گردی 
قرار داده است که همه ساله تعداد زیادی از گردشگران 
را به خود جذب می کند. عالوه بر آتشــونی، اقامتگاه 
بوم گردی کیخسرو در روستای »چوپانان« در دل کویر 
نایین نیز از جمله مکان های دیدنی این شهرســتان 
اســت. نزدیکی این مکان به کویر دیدنی »ریگ جن« 
موجب شده تا همه ساله گردشگران زیادی برای بازدید، 
در این مکان اقامت کنند. چوپانان که با نام ریگ جن 
عجین شده، یکی از ناشناخته های طبیعت ایران است. 
این روستا منظم ترین روستای خشتی ایران و در نوع 
خود بی نظیر بوده و چشم اندازهای بسیار زیبایی را در 

اطراف خود دارد. 

نایین؛ مهد بوم گردی ایران

استاندار اصفهان: در اصفهان هیچ کاری نشدنی  اردستان
نیست ولی کارهایی که باید انجام می شده که انجام نشده است.

»محســن مهرعلیزاده« در جلسه شــورای اداره اردستان ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: 
دولت به عنوان حاکم نیســت و دولتی بودن به معنای خدمتکار 

مردم بودن است.
وی افزود: هفته دولت یک نوع محاســبه برای دولتمردان و ارائه 

گزارش عملکرد اســت. وی گفت: تشــییع هم زمان ۴6 شهید و 
وجود 330 شهید در این شهرستان نشان از کار ارزشمند باالیی 
است که در این شهرستان بوده و نشان دادن ارزشمند بودن مردم 

این شهرستان است که اردستان یک اصالت کامل و محض دارد.
مهرعلیزاده عنوان کرد: در اصفهان هیچ کاری نشدنی نیست ولی 
کارهایی که باید انجام می شده که انجام نشده است؛ از بارزترین 
افراد، در اصفهان هستند که این افراد اهل رقابت و رشد محسوب 

می شــوند. وی افزود: یکی از ثروتمندترین اســتان های کشور، 
اصفهان است که امکانات این استان شامل معدن، خاک و صنعت 
است و یکی از مهم ترین کارها توســعه گردشگری و کویرنوردی 

است؛ البته معادن خیلی ویژه  ای هم در اصفهان است.
استاندار اصفهان گفت: بیکاری منطقه زیاد است پس بیاید کمک 
کنیم و این بیکاری را به صفر برســانیم که البته باید خودمان را 

خدمتکار مردم فرض کنیم.

استاندار اصفهان:
هیچ کاری در اصفهان نشدنی نیست

  اقامتگاه های بوم گردی؛ نسخه ای که چهره شهرهای کوچک را دگرگون می کند؛  

شهردار اردستان:
طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع، دهه فجر افتتاح خواهد شد

شهردار اردستان گفت: طرح بازآفرینی اطراف »مسجد جامع اردستان« در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. اردستان
»محسن حیدری« اظهار کرد: با توجه به درخواست شهروندان و تاکید شورای شهر، طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع در مرحله کف سازی در حال اجراست که طبق برنامه زمان بندی اولیه قرار بود در آبان ماه به این مرحله 
برسد. وی با بیان اینکه کف سازی اطراف مسجد جامع با هزینه بالغ بر ۱۵0میلیون تومان در حال انجام است و تا قبل از محرم به مرحله قابل تردد می رسد، افزود: مرحله بعدی کف فرش و بلوک فرش و همچنین ادامه آجرچینی 
و کاهگل دیواره ها خواهد بود که انجام خواهد شد. شهردار اردستان گفت: با تالشی که همکاران انجام خواهند داد، تا اواخر شهریورماه بخش عظیمی از پروژه بازآفرینی به اتمام خواهد رسید و فقط بخش های ظریف کاری 
پروژه باقی خواهد ماند.حیدری با بیان اینکه در موضوع طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع مشکل خاصی وجود ندارد تاکید کرد: برآورد می شود طرح بازآفرینی اطراف مسجد جامع اردستان برای دهه فجر امسال افتتاح 
شود.وی به فاز دوم طرح بازآفرینی اردستان اشاره کرد و افزود: فاز دوم بازآفرینی شهری اردستان شامل بازآفرینی اطراف دو طبقه  است که عملیات اجرایی محدوده قنات دو طبقه نیز از روزهای پایانی مهرماه آغاز خواهد شد 
و طرح آن تا ۱۵ شهریورماه به ستاد تحویل می شود. شهردار اردستان طرح بازآفرینی را یک فعالیت نوپا در کشور عنوان کرد و افزود: هنوز بعضی از شهرستان ها و مسئوالن استان، اشرافیت کاملی بر طرح بازآفرینی ندارند. 
دبیر ستاد بازآفرینی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: طرح بازآفرینی در شهر زواره نیز از روز گذشته دریک محور آغاز شده است. بیشتر اعتبارات در شهر زواره را میراث فرهنگی تامین خواهد کرد و مقداری را نیز شهرداری 

تامین می کند.حیدری درباره طرح بازآفرینی مهاباد گفت: منتظر تصویب بافت فرسوده مهاباد در استان هستیم که در صورت تصویب طرح بازآفرینی آن هم شروع خواهد شد.
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اجرای طرح »نذر کتاب«  در چهارمحال و بختیاری
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

مدیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری خبرداد:

پرداخت 13میلیاردتومان 
 تسهیالت مشاغل خانگی 

در چهارمحال 

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: 13 میلیارد تومان تسهیالت 
به  دو هزار و 134 طرح مشاغل خانگی در استان 
... فاضلی« اظهار  پرداخت شد.»سیدحفیظ ا
کرد: تاکنون در راستای طرح مشاغل خانگی در 
استان، سه هزار و 546 طرح به بانک ها معرفی 
شده است. وی در ادامه بیان کرد:از طرح های 
معرفی شده به بانک ها تا کنون 13 میلیارد تومان 
تسهیالت از بانک ها دریافت شده که بیشترین 
قالی بافی،  طرح ها در بخش صنایع دستی، 
خیاطی، گلیم بافی و همچنین بخش بسته بندی 
محصوالت کشاورزی بوده است.  فاضلی گفت: 
این طرح در استان های ایالم، لرستان، کرمانشاه، 
کردستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، 
خراسان رضوی، آذربایجان غربی به صورت 
پایلوت در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: با 
اجرای این طرح مشکل فعاالن مشاغل خانگی در 
رابطه با بازاریابی برطرف خواهد شد و ارتباط بین 

تولیدکننده و بازار هدف تقویت می شود.

 اجرای طرح »نذر کتاب«
 در چهارمحال و بختیاری

طرح »نذر کتاب« در چهارمحــال و بختیاری 
اجرا شــد. همزمان با دهه فرخنده والیت و عید 
غدیرخم، طرح نذر کتاب با هدف ارتقای فرهنگ 
کتابخوانی در شهرکرد آغاز شد.  در چارچوب این 
طرح هم استانی ها می توانند کتاب های خود را 
در مراکز ایستگاهی نذر کتاب شامل امامزادگان  
دو خاتون شهرکرد و مســاجد و کتابخانه های 
عمومی اهدا کنند. هــدف طرح جهاد فرهنگی 
نذر کتاب ترویج فرهنــگ کتابخوانی در جامعه 
است که منجر به ارتقا و افزایش سرانه مطالعه بین 

شهروندان می شود.

افتتاح نخستین درمانگاه 
اختصاصی آبزیان در چهارمحال

نخستین درمانگاه اختصاصی آبزیان، توسط بخش 
خصوصی با حضور مدیرکل دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری افتتاح شد. »حسینعلی سلطانی« اظهار 
کرد: اســتان چهارمحال از قطب های آبزی پروی 
و پرورش ماهیان سرآبی در کشــور است که با دارا 
بودن 530 مزرعه پرورش ماهی ســاالنه 24 هزار 
تن ماهی تولید می کند. وی افــزود: این درمانگاه 
می تواند به کســانی که در پرورش آبزیان فعالیت 
دارند مشاوره و کارهای تشــخیصی و درمانی ارائه 
دهد. ســلطانی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت و 
پتانسیل درمانگاه های بخش خصوصی بهتر و بیشتر 
می توان بیماری های منطقه را شناسایی و اقدامات 
پیشگیرانه، کنترلی و درمانی را انجام داد. وی بیان 
کرد: با توجه به این که تمام مــزارع پرورش ماهی 
استان زیرنظر مسئوالن فنی بهداشتی دامپزشکی 
اســت، این درمانگاه می تواند کمک بزرگی به رفع 
مشکالت آبزی پروری اســتان کند. سلطانی گفت: 
این درمانگاه با همکاری آزمایشگاه تخصصی آبزیان 
که مجهز به امکانات پیشرفته است شروع به فعالیت 
کرده و برای این آزمایشــگاه 200 میلیون هزینه 
شده که 30میلیون تومان آن از کمک های دولتی 

بوده است. 

مراتع بروجن طعمه  حریق شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
گفت: مراتع دوراهان،  از توابع شهرســتان بروجن 
طعمه حریق شــد .»علی محمدی مقــدم« اظهار 
داشت: به دلیل تاریکی شب امکان مساحت سنجی 
وجود نداشت که متوجه شــویم چند هکتار دچار 
حریق شــده اســت. وی افزود: تاکنون علت آتش 
سوزی مشخص نشــده اما به احتمال سهوی بودن 
این حادثه زیاد است. سرهنگ »خسرو نجفی« بیان 
کرد: آتش سوزی در مراتع از ساعت 5 عصر   شروع 
و ساعت 9 و 40 دقیقه شــب به پایان رسید  و 30 
هکتار از مراتع دچار حریق شــده است که با تالش 
آتش نشــانی، هالل احمر، منابــع طبیعی، نیروی 

انتظامی و جوامع محلی آتش خاموش شد .

حصر وراثت
6/118  آقای محمد لطفی دارای شناســنامه شماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه  
97/294 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن لطفی به شناسنامه 860 در تاریخ 96/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند پسر و سه دختر و یک همسر دائمی: 
1- محمد لطفی به شماره شناسنامه 21 فرزند 2- عباس لطفی به شماره شناسنامه 6 فرزند 
3- محسن لطفی به شماره شناسنامه 7 فرزند 4- مرتضی لطفی به شماره شناسنامه 19 
فرزند 5- زهرا لطفی به شماره شناســنامه 7 فرزند 6- فاطمه لطفی به شماره شناسنامه 
29 فرزند 6- طاهره لطفی به شماره شناسنامه 22 فرزند 8- فرنگیس اشرفیان به شماره 
شناسنامه 1030 همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 234217 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايي

6/119 به موجب دادنامه شــماره 149/97 مورخ 97/3/31 صادره از شعبه اول مجتمع 
شــورای حل اختالف چادگان محکوم علیه آقای علی شهر چردی فرزند حسین محکوم 
است به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رســمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودرو سواری سمند به شماره انتظامی 419 ج 76 ایران 47 به نام محکوم له آقای صادق 
محمدی فرزند صفر به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل 
و پنج  هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق مشارالیه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از ابالغ )انتشار آگهی( به موقع اجرا 
گذاشته می شــود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم 
علیه الزم نیســت مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع 
 دهد. م الف:234031 شعبه اول مجتمع شــورای حل اختالف چادگان )150 کلمه،

 1 کادر(
مزايده اموال منقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400016 درخواســت:  شــماره   6 /120
9609983630100238 شــماره بایگانی شــعبه: 970184 به موجب اجرائیه کالســه 
970184 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگســتری تیران و کرون، محکوم له مرضیه 
دادخواه تهرانی فرزند ابوالفتح و محکوم علیه اسداله سلطانی فرزند حیدر مبنی بر فروش 
اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده اســت. مورد مزایده عبارت است دو دستگاه 
کفی تریلر به مشخصات 1- تریلر گوشا وارداتی، مستعمل، تیغه جوشی، دارای هشت حلقه 
الستیک غیر قابل استفاده به طول 12متر که با توجه به وضعیت موجود و قیمت تریلرهای 
مشابه به ارزش 85/000/000 ریال ارزیابی 2- تریلر دست ساز ایرانی )بنزی 68( مستعمل، 
یکی از چرخها فاقد رینگ و الستیک و الستیک تعبیه نیز غیر قابل استفاده که با توجه به 
وضعیت موجود و قیمت تریلرهای مشابه به ارزش 80/000/000 ریال ارزیابی، با درنظر 
گرفتن جمیع جهات قیمت پایه دو دستگاه کفی تریلر 165/000/000 ریال معادل شانزده 
میلیون و پانصد هزار تومان برآورد گردیده اســت. مقرر گردید که اموال موصوف در روز 
دوشنبه مورخه 1397/6/26 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر 
اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نســبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تــا ترتیب بازدید آنان از مال  مورد مزایده داده 
شود.  م الف:234060 اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران و 

کرون )291 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/122  آقای محمد آرپنائی داراي شناسنامه شماره 5750032310 به شرح دادخواست 
به کالسه 401/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان تاج محمد صالحی اورکانی به شناسنامه 725 در تاریخ 1387/7/7 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- صغری صالحی، 
ش.ش 21 )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
 م الف: 234044  شــعبه اول حقوقي شــوراي حل اختالف چــادگان )114 کلمه،

1 کادر(  
اجراييه

6/114 شماره اجراییه:9710420351200135  شماره پرونده:9409980351200818 
شماره بایگانی شعبه:940915 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970351200966 محکوم علیهم 1- فرزانه کلینی 2- اباذر سپیانی 
3- فرهاد یزدانی همگی به نشانی مجهول المکان 4- غالمرضا گودرزی به نشانی اصفهان 
رباط سوم شهرک نگین کوی شماره 20 ســاختمان امید طبقه اول محکومند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هم چنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 94/8/19 تا تاریخ وصول بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی و 
پرداخت مبلغ 6/065/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صندوق مهر 
امام رضا به نمایندگی آقای مهدی خلجی به نشــانی اصفهان خ هشــت بهشت شرقی 
صندوق مهر امام رضا کدپستی 8154765317 با وکالت فاطمه کرمانی نژاد فرزند حسین 
به نشانی اصفهان خیابان توحید چهار راه توحید ساختمان بهسامان طبقه دوم بانک ملت 
واحد 7 موسسه حقوقی جم دفتر وکیل سرپرست آقای حسین صالحی و مهرداد کشاورزیان 
فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان روشن دشت شهرک زاینده رود خیابان گلستان، گلستان 
8 درب دوم سمت راست طبقه سوم کدپســتی 8158307182 و نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( ابالغ رای: خواهان: صندوق 
مهر امام رضا به نمایندگی آقای مهدی خلجی با وکالت آقای مهرداد کشــاورزیان فرزند 
عباسعلی به نشانی اصفهان روشن دشت شــهرک زاینده رود خیابان گلستان، گلستان 8 
درب دوم سمت راست طبقه سوم کدپستی 8158307182، خواندگان: 1- آقای غالمرضا 
گودرزی به نشــانی اصفهان رباط سوم شــهرک نگین کوی شــماره 20 ساختمان امید 
طبقه اول 2- آقای فرهــاد یزدانی 3- خانم فرزانه کلینی 4- آقای اباذر ســپیانی همگی 
 به نشــانی مجهول المکان خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خســارت

 تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق مهر امام 
رضا با وکالت آقای مهرداد کشاورزیان به طرفیت آقایان غالمرضا گودرزی، فرهاد یزدانی، 
اباذر سپیانی  و خانم فرزانه کلینی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال قسمتی از 
وجه چک شماره 245179 مورخ 90/6/1 برعهده بانک صادرات مانده تسهیالت شماره 
882300749 به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به بقای اصول مســتندات در 

ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیــه و با توجه به اینکه 
خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، 
لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشــخیص و به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
 خواندگان به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و هم چنین خسارت

 تاخیر تادیــه از تاریخ 94/8/19 تا تاریخ وصول بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی بانک 
مرکزی و پرداخت مبلغ 6/065/000 ریال به عنوان خســارت دادرســی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود . 
م الف: 231105 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)786 کلمه،8 

کادر(  
ابالغ اجراييه

6/115 شماره ابالغنامه:9710106795201249  شماره پرونده:9609986795200927 
شماره بایگانی شــعبه:960928 محکوم له: آقای داریوش بیت سرکیس، محکوم علیه: 
آقای احمد افشاری، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای احمد افشاری که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 22 در پرونده کالسه 
9609986795200927 به موجب دادنامــه 9709976795200207 مورخ 87/2/29 
صادره از شعبه 22 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 15/010/100 ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/24 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 358/750 ریال بابت خســارات ناشی از هزینه 
دادرسی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به 
محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد 
نمود.)آدرس: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57(. شــماره اجراییه:9710426795200101  بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976795200207 محکوم 
علیه احمد افشاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/010/100 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 358/750 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 96/11/24 لغایت زمان وصول و ایصال آن همچنین نیم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له داریوش بیت سرکیس فرزند جهانگیر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
ملک شــهر خیابان مطهری کوچه الله روبروی مجتمع یاسمن درب سبز، محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  م الف: 231155 شعبه 22 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )625 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

6/127 شــماره دادنامه : 9709973620200506 تاریخ تنظیم : 1397/04/03 شماره 
پرونده : 9609983620201167 شــماره بایگانی شــعبه : 961187 دادنامه: خواهان : 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با نمایندگیآقای حامد مقابلی ارانی 
 فرزند ماشااله به نشانی استان اصفهان-شهرســتان آران و بیدگل-شهر آران و بیدگل -

 مال محمد علی، خوانده : آقای احمد غالمزاده فرزند علی، خواسته ها: 1.مطالبه خسارات 
دادرسی 2.قلع و قمع مستحدثات 3.مطالبه خسارت 4.مطالبه اجرت المثل اموال 5. خلع 
ید، بتاریخ 97/3/30 در وقت مقرر شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آران و 
بیدگل تشکیل و پرونده شــماره 961187 تحت نظر است مالحظه می گردد هیچ یک از 
طرفین پرونده علیرغم وصف ابالغ حضور ندارند دادگاه با اعالم رســمیت جلسه و سپس 
ختم رسیدگی و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوای  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل به 
طرفیت آقای احمد غالمزاده، به خواسته ))1- خلع ید از مساحت 1222مترمربع از اراضی 
موات پالک 29 فرعی از 2876 اصلی  2- قلع و قمع 3- مطالبه خسارت وارده به اراضی 
به مبلغ 729265/98 ذیال به صورت علی الحســاب 4- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 
غیرماذونه از تاریخ 96/10/19 لغایت زمان اجرای حکم 5-مطالبه خسارات دادرسی((، با 
عنایت به محتویات پرونده، مالحظه می شود آقای شفیعی جهت اثبات سمت خویش به 
حکم انتصاب خود به مسوولیت ریاست اداره منایع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و 
بیدگل و مکاتبه 93/55/30403 مورخ 93/8/25 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان استناد کرده در این مرقومه اینگونه قید شــده: بدینوسیله کلیه اختیارات مصرح 
در بند 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع کشــور که به استناد حکم شماره 
90/1/65808 - 90/12/6 رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به اینجانب 
تفویض گردیده عینا به جنابعالی تفویض می گردد. بند 4 ماده 23 قانون موصوف مربوط 
ست به نمایندگی رئیس سازمان جنگلبانی از سوی دولت در کلیه دعاوی مربوط به سازمان 
جنگلبانی و مراتع با حق انتخاب وکیل، تبصره ذیل ماده مارالذکر اشعار می دارد )) رئیس 
سازمان جنگلبانی ایران می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسوولیت خود به 
هریک از معاونان یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید((. باید توجه داشت که موضوع 
سمت اشخاص، جهت طرح دعوا، در زمره آیین دادرسی تحت شمول قواعد آمره می باشد و 
جهت تعیین گستره آن می بایستی به نص قانون اکتفا کرد و توسعه ان نیازمند وجود دلیل 
و نص دیگری می باشد. در ما نحن فیه و بر اساس تبصره موصوف، اختیار طرح دعوا اصالتا 
به عهده رئیس سازمان جنگلبانی و یا شخصی ست که از سوی وی این اختیار را مستقیما 
تحصیل کرده باشد و تفویض اختیار مدیر کل اداره منابع طبیعی استان اصفهان به رئیس 
اداره منابع طبیعی شهرســتان را نمی توان در این چارچوب ارزیابی کرد لذا به لحاظ احراز 
سمت آقای شفیعی جهت طرح دعوای حاضر،مســتندا به ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 
قانون آیین دادرســی مدنی،قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف مهلت 
 بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد.م الف :231189  امیرحسین رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

آران و بیدگل)520 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/132 در خصوص پرونده کالسه 970283 خواهان مرتضی صدیقی  دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت  هادی مرادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
97/7/30 ســاعت 11/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 6258 شعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(

فرش دستبافت به عنوان یکی از هنرهای اصیل 
در چهارمحال و بختیاری بود که تا چند ســال 
پیش در بازارهای جهانی خواهان فراوانی داشت؛ 
اما طی سال های اخیر بازارهای فرش چهار محال 
چه در سطح کشوری و چه جهانی از دست رفته 

و صادرات آن تقریبا به صفر رسیده است. 
در حال حاضر حدود 1100 بافنده فرش در این استان 
وجود دارد. در چهارمحال و بختیاری بیشتر بافندگان 
زن هستند اما در برخی استان ها مانند تبریز، اراک و 
قم که فرش های ابریشم بافته می شود، بافندگان مرد 
نیز نقش دارند و به نوعی شغل اصلی آن ها محسوب 
می شود. در استان چهارمحال و بختیاری، چهار نوع 
سبک فرش وجود دارد که شامل فرش »بختیاری«، 
»یلمه«، »گبــه« و فرش های »نائین« اســت که در 
شهرســتان های شــهرکرد، بروجن، اردل و لردگان 

بافته می شود. 
فرش بختیاری، قالب آن خشــت و ترنج اســت و به 
ثبت جهانی رسیده  اســت. فرش یلمه، ثبت ملی آن 
گرفته شده است و در حال حاضر دو نوع سبک فرش 
استان دارای مالکیت فکری و معنوی هستند. به رغم 
مزیت ها و ویژگی های بارز فرش چهارمحال، به تازگی 
مدیرعامل شــرکت تعاونی فرش دستباف روستایی 
چهارمحال و بختیاری گفت: 70 درصد از بافندگان 
فرش دســتباف این اســتان از اعتبارات آموزشی و 

تسهیالت دولتی محروم هستند.
 »اسکندر ملکپور« تعداد بافندگان فرش دستباف این 
استان را 100 هزار نفر دانست و افزود: پارسال بیش 
از 35 هزار مترمربع فرش مرغوب در استان تولید شد. 
وی همچنین از فعال بودن تنها 25 درصد از بافندگان 
فرش استان خبر داد و افزود: بیش از نیمی از بافندگان 

فرش دستباف در شهرستان های شهرکرد، بن و بخش 
فرخشــهر، به رغم وجود اعتبارات از کارگاه آموزشی 
محروم هستند. ملکپور به فعال بودن 45 هزار دار قالی 
در مناطق شهری و روستایی استان اشاره کرد و افزود: 
با تولید این میزان فرش در نیمه نخست سال گذشته، 
افزون بر 315 میلیــارد ریال عایــد بافندگان فرش 
این خطه شــد. وی از پرداخت نشدن سهم اعتبارات 
آمورزشی و تسهیالت اشــتغال خرد و کوچک به این 
قشر آسیب پذیر در شهرستان شهرکرد، بن و بخش 

فرخشهر طی دو ســال اخیر ابراز تاسف کرد و گفت: 
افزایش قیمت مــواد اولیه مانند؛رناس، نیل و پشــم 
خارجی بازار فرش این خطه را دچار مشکل کرده است. 
مدیرعامل شــرکت تعاونی فرش دستباف روستایی 
اســتان از افزایش ســه برابری محصوالت گیاهی و 
مواد اولیه در کارگاه های رنگرزی خبــر داد و افزود: 
این افزایش موجب رکود بازار فرش تولیدی اســتان 
شده است. وی خشکسالی و کاهش کشت گیاه رناس 
در استان های کویری کشــور و افزایش قیمت مواد 

شــیمیایی »نیل« وارداتی را از عمده دالیل تغییرات 
قیمتی در مواد اولیه فرش دستباف اعالم کرد. ملکپور، 
گبه، یلمه، فرش بختیاری و فرش نایینی را از مهم ترین 
سبک های تولید فرش دستباف در این استان دانست و 
گفت: فرش های این استان اکنون شهرت جهانی دارد. 
وی تصریح کرد: از 100 هزار بافنده فرش استان، 50 
هزار نفر در هشت شرکت تعاونی روستایی و دو شرکت 
تعاونی شــهری ساماندهی و مشــغول فعالیت بوده؛ 

همچنین 21 هزار بافنده استان بیمه هستند.

هنر فرش بافی در چهارمحال و بختیاری در تنگناست

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: جذب ســرمایه گذاران 
درچهارمحال وبختیاری، ازمهم ترین اهداف مسئوالن است.

»اقبال عباسی« اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها 
در این استان ضروری است. وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری 
در مسیر توسعه قرار گرفته است که برای شتاب توسعه این استان 
باید از توان بخش خصوصی بهره گرفت. اســتاندار چهارمحال و 

بختیاری اظهار داشت: یکی از ظرفیت های مهم این استان منطقه 
ویژه اقتصادی است که به همت دولت تکمیل شده است.

وی با اشــاره به اینکه زیرســاخت های منطقه ویــژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری تکمیل شده اســت، اظهار داشت: منطقه 
ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیــاری دارای 423 هکتار اراضی 
برای سرمایه گذاری است. وی عنوان کرد: 111 واحد تولیدی، 44 

واحد سلولوزی و 44 واحد صنایع تبدیلی در منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود. استاندار چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال، زمینه 
را برای افزایش سرمایه گذاری در این استان فراهم کرده است، بیان 
کرد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری موجب توسعه و 

پیشرفت چهارمحال و بختیاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
جذب سرمایه گذاران درچهارمحال وبختیاری ازمهمترین اهداف مسئوالن است

فرزانه رحیمی  بافندگان همچنان محروم از امکانات و آموزش؛  
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فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:
 شگفتی گردشگران خارجی 

از پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از اهداف راه اندازی پلیس گردشــگری در 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان و اســتقرار 
ایســتگاهی در میدان تاریخی حضرت امام )ره( 
شــهر اصفهان، ارائــه خدمــات و راهنمایی به 
گردشگران خارجی و نشان دادن چهره مهربان 
از پلیس ایران است.سردار مهدی معصوم بیگی 
افزود: براســاس همین رویکرد نیروهای کادر و 
وظیفه مســلط به زبان های خارجی در ایستگاه 
پلیس گردشــگری اصفهان که نخستین و تنها 
ایستگاه در کشور نیز به شمار می آید جذب شده 
و به ارائه خدمات برای گردشــگران پرداختند.

معصوم بیگی ادامه داد: در 5 ماهه نخست امسال، 
100 نفر از گردشــگران خارجی کــه عمدتا از 
کشورهای آسیای شرقی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
اسلونی، سوئیس، اسپانیا، روسیه، برزیل و آمریکا 
بودند با حضور در ایســتگاه پلیس گردشــگری 
اصفهان از رفتار مهربــان و مهمان نوازی پلیس 
ایران تقدیر و تشــکر کردند.وی با بیان اینکه بنا 
به گفته این تعداد از گردشــگران خارجی، آنان 
تصور یک چهره خشــن از پلیس ایران داشتند، 
گفت: آنها پلیس اصفهان و ایران را منحصر به فرد، 
مهربان، خوشرو و بسیار مهمان نواز توصیف کرده 
و از این که ماموران پلیس گردشگری قادر بودند 
به راحتی به زبان آنها صحبت کنند، ابراز شگفتی 
کردند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر 
نشان کرد: 90 درصد این افراد عنوان کردند که 
برای نخستین بار به ایران سفر می کنند و برخورد 
گرم و مهمان نوازی پلیس ایران باعث شده که باز 
هم به ایران سفر کرده و دیگر دوستان خود را نیز 

برای سفر به این کشور ترغیب کنند.

 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
خبر داد:

توقیف موتورسیکلت میلیاردی 
قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اظهار داشت: 
در پی وصول شکایاتی مبنی بر ایجاد مزاحمت و 
رعب و وحشت توسط یکی از مخالن نظم و امنیت 
عمومی در یکی از محالت شهر اصفهان و انجام 
حرکات نمایشــی و خطرآفرین با یک دســتگاه 
موتورسیکلت سنگین، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گرفت.حسن یاردوستی 
افزود: ماموران تحقیقات خــود را آغاز کردند و 
موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی و پس 
از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه 
او را دســتگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان ادامه داد: در بازرســی از مخفیگاه وی، 
یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا 1000 
قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرده اند.وی با 
اشاره به کشف تعدادی تجهیزات دفاعی غیرمجاز 
از مخفیــگاه متهم ، تصریح کــرد: در این رابطه 
پرونده تشــکیل و متهم برای اقدامات قانونی به 
مراجــع قضائی تحویل داده شد.یاردوســتی در 
پایان خاطرنشــان کــرد: پلیس شــهر اصفهان 
اجازه نخواهــد داد عــده ای از اراذل و اوباش و 
مخالن نظــم و امنیت عمومی در شــهر جوالن 
 دهند و با این گونه افراد برخــورد قاطع و قانونی 

می شود.

ریيس پليس فتای استان مطرح کرد:
خالی شدن حساب با 

سوءاستفاده از مدارک هویتی
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان اظهار کرد: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
توسط شخص یا اشخاصی یک فقره حساب بانکی 
به نام وی افتتاح و از طریق آن اقدام به برداشت 
مبلغ 30 میلیون ریال و کالهبرداری از او شــده 
است، اقدامات اولیه معمول و بررسی موضوع در 
دســتورکار این پلیس قرار گرفت.سید مصطفی 
مرتضوی افزود: در بررســی اولیه مشخص شد 
فردی ناشــناس اقدام به سوءاستفاده از مدارک 
هویتی شــاکی کرده و اقدام به افتتاح حساب و 
برداشت غیرمجاز کرده است.رییس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان عنوان داشت: با استفاده از اطالعات ارائه 
شده از بانک و اقدامات پلیسی، متهم شناسایی 
و دستگیر شــد که در بازجویی به عمل آمده به 
برقراری رابطه دوستی با شــاکی و جلب اعتماد 
او و به دست آوردن تصویر مدارک هویتی شاکی 

اعتراف کرد.

عکس  روز 

آزادی ۲۵زندانی جرایم غیرعمد استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

بازگشت نخستین کاروان زائران 
بیت ا... الحرام به اصفهان

 افتتاح پاسگاه حفاظت 
محیط زیست داالنکوه

دومین پاسگاه حفاظت محیط زیست خیرساز 
کشور در داالنکوه افتتاح شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: این پاســگاه به همت تشکل مردم نهاد 
دوستداران محیط زیســت شهرستان تیران و 
کرون و با کمک یک میلیــارد و 500میلیون 
ریالی خیران احداث شــده است.سید رحمان 
دانیالی افزود: پاســگاه محیط زیست داالنکوه 
در فضایی به وســعت 60مترمربــع احداث و 
تجهیز شده و دومین پاسگاه خیرساز در کشور 
است.وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در 
حفظ و حراست محیط زیست افزود: دولت به 
تنهایی قادر به حفظ و حراست از محیط زیست 
نیست و برای حراست از منابع طبیعی و محیط 
زیست به مشارکت مردم و سازمان های مردم 

نهاد نیاز است.
دانیالی آتش سوزی مراتع، آلودگی هوا و محیط 
زیســت، تخریب گونه های گیاهی و حیوانی و 
بی توجهی به منابــع انرژی را از معضالت مهم 
محیط زیست در اســتان اصفهان بیان کرد و 
گفت: مشــارکت ســازمان های مردم نهاد در 
حفظ و حراســت از محیط زیست، مشکالت 
و دغدغه های این حــوزه را کاهش می دهد.

نخستین پاســگاه حفاظت محیط زیست خیر 
ساز سال گذشته در پارک ملی قمیشلو احداث 

شد.

مخزن گذاری در منطقه شکار 
ممنوع »ستبله« فریدونشهر

به منظور اشاعه فرهنگ زیست محیطی، اداره 
حفاظت محیط زیست فریدونشهر با همکاری 
دوستداران محیط زیست این شهرستان اقدام 
به مخزن گذاري و ســاخت آبشــخور در این 

منطقه کرده است.
محمد میکالنی، رییــس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان فریدونشهر در این باره  گفت: 
به منظور اشــاعه فرهنگ زیست محیطي در 
بین مردم این شهرستان و آبرساني به وحوش 
با توجه به کمبود شــدید آب در منطقه شکار 
ممنوع ســتبله ، این اداره با همکاري جوانان 
ودوســتداران محیــط زیســت شهرســتان 
فریدونشــهراقدام به مخزن گذاري و ساخت 
آبشــخور در این منطقه کرده است. وی گفت: 
در این راســتا یک آبشخور جدید و یک مخزن 
آب در منطقــه شــکار ممنوع ســتبله جهت 
وحوش ســاخته و مخزن گذاری شد.منطقه 
شکار ممنوع ستبله در فریدن و فریدونشهر با 

مساحت ۲۲000 هکتارقرار دارد.

ساخت آبشخور در منطقه 
حفاظت شده »کیهاز« اردستان 
چهار آبشــخور بــا همکاری خیرین توســط 
محیط بانان برای تامین آب شرب حیات وحش 
در منطقه حفاظت شده کیهاز اردستان ساخته 

شد.
محمد عباسی، سرپرست اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان اردســتان در این باره گفت: 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با کمک 
خیرین تعداد چهار چشمه آبشخور در منطقه 
حفاظت شده کهیاز توسط محیط بانان جهت 
تامین آب شــرب حیات وحــش به خصوص 
آهوان ساخته شد.وی با بیان اینکه آبشخورها 
نبض حیات یک منطقه محســوب می شوند 
گفت: با توجه به خشک شدن برخی چشمه ها 
آب رسانی توسط محیط بانان به این آبشخورها 
توســط محیط بانان صورت مي گیرد.منطقه 
کهیاز با وســعت نزدیک بــه 100 هزار هکتار 
با برخورداری از گونه هــای گیاهی و جانوری 
گوناگون در سال 13۸9 از منطقه شکارممنوع 

به حفاظت شده ارتقا پیدا کرد.

محیط زیست

انتظامی

جالل یزدانی ، معاون حمایت و ســالمت خانواده 
کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان 
بابیان اینکه ایــن نهاد همــواره در فصول گرم و 
ســرد ســال به تهیه و توزیع تعــدادی از اقالم 
ضروری زندگی برای مددجویان مناطق روستایی 
محروم اقدام می کند ،گفت : در تابســتان امسال 
با توجه به خشکســالی و کمبود آب آشــامیدنی 
در تعدادی از مناطق روســتایی استان ، این نهاد 
برای حمایت موثر از خانوارهــای تحت حمایت 
 در این مناطق اقدام به خریــد و توزیع منبع آب

 خانگی کرد.
وی ، تعــداد این منابع را 5۲۷ عــدد اعالم کرد و 
گفت: ۸۲ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی 
برای تهیــه و توزیع این اقالم هزینه شــد.معاون 
حمایت و ســالمت کمیته امداد اصفهان  با بیان 
اینکه این نهاد به مناطق محروم روســتایی توجه 
ویژه ای دارد، گفت: جلوگیری از گســترش فقر 
و افت کیفیت زندگی روســتاییان باعث کاهش  
مهاجرت آنها به شهر هاســت و از حاشیه نشینی 

و تبعات بین نســلی آن در خانوارهــای مهاجر 
روستایی جلوگیری می کند.

یزدانی توزیع آبگرمکن دیــواری، یخچال، پنکه، 
کولر و بخاری را از دیگر اقدامــات این نهاد برای 
حمایت از خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان در مناطق محروم روســتایی برشــمرد 
و گفــت: در ســال 96 بیــش از 516 میلیــون 
تومان در ایــن زمینــه هزینه و بــه بهره مندی 
 دو هــزار و ۷۸ خانــوار نیازمنــد از ایــن اقالم

 منجر شد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کميته امداد استان  خبر داد:

اهدای منبع آب به مددجویان ساکن در مناطق روستایی
غالمرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان در خصوص کشــف یک انبار بزرگ احتکار 
لوازم خــودرو در اصفهان اظهار کــرد: در خصوص 
احتکار اعالم کردن برخی کشــفیات نیاز به بررسی 
وجود دارد و در خصوص این خبر نیز بررسی ها ادامه 
دارد و نمی توان در رد یا تایید آن صحبتی کرد.وی 
در ادامه افزود: با این حال،  یک مورد کشــف انبار 
احتکار تسمه و بلبرینگ در اصفهان صورت گرفت 
که ارزش ریالی اجناس داخل آن برابر چند میلیارد 
بوده و کارشناسان در حال ارزش گذاری آن هستند.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در هفته های اخیر کشفیات زیادی 
از سوی تعزیرات اســتان اصفهان صورت گرفته که 
شامل سه انبار بزرگ آهن و میلگرد، چهار انبار بزرگ 
لوازم خانگی، یک انبار لوازم یدکــی و چندین تن 
حبوبات و برنج بود.صالحی یادآور شد: اخبار دیگری 
نیز وجود دارد که اداره کل تعزیرات در حال راستی 
آزمایی آن است و جزئیات آن در صورت تایید صحت، 
به اطالع مــردم خواهد رســید.مدیرکل تعزیرات 

حکومتی اســتان اصفهان تاکید کرد: گزارش های 
زیادی به تعزیرات اعالم می شــود و برای کشــف 
صحت آن، همگی گزارش ها بررســی می شوند؛ با 
این حال از بین تمامی گزارش های اعالم شــده در 
یک ماه اخیر، حدودا 1۲ تا 15 مورد قطعی احتکار 
شناسایی و قیمت گذاری شده و ما بقی آنها در حال 
رسیدن به نتیجه است.وی ادامه داد: فرآیند کار به 
این گونه است که ابتدا با مالک انبار صحبت می شود 
و اگر همکاری نکرد، قفل انبار شکســته و بررسی 

آغاز می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان  اعالم کرد:

کشف انبار احتکار تسمه و بلبرینگ در اصفهان

با کمک نیک اندیشان اصفهانی، ۲5زندانی جرایم غیرعمد استان اصفهان از بند، رهایی یافتند. مدیرکل زندان های استان اصفهان بدهی این تعداد زندانی را بیش از 
15میلیارد و 600میلیون ریال اعالم کرد و گفت: همزمان با دهه والیت در استان ۲4زندانی جرایم غیر عمد مرد و یک زندانی زن با گذشت سه میلیارد و 900میلیون 
ریالی شاکیان و گذشــت خیران از زندان آزاد شدند. اســدا...گرجی زاده با بیان اینکه 10نفر از این زندانیان همزمان با عید ســعید قربان در استان آزاد شدند، افزود: 
 4میلیارد و 600میلیون ریال از این میزان بدهی زندانیان را ســتاد دیه و 340میلیون ریال را زندانیان در بند پرداخت کردند. وی گفت: خیران نیک اندیش اســتان

 می توانند، کمک های نقدی خود را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد این استان به شماره حساب 603۷991۸99۸543۲1 ارسال کنند.در حال حاضر بیش از هزار 
و 343زندانی جرایم غیرعمد این استان با بیش از هزار و 500میلیارد ریال بدهی مالی نیازمند کمک خیران برای آزادی از بند هستند.

خبر

با مسئوالن

سميه مصور

 »درباره تعداد روزهای تعطیلی زمســتانی به نتیجه 
رسیده ایم، قراراســت این تعطیالت )که به صورت 
تعطیالت میان ترم اســت( پنــج روز در نظر گرفته 
شــود«.این آخرین واکنش وزیر آموزش و پرورش 
درباره تغییرات طرح تعطیالت زمســتانی مدارس 
است؛ طرحی که اگرچه به یکی از چالش برانگیزترین 
موضوعات ســالیان اخیر تبدیل شــده است و پای 
دســتگاه های دیگری غیر از آموزش وپرورش به آن 
باز شده؛ اما هنوز مجلس شــورای اسالمی به عنوان 
نهاد اصلی تصمیم گرفته در این زمینه موافقت خود 
را با اجرای این طرح اعالم نکرده است تا اجرای طرح 
تعطیالت زمستانی درسال تحصیلی جدید با اما واگر 

همراه باشد.
سال 95 بود که موضوع تعطیالت زمستانی مدارس 
کلید خورد، جایی کــه به دنبال تشــدید  آلودگی 
هوا در پاییــز، دولت الیحه ای را به مجلس ارســال 
کرد که در آن  بــه جابه جایی بخشــی از تعطیالت 
تابســتانی مــدارس اشــاره شــده بود؛الیحــه ای 
که نماینــدگان بــا کلیــات اجرایــی آن موافقت 
 کردند ولی چگونگی نحــوه اجــرای آن را نیازمند 
بررســی های کارشناسانه بیشتر دانســتند تا اینکه 
دوبــاره موضــوع ســاماندهی تعطیــالت مدارس 
اردیبهشت ماه سال جاری مطرح شد و طرح مذکور 
با انعطاف وزارت آموزش و پرورش و پیگیری مصرانه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 

هدف حمایت و توزیع سفر و همچنین سازمان محیط 
زیست به انگیزه کاهش آالیندگی ها، به شکل دیگری 
در دولت پیگیری شــد به طوری که وزیر آموزش و 
پرورش و رییس ســازمان میراث فرهنگی از تعیین 
تکلیف این طرح تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید 
خبر دادند ولی در حالی که آنها از اجماع میان دستگاه 
های مختلف برای اجرایی شــدن این طرح در سال 
جاری خبر دادند، نمایندگان مجلس شورای اسالمی  
دوباره مخالفت خود را با تغییر تقویم آموزش مدارس 
اعالم کردند. بــه گفته رییس کمیســیون آموزش 
مجلس،» مجلس برای تقویــم زمانی مدارس قانون 

دارد و هرگونه تغییر باید مصوبــه مجلس را بگیرد، 
دولت الیحه بدهد و ما کار کارشناسی انجام دهیم.«

میرحمایت میرزاده، ســخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اســالمی هم با اشاره به 
این که آغاز سال تحصیلی و پایان آن توسط مجلس 
به عنوان قانون مشخص شده، گفته است اگر روزی 
قرار باشــد دولت به این نتیجه برسد که از تعطیالت 
شهریور کاســته و در اواسط زمســتان اضافه شود ، 
باید بر این اساس اتفاق بیفتد. در سال گذشته برنامه 
ششم توسعه تصویب شده است و اگر قرار بود چنین 
تصمیمی گرفته شود باید در همان برنامه برای پنج 

سال آینده در الیحه آورده می شد، بنابراین طرح این 
مســئله در حالی که در دومین سال برنامه پنج ساله 

ششم توسعه قرار داریم، اشتباه است.
طرح تعطیالت زمستانی مجلس با مخالفت بسیاری 
از کارشناسان آموزشی و پژوهشــگران حوزه تعلیم 
وتربیت کشور نیز همراه شده است، آنها معتقدند که 
اجرای این طرح در تمام کشــور با توجه به وضعیت 
آب وهوایی و اقلیم های متفــاوت نمی تواند کارایی 
داشــته باشــد ؛ همچنین آنها تاکید کردند که سال 
تحصیلی باید پیوسته باشــد و وقفه دو هفته ای که 
وسط سال تحصیلی ایجاد می شود، اثرگذاری آموزش 

بر دانش آموزان را کمرنگ خواهد کرد.
اجرای ناموفق این طرح در ســال های دور از جمله  
دالیلی است که این کارشناسان آموزشی به آن اشاره 
می کننــد و معتقدند از آن جایی کــه  در امر تعلیم 
و تربیت نیز، تمــام فرآیندهای آمــوزش و پرورش 
در تقویــم آن گنجانده می شــود بنابرایــن تقویم 
آموزشی موضوع بسیار مهمی اســت و تغییر در آن 
 باید با مطالعه دقیق باشد و شتاب زده تصمیم گرفته 

نشود.
بررســی دالیل مخالفت طرح تعطیالت  زمســتانی 
مدارس نشان می دهد اگرچه سازمان های مختلفی 
هم چون آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی 
و پلیس با اجــرای این طــرح موافق هســتند؛ اما 
ســاماندهی این تعطیالت نیازمند کار کارشناســی 
 شده در این  زمینه است تا تبعات اجرای این طرح به

 حداقل برسد.

منتظر نباشید!

 دومین گردهمایی سراسری معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  
آزاد اسالمی سراسر کشور، امروز و فردا  با حضور مسئوالن عالی رتبه 
دانشگاه، شخصیت های فرهنگی برجسته کشــور و استان در شهر 
شهیدان، اصفهان و به میزبانی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراســگان( برگزار می شود.رییس دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: »گردهمایی ساالنه معاونان فرهنگی 
دانشجویی دانشگاه  آزاد اســالمی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی 

دانشگاه آزاد اسالمی است، این اجالس می تواند تداوم بخش تحوالتی 
مهم در جهت گیری های فرهنگی دانشــگاه در دوره جدید باشد.« 
احمد آذین، درباره اجالس معاونان فرهنگی دانشجویی توضیح داد: 
»در اجالس دوروزه معاونان فرهنگی دانشجویی عالوه بر استفاده از 
سخنرانی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه فرهنگی، کارگاه ها و 
میزگردهایی به منظور بیان نکته نظــر و برنامه هایی برای حضور در 
گلستان شهدای اصفهان و مقبره تاریخی تخت فوالد و دیدار با علما 

و حضور بر مزار شــهدای مدافع حرم و شهید حججی، تدارک دیده 
شده است.«

رییس واحــد اصفهان )خوراســگان( با توجه به اهمیــت و جایگاه 
این گردهمایی خاطرنشــان کــرد: »امکانات پذیــرش و میزبانی 
میهمانان با توجه بــه حضور بیش از 350 نفــر از معاونان فرهنگی 
 دانشــجویی واحدهای دانشگاهی کشــور در این دانشــگاه، مهیا 

شده است.«

ریيس دانشگاه آزاد اسالمی استان خبر داد:
اصفهان؛ میزبان بیش از 350 معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی

اما واگرهای طرح زمستانی مدارس؛

آزادی ۲5زندانی جرایم 
غیرعمد استان اصفهان

همزمان با دهه والیت صورت 
گرفت؛

دبير کل جمعيت هالل احمر کشور مطرح کرد:
راه اندازی نخستین مرکز پیشرفته کنترل وهماهنگی عملیات اضطراری هالل احمر کشور در اصفهان

دبیر کل جمعیت هالل احمر کشور گفت : اصفهان نخستین مرکز پیشرفته کنترل وهماهنگی عملیات اضطراری کشور )ای او سی( را داراست و یک مرکز ارتباطی برای تصمیم گیری مدیریت حوادث به شمار می رود.
 در مراسم راه اندازی نخستین مرکز پیشرفته کنترل وهماهنگی عملیات اضطراری هالل احمر کشور ، محمدی نسب دبیر کل جمعیت هالل احمر  درخصوص ساخت وبهره برداری این مرکز اظهار داشت : ساختمان هالل احمر استان 
اصفهان یکی از پیشرفته ترین سامانه های کنترل وهماهنگی اضطراری کشور است که توانایی این را دارد که در زمان حوادث غیر مترقبه به صورت واکنش سریع وارد عمل شود و با کلیه مراکز استان ها هماهنگی داشته باشد .وی افزود 
: برای راه اندازی نخستین مرکز پیشرفته کنترل وهماهنگی عملیات اضطراری هالل احمر کشور در اصفهان ۲میلیارد و ۸50 میلیون تومان هزینه شده واین مرکز دارای اتاق کنفرانس و تحلیل عملیات سامانه های اضطراری جمعیت 
هالل احمر ،تیم هشدار سریع مناطق هفتگانه کشور، سامانه هشدار سریع و اولین مرکز پیشرفته کشور است.دبیر کل جمعیت هالل احمر کشور تصریح کرد: اگر در زیر ساخت های کل کشور قطعی برق سراسری داشته باشیم این 
سامانه امکان آن را دارد که بدون ایجاد قطع ارتباط فعالیت کند.محمدی نسب همچنین در باره امکانات مرکز پیشرفته کنترل وهماهنگی عملیات اضطراری کشور )ای او سی( در زمان بروز حوادث اظهار داشت : این مرکز درزمان 

اضطرار به هیچ عنوان دچار قطع برق نمی شود و به صورت کامل می تواند عملیات را بدون هیچ اختاللی انجام دهد و یک مرکز ارتباطی است برای تصمیم گیری مدیریت حوادث.

نخستین کاروان حجاج ســرزمین وحی روز 
پنجشنبه، هشــتم شــهریورماه به اصفهان 
بازگشتند، آخرین گروه حجاج قرار است روز 

۲1 شهریورماه وارد اصفهان شوند.
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درمان سوختگی با روش های طبیعی و 
شگفت انگیز

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

مواد الزم
 یک پیمانه تخم کتان خام )پودر نشده(، ۶ پیمانه آب، ۵ عدد 

خرمای مغز گرفته، ۲ قاشق چای خوری اسانس وانیل، شیر تخم کتان و 
مواد تشکیل دهنده آن.

طرز تهیه
تخم کتان را در پارچ مخلوط کــن بریزید و آب را به 

آن اضافه کنید. مواد را به مدت یک دقیقه روی 
دور باال مخلوط کنید تا زمانی که بذرها شکسته 

شود.  مخلوط را از یک صافی عبور دهید. 
شیر را دوباره در پارچ مخلوط کن بریزید. 

در صورت استفاده از خرما، وانیل، چاشنی ها یا مکمل ها، آنها 
را در این مرحله به پارچ اضافه کنید و به خوبی مخلوط کنید 
تا زمانی که خرما به طورکامل خرد شود. حدود دو دقیقه 
زمان مناسبی است. با استفاده از قاشق مرباخوری یا 
قهوه خوری از باالی ظرف، کف شیر را بگیرید. 

شیر کتان

چگونه اجازه ندهیم کسی اعصابمان را خرد کند؟
برای اینکه کنترل اعصابمان را در دست بگیریم باید دقت کنیم رفتار ما چه بازخوردی در آینده دارد.

باید توجه کنیم معموال چه کاری انجام می دهیم؛ اصوال یا در حال فکر کردن هستیم یعنی با خودمان 
حرف می زنیم و خاطرات گذشته و مسائل حال و آینده را بررسی می کنیم یا در حال احساس کردن 
هستیم؛ یعنی هیجان هایی مثل شادی، خشم، ترس، غم، احساس گناه، اضطراب، حسادت و غیره را 

در قلب و بدنمان تجربه می کنیم.
 به عنوان نخستین قدم به خودتان توجه کنید و ببینید کدام کار را انجام می دهید؟ فکر، احساس، رفتار 
یا هرسه مورد؟ هرچقدر آگاهی شما از این چرخه بیشتر شود،  در کنترل اعصاب خود ماهرتر می شوید. 
در این دنیا چهار احساس وجود دارد که اگر به شکل افراطی در ما باال رود، بی تردید عکس العمل های 
احمقانه ای از خودمان نشان خواهیم داد؛ این احساس ها شــامل اضطراب مفرط، خشم، افسردگی و 
کسالت و احساس گناه است؛ اگر خودتان را خیلی مضطرب و عصبی یا پر تنش، ناراحت، برافروخته، 

هراسان، بیمناک، نگران، وحشت زده کنید، کنترل اوضاع را از دست خواهید داد.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

وقتی پوست می ســوزد، ابتدا با خود فکر می کنید 
که چه چیــزی روی پوســت بگذارید تــا درمان 
سوختگی باشــد و در عین حال که درد را تسکین 
می دهد، از صدمه نیز پیشگیری کند. برای درمان 

سوختگی می توان از موادی استفاده کرد که یا در 
کابینت آشپزخانه جا خوش کرده اند یا اگر کمی 
جست وجو کنید، یک گوشه از خانه آنها را پیدا 
می کنید مثل خمیر دنــدان در حمام. درادامه 

چند درمان خانگی را برای بهبود سوختگی 
ارائه  می کنیم.

استفاده از آلوئه ورا به جای یخ
»یــخ« می تواند جریان خون به پوســت را 

محدود کرده و صدمه بیشــتری به بافت وارد 
کند. به جای یــخ از این روش اســتفاده کنید:  

فورا بخش سوخته پوســت را زیر جریان آب سرد 
بگیرید که به جلوگیری از گســترش زخم کمک 
می کند و حتی االمکان به مدت ۲۰ دقیقه آن را آنجا 
نگه دارید. چه کار دیگری می توان کرد؟ آلوئه ورا 
احتماال بهترین درمان خانگی شناخته شده برای 
سوختگی اســت، این ماده درد و التهاب را متوقف 
کرده، تورم ر اکاهش می دهد و رشد پوست جدید و 

ترمیم پوست را تحریک می کند. 
خمیر دندان

در اینجا نحوه درمان سوختگی در صورت برخورد 
تصادفی با جسمی داغ بدون دستگیره یا پاشیدن 
آب جوش روی پوست را به شما خواهیم گفت: یک 
»خمیردندان« نعناعی سفید رنگ را به عنوان یک 
درمان خانگی در آشــپزخانه  خود داشته باشید تا 
سوختگی های کوچک را درمان کنید. ابتدا ناحیه 
سوخته شده را با آب سرد بشویید، سپس آن را با 
حوله کاغذی خشک کنید و با یک الیه خمیردندان 

بپوشانید.

وانیل خوشبو
برای درمان ســوختگی های کوچک از اســانس 
»وانیل« اســتفاده کنید. یک تکه پنبه را به وانیل 
آغشته کرده و روی پوست سوخته بزنید. بخار شدن 
الکل موجود در اسانس وانیل، سوختگی را خنک 

خواهد کرد و درد کاهش می یابد.
چای کیسه ای 

»چای سیاه« حاوی اسیدتانیک است که قبل 
از اینکه سوختگی زیاد شود درد آن را کم 
می کند. نحوه درمان ســوختگی با چای 
کیســه ای به این صورت است: دو یا سه 
چای کیسه ای خنک و خیس را روی محل 
سوختگی قرار دهید، از باند برای نگه داشتن 

کیسه ها در جای خودشان استفاده کنید.
سرکه

»سرکه سفید« حاوی اسید اســتیک  است؛ یک 
جزو از آسپرین که می تواند به درمان درد، خارش 
و التهاب سوختگی کمک کند. همچنین یک ماده 
ضدعفونی کننده و آنتی ســپتیک است؛ بنابراین 
باعث می شــود که بخش ســوخته پوست دچار 
عفونت نشود. سرکه همچنین گرما را از سوختگی 
خارج می کند کــه به طورطبیعی بــه کاهش درد 

کمک می کند. 
روش اســتفاده چنین اســت که یک حوله 
کاغذی را در سرکه تصفیه شده فرو کنید تا 
یک کمپرس تسکین دهنده درست شود؛ یا 

از گلوله پنبه ای آغشته به سرکه، برای درمان 
سوختگی استفاده کنید.

عسل
 »عســل« یک مــاده آنتی بیوتیک اســت که به 
پیشــگیری از عفونی شدن پوســت سوخته شده 
کمک می کند. این ماده طبیعی pH متعادل دارد 

که اصال روی خوشی به باکتری ها نشان نمی دهد 
و می تواند هر گونه باکتری موجود یا عفونت روی 
پوست را نابود کند. عسل، محل سوختگی را خنک 
می کند، درد را کاهش می دهد و به پوســت کمک 

می کند تا بهبود یابد.
روغن نارگیل

»روغن نارگیل« منبع عالی ویتامین تسکین دهنده 
پوســت یعنی ویتامین E اســت. همچنین حاوی 
اسیدهای چرب اســت که خواص ضدباکتریایی و 
ضدقارچی دارد که به فرد کمک می کند تا پوست  

خود را از عفونت حفظ کند.
 اگر آب جوش روی پوست شما ریخت، یک درمان 
خانگی برای ســوختگی، افزودن لیمــو به روغن 
نارگیل قبل از ماســاژ پوســت با آن است. خواص 
اسیدی آب لیمو به روشن شدن اسکار کمک کرده 
و همزمان روغن نارگیل هم بــه درمان آن کمک 

می کند.
روغن اسطوخودوس

یک شــیمی دان فرانســوی، قدرت درمانی روغن 
اسطوخودوس را در اوایل قرن بیستم کشف کرد. 
وقتی پوســت دســت وی در آزمایشگاه به 
شدت دچار ســوختگی شد، او دست خود 
را داخل خمره روغن اسطوخودوس فرو 
برد و این روغن درد وی را کاهش و به 
سرعت سوختگی را تسکین داد. نحوه 
درمان سوختگی با روغن اسطوخودوس 
به روشــی کنترل شــده به این ترتیب 
است: یک قاشــق چای خوری از اسانس 
روغن خالص اسطوخودوس را داخل ۶۰ میلی لیتر 
آب داخل یک بطری اســپری بریزید و خوب تکان 
بدهید؛ سپس روی پوست ســوخته شده اسپری 

کنید.

هزینه های پزشــکی به عنوان یکی از ضروری تریــن و گران ترین هزینه ها در 
سبد خانوار شناخته می شود. به رغم تمام وعده های حمایتی که در این زمینه 
عملی نشــد و البته هزینه هایی که هر روز به نحوی افزایش چند برابری دارد، 
سودجویی برخی از پزشکان نیز در این زمینه زخمی بر زخم های شبکه معیوب 
دارو و درمان کشــور می افزاید؛ موضوعی که درباره آن حرف و حدیث  بسیار 
است و البته از سوی مســئوالن وزارت بهداشت نه تایید می شود و نه تکذیب. 
ســاالنه نزدیک به دومیلیون آزمایش تشخیص طبی در کشور انجام می شود. 
گذشته از اینکه به اعتقاد کارشناســان، این میزان آزمایش تشخیص طبی در 
کشور بیش ازحد استاندارد جهانی است، خطاها و تخلف های فراوانی نیز رخ 
می دهد که به راحتــی می تواند فرآیند درمان بیمار را دگرگون ســازد. انجام 
آزمایش های غیرضروری، عکســبرداری ها و رادیوتراپی هایی که در برخی از 
موارد به دلیل تبانی آزمایشــگاه ها با پزشــکان، بدون هیچ علت خاصی برای 
بیماران تجویز می شــود. برخی پزشــکان به محض مراجعه بیمار، قبل از هر 
اقدامی برایش آزمایش، سونوگرافی و... تجویز می کنند تا به این ترتیب بتوانند 
بیماری احتمالی  فرد را تشــخیص بدهند. این نوع تجویزها شــاید به ظاهر 
برای بیمار مناسب باشد و منجر به تشــخیص زودهنگام بیماری او شود، اما از 
دیدگاه مراجع درمانی کشور این میزان آزمایش های تجویز شده برای افراد در 
طول ســال به هیچ عنوان علمی و کارآمد نیست. البته در این میان آنچه قابل 
حدس است، درصد قابل توجهی است که ســالیانه پزشکان از آزمایشگاه ها و 
رادیولوژی های مورد نظرشان دریافت می کنند. در کشورهای پیشرفته به ازای 
تشخیص هر بیماری، حدود دو آزمایش تجویز می شود؛ اما در ایران این تعداد 
سه برابر این آمار است و تجویز تعداد زیاد آزمایش های تشخیصی، سبب تحمیل 
هزینه هــای ســنگین به 
بیمــاران، ســازمان های 
بیمه گــر و هدررفــت 

لوازم و اســتهالک تجهیزات آزمایشگاهی می شــود. در کشورهای پیشرفته 
پاتولوژیست ها در آزمایشــگاه ها می توانند درباره آزمایش های درخواستی از 
سوی پزشــکان نظر بدهند و در صورت تشــخیص بی مورد بودنش، آن را به 
پزشکان ارجاع دهند. مسئله آنجا بغرنج تر می شود که برخی از این آزمایش ها 
تحت پوشش بیمه نیست و بیماران ناچار هستند هزینه های سرسام آور آن را 
از جیب خود بپردازند. بر اســاس آمار ۶۰درصد آزمایش های انجام شده برای 

بیماران در ایران غیرضروری است. 
وقتی چراغ نظارت خاموش است!

درحال حاضر بیش از دو هزار و 4۰۰ آزمایشــگاه تشــخیص طبی در بخش 
خصوصی فعالیت می کنند. پراکندگی آزمایشگاه های کشور  براساس جمعیت 
هر منطقه تعریف می شــود. در حالی که تا پنج سال پیش به ازای هر ۲۰ هزار 
نفر، یک آزمایشگاه تاسیس می شد، اکنون این محدودیت رفع شده و به همین 
دلیل، طی این سال ها تعداد این مراکز رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در 
این میان اما کیفیت نظارت رشد قابل توجهی پیدا نکرده است و اکثر مدیران 

آزمایشگاه های تشخیص طبی، از تعرفه های این مراکز ناراضی هستند. 
روند باالگرفتن آزمایش ها و تجویز آنها توسط پزشکان در حالی صورت می گیرد 
که هیچ نهاد نظارتــی بر این موضوع دخالتی ندارد. جــدا از بحث هزینه های 
شخصی بیماران، به صورت کلی این مسئله موجب تحمیل هزینه های بسیار 
به شبکه بهداشت و سالمت کشور می شود. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس درباره وضعیت تجویز آزمایش های غیرضروری می گوید: در 
کشور ما در همه دوران اخالق پزشکی بر اقتصاد پزشکی غالب بوده است. در 
اغلب موارد پزشکان اصول اخالقی در پزشکی را رعایت می کنند، اما بروز این 

مداخله، بازرسی و رعایت اصول است.اتفــاق در کشــور نیازمند 
 » شــمی ن ها یو هما می افزاید: بایــد دســتگاه های نظارتی، »
وزارت بهداشت و درمان در گام نخست ســازمان نظام پزشکی و 

به این امور رسیدگی کنند.

در روند مطلوب نظارت ها، متخلفان نیز شناســایی می شوند. چون این گونه 
اقدامات سوء، زحمات پزشکان خدمتگزار را زیر سوال می برد. به گفته او از بُعد 
اقتصادی نیز این گونه هزینه های مازاد بر سبد هزینه های معیشتی خانوارها 
تاثیر منفی دارد. برای کاهش صدمات ناشی از این گونه اقدامات باید نهادهای 

نظارتی به این موضوع رسیدگی و با متخلفان احتمالی برخورد کنند.
آزمایش هایی که سالمت بیماران را تهدید می کند

اینکه پزشک برای انجام ویزیت های بیشتر و صرفه جویی در وقت، فورا بیمار 
را به سمت آزمایش های تشخیصی ســوق دهد، نه  تنها جیب بیمار را خالی 
می کند، بلکه موجب می شود سالمت بیمار به خطر بیفتد؛ چون هر آزمایش 
و عکسبرداری بی مورد می تواند فرآیند تشخیص سریع و درست بیماری را به 
خطر بیندازد و حتی روند درمان منطقی بیمــار را نیز منحرف کند. درضمن 
مشکالت در نظام درمانی کشور فقط اخذ پول نیست، بلکه مشاهده می شود 
که بسیاری از بیماران بر اساس تصمیم خود و بدون مشورت با پزشک عمومی 
یا متخصص، به فوق تخصص های مشــهور مراجعه می کنند که این امر نظام 
سالمت را با مشکل روبه رو کرده اســت. درحال حاضر، بیشتر مراکز در حال 
خصوصی شدن هستند؛ کاری که درآمدزا باشــد در آن مافیا ایجاد می شود. 
رشته رادیولوژی نیز درآمدزا و در عین حال با جان مردم در ارتباط است. یک 
عکس اضافی،  عالوه بر هزینه، دوز پرتوگیری را در بیمار باال می برد. برای مثال 
به طور مرتب برای مردم گرافی گردن و کتف نوشته می شود که موجب اشعه 
خوردن غدد تیروئید و لنفاوی می شــود. در حال حاضر برای هرکسی، در هر 
سن و برای هر دردی، عکس کمر نوشته می شــود که دستگاه تناسلی فرد را 
در معرض اشعه قرار می دهد. در این میان برخی از آزمایشگاه های تشخیص 
طبی نیز شیوه های متفاوتی برای سرکیســه کردن بیماران دارند؛ از تجویز 
آزمایش هــای غیرضروری گرفته تــا آزمایش های ابتکاری کــه هیچ مبنای 

علمی ندارد.
»فرید کرمی« رییس انجمن پاتولوژی ایران در این 
باره می گوید: بســیاری از روش های آزمایشگاهی 
جدید که از ســوی پزشکان و آزمایشــگاه ها تبلیغ 

می شــود، نه تنها هیچ پایه علمی ندارد که در برخی موارد ســبب به تاخیر 
افتادن تشخیص های پزشکی نیز می شــود. این آزمایش ها فقط هزینه اضافه 
به خانواده ها تحمیل می کند. این پاتولوژیســت ادامه می دهد: به عنوان مثال 
برخی آزمایشــگاه ها مدعی هستند که با یک آزمایش ســاده خون، سرطان 
را در مراحل اولیه ابتال تشــخیص می دهند؛ درحالی که ایــن موضوع از نظر 
علمی کامال بی اساس است. یا مثال در یک کنگره زنان تبلیغ می شد که با یک 
آزمایش ۵۰۰ هزار تومانی، نوعی عارضه تخمدان به ســرعت تشخیص داده 
می شــود. حال آنکه بیمار نمی داند این آزمایش با یک سونوگرافی ساده ٨۰ 
هزارتومانی قابل تشخیص است. مثال دیگر آزمایش های ژنتیک است که برخی 
آزمایشگاه ها به زوج های جوان در آستانه ازدواج تحمیل می کنند. ضرورت این 
نوع آزمایش باید توسط پزشک متخصص تایید شود. پزشک در مرحله اول زوج 

لزوم، شــجره نامه ای از را معاینه می کند و در صورت 
ژن معیوب می پردازد آنها تهیه کرده و به تشخیص 
در  و  گام  آخریــن  در  صورت نیــاز، آنها را به و 
این در شــرایطی است آزمایشــگاه ارجاع می دهد. 
با تبلیغات نادرســت و که این دسته از آزمایشگاه ها 
آزمایش ژنتیک را حتی اســتفاده از ناآگاهی مردم، 
القا می کننــد و افراد را در موارد غیرفامیلی، ضروری 
مجبور می کنند.به پرداخت هزینــه اضافه 

  

 خالی شدن جیب مردم با تجویز آزمایش های عجیب و غریب و غیر ضروری؛

تبانی از نوع پزشکی
پریسا سعادت

یک فوق تخصص جراحی پالستیک؛
تبلیغ دستگاه های کوچک کننده بینی دروغ است

یک فوق تخصص جراحی پالستیک، عملکرد دستگاه های کوچک کننده بینی را کذب دانست. دکتر »علیرضا صابری« با اشاره به نکاتی که درمورد جراحی زیبایی باید دانست، گفت: تبلیغات دستگاه کوچک کننده 
بینی صددرصد کذب است. این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی، در مورد راهکار پیشگیری از عوارض جراحی زیبایی، اظهارداشت: وقتی مردم برای جراحی زیبایی به پزشک مراجعه می کنند، باید تجربه، علم 
و مدرک آن پزشکی که مورد تایید وزارت بهداشت وانجمن های علمی باشد را حتما در نظر بگیرند؛ همچنین اسامی پزشکان فوق تخصص جراحی پالستیک در سایت انجمن آنها به تفکیک شهرستان و محل کارشان 
موجود است ومردم می توانند از آن استفاده کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، درباره موضوع پیکرتراشی، گفت: این جراحی نوعی شکل دادن به بدن است و باید برای کسانی انجام گیرد که از لحاظ 
پزشکی تایید شده باشد، زیرا در غیر این صورت گاهی عوارض جبران ناپذیر و حتی خطر مرگ نیز می تواند برای فرد به همراه آورد. وی به انجام عمل های ساکشن و زیبایی در مطب ها هشدار داد و گفت: این مسئله 

علی رغم ممنوعیت، گاهی وجود داشته و عوارض مختلفی همچون عفونت، هماتوم، آبسه و مرگ و میر را به همراه دارد. 

 غذای مانده را تا کی
 می توانیم مصرف کنیم؟

 غذای مانده یکی از مشــکالتی است که 
خانم های شاغل دارند. خانم های شاغل و 
کارمند به دلیل نداشتن وقت، بیشتر اوقات 
غذاهای چند وعده ای درست می کنند و 
آن را درون یخچال یا فریزر نگهداری می 
کنند. اما ســوالی که مطرح می شود این 
اســت که غذای مانده را تا کــی می توان 

مصرف کرد؟
محققان اصرار دارند که تا حد ممکن غذای 
هر روز، همان روز پخته و تازه مصرف شود 
زیرا خوردن غذای مانــده نه تنها کیفیت 
بهداشــتی و ارزش غذایــی پایینی دارد، 
بلکه ممکن اســت باعث مسمومیت شود. 
بنابراین خوردن غذای مانده به هیچ وجه 
توصیه نمی شــود. مصرف کــردن غذا به 
صورت تازه، به این معناست که هر غذایی 
در همــان وعــده ای که پخته می شــود، 
خورده شود. حتما می پرسید اگر مقداری 
از خــوراک باقی مانــد، چه بایــد کرد؟ 
یادتان باشــد بعد از پخت، غذا نباید بیش 
از دو ســاعت بیرون از یخچال بماند؛ زیرا 
نگهــداری طوالنی مدت غــذا در خارج از 
یخچال، روی اجاق یا سرسفره، فرصتی را 
برای رشد میکروارگانیسم ها فراهم کرده 
و می تواند باعث آلودگی آن شــود. البته 
بعد از انتقال به یخچال هم بیشــتر از ۲4 
ســاعت، نمی تــوان آن را در یخچال نگه 
داشت. البته در این مدت هم باید شرایط 
 خاص نگهداری از غــذا در یخچال رعایت

 شود.

درمان سوختگی با روش های طبیعی و شگفت انگیز 
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اعتراض مدیر برنامه های 
 رونالدو به انتخاب نشدن 

در مراسم یوفا
درمراسم قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا، بهترین های فصل گذشته 
این رقابت ها نیز انتخاب 
شدند که تمام جوایز 
بــه اعضــای تیم 
»رئــال مادرید« 
رســید. در ایــن 
بین »لــوکا مودریچ« 
باالتر از»کریســتیانو 
رونالــدو« و »محمد صالح« به عنــوان بهترین 
بازیکن یوفا انتخاب شد. رونالدو فصل قبل توانست 
۱۵ گل به ثمر برســاند تا تیمش را برای سومین 
بار پیاپی به قهرمانی در لیگ قهرمانان برســاند.  
»خورخه مندس« مدیر برنامه های کریســتیانو 
با مســخره خواندن این انتخاب گفت: فوتبال در 
زمین بازی می شود و کریســتیانو نیز در همان 
زمین برنده می شــود. او ۱۵ گل به ثمر رساند و 
تمام بار  رئال مادرید را به دوش کشید و تیم را به 
قهرمانی در لیگ قهرمانان رساند. حق رونالدو بود 

که به این عنوان دست یابد.

 دشمنی صالح و راموس 
ادامه دارد

در فینال لیگ قهرمانان امسال بین رئال مادرید 
و لیورپول، در اواســط نیمه اول و بعد از متوقف 
شدن بازی توسط »سرخیو 
رامــوس«، محمــد 
صــالح از بــازی 
تعویض شد و این 
جدال حســاس را 
از دســت داد تا این 
اتفــاق، عامــل ایجاد 
حواشــی فراوانی بین طرفین 
شود. بسیاری مدعی شــدند که راموس به قصد، 
ســتاره مصری لیورپول را مصدوم کرده و حتی 
تا همین اواخر نیز حواشــی بین یورگن کلوپ و 
کاپیتان رئال مادرید در این خصوص ادامه داشت؛ 
اما پنجشنبه شب در مراسم انتخاب بهترین های 
سال، »محمدصالح« یک ردیف جلوتر از سرخیو 
راموس نشســته بود و هنگامی که کاپیتان رئال 
مادرید بعد از دریافت جایزه بهترین مدافع فصل 
به جایگاه خود بازگشــت، اطرافیان به او تبریک 
گفتند اما صالح هیچ عکس العملی نشــان داد و 

به نظر می رسد جنگ بین آنها هنوز ادامه دارد.

 بارسلونا نسبت به جذب 
»پل پوگبا« اطمینان دارد

در اواخر بازار تابســتانی امسال، اخباری درمورد 
مذاکرات بارسلونا برای جذب »پل پوگبا« و البته 
تمایل فراوان این ســتاره 
فرانســوی و مدیــر 
برنامه جنجالی اش 
»مینــو رایوال« به 
نهایی شــدن این 
انتقال منتشر شد؛ 
اما در نهایت شیاطین 
سرخ، مجوز جدایی هافبک 26 
ســاله خود را صادر نکردند. اسپورت مدعی شد 
بارسلونا اطمینان دارد که به زودی با پل پوگبا به 
توافق خواهد رسید. بارسلونا قصد دارد از همان 
اســتراتژی موفقی که در مورد فیلیپ کوتینیو و 
لیورپول استفاده کرد در این پروژه نیز بهره ببرد 
و با توجه به تمایل قلبی پــل پوگبا و البته توافق 
باشگاه با مینو رایوال، این انتقال نهایی خواهد شد.

کیروش؛سرمربیایراندرجامملتهاست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سعید عزت اللهی« هافبک تیم فوتبال کشورمان که فصل گذشته به 
صورت قرضی در تیم فوتبال» آمکار« روسیه حضور داشت، پنجشنبه 
شب به تیم فوتبال ریدینگ در لیگ دسته اول فوتبال انگلیس ملحق 
شد. او که از سال 20۱۵ با تیم فوتبال روستوف قرارداد داشت، در دو 
سال اخیر به ترتیب در تیم های آنژی و آمکار به صورت قرضی حضور 
داشت و قرار است از فصل آینده در لیگ دسته اول انگلیس حاضرشود.

عزت اللهی به تیم ریدینگ انگلیس پیوست

امروز  شــاید »وحید امیری« مقابل »گاالتاســرای« بازی کند. 66
بازگشت او به تمرینات تیم، خبر خوبی برای کادر فتی »ترابوزان« 

بود.
»اونال کارامان« سرمربی تیم در این باره می گوید: »دیدار بزرگی 
خواهیم داشت و کامال آماده هستیم. وحید امیری هم به تمرینات 

بازگشته و این خبر خوبی برای ماست.«

وحید امیری آماده بازی با گاالتاسرای
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قطریهاحاالهوادارمیخرند؛
چند می گیری تشویق کنی؟!

قطری ها برای تشویق تیم ملی »والیبال« کشورشان 
دست به کار عجیبی زده اند. آنها که هوادار زیادی در 
دنیای ورزش ندارند، با هزینه های زیاد تماشاگران 
اند ونزیایــی را خریده اند؛ به طوری که آنها ســالن 
والیبال را پر کرده اند و قطر را تشــویق می کنند! 
قطری ها در همه سالن هایی که بازی دارند این کار را 
کرده اند و عده ای اندونزیایی هستند که فقط قطر را 

تشویق می کنند.

تاریخسازییکتیمدستهسومی
درایتالیا؛

 فروش با پول مجازی!
تیم ریمینی در سری C ایتالیا به نخستین باشگاه 
فوتبال تاریخ تبدیل شــد که توســط بیت کوین 
خریداری می شود. این باشــگاه بعد از ورشکسته 
 D شــدنش به دســته چهارم فوتبال ایتالیا، سری
فرستاده شده بود، اما امسال دوباره توانست به سری 
C صعود کند و در فهرست تیم های حرفه ای ایتالیا 
قرار بگیرد. این هفته اما اعالم شد که 2۵ درصد از 
سهام این باشگاه کوچک ایتالیایی توسط گروهی 
موسوم به »هلدینگ هریتیج اسپورتس« خریداری 
شده اســت. نکته منحصر به فرد درباره این انتقال 
مالکیت این است که این معامله توسط بیت کوین 
که یک نوع واحد پولی در فضای مجازی محسوب 
می شود، صورت گرفته؛ اتفاقی که تاکنون هرگز در 
تاریخ معامالت دنیای فوتبال برای خرید و فروش 

باشگاه صورت نگرفته است.

 اقدام خیرخواهانه »شجاعی« 
پس از گلزنی

کاپیتان تیم ملی موفق شــد بعــد از گلزنی مقابل 
ماشین سازی، یک اقدام خیرخواهانه و مهم را پشت 
سر بگذارد. در دقیقه 60 دیدار تراکتورسازی مقابل 
ماشین سازی تبریز»مسعود شجاعی« کاپیتان این 
تیم توانست روی پاس اشکان دژاگه، یک گل زیبا به 
ثبت برساند. مسعود به جای شادی گل های مرسوم، 
به سمت نیمکت تیمش رفت و دست به کاری مهم 
زد. او پیراهن دروازه بان ذخیره تراکتورسازی که بر 
اثر سانحه تصادف، دچار آســیب دیدگی شده بود 
را گرفت و به تماشاگران نشــان داد تا ثابت کند به 
 عنوان کاپیتان تیم، هوای همــه بازیکنان را دارد.

»مهدی محمدیان« دروازبان تیم تراکتورســازی 
به علت ســانحه تصادف بازی با ماشین سازی را از 

دست داد. 

در حاشیه

پیشخوان

دایــی:بههیــچاحدی
پاسخگونیستمجزمردم

حسینکیهانی:دربیابان
تمرینکردم

شکستامیدوارکنندهدر
قطر،پرسپولیسصعودرابه

هوادارانسپرد

مشکلمملکت،مدیریت
است

محبوبیت عجیب جادوگر در شهر باران! 
»علی کریمی« روز پنجشنبه، نخستین دیدار خود در لیگ هجدهم را همراه با سپیدرود پشت سر گذاشت 
و فارغ از هر گونه نتیجه، جو فوق العاده ای را در ورزشگاه سردار جنگل تجربه کرد. هواداران سپیدرود که 
در ابتدای لیگ هجدهم دچار مشکالت عجیبی با »خداداد عزیزی« شده بودند، در سومین بازی خانگی 
خود به مربی محبوبشان رسیدند و آرزوی آن ها محقق شد.  به همین دلیل هواداران رشتی با حضور در 
استادیوم، عالقه خود به کریمی را به هر طریقی نشــان دادند. طرفداران پرشور سپیدرود قبل از شروع 
بازی با آوردن بنری به استادیوم،  بازگشــت علی کریمی به رشت را دوباره تبریک گفتند و با شروع بازی 
و  در دقیقه هشتم، یک صدا و هماهنگ شده سرمربی خود را تشویق کردند تا کریمی با انرژی مضاعفی 

مسابقات را ادامه دهد.

کی روش؛ سرمربی ایران در جام ملت هاست
عضو هیئت رییســه فدراســیون فوتبال اعالم کرد که قرارداد »کی روش« هفته آینده به طورکامل مشخص 
می شود و این مربی، ســرمربی ایران در جام ملت هاســت. »محمود شــیعی« مدیرعامل تیم پیکان و عضو 
هیئت رییســه فدراســیون فوتبال در رابطه با وضعیت قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی به خبرنگاران 
گفت:»کی روش قطعا برای بازی های آسیایی سرمربی تیم ملی است و تمام مشکالت با این مربی حل شده 
است. ایشان به زودی به ایران ســفر می کنند. بنده حتی چند روز گذشته با آقای تاج صحبت کردم و ایشان 
گفتند که همه مشکالت حل شده است. من فکر می کنم اواسط هفته آینده به طور کامل تعیین تکلیف شود. 
زیاد از این موضوعات خبر ندارم و به همین دلیل این طوری جواب می دهم اما آقای تاج به ما اعالم کرده است 

که هیچ نگرانی وجود ندارد و ایشان همه مسائل را هدایت می کنند.«
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امورپیمانهایشرکتشهرکهایصنعتیاستاناصفهان

»آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای«
شرکتشهرکهایصنعتیاســتاناصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شــرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱397/06/07 می باشد.
آخرینمهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت ۱9 روز چهارشنبه تاریخ ۱397/06/۱4 

آخرینمهلتزمانیارائهپیشنهاد: ساعت ۱4/30 روز یکشنبه تاریخ ۱397/06/2۵ 
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه تاریخ ۱397/06/26 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه 
اداری امیر کبیر، شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان و تلفن 03۱۱۵70 

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه: مرکز تماس 02۱-4۱934 
دفترثبتنامدرتهران: 88969737 و 8۵۱93768-02۱ و دفتر ثبت نام در اصفهان ۵-03۱3264۵870 )داخلی 3299( 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوعمناقصه: احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی آران و بیدگل )شماره 20097۱28۱00004۵ در سامانه ستاد( 
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هفتهششمرقابتهایلیگبرتر،جامخلیجفارسدرشرایطیپنجشنبهشببابرگزاری6دیدارپیگیریشدکهذوبآهندرخانهمغلوبصدرنشینفعلیلیگبرترشدوسپاهان
درثانیههایپایانیازشکستفرارکردتاتنهایکامتیاز،دشتتیمهایاصفهانیدرپایانهفتهششمرقابتهایلیگباشد.

در چارچوب رقابت های هفته ششم  لیگ برتر، تیم ذوب آهن اصفهان در حالی در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان تیم پدیده مشهد بود که شاگردان »یحیی گل محمدی« با ارائه نمایش های خوب در هفته های 
گذشته توانســته بودند بر صدر جدول تکیه بزنند و به دنبال پنجمین برد متوالی خود در این دیدار 
باشند؛ از این رو در نیمه اول بازی را دست گرفتند و حمالت متعددی روی دروازه سبزپوشان ترتیب 
دادند ولی این نیمه در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید تا بازیکنان دو تیم راهی رختکن شوند. 
در نیمه دوم هم باز تیم پدیده بود که بازی را در دست داشت تا اینکه در دقیقه ۵۵ از روی نقطه پنالتی 

گل اول بازی را به ثمر رساند.
 بعد از این گل  شاگردان »امید نمازی زاده« بازی را در اختیار گرفتند و فرصت های متعدد گلزنی را 
روی دروازه تیم پدیده ترتیب دادند تا اینکه در  دقیقه 80، هادی محمدی گل تساوی سبزپوشان را 
وارد دروازه تیم میهمان کرد؛ اما این تساوی چندان ادامه نداشت و تیم پدیده در دقیقه 83 گل برتری 
را وارد دروازه رشید مظاهری کرد تا تیم مشهدی برای دومین بار در این بازی پیش بیفتد. در نهایت 
بازی با همین نتیجه به پایان رسید. تیم پدیده البته این پیروزی را مدیون اشتباه بزرگ پیام حیدری 
در دقیقه 92 بود که یک پنالتی آشــکار را برای ذوب آهن نگرفت. سرمربی تیم ذوب آهن در نشست 
خبری بعد از بازی با اشاره به اینکه این تیم نمی تواند از موقعیت هایش به درستی استفاده کند، گفت:  
ما از ذوب آهن انتظار قهرمانی داریم اما با این روش حتی نزدیک به قهرمانی هم نمی شویم؛ وقتی در 
6 قدم چند موقعیت به گل تبدیل نمی کنیم، بهتر اســت دفاع کنیم تا مثل بعضی از تیم ها، با نتیجه 

صفر بر صفر از حریف امتیاز بگیریم.

 تیــم فوتبال ســپاهان در 
شــرایطی در چارچــوب 
رقابت هــای هفته ششــم 
لیگ برتــر در جم به مصاف 
تیم پارس جنوبی رفت که  
برای باقی ماندن در کورس 
مدعیــان، نیــاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز این دیدار 
داشــت؛ اما در همان دقایق 
ابتدایــی بــازی دروازه اش 

توســط بازیکن تیم پارس باز شد تا شرایط برای شــاگردان »قلعه نویی« سخت شــود. به تدریج این 
طالیی پوشــان بودند که بازی را در دســت گرفتند و با ارائه یک بازی هجومی در دقیقه 27 توســط 
ایران پوریان به گل رسیدند؛ ولی دوباره این شاگردان تارتار بودند که در دقیقه 4۵ از روی ضربه پنالتی 

گل دوم را به ثمر رساندند تا بازی در نیمه اول با برتری آنها به پایان رسد.
در نیمه دوم، سپاهان بازی را سراپا هجومی آغاز کرد تا گل تســاوی را برای بار دوم به ثمر برساند؛ ولی 
نتوانست از حمالت متعددش بهره بگیرد تا اینکه در وقت های اضافی، استنلی گل تساوی را با ضربه سر 
به ثمر رساند تا بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان برسد. بدین ترتیب سپاهان به روند شکست ناپذیری 
خود تا اینجای رقابت های لیگ ادامــه داد و همچنان رتبه دوم جدول را حفظ کرد؛ اما ممکن اســت 
پرسپولیس در صورت پیروزی برابر نساجی جای سپاهان را در رده دوم بگیرد. سرمربی سپاهان بعد از 
پایان بازی در نشست خبری با اشاره به ارائه بازی زیبا توسط شاگردانش در این دیدار گفت: به فوتبال 
تبریک می گویم، از این بازی زیبا لذت بردم اما عدالت فوتبال در دو مورد انجام نشد؛ اول اینکه بازی باید 
6 بر 2 تمام می شد و دوم اینکه از ناعدالتی های داوری خسته شده ام. اگر با قلعه نویی مشکل دارند، من 
می روم تا حق سپاهان خورده نشود. کارشناسان هم فقط شو انجام می دهند و قبل از برنامه، صحنه ها 
را نمی بینند. قلعه نویی ادامه داد: فکر می کنم حریف از یک موقعیت دو گل به ثمر رساند. روی گل اول، 
بختیار فکر کرد که داور ســوت زده و توپ را به حریف واگذار کرد و همان توپ، وارد دروازه ما شد. در 
نیمه دوم هم دروازه بان حریف یکی از روزهای خوب خود را داشت و ما باید حداقل 6 گل در این بازی 
به ثمر می رساندیم. کسانی که می گفتند از نظر بدنی ســپاهان دچار مشکل است، ببینند که ما روی 

استانداردهای روز دنیا بازی کردیم و موقعیت سازی های بسیاری داشتیم.

سمیهمصور

تساوی در ثانیه های پایانیدومین شکست سبزپوشان در خانه 
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شهروندان اصفهان، همدل و هم رکاب می شوند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

»مدار سالمتی« به الیه های 
مویرگی شهر می رود

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری 
اصفهان از اجرای ویژه برنامه »مدار سالمتی« 
همزمان بــا آغاز ســی و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خبر 
داد و گفت: ایــن برنامه در قالب یک اســتیج 
متحرک به الیه های مویرگی شهر نفوذ خواهد 
کرد.فریناز توالئیان اظهارکرد: برای اجرای ویژه 
برنامه »مدار ســالمتی« یک خودرو به عنوان 
صحنه نمایش متحرک با المان های سالمتی از 
جمله قلب، ریه و کلیه طراحی شده که در آن 

صندلی، میز و سن در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: اطراف خودرو در نظر گرفته شده 
برای اجرای برنامه مدار ســالمتی، قلب، ریه و 
کلیه پوشانده و برای طی کردن مدار سالمتی 
نکات تغذیه ای را یادآور می شود، البته طراحی 
این خــودرو به گونه ای انجام شــده که هر جا 
مستقر شــود ماهیت آن مشخص نخواهد بود.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری 
اصفهان با اشــاره به برگزاری تئاتر با محوریت 
ســالمت در این ویژه برنامه افزود: روند اجرای 
این تئاتر به گونه ای است که رییس انجمن یا 
همان مغز، فراخوانی به اعضای بدن می دهد تا 
اعضای بدن جمع شده و مشکالت ایجاد شده 
در سیســتم بدن را حل کنند.وی خاطرنشان 
کرد: از جملــه برنامه های جانبــی این برنامه 
اجرای تم های شاد کودکانه با توجه به برگزاری 
جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و 
نوجوانان اســت؛ همچنین غرفه های سالمت، 
پایش سالمت و مشــاوره تغذیه در نظر گرفته 
شده اســت.توالئیان با بیان اینکه اجرای ویژه 
برنامه »مدار سالمتی« با همراهی و همکاری 
انجمن حمایــت از کودکان، انجمــن تغذیه 
استان، اداره بهزیستی و انجمن قلب غرفه های 
سالمت برگزار خواهد شــد، تاکید کرد: شروع 
برنامه همزمان با آغاز سی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان رقم 
خواهد خورد و در مدت زمان برگزاری آن ۳۰ 

اجرا در دل مناطق انجام می شود.

جشنواره تفریحی آموزشی 
»سازه های من و بابام«  

جشنواره تفریحی آموزشــی »سازه های من 
و بابام« بــه همت اداره فرهنگــی منطقه پنج 
و خانه نوجوان وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی برگزار می شود.این جشنواره 
به منظور تحکیم روابط پدران با فرزندان برگزار 
می شــود تا به دور از مشــکالت و دغدغه های 
کاری به صورت تیم های دو یا حداکثر سه نفره 
متشکل از پدر و فرزندان در کارگاه آموزشی و 
مسابقه حاضر شده و مادر خانواده نیز می تواند 
به عنوان مشــاور ایــن تیــم را همراهی کند.

جشنواره تفریحی آموزشــی »سازه های من 
و بابام« برای فرزندان ۱۲ تا ۱۸ ســال برگزار 
 و در پایان بــه برگزیدگان جوایــز ارزنده اهدا 

می شود.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به 
برگزاری مجموعه جشن های  »نشاطستان« در 
این منطقه اظهارکرد: این ویژه برنامه تابستانی 
با حضور هنرمندان جــوان و در قالب هنرهای 
آیینی در پارک کوهستانی صفه، پارک بزرگ 
ســپاهان شــهر، میدان جلفا و پل مارنان در 
حال برگزاری است.حمید فرهنگ با اشاره به 
اســتفاده از ظرفیت دو فرهنگسرای اندیشه و 
سبحان برای برگزاری جشن های خانواده محور 
افزود: برنامه های فرهنگی برای عموم خانواده ها 
به صورت منظم در ســالن اجتماعات این دو 

فرهنگسرا برگزار می شود.

 تجهیز ۷ ایستگاه آتش نشانی
 به دستگاه های هیدرولیک

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شهرداری 
اصفهان در مراســم بهره برداری از تجهیزات 
آتش نشــانی اظهــار کــرد: در این مراســم 
بهره بــرداری نردبــان ۵۶ متــری مخصوص 
ساختمان های بلند با آسانســور، نردبان ۴۴ 
متری بازو مفصلی، ۱۵۰ دســتگاه تنفســی و 

هفت دستگاه هیدرولیک به بهره برداری شد.
محسن گالبی افزود: دستگاه های هیدرولیک 
شامل مجموعه وسایلی است که می توان از آنها 
در حوادث برای رهاسازی مصدوم یا باز کردن 
معابر و درها استفاده کرد، این وسایل قابلیت و 
قدرت زیادی برای آ زادسازی سرنشینانی که 
پس از تصادف درون خودرو یا درون وســیله 
دیگری محبــوس شــده اند، دارد.مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: این وسایل نســبت به دستگاه های قبلی 
پیشرفته تر هســتند و هفت ایســتگاه از ۲۴ 
ایستگاه آتش نشــانی به این دستگاه ها مجهز 

می شود.

امام جمعه موقت اصفهان:
 انتظار ملت برخورد قاطع
 با مفسدان اقتصادی است

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهان اظهار کرد: نمایندگان ملت، از حق 
سوال خود استفاده کردند و گفت وگوها منطقی بود 
و تخریبی در بر نداشت و این مصداق مردم ساالری 
اســت.محمدتقی رهبر بیان داشــت: مقام معظم 
رهبری هم توصیه هایی داشــتند که باید مد نظر 
قرار بگیرد و نباید ایشان مجبور به تکرار یک موضوع 
شوند و مسئوالن باید گوش شــنوا داشته باشند.

وی اذعــان کرد: در موضوع سیاســت خارجی هم 
می دانیم که دشمن از انقالب اسالمی سیلی خورده 
و آمریکا مشکالت بسیاری دارد، مفسد فی االرض 
جهان اســت و تنها از انقالب اسالمی می ترسد.وی 
با اشاره به چالش های اقتصادی کشور، اذعان کرد: 
نحوه برخورد با حقوق هــای نجومی و اختالس ها 
قابل قبول نیست و منطقی نیست که یک فرد ۳۲ 
ساله بیش از پنجاه میلیارد تومان سکه بخرد، بشکند 
دستی که به او سکه داده است.خطیب نماز جمعه 
اصفهان اعالم داشت: انتظار ملت این است که این 
مفسدان به مجازات متناسب خود همچون مفسد 

فی االرض برسند.

معاون فنی و نظارتی اداره کل راهداری 
اصفهان:

  دو مجتمع  خدماتی - رفاهی 
در اصفهان احداث می شود 

معاون فنی و نظارتی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: دو مجتمع  خدماتی 
- رفاهی جدید در اصفهان احداث می شود.صلواتی 
اظهار داشت: در حال حاضر ۲۹ مجتمع خدماتی و 
رفاهی در محورهای مواصالتی استان اصفهان داریم 
که از دو مجتمع خدماتی رفاهی دیگر در محورهای 
اصفهان - میمه و اصفهان - شهرضا بهره برداری می 
شود.وی بیان داشــت: این دو مجتمع با همکاری و 
سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و دولت هر 
کدام به میزان ۶ میلیارد تومان و با اعتباری بالغ بر 
۱۲ میلیارد تومان افتتاح می شود. صلواتی تصریح 
کرد: هم اکنون از ۴۳ مجتمع خدماتی و رفاهی بین 
راهی در استان اصفهان در حال بهره برداری است 
که در این حوزه رتبه اول کشــوری را داریم.وی به 
اهمیت ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی در جهت  
ایجاد رفاه، کاهش تصادفات، ارتقای امنیت در سفر 
و توسعه گردشگری اشاره کرد و افزود: سامانه حمل 
و نقل هوشــمند در محورهای مواصالتی اســتان 
اصفهان برای ایمنی راه ها، امنیت مسافران و ارتقای 
حمل و نقل جــاده ای با اعتبــار ۳۰ میلیارد ریالی 
راه اندازی شــد.صلواتی از اســتقرار ۱۲۰  دستگاه 
ترددشمار در محورهای مواصالتی استان اصفهان 
خبر داد و تصریح کرد: در سطح استان اصفهان ۱۰۵ 
دوربین ثبت تخلف و ۳۴ دوربین نظارت تصویری در 
استان اصفهان فعال است و همچنین چهار دستگاه 
»توزین در حال حرکت« جهت اندازه گیری تناژ بار 

در جاده های استان اصفهان مستقر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:
افزایش ۷۷۰ تخت به ظرفیت 

اقامت گردشگری اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همزمان با 
هفته دولت در آیین اقتتاحیه ۱۶ طرح گردشگری 
در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۵۰ طرح 
گردشگری در پهنه استان اصفهان با سرمایه بخش 
خصوصی با ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال فعال است. 
فریدون اللهیــاری افزود: امید داریــم تا از مجموع 
این طرح ها، ۱۱۲ طرح نیز تا پایان سال ۱۳۹7 به 
بهره برداری برسد.مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با اشاره به طرح های گردشگری که همزمان 
با هفته دولت در اســتان اصفهان بــه بهره برداری 
می رســند، تصریح کرد: از ۳۵۰ طرح گردشگری 
که ذکر شد، ۱۶ طرح شــامل اقامتگاه های سنتی، 
اقامتگاه های بوم گردی و مجتمع های گردشگری 
در شهرســتان های اصفهان،کاشان، فریدون شهر، 
فالورجان و شــاهین شــهر به صورت همزمان به 
بهره برداری می رســند .وی درباره شــاخص های 
اقتصادی و فرهنگی ایــن طرح ها گفت: طرح هایی 
که بــه بهره برداری می رســند به ویــژه در حوزه 
اقامتگاه های سنتی و بومگردی، عمدتا اختصاص 
به مرمــت و تغییرکاربری خانه هــای تاریخی در 
شهرستان های فوق الذکر دارند.اللهیاری افزود: 
با بهره برداری ایــن واحدهای اقامتــی، تعداد 
77۰ تخت به ظرفیت اقامتگاه های گردشــگری 
 استان افزوده شده و توانســته ایم با این طرح ها  
برای ۲۴۶ نفر به صورت مســتقیم اشتغال زایی 

ایجاد کنیم .

شهردار اصفهان در جمع مردم منطقه 
هشت در مسجد امام حســین)ع( خیابان 
شهدای مارچین، در خصوص نحوه عملکرد 
مدیریت شــهری در یک سال گذشته اظهار 
 کرد: برنامــه های شــهرداری باید دقیق و
 بر اساس محاســبات فنی و علمی باشد؛ در 
 واقع باید از برنامه های بی اســاس و بدون 

پیش بینی جلوگیری کرد. 
قدرت ا... نوروزی افزود: زمانی که مدیریت شهرداری 
را عهده دار شدم، پروژه های ناتمام بسیاری در شهر 
اصفهان وجود داشت که از مهم ترین آنها می توان به 
مترو اشاره کرد. شهردار اصفهان به تکمیل خط یک 
مترو ظرف مدت چهار ماه اشاره کرد و گفت: مترو 
وسیله ای بسیار ارزان، سریع و پاک است، هم اکنون 
بیش از ۵۰ هزار نفر با مترو جابه جا می شوند که با 
تدابیر اندیشیده شده این آمار پاییز امسال به بیش 

از ۱۰۰ هزار نفر می رسد.
نوروزی از آغاز احداث خط دو مترو اصفهان با فروش 
پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت خبر داد و 
گفت: احداث خط ســه مترو به سمت زرین شهر و 
فوالد مبارکه نیز در دســتور کار قرار دارد، بنابراین 
صنایع سبک و ســنگینی که در این محدوده قرار 
دارند و به نوعی از احداث این خط سود می برند در 
ساخت این خط مترو مشارکت کنند.وی با اشاره به 

اینکه هزینه های ساخت 
بــرای هر یــک کیلومتر 
مترو ۴۰۰ میلیارد تومان 
است که نســبت به سال 
گذشــته افزایش داشته، 
افزود: شــرایط اقتصادی 
حاکــم روی هزینه های 

پروژه ها تاثیر گذاشته است.شــهردار اصفهان در 

خصوص پــروژه پیاده راه 
ســازی چهارباغ عباسی 
اظهار کــرد: پیــاده راه 
غربی خیابــان چهارباغ 
عباســی تکمیل شــده 
است، اما تکمیل کامل و 
بهره برداری از این پیاده 
راه زمان می برد.نوروزی به بدهی های شــهرداری 

اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر شــهرداری سه 
هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بودجه شهرداری 
اصفهان نیز به همین میزان سه هزار میلیارد تومان 
اســت در حالی که محاسبات نشــان می دهد که 
امســال ۹ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای 
اداره شهر نیاز دارد تا بتوان بدهی سه هزار میلیارد 
تومانی و ۶۰۰ میلیارد تومان بهره وام های ســال 

گذشته را نیز پرداخت کرد.
وی با اشــاره به اینکه شــرایط اقتصــادی هزینه 
پروژه هــا را باال می برد، افزود: احــداث یک پل که 
سال گذشــته ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان هزینه می 
برد، امســال به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

نوروزی به پروژه احیای میدان امام علی)ع( اشــاره 
کرد و گفت: احیای میدان امام علی)ع( ۱۴ سال به 
طول انجامیده اســت، این میــدان تحریم مردمی 
شــده و مردم رضایــت کافی از اجــرای این طرح 
ندارند، بنابرایــن باید این نارضایتــی را رفع کرد.

وی افزود: با این حال این طرح ۳۸ درصد پیشرفت 
داشته است و اگر مشکلی در اجرای طرح ها وجود 
دارد مشکل از ناکارآمدی مدیریت شهری نیست، 
بلکه ناشی از شــرایط اقتصادی است، با این وجود 
باید همدل و یــک صدا برای رفع مشــکالت قدم 
 برداشــت همان گونه که در جنــگ تحمیلی این

 اتفاق افتاد.

۹ هزار میلیارد تومان برای اداره شهر نیاز است

رییس دفتر تبلیغــات اســالمی اصفهان در همایــش مبلغان 
موسســه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین که با هدف تاکید 
بر رســالت های تبلیغی خواهران حوزوی در عرصه های سنتی و 
نوین برگزار شد، اظهار داشت: در فضای ارتباطات انسانی در طول 
تاریخ بشریت تغییرات و تحوالت مختلفی شکل گرفته است.وی 
افزود: در برهه زمانی پیشــا دیجیتال، یکی از سطوح ارتباطات 
انسانی ارتباطات، بین فردی بود اما بعد از پیدایش فضای دیجیتال 

ابزارهای پیام رسان متعدد در سطح دنیا و ایران ایجاد شد.
 حجت االسالم محمد قطبی با اشــاره به اینکه با کشف بشر در 

حوزه سایبر مدل ارتباط انســانی تغییر شکل و سبک پیدا کرد، 
ابراز داشت: اکنون آن سطح ارتباط دو ســویه چهره به چهره به 

پیام رسان های دیجیتال آنالین و آفالین تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این دگرگونی ارتباطات تاثیر بزرگ و بســزایی 
در رفتار و سیمای فرهنگ دارد، گفت: سطح دوم ارتباط انسانی، 
ارتباطات فرا فردی اســت که به آن ارتباط اجتماعی می گوییم.

قطبی ادامــه داد: در فضای قدیمــی ارتباطــات اجتماعی در 
مکان هایی کــه انجمنی از مــردان و زنان براســاس کارکردی 
مشترک ایجاد کرده بودند شکل می گرفت اما امروزه این تعامالت 

جای خود را به شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام داده  است.
وی افزود: سطح سوم از روابط انسانی هم ارتباطات علمی بود که 
در پیشا دیجیتال به ســبک حضوری، کالس، همایش، سمینار 
و کارگاه آموزشی در فضایی که اســتاد و شاگرد حضور داشتند، 

برگزار می شد.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: درست است که ما 
هنوز بسیاری از این سبک ها را داریم؛ اما کافی است بررسی کنید 
در دنیا چقدر از سیســتم های ارتباطات علمی انسانی در سبک 

قدیمی باقی مانده و چه سهمی در مدل های نوین آمده است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:
ضرورت فعالیت های تبلیغی در فضای پسا دیجیتال

 شهردار اصفهان: 

معاون ورزشی تفریحی شهرداری:
شهروندان اصفهان، همدل و هم رکاب می شوند

معاون ورزشــی تفریحی شــهرداری اصفهان از برگزاری برنامه ای تحت عنوان »همدلی هم رکابی در شهر 
اصفهان«  خبر داد و گفت: در این طرح دوچرخه های بال اســتفاده شهروندان از سوی شهرداری تعمیر و در 
مناطق محروم توزیع می شــود.حبیب ا... ناظریان اظهار کرد: در این برنامه از شهروندانی که در منازل خود 
دوچرخه های بالاستفاده دارند خواسته می شود دوچرخه های خود را به شهرداری های مناطق سکونت خود 
تحویل دهند، پس از ارائه دوچرخه ها، هرگونه اقدامات تعمیراتی از طرف شهرداری روی آنها انجام می گیرد 
 و سپس در مناطق محروم طی برگزاری مسابقات در اختیار برندگان قرار خواهد گرفت.ناظریان اضافه کرد: 
پیش بینی می شود این طرح تا مهرماه تکمیل و در دســترس نیازمندان قرار بگیرد، امیدواریم شهروندان 

اصفهانی سهم خود را در این کار خیر همچون گذشته ایفا کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
در اصفهان ۱۴۰۰ ،باید بخش بزرگی از سفرها با دوچرخه انجام شود

علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در همایش دوچرخه سواری و مانور شهری 
موتورسواران قانونمند اظهار داشت: پلیس دوچرخه سوار در راستای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری، کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا پیش از هر جا در اصفهان تشکیل شد و این افتخاری برای این شهر محسوب می شود 
که باید برای ادامه این راه تالش کنیم.وی با اشــاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب و خالقیت برای توسعه 
فرهنگ دوچرخه سواری در کالنشهر اصفهان بیان کرد: در اصفهان ۱۴۰۰ باید حداقل ۱۰ درصد از سفرها با 
دوچرخه انجام شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه کیفیت ایستگاه های دوچرخه 
در آینده بهبود یابد، گفت: قصد داریم با طراحی ایستگاه های مدرن و جدید دوچرخه بر زیبایی شهر بیفزاییم 

و در این زمینه از استانداردها عدول نمی کنیم.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی در جمع خبرنگاران 
ضمن گرامیداشت سالروز تشــکیل پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(  
اظهار داشت: تشکیل پدافند هوایی خاتم االنبیای آجا، به عنوان یکی 
از نیروهای ارتش جمهوری اسالمی است که ماهیتی فرانیرویی دارد.

علی حدادی سامانی افزود: قبل از انقالب با توجه به نقشی که استکبار 
برای کشور تنظیم کرده بود، باید کشور مجهز به فرودگاه و تجهیزات 
هوانوردی می شد و کمتر به پدافند توجه شده بود، حجم تهدیدات نیز در 
آن زمان محدود بود.فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی 
ادامه داد: رژیم عراق دو ســال پیش از جنگ ناوگان خود را نوسازی و 
در سال های جنگ هم سه بار نیروهای هوایی اش را احیا کرد در مقابل 

ایران از بدو انقالب مورد تحریم بوده و هست.
حدادی سامانی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۶۰۰ فروند عراق را منهدم 
کردیم عنوان کرد: البته این عدد تعداد الشــه هایی است که در ایران 
سقوط کردند، قطعا عالوه بر این آمار تعدادی هم در خاک عراق نابود 
شدند.وی با اشاره به این که در آن زمان مهم ترین درآمد کشور از طریق 
فروش نفت بود، یادآور شد: دشــمن با تمرکز بر سکوها و نفت کش ها 
قصد ضربه زدن را داشت که با تدبیر شــهیدان ستاری و بابایی بحث 
اسکورت هوایی اتفاق افتاد و در آن سال ها ۳۱۴۵ نفت کش را تا خروجی 
خلیج فارس اسکورت ۵۵ هواپیمای دشــمن را ساقط کردیم.فرمانده 
منطقه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی تصریح کرد: پس از جنگ 
متوجه یک خأل شدیم،  پدافند باید به ســمت نهادی مستقل تبدیل 
می شد تا بتواند پاسخ مناسبی به تهدیدات بدهد و نهایتا در ۱۰ شهریور 
سال ۸7 این مهم رخ داد؛ ۱۰ ســال می گذرد و شاهد دستاوردهایی 
چشمگیری هستیم.حدادی سامانی با بیان این که مهم ترین راه مقابله 
دانستن شیوه رزم دشمن است، گفت: دو تئوری وجود دارد،  کشوری 
که به دریاها راه دارد باید نیروی اولش نیروی دریایی باشد و دوم این 
که کشورها می توانند از نیروی هوایی برای تحمیل اراده شان به دیگر 

کشور استفاده کنند.
وی با اشاره به پیچیدگی های خاص پدافند هوایی ابراز داشت: پرواز یک 
جنگنده و یا پرتاب موشک به عنوان نمادی از پدافند محسوب می شود 
اما پشت صحنه اقدامات متعددی باید صورت بگیرد تا آن موشک به 

هدف اصابت کند.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با بیان این که یکی 
از مولفه های قدرت عمق استراتژیک است، تاکید کرد: در حال حاضر 
یک رصد دائمی بر آسمان کشور و حتی کیلومترها آن طرف تر داریم تا 
جایی که از تعداد هواپیماها و ساعت های پرواز آموزشی کشورها مطلع 
هستیم.حدادی سلمانی با اشاره به مراقبت ۲۴ ساعته از قلمرو هوایی 
کشــور برای مقابله با هر گونه تهدید، اضافه کرد: از تمامی هواپیماها، 
پهپادها، بالگردها و هر نوع پرنده ای که از آسمان ایران عبور می کنند 

اطالع داریم.
وی اظهار کرد: هواپیماهای عبوری بوده اند که با نزدیک شدن به مناطق 
ممنوعه و یا کم کردن ارتفاع از حد مجاز تذکر گرفته اند،  اگر این رفتارها 
ادامه یابد و مسجل شود هواپیما متخاصم است، به نحو شایسته برخورد 

می کنیم.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی با اشاره به نشاندن 

هواپیمای اماراتی که حامل سربازان آمریکایی بود، گفت: این هواپیمای 
نظامی از افغانستان بلند شد و پس از ورود به حریم هوایی کشور خود 
را مسافربری معرفی کرد در صورتی که تمام مکالمات خلبان را شنیده 
و می دانستیم این گونه نیست و در نهایت هواپیما را مجبور به فرود در 

بندرعباس کردیم.
وی افزود: همچنین فرود اجباری حامل »ریگی« که قبال رسانه ها به آن 
پرداختند، اگر اشراف اطالعاتی وجود نداشت این هواپیما به هیچ وجه 
تمکین نمی کرد؛  هدف قرار داد پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی با 
اسم »هرمس« در مراکز هسته ای از دیگر نمونه هایی است که هوشیاری 
نیروهای پدافند را نشان می دهد.حدادی سلمانی ادامه داد: زمانی که 
تفنگداران آمریکایی متجاوز در خلیج فارس از ســوی نیروهای سپاه 
دستگیری شدند، نیروی هوایی آمریکا به پرواز درآمد و در حال مانور 
بود و تهدید می کرد که باید تفنگــداران را آزاد کنید، پدافند همایی 
اقدام متقابل کرد و حتی وارد مرحله الک الکترونیکی و آتش به سمت 
هواپیماهای آمریکا شدیم تا مجبور به ترک مرزها شدند.فرمانده منطقه 
پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی تاکید کرد: از سوی سازمان های 
بین المللی، آســمان ایران به عنوان امن ترین آسمان منطقه شناخته 
شده، وقتی می گوییم آسمان امن باید شرایط منطقه را ببینیم و آنچه 
در کشــورهای پیرامون ما رخ می دهد.وی با بیان این که در تهدیدات 
هوایی به دلیل سرعت باال تصمیمات باید درلحظه انجام شود و چند 
ثانیه تاخیر بحران ساز خواهد بود، یادآور شد: برای کشف هواپیمای با 
سرنشین تجهیزاتی وجود دارد و برای کشف پهپاد تجهیزات متفاوتی 
که همه این ها را به کمک توان داخلی به دست آورده ایم.حدادی سلمانی 
میزان منطقه پوشش پدافند شهید نصر اصفهانی را ۳۶۵ هزار کیلومتر 
در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال اعالم و عنوان کرد:  این وسعت 
مناطق حساسی همچون مراکز هسته ای و تامین کننده های نظامی را 

شامل می شود.

فرمانده پدافند هوایی اصفهان مطرح کرد:

روایتی از »الک« شدن موشک ها روی هواپیمای آمریکایی

احداث یک پل که سال گذشته 
۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان 

هزینه می برد، امسال به ۱۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

همیشــه برای وقایعی که معموال یک بــار در زندگی افراد 
اتفاق می افتد، می گویند یک شــب هزار شــب نمی شود.

یک شــب، یک بار و یک هایی که معموال در زندگی افراد دو 
نمی شوند:شب تولد، شب فارغ التحصیلی و شب ها و روزها و 
دفعات زیادی که در زندگی آدم می آیند و می روند و افراد با 
این بهانه که یک بار در زندگی آدم چنین اتفاقی می افتد خط 

قرمزهای زندگی شان را رد می کنند.
اما همه افراد هم این طور نیســتند. بعضی از آدم ها ســعی 
می کنند اول حالل و حرام کارشــان را بسنجند و بعد سراغ 
یک شب و هزار شب اتفاقات زندگی شان بروند؛این افراد، یک 

قدم جلوتر از بقیه هستند.
 اما اگر گاهی کمی دقیق شــویم می بینیم که بعضی دیگر 
از کارهایشــان، مصداق همان یک شــبی اســت که هزار 

شب نمی شــود؛ این که به بهانه شــأن خانوادگی جهیزیه 
دختران شــان را با وســایل کامال غیر ضروری و مارک تهیه 
می کنند. اسراف و تجمل در مراســم هایشان ، چندین نوع 
غذایی که بعد از اضافه آمدن توســط رستوران راهی سطل 
زباله می شود؛ سالن هایی با هزینه های سرسام آور، آن هم 
برای چند ســاعت، ماشــین های آن چنانی و رسوم عجیب 
و غریــب موقع ازدواج که عــالوه بر حفظ رســوم قدیمی و 
جدید خودشــان هم به ابداع و اختراع برنامــه هایی جهت 
تجمل هرچه بیشــتر می پردازند و لباس هایی که چندین 
ماه قبل از مراســم از کشورهای دیگر ســفارش داده شده 
اســت.گاهی به ظاهر مراسم شــان که نگاه می کنیم بسیار 
اسالمی به نظر می رسد مثال سعی می کنند مراسم عروسی 
و تولد شان مختلط با نامحرم نباشد یا خالی از هرگونه لهو و 
لعب باشد؛ اما مگرنه این که ما پیرو معصوم هستیم و از آنها 
الگو می گیریم؟اولین چیزی که در زندگی معصومین، از امام 
علی)ع( که در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کردند تا 
زمان امام صادق) ع( که از رفاه نسبی برخوردار بودندبه چشم 

می خورد، ساده زیستی و دوری از تجمل آنها بوده است.
این که هیچ وقت نخواســتند از سطح معمولی زندگی مردم 
باالتر بروند، هیچ وقت کاخ نشین نشدند و دنیا را از آب بینی 

بزغاله، کم ارزش تر می دانستند.
هیچ وقت دلبسته مال دنیا نشدند چون دنیا را مزرعه آخرت 
می دانستند و امکانات آن را برای پیشبرد اهداف آخرت شان 
می خواســتند.قدری به عقــب برگردیم و تفکــر کنیم که 
حدیث ثقلین دو یــادگار قرآن و عترت را برای مســلمانان 
به یادگار گذاشــته که اگر به آنها چنگ نزنیم، منحرف می 
شویم.آیا قرآن از اسراف نهی نکرده،آیا معصوم علیه السالم 
از بدعــت و تجمل و کاخ نشــینی نهی نکــرده ؟آیا این بی 
توجهی، انحرافی که حدیث ثقلین می گوید نیســت؟آیا این 
 تجمل و بدعت ها، مصداق یک شبی که هزار شب می شود؛ 

نمی شوند؟

وقتی ساده زیستی فراموش می شود

 ریحانه علی عسکری 

بازسازی واقعه 
غدیر خم در حرم 

مطهر رضوی 

به مناسبت عید غدیر 
خم، نمایش بازســازی 
واقعه غدیر خم در حرم 
مطهر رضــوی برگزار 

شد.

عکس روز

مــی کردنــد. نوشــته بودند که دوخط کتاب
»فقر«خوب است چون چشم و 
گوش آدم را باز می کند و او را 
بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم 
را بیهوش و مدهوش می کند. 
عادت کرده بودنــد مجیز فقر را 
بگویند چون نصیب شــان شــده 
بود.  فقط یکی از بچه ها نوشته 
بود »عطر«. انشــایش را هنوز 
هم دارم. جالب بود. نوشته بود 
»عطر حس های آدم را بیدار می 
کند کــه فقر آنهــا را خاموش 

کرده است.«
فریبا وفی/رویای تبت

حــس هایــی که بــرای 
همیشه خاموش شده اند

یــک روز از ســر بیــکاری 
بــه بچه هــای کالس گفتم 
انشــایی بنویســند بــا ایــن 
عنوان که »فقر بهتر اســت 
یا عطــر؟« قافیه ســاختن از 
ســرگرمی هایم بــود. چند 
نفــری از بچــه هــا نوشــتند 
»فقــر«. از بین علــم و ثروت 
همیشــه علــم را انتخــاب 

راه آهن »پیالتوس« در کوه هایی به همین نام در سوئیس سال هاست که 
شاهد عبور و مرور قطار مسافران اســت. این قطار 120 ساله هر سال در 
حدود 300 هزار مســافر جا به جا می کند. این مسیر که دارای شیبی 48 
درصدی است درسال 1898 ساخته شد و امروزه در ماه های می تا نوامبر 
فعال اســت و 10 واگن در هر ســاعت گنجایش حمل 340 نفر را دارند. 
 باال رفتن از این مســیر در حدود نیم ساعت و بازگشــت 40 دقیقه زمان 

می برد.

قطار 120 ساله !

جسد یک ماهی مرکب )ســرپاور ( غول پیکر که حدود 5 متر طول داشت در سواحل 
نیوزلند پیدا شد. سه برادر که برای شنا به ساحل منطقه ای »ولینگتون« رفته بودند، جسد 
این ماهی مرکب را پیدا کردند. »دنیئل«، »جک« و »متیو آلفین«   معموال هنگام شنا با 
کوسه ها روبه رو می شدند؛ اما اینکه در ساحل با یک ماهی مرکب مواجه شده اند، نادر 
 است. بسیاری از کاربران این ماهی مرکب را با ماهی مرکب 5/30 متری که در موزه ملی 
»تی پاپا« نگهداری می شوند مقایسه کردند.گفتنی است؛ سال گذشته یک ماهی مرکب 

15 متری در سواحل اندونزی پیدا شد.

کشف جسد ماهی مرکب غول پیکر در ساحل

سفیران آمریکایی
گروه پژوهشی موسسه »خیبر« به سرپرستی نعیمه اسالملو »سفیران 
آمریکایی«، جلد دوم از مجموعه »افسران افسونگر« را تالیف و گردآوری 
کرد.ســفیران آمریکایی نتیجه رصد و تحقیق و تماشــای صدها فیلم 
و انیمیشــن اســت که با مطالعه دقیق و پژوهش های علمی چندساله 
روی شاخص ترین انیمیشــن ها که برای آنها هدف گذاری استراتژیک 
شــده و در نتیجه از آنها بیشتر استقبال شــده و از نظر فکری و روحی 
تاثیر بیشــتری روی کودکان و نوجوانان داشــته، معرفی شده اند.در 
این مجموعه، شناسنامه و سبک زندگی بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن، 
بن تن و هری پاتر بررسی شده و سعی شده  است تا عالوه بر نشان دادن 
چگونگی جهانی شــدن آنها و چگونگی القای ناخودآگاه سبک زندگی 
این شخصیت ها، راهکارهای روان شناسی برای جلوگیری از کاهش آثار 
مخرب آنها ارائه شــود.نقش جهانی و ویژه این پنج شخصیت در میان 
انبوه شخصیت های انیمیشنی دیگر، تمرکز خاص روی آنها، اثرگذاری 
و وسیع بودن ابعاد مختلف سبک زندگی این شخصیت ها و تعدد و تنوع 
بســیار محصوالت آنها، مهم ترین دلیل انتخاب این پنج شخصیت در 
این مجموعه اســت.مطالعه این کتاب به مدیران و کارگزاران، معلمان، 
 کارشناســان و فعاالن تربیتی و فرهنگــی و پدران و مــادران توصیه 

می  شود.

کتاب

عروسک های سخنگو، همواره در مرکز توجه عالقه مندان به دنیای عروسک ها 
قرار گرفته اند؛ تا جایی که رد پای آنها در برخــی از عجیب ترین فیلم های 
سینمایی جهان نیز دیده می شود.هم اکنون بیش از 800 عروسک سخنگو در 
یکی از موزه های ایالت کنتاکی کشور آمریکا قرار گرفته و به نمایش درآمده 
اند. این موزه با عنوان ونت هاون برگزار می شود و مسئوالن اداره آن هر ساله 
اجالس ســاالنه ای را با هدف صحبت درباره عروســک های سخنگو برگزار 

می کنند.

موزه ای پر از عروسک های سخنگو !

فرمانده سابق گردان عمار:
 همه حواشی جنگ 

را نمی توان به تصویر کشید
سرتیپ پاسدار محمدرضا یزدی، فرمانده ســابق گردان عمار درباره 
نقدهایی که به فیلم تنگه ابوقریب می شود،گفت: افراد و جریان هایی 
هســتند که به نیات دیگری غیر از بحث های فنی و تخصصی، فیلم و 
عوامل آن را زیر سوال می برند. اینها خودشــان هم می دانند که هیچ 
جایی نیست که همه جزئیات یک واقعه را بتوانند نعل به نعل در فیلم 
به تصویر بکشــند. من عذرخواهی می کنم که مجبور می شوم این را 
بگویم، اگر این بحــث پیش نیامده بود من هم هیچ اشــاره ای به این 
موضوع نمی کردم ، ولی کسی نمی تواند ادعا کند که درباره این موضوع 
از یزدی بیشتر می داند. هر عزیزی که در آن عملیات بود از زاویه دید 
خودش صحنه را می دید و گوشه ای از واقعیت را تجربه می کرد. بنده 
به عنوان فرمانده و مسئول میدانی آن روز که در صحنه درگیری حاضر 
بودم کلیت درگیری را می دیدم و رصد می کردم؛ این که چقدر مهمات 
داریم، کجا می رویم، آب نیست، شهدا روی زمین مانده اند، چه برآوردی 
از دشمن داریم و ... هر کسی یک گوشه از صحنه را می دید؛ اما من بر 
کل قضیه محاط بودم. از این جهت به نظر من کلیت کار مورد تایید و 
قابل قبول اســت. از آن طرف هم همه حواشی را نمی توان در فیلم به 

تصویر کشید.

هنگام عبور در پیاده روهای شلوغ از الگوی حرکت الکترون های 
آزاد در سیم مســی پیروی نکنید و مثل بچه آدمیزاد از سمت راست 

خود حرکت کنید! 
ماهی دو میلیون تومن پس انداز خوبه؟ حساب کردم بعد از یه سال 

می شه 24 تومن که یه پراید هم نمی شه خرید! 
شما هم اگه صدای تلویزیون روی عدد زوج نباشه تمرکزتون رو از 

دست می دید یا فقط من مشکل دارم؟! 
پراید حتی اگه مثل ترنسفورمرز به روبات جنگجو تبدیل بشه هم 

باز 43 میلیون نمی ارزه! 
توهم اینو دارم که تو مسابقات پرتاب نیزه یارو وقتی نیزه رو پرتاب 

می کنه بخوره تو قلب یکی از داورها و زمین رو خون بگیره!
 یادش بخیر یک زمانی این روزها شــوق خریدن کتاب ها و جلد 

کردن شون رو داشتیم!
برکت از غذاها وقتی رفت که تعداد آشپزهای توی تلویزیون بیشتر 

از آشپزهای توی خونه ها شد! 
دقیقا نمی دونم چرا رسید خرید دستگاه پوز رو یک هفته تو جیبم 
نگه می دارم و بعد میندازم بیرون؟ ولی مطمئنم حاال حاالها قصد ترک 

این کار رو ندارم! 
برای تعمیرکارهای موبایل جمله »باید فلش بشــه« حکم همون 
 »بیا یه نبات داغ درســت کنم بخــوری خوب شــی« مادربزرگ ها 

رو داره! 

خندوانهواکنش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه سال 
96 گفت:کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان  با تعهد و تالش صادقانه توانستند نه تنها 
برچالش های تامین آب در فصل بهار وتابستان غلبه کنند بلکه برای چهارمین سال متوالی 
موفق به کسب مقام برتر در جشنواره شــهید رجایی در بین دستگاه های اجرایی استان 
شدند. مهندس هاشم امینی تامین آب شرب مشترکین در استان اصفهان را بسیار حائز 
اهمیت برشمرد و اعالم کرد: تامین آب شرب 56 شهر و 300 روستا از سامانه طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ آن هم در شرایطی که گاها تخصیص آب شرب با کاهش 40 درصدی مواجه 
می شد کاری بس دشوار بود،که فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان به خوبی توانستند 

این مهم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه کارکنان آبفا با غیرت، تعهد سازمانی  زمینه های تامین آب شرب را در فصل بهار و تابستان در استان فراهم کردند اظهار داشت: کارکنان آبفا 
با غیرت، تمام سعی و تالش خود را جهت تامین آب شرب مردم در سطح استان به خرج دادند تا مشترکین با کمترین چالشی پیرامون تامین آب مواجه شوند 

که دراین راستا موفق عمل کردند .
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به گذر از تامین آب شرب در فصل تابستان اعالم کرد: درست است توانستیم با غلبه بر برخی از چالش ها از جمله 
محدودیت شدید منابع ،آب شرب مردم را در نیمه اول سال جاری تامین کنیم؛  اما باید بدانیم محدودیت ها و موانع همچنان در زمینه تامین آب شرب وجود 

دارد به همین دلیل  تدابیر الزم پیرامون تامین آب شرب مردم در تمام روزهای سال باید مدنظر قرارگیرد.
مهندس امینی ، کارکنان شرکت آبفا را به کار اثرگذار و ماندگار فراخواند و بیان داشت:کارکنان باید رویه ای  در پیش بگیرند که با انجام وظایف محوله ،اثری 

ماندگار و مطلوب از خود به جای بگذارند و این مهم محقق نمی شود مگر با  اعمال  تمرکز ،خالقیت و دقت در انجام وظایف .
وی  به یکی از عواملی که نقش مهمی  بر غلبه برمشکالت دارد اشاره کرد و خاطر نشان ســاخت: روحیه ایثار و از خود گذشتگی عامل بسیار تعیین کننده ای 

درمهار مشکالت دارد و اگر افرادجامعه این رویکرد را مد نظر قرار دهند مطمئنا ما می توانیم بر بسیاری از مشکالت غلبه کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برخوداری صنعت آبفا را از نیروهای متخصص  عامل پیشرفت این صنعت برشمرد و بیان داشت:در حال حاضر 
صنعت آب وفاضالب در کشور با داشتن نیروهای متخصص و تحصیل کرده توانسته به موفقیت های قابل توجهی دست یابد به طوری که می توان هم اکنون 

بیش از 90 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت در کشور تولید می شود.
وی ادامه داد: در گذشته بیش از 98 درصد تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور تامین می شد که در حال حاضر خوشبختانه در این زمینه به خودکفایی رسیدیم.وی 
خطاب به کارکنان نمونه که در باحضور اعضای خانواده هایشان مورد تقدیر قرار گرفتند، تصریح کرد: در چند سال اخیر تقدیر ازکارمندان نمونه در جمع خانواده 

هایشان صورت می گیرد   تا عالوه براینکه انگیزه ای باشد برای سایر کارکنان ،خانواده هایشان هم شاهد موفقیت آنها در سایه تالش و کوشش شان باشند.
در این مراسم از تعداد 65 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضالب شامل همه رده های ســازمانی اعم از مدیریت، کارشناس، کارمند و کارگران ساعی و تالشگر 

شرکت تجلیل به عمل آمد.  

مدیرعامل شرکت آبفای استان در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه عنوان کرد:

 کارکنان باید در صدد انجام
  فعالیت های ماندگار

 و اثرگذار باشند
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