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به رنگ رکود!
چرا حال و روز اولویت های شغلی اصفهان خوب نیست؟

11

حاشیه های سفر وزیر کشور به اصفهان ادامه دارد؛

نمایندگان استان هم شاکی هستند!

کاش همه چیز در ورزش رایگان بود
دبیر هیئت جودوی اصفهان:

10

9

تولید پسته دراصفهان به یک چهارم  سال گذشته رسید
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان:

3

عاشقانه ها
سادگی های قشنگ زندگی مدافعان حرم؛

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان :

ناوگان اتوبوسرانی تا سال آینده هوشمند می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان  اظهارکرد: ظرف دو ماه آینده با جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی، مراحل نصب سیستم هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی در 
اتوبوس های شهر آغاز می شود. »علیرضا صلواتی« افزود: پیش بینی می شود تا سال آینده طرح 
هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی تکمیل و در اختیار شهروندان قرار داده شود؛ در این صورت آنها 
می توانند با استفاده از تلفن های همراه هوشمند و تابلوهای LED که در ایستگاه ها نصب شده، 

صفحه  11زمان حضور اتوبوس را...
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گالری گذار
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهریورماه

تئاتر »یک منشی پاره وقت«
کارگردان: ستاره حسینی

9 الی 19 شهریورماه
میدان الله، تاالر هنر

روز برنامه های شاد؛
یکی از را ه های شاد شدن، 
بازسازی لحظات شاد گذشته 
است. امروز می خواهیم به 

خودمون شادی هدیه بدهیم!

برنامه »نما دو« دوربین شبکه دو در سراسر 
کشور است.دوربینی که با نگاهی تیزبین 
موضوعات به روز اجتماعی، فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، گردشگری و معضالت و مشکالت 

زندگی روزمره مردم را پوشش می دهد.

نمادو
شنبه تا پنجشنبه؛ ساعت 20:10
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در حالی که ایران طــی ماه های اخیر بیشــتر از 
هر چیز درگیــر یک جنــگ روانــی و اقتصادی 
 با آمریکا شــده اســت و این شــرایط می طلبد تا

 تمام پتانسیل های سیاســی و فنی در جهت رفع 
این خطر در کنار هم قرار گیرد؛ اما به نظر می رسد 
به رغم فعال بودن وزارت امــور خارجه و معاونت 
های سیاسی و ... اما جای خالی معاونت اقتصادی 
وزارت امور خارجه بیشــتر از هر چیز به چشم می 
آید. معاونت اقتصــادی وزارت خارجه با این همه 
ردیف بودجه، بروکراسی و ساختار گسترده تاکنون 
چیزی جز یک اســم نبوده و این مسئله انتقادات 
جدی را به وزارت امور خارجه  وارد کرده اســت؛ 
اگر چه »ظریف« تالش دارد تا کشورهای اروپایی 
و برخی از شرکای تجاری آسیایی مانند هند و کره 
را در مدار مراودات اقتصادی  ایــران نگه دارد؛ اما 
در تمام این ســفرها جای خالی معاونت اقتصادی 

وزارت خارجه بسیار به چشم می آید.
معاونتی که هست یا نیست!

سال گذشته معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه 
رســما آغاز به کار کرد. در چــارت جدید وزارت 
خارجه که در نیمه دوم سال جاری به اجرا در آمد، 
»ظریف« اعالم کرد که با توجه به اهمیت موضوع 
اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی، معاونت جدیدی در 
وزارت خارجه به عنــوان معاونت اقتصادی در نظر 
گرفته شد.او در بهمن ماه ســال گذشته ، معاونان 
جدید خود را معرفی کرد که بر اساس آن غالمرضا 
انصاری، سفیر وقت ایران در هند مسئولیت معاونت 
اقتصادی وزارت خارجه را بــر عهده گرفت ولی به 
علت اینکه هنوز دوران مســئولیتش در ســفارت 
ایران در هند به اتمام نرسیده بود، به مدت یک ماه 
و نیم در هند باقی ماند و بعد از سفر رییس جمهور 
به هند که تاثیر جدی در روابط دو کشــور داشت 
و همچنین با پایان ماموریتش راهی تهران شــد؛ 
اما به نظر می رســد هنوز این معاونت نتوانســته 

اقداماتی به جز چند تفاهم نامه را به امضا برساند. 
در همین زمینه رضا حمزه لــو، عضو اتاق بازرگانی 
ایران در انتقادی نســبت به اقدامات و تســهیالت 
وزارت امور خارجه می گوید: »وزارت امور خارجه 
اقدام مشــخصی جز اجالس های داخلی و خارجی 
انجام نداده و تمام امور آنها به عقــد تفاهم نامه ها 
ختم شده اســت«.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه 
داد: وزارت امور خارجــه باید از تفاهم نامه هایی که 
محتوای مناسبی دارند، پشتیبانی کند چرا که در 
غیراین صورت در حوزه اجرایی شاهد دستاورد به 
خصوصی نخواهیم شد.وی اضافه کرد: وزارت امور 
خارجه به  رغم توانایی و حوزه اختیارات خود عمل 
به خصوصی را برای تقویت بازرگانی و صادرات انجام 
نداده اســت.حمزه لو بیان کرد: در تمام کشورهای 
خارجی، وزارت امور خارجه، زمینه و رایزنی هایی را 
برای فعالیت تجار و بازرگانان کشور خود به وجود 
می آورند؛ امــا وزارت امور خارجه ایــران از بخش 
خصوصی حمایــت چندانــی نمی کند.عضو اتاق 
بازرگانی ایران افــزود: دفترهای  نمایندگی وزارت 
امور خارجه ایران در تمام کشورها بر مسائل سیاسی 

تمرکز دارند در حالی که رســالت آنها پرداختن به 
تمام حوزه ها از جمله اقتصادی، سیاسی و... است.

وی بیان کرد: اکنون کشور با چالش های اقتصادی 
و مسائلی مربوط به تحریم ها روبه رو است؛ از این رو 
باید به تقویت بازرگانی و صادرات کشور پرداخت، 
برای این امر الزم است حضور وزارتخانه ها در امور 

اقتصادی محسوس شود.
چیزی شبیه یک صندلی خالی

ناکارآمدی تیم اقتصادی »ظریــف« تا آنجا پیش 
رفته که برخی آن را چیزی در حد شوخی می دانند! 
این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان 
متمرکز شــدن معاونت دیپلماســی اقتصادی در 
وزارت امور خارجه امر مناسب و پسندیده ای بوده 
و از طرفــی نیاز به هماهنگی هر چه بیشــتر میان 
معاونت سیاسی و اقتصادی این وزارت خانه احساس 
می شــود.حتی این معاونت می تواند با استفاده از 
پتانسیل های سفارت ها در بســیاری از کشورها 
ظرفیت های ایــران را در میان جنــگ تبلیغاتی 
توجیه کند که البته به نظر نمی رسد در این زمینه 
کار مثمر ثمری انجام شده باشد . در همین زمینه 

»علی اکبر فرازی« سفیر اســبق ایران در رومانی 
معتقد اســت: »محدودیت های اصلی پیش روی 
دســتگاه دیپلماســی عدم برخورداری از برنامه و 
استراتژی مشــخص و تدوین شده ای برای تنظیم 
مراودات اقتصادی با کشــورهای مختلف است«. 
عالوه بر نداشــتن برنامه ای مشخص و منسجم از 
ســوی وزارت خارجه، نیروهای کاربلد اقتصادی 
هم چندان مورد اســتفاده قرار نمــی گیرند و این 
نکته ای است که فرازی به آن اشاره کرده است: نکته 
دیگر، عدم استفاده از نیروهای کارشناس و کاربلد 
اقتصادی در حوزه امور بین الملل است که بتوانند از 
فرصت های به وجود آمده در فضای جهانی به سود 
منافع اقتصادی کشور اســتفاده کنند و از طرفی 
هم نگاه دولتی به مقوله اقتصاد است که این نیز به 
سهم خود چالشی برای ما به حساب می آید. سفیر 
اسبق ایران در رومانی تصریح کرد: در این شرایط 
به نظر می آید باید بخش خصوصی را بیشتر مد نظر 
خود قرار دهیم و آنهــا را در فعالیت های اقتصادی 
در میدان های ســود و زیان فعال کنیم تا بتوانند 
با اســتفاده از ظرفیت های پیــدا و پنهان خود، به 
سود منافع اقتصادی کشــور و تسهیل امور اقتصاد 
خارجی قــدم بردارند و تا زمانی کــه برنامه ریزی 
و اجرای امور اقتصاد در دســتان دولت باشــد، ما 
 کماکان با این مشکالت دست به گریبان خواهیم 

بود.
در نهایت آنچه بازوی دیپلماسی وزارت امور خارجه 
را ناکارآمد و بدون اثر ســاخته اســت، نبود تفکر 
اقتصادی در دستگاه سیاســت خارجی است و از 
طرفی فقدان عملگرایی در حوزه دیپلماســی که 
این دو در کنار هم باعث شده که نتوانیم دیپلماسی 
فعال و مناســبی را در جهان ارائه دهیم. همچنین 
عدم هماهنگی و بعضا مــوازی کاری های صورت 
گرفته میان دســتگاه های مختلف اجرایی کشور، 
از جمله دیگر مشــکالت و چالش های پیش روی 
دستگاه دیپلماسی است که در حوزه ارتباطات میان 

دستگاه های دولتی قابل تفسیر است.

 شرایط جسمی شاه سعودی
 رو به وخامت رفت

ســایت اطالعاتی »تاکتیکال ریپورت« نوشــت 
که شــاه ســعودی به توصیــه پزشــکان خود، 
فعالیت هایش را به حالت تعلیق درآورده و چندین 
نشست خود را لغو کرده است.وب سایت اطالعاتی 
»تاکتیکال ریپورت« به نقل از منابعی نوشت که 
شاه ســعودی از دو ماه پیش در قصر خود واقع 
در شــهر جده، تحت معاینه پزشکی سریع قرار 

گرفته است.
بر اساس گزارش این ســایت، این معاینه ۲۹ ماه 
آگوست انجام شده و نتیجه معاینه نشان می دهد 
که شاه ســعودی از تنگی نفس و خستگی رنج 
می برد.منابــع تاکتیکال ریپــورت گفته اند که 
»سلمان بن عبدالعزیز« به توصیه های پزشکان 
حداقل دو هفته استراحت کرده و و آنها را جدی 
گرفته اســت. او حتی چندین نشســت خود با 
افراد خانواده را لغو کرده و نتوانســته  است برای 
گذراندن تعطیالت تابســتانی به خارج از کشور 

برود.

اردوغان: 
با »ترامپ« دیدار نخواهم کرد

رییس جمهــور ترکیــه اعالم کرد در ســفر به 
نیویورک برای شرکت در اجالس ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل با رییس جمهور آمریکا دیدار 
نخواهد کرد.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه اعالم کرد در سفر به نیویورک برای شرکت 
در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل با 
رییس جمهور آمریکا دیدار نخواهد کرد.اردوغان 
گفــت: دونالد ترامــپ، رییس جمهــور آمریکا 
درخواستی برای مالقات با من نداشته و من نیز 
قصد ندارم از وی درخواست مالقات کنم.رییس 
جمهور ترکیه درباره تحوالت منبج نیز با اشــاره 
به توافقاتی که میان وزیران امور خارجه آمریکا 
و ترکیه درباره منبج صــورت گرفته بود،  گفت: 
باید بگویم که در خصوص منبج در نقطه خوبی 
 نیســتیم و با ســهل انگاری و اتالف وقت طرف 

 مواجهیم.

نیویورک تایمز:
ممکن است مرگ »حقانی« با سفر 

»پمپئو« به پاکستان مرتبط باشد
 نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که اعالم مرگ 
»جالل الدین حقانی« رهبر شبکه حقانی ممکن 
است که با سفر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به 
پاکستان ارتباط داشته باشد.مقامات افغان بر این 
باورند که حقانی حداقل ۴ سال پیش در گذشته 
بود و طالبان برای انتشار این خبر منتظر فرصت 

زمانی مناسب بوده اند.
در ادامه از قول یک مقام ارشد افغان آمده که اعالم 
خبر مرگ حقانی ممکن است با سفر مایک پمپئو، 
وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا به پاکســتان 
ربط داشــته باشــد. به گفته مقامات آمریکایی، 
یکی از اهداف عمده این ســفر، فشار وارد کردن 
به پاکستان است تا اسالم آباد از استراتژی جدید 
 واشنگتن برای ثبات افغانستان، حمایت بیشتری

 کند.
سفر مقامات ارشــد ایاالت متحده به اسالم آباد 
در حالی صورت می گیــرد که تنش میان آمریکا 
و پاکســتان در یک سال گذشته شــدیدتر شده 
و »دونالد ترامــپ« حدود ۸۰۰ میلیــون دالر از 
 کمک های خــود به پاکســتان را قطــع کرده

 است.

معاونت اقتصادی وزارت خارجه، چیزی شبیه شوخی

 ایرادات شورای نگهبان
 به الیحه »پالرمو« رفع شد

سخنگوی کمیســیون قضائی و حقوقی گفت: 
ایرادات شورای نگهبان به الیحه »پالرمو« رفع 
شــد و  در جلسه آتی کمیســیون نیز ایرادات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار 
می گیرد.حسن نوروزی گفت: شورای نگهبان 
مواردی از ایــن الیحه را مورد ایــراد قرار داده 
است که مسائل در جلسه کمیسیون با حضور 
نماینده حقوقی شورای نگهبان، کارشناسانی 
از وزارت امور خارجه، مرکــز پژوهش ها، قوه 
قضائیه و وزارت دادگستری بررسی شد.نماینده 
مردم رباط کریم در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه برخی از ایرادات شورای نگهبان 
ویرایشــی بود، افزود: تمام ایــرادات مورد نظر 
شورای نگهبان در این جلسه بررسی و رفع شد، 
البته برخی ایرادات هم توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام طرح شــده است که نمایندگان 
عضو کمیسیون نسبت به این مسئله اعتراض 
داشته و تاکید دارند که ضرورتی به ورود مجمع 
تشــخیص به طرح ایراد در ایــن الیحه وجود 
ندارد؛ بنابراین مقرر شــد که نشستی با حضور 
نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای بررسی ایرادات مورد نظر آنها تشکیل شود.

 رد طرح دو فوریتی
 تامین کاالهای اساسی

نمایندگان در نشســت علنی روز گذشــته در 
جریان بررســی گزارش کمیســیون برنامه و 
بودجه در مــورد رد طــرح دو فوریتی تامین 
کاالهای اساســی با ۸6 رای موافــق، ۹۸ رای 
مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع 1۹۹ نماینده 
حاضر در جلســه با اصل طرح مخالفت کردند.
محمد مهدی مفتح، ســخنگوی کمیســیون 
برنامه و بودجه در توضیح گزارش این کمیسیون 
عنوان کرد: این طرح مهم با اختالف رای اندکی 
در کمیسیون رد شــد که مخالفان طرح نکاتی 
را از جمله اینکه این طــرح از اختیارات دولت 
است مدنظر داشتند ولی پیش از اینکه طرح در 
کمیسیون مطرح شود دو فوریت آن در صحن 
علنی مجلس رای آورده بود.وی ادامه داد: یکی 
دیگر از دالیل مخالفت با این طرح این بود که 
مفاد این طرح ناظر بر توزیع نحوه کاالست حال 
اینکه مسئله اصلی کشور نحوه تامین کاال است 
نه توزیع آن؛ اما در حال حاضر براساس برخی 
گزارش هــا کاال به میزان کافــی در انبارهای 
کشور وجود دارد و یکی از اصلی ترین مسائل 

روز کشور نحوه توزیع کاالست.

ادعای خبرگزاری آلمان:
ایران خروج 300 میلیون یورو 

از آلمان را پیگیری نمی کند
خبرگزاری آلمان به نقل از برخی منابع مدعی 
شد که ایران از پیگیری خروج 3۰۰ میلیون یورو 
پول های خود از بانک هــای آلمانی صرف نظر 
کرده است.برخی منابع روز ادعا کردند که ایران 
از خارج کردن 3۰۰ میلیون یورو )35۰ میلیون 
دالر( پول نقد خود از این کشور صرف نظر کرده 
است.به نوشته خبرگزاری آلمان، ایران پیش تر 
اعالم کرده بود که قصــد دارد این مقدار پول را 
جهت جلوگیری مسدود شدن در اثر تحریم های 
آمریکا از بانک های آلمــان خارج کند.تصمیم 
ایران در این خصوص موجب بروز واکنش هایی 
از سوی آمریکا شد به طوری که »ریچارد گرنل« 
سفیر آمریکا در آلمان خواستار مداخله برلین 
در این زمینه شــد تا طرح ایران متوقف شود.
آنطور که روزنامه »وال استریت ژورنال« چندی 
قبل گزارش کرد، فشارهای ریچارد گرنل، سفیر 
آمریکا در برلین موثر بوده و بانک مرکزی آلمان 
که مدیران و هیئت اجرایی آن را دولت منصوب 
کرده، با افزودن متممی به قوانین مالی آلمان، 
قصد داشته با پوشش »نگرانی از پولشویی«، از 

انتقال پول به ایران جلوگیری کند.

 آیت ا...مکارم شیرازی 
مرجع تقلید شیعیان: 

فرمانده ســپاه پاســداران با بیان اینکــه علیرغم 
تاکید مقام معظم رهبری که نگاه ها باید برای حل 
مشکالت اقتصادی به داخل باشد؛ اما بارها برخی 
از مدیران کشــور تمام راه حل مشکالت اقتصادی 
کشــور را سیاســی و در نهایت به مذاکــره پیوند 
می زنند.محمد علی جعفری اظهار داشت: دشمنان 
ما نیز با توجه به توسعه مقاومت های شکل گرفته در 
منطقه که ناشی از تاثیر انقالب اسالمی است روز به 
روز به ناامیدی شان افزوده می شود.وی در ادامه با 
بیان اینکه امنیت امروز کشور به خاطر فداکاری های 
رزمندگان و ایســتادگی ملت عزیز ایران و ســایر 
کشورهای مقاومت است، افزود: کشورهای سوریه، 
لبنان، یمن و فلسطین با ایستادگی سرنوشت خود 
را با مقاومت انتخاب کرده انــد و پیروزی در انتظار 
این ملت ها خواهد بود.فرمانده سپاه پاسداران ادامه 
داد: نتیجه مقاومت و ایســتادگی مهم ترین درس 
و جوهره اصلی انقالب اســالمی است و خداوند را 
شــاکریم که به عنوان حافظان ارزش های انقالب 

اسالمی در قانون اساسی انتخاب شده ایم.

  برخی تمام راه حل ها را
 به مذاکره پیوند می زنند

فرمانده سپاه:

پارلمان

عکس  روز 

 عکاسی با موبایل
 یک نماینده در مجلس

برخی در احتکار و گران فروشی مسابقه گذاشته اند

پیشنهاد سردبیر:

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مسائل جاری 
و روز کشور گفت: مســئله احتکار در کشور 
غوغا می کند، عــده ای در مورد کاالهایی که 
هیچ ارتباطــی با احتکار ندارد، مســابقه در 
گران فروشی گذاشته اند.آیت ا...مکارم شیرازی 
با انتقاد از سخت گیری افراد در امور زندگی 
ابراز کرد: بسیاری از مشکالت جامعه مربوط به 
سخت گیری افراد بوده و همین سخت گیری ها 
سبب فروپاشی خانواده ها و یا طول کشیدن 
پرونده های قضائی می شود. اســتاد برجسته 
حوزه علمیه قم با اشــاره به مسائل جاری و 
روز کشــور گفت: مســئوالن محترم بدانند 
این روزها در هر جلسه ای می نشینیم سخن 
از گرانی است ، کاش گرانی ۲۰ یا 5۰ درصد 
بود، گرانی صددرصد و حتی باالتر را شاهدیم 
و بیچاره کسانی که حقوق بگیر بوده و یا کارگر 

و کارمند هستند.

برخی در احتکار و 
گران فروشی مسابقه گذاشته اند

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت حدود 
3۰ هزار میلیــارد تومان برای اجــرای برنامه ها و 
بســته های اقتصادی در نظر گرفته  است.نوبخت 
تصریح کرد: ما نمی توانیم بگوییم که مردم بمانند 
تا ما برویم بازار اصلی ارز را ســامان ببخشیم، لذا 
این شورا به ســازمان برنامه و بودجه تکلیف کرد تا 
اقدامات خود را انجام دهــد، از این رو گزارش های 
متفاوتی را برای رییس مجلس و رییس کمیسیون 
برنامه و بودجه و مرکز پژوهش ها ارســال کردیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: ما 13 میلیارد دالر از این 
مبالغ را برای ۲5 قلم کاالی اساسی و همچنین دارو 
و محصوالت کشاورزی هزینه کرده ایم و همچنین 
برای 1۰ قلم کاال 5۰۰ میلیارد تومان صرف کردیم.

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: قوه مجریه 
حدود ۲۹ تا 3۰هزار میلیارد تومــان برای اجرای 
برنامه ها و بسته های اقتصادی دولت در نظر گرفته  
است؛ بنده فکر می کنم نمایندگان ملت در جریان 
این برنامه هایی که ما به ستاد می بریم و بین رؤسا 

تقسیم می کنیم، نیستند.

30 هزار میلیارد تومان؛ برای عبور 
از شرایط اقتصادی  کشور

نوبخت مطرح کرد:

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم 
کرد: مذاکرات تهــران و بغداد برای حصول 
تفاهم جهت اخذ ریال از سوی سفارت عراق 
در ایران در جریان صدور روادید برای زائران 
ایرانی اربعین حســینی، مراحل نهایی خود 
را طی می کند.بهرام قاســمی، تصریح کرد: 
طرف های مذاکره کننده دو کشــور در این 
زمینه با یکدیگر در حال رایزنی و گفت وگو 
هستند، این مذاکرات مراحل نهایی خود را 
طی می کند و به نظر می رسد که با توجه به 
اهمیت این موضــوع  و عالقه مندی طرف 
عراقی به این نوع ارتباطات ، این مسئله که 
مورد توجه زائرین اربعین حسینی در ایران 
نیز است، از سوی دولت عراق به مانند سال 
قبل مــورد پذیرش قرار بگیرد تا ســهولت 
بیشتری برای اتباع ایرانی جهت شرکت در 
مراسم اربعین حسینی در عراق فراهم شود.

مذاکرات با عراق مراحل 
نهایی خود را طی می کند

پیشخوان

بین الملل

جای خالی دیپلماسی اقتصادی؛ 
آیت ا.. جنتــی خطاب به 

سران قوه: با مردم حرف بزنید

بی اطالعی وزیرعلوم از پرونده تحصیلی »حسین فریدون«
طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر دفاع حســین فریدون »برادر رییس جمهور« از رساله دکتری  خود در 
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد که این خبر با واکنش های مختلفی از سوی 
کاربران در فضای مجازی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی همراه بود.علیرضا سلیمی، رییس کمیته آموزش 
و عالی مجلس در این زمینه اعالم کرد »پرونده تخلف تحصیلی برادر رییس جمهور همچنان در مجلس مفتوح 
اســت و وزارت علوم باید در برگزاری جلسه دفاع حســین فریدون جانب احتیاط را رعایت کند.«پس از این 
واکنش ها بود که اعالم شد جلسه دفاع رســاله دکترای فریدون به دلیل حضور نیافتن یکی از اساتید داور لغو 
شد.منصور غالمی، وزیرعلوم ضمن اعالم بی اطالعی از وضعیت روند پرونده تحصیلی حسین فریدون در دانشگاه 
شهید بهشتی و انتقادات موجود در این زمینه اظهار داشت: مباحث علمی و تحصیلی بحثی است که زیاد رخ 
می دهد؛ اما اگر بخواهیم این موضوع را روی یک فرد خاص متمرکز کنیم، درست نیست. وی افزود: این گونه 
نیست فردی که داری جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاصی است بر موضوع علمی او تاثیر دارد. این همه 

دانشجو پایان نامه شان رد شده آیا شما از همه آنها اطالع دارید. 

منظم ترین نمایندگان مجلس طی سه ماه گذشته چه کسانی بودند؟
یک عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی گفت که منظم ترین نمایندگان از نظر حضور در جلسات 
علنی و کمیســیون ها و مشــارکت در رای گیری ها از ســوی هیئت رییسه اعالم شــدند.محمدرضا تابش 
نماینده اردکان، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، حسن کامران نماینده اصفهان، علی اصغر 
یوسف نژاد نماینده ساری، فردین فرمند نماینده میانه، علیرضا سلیمی نماینده محالت و خانم فاطمه ذوالقدر 
نماینده تهران بنا برگزارش سامانه حضور و غیاب طی سه ماهه اول اجالسیه سوم دوره دهم مجلس شورای 
اســالمی منظم ترین حضور را در جلســات علنی و کمیسیون متبوع داشــته اند.به گفته وی، فردین فرمند 
نماینده میانــه، روح اله بابایی صالح نماینده بوئین زهرا، حســینعلی جاجی دلیگانی نماینده شاهین شــهر، 
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ســاری، فاطمه ذوالقدر نماینده تهران، 
نادر قاضی پور نماینده ارومیــه، محمد ابراهیم رضایــی نماینده خمین، علیرضا ســلیمی نماینده محالت 
 و حســن کامران نماینده اصفهان نیز بنا بر گزارش ســامانه صحن، بیشترین مشــارکت را در رای گیری ها

داشته اند.

چهره ها

روحانی: نمی توانند ما را به 
قبل از 57 برگردانند

ده ها هزار خودروی ناقص

دستور پیگیری سه حادثه 
اجتماعی

علیرضا کریمیان

کافه سیاست
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هفتهآیندهکمبودپوشکبچهبرطرفمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

پارلمان

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس:
 در صدد جلوگیری از 
قاچاق »بنزین« هستیم

یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
در حال بررسی راهکارهایی هستیم که بتوانیم 

جلوی قاچاق بنزین را بگیریم.
سعی ما بر این است در این شرایط که مردم با 
سختی و مشقت زندگی خود را اداره می کنند 
 و شــرایط اقتصادی بــدی دارنــد، نگذاریم
  قیمت بنزیــن و حامل های انــرژی افزایش

 یابد.
»علی بختیار« درخصــوص احتمال افزایش 
قیمت بنزین، اظهار کرد: موضوعی در رابطه با 
افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح 
نیست، اما نگرانی ما این اســت که هم اکنون 
میزان مصرف به 90 میلیون لیتر رسیده و این 
احتمال اســت که بخش زیادی از این بنزین 

قاچاق می شود.
وی افــزود: در حــال بررســی راهکارهایــی 
 هســتیم که بتوانیم جلوی قاچــاق بنزین را

 بگیریم.
 بختیار در پاســخ به این پرسش که اگر دولت 
بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، واکنش 
کمیسیون انرژی چیســت؟ تصریح کرد: یکی 
 از مســیرهایی که برای کنتــرل قیمت داریم 
»سامانه کارت هوشمند ســوخت« است که 
می توانیم از آن، به شــکل درســتی استفاده 
کنیم تا مدیریت مصرف درســتی شکل بگیرد 

و افزایش قیمت بنزین رخ ندهد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس، ادامه داد: 
راهکارهای دیگــری هم بــرای جلوگیری از 
افزایش قیمت بنزین داریم؛ درحال حاضرالزم 
اســت که وزیر نفت بعــد از تعطیالت مجلس 
به کمیســیون انرژی بیاید و راجــع به راهکار 
مشخصی که مورد توافق مجلس و دولت باشد 

به نتیجه برسیم.

مدیرکل بازرسی استان اصفهان خبر داد:
پرداخت پوِل بیشتر از 

صورت حساب به پیمانکاران

مدیر کل بازرسی استان اصفهان گفت: پرداخت 
پول بیشتر از صورت حساب  به پیمانکارها، یکی 
از مشکالتی است که در پروژه ها با آن مواجهیم.

حجت االسالم »سیدرسول محمودآبادی« اظهار 
داشت: بازرسی ها باید با اخالص عمل و همراه با 

احترام صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بازرسی ها باید به گونه ای صورت 
گیرد که ســبب افزایش اعتماد مردم به ما شود، 
ادامه داد: الزم است در بازرســی ها توجه به این 
نکته داشــته باشیم که آبروی کســی را نریزیم.

مدیر کل بازرسی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بازرســان باید خوش اخالق و خوش رو باشــند، 
گفت: بازرســان باید به مدیــران اعتماد کنند و 
نباید در لوای بازرســی، اختیار عمــل و آزادی 
را از مدیران بگیرند.وی افــزود: نباید با مدیران 
 برخورد جناحی کــرد؛ مشــکالت باید اصالح

 شود.
محمودآبادی با بیان اینکه بازرســان بر اســاس 
قانون باید با قاطعیت برخــورد کنند، ادامه داد: 
سازمان بازرســی کل کشــور، نظارت بر حسن 
اجرای امور و نظارت بر حســن اجرای قوانین و 

مقررات را عهده دار است.

برخورد جدی با متخلفان؛
آغاز طرح بازرسی از مراکز 
عرضه و تولید مواد غذایی

طرح نظارت و بازرســی از مراکــز عرضه وتولید 
مواد غذایی اصفهان، آغاز شد.کارشــناس مرکز 
بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: 40بازرس 
مرکز بهداشــت اســتان بر چهارده هزار مرکز 
عرضه و تولید موادغذایی در شهر اصفهان نظارت 

می کنند.
»بهزاد شــمس« با بیان اینکه طرح دوم نظارت 
و بازرســی از مراکز عرضه و تولیــد مواد غذایی 
با توجه به پایان ســفرهای تابســتانی، تشدید 
شده اســت گفت: در این طرح بازرسان از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله رســتوران ها، 
کبابی ها و اماکن عمومی و اقامتی، مراکز عرضه 
در پارک ها، بستنی فروشــی ها، گز و شــیرینی 
فروشی ها بازدید می کنند. وی با اشاره به اینکه 
شهروندان می توانند هر گونه تخلفی را به سامانه 
190گزارش کنند، گفت: این بازدیدها از ساعت 
8 تا20 تا پایان تابستان ادامه دارد و متخلفان به 

مراجع قضائی معرفی می شوند.

رییس جمهور ترکیه خبر داد:
حذف دالر از مبادالت تجاری 

ترکیه با ایران و چین
رییس جمهور ترکیه خبر داد: آنکارا برنامه هایی 
برای حذف دالر در مبادالت تجــاری با ایران و 

چین و استفاده از ارزهای ملی دارد.
»رجب طیب اردوغان« گفت کــه در نظر دارد، 
دالر را در مبــادالت تجــاری با ایــران و چین 
حذف و در عوض از ارزهای ملی اســتفاده کند. 
وی ادامــه داد: با مســکو در حــال مذاکره در 
همین رابطه هســتیم.اردوغان بر لــزوم پایان 
دادن تدریجــی بــه ســلطه دالر بــر مبادالت 
 تجاری از طریق فعالیت با ارزهــای ملی، تاکید 

کرد.
وی در گفت وگو با خبرگــزاری »آناتولی« گفت: 
»مرتبط کــردن تجارت جهانی بــه ویژه با دالر 
آمریکا روز به روز دارد به مشــکل بزرگی تبدیل 
می شود. کشورها، شرکت ها و تاجران باید خود 
را با مشــکالت مرتبط با دالر آمریکا، فشارهای 
ارزی، مشکالت ناشی از ماهیت خود تجارت وفق 
دهند.« رییس جمهور ترکیه در عین حال تاکید 
کرد: »سیستم تسهیل تجارت« به مانع بزرگی بر 
سر راه تجارت آزاد جهانی تبدیل شده است. وی 
هشدار داد که اقتصادهای نوظهور از این مشکل 
رنج می برند و بزرگ ترین نمونه که آماج حمالت 
اقتصادی قرار گرفت، ترکیه بود که در هفته های 
اخیر از این حمالت صدمه دیده اســت.اردوغان 
ادامه داد: »هدف دســتکاری در نــرخ ارزهای 
خارجی، ایجــاد تردید در مورد قــدرت و قوت 

اقتصاد ترکیه است.«

مرضیه محب رسول

در گزارشــی که به تازگی انتشــار یافته، رســته ها و 
ظرفیت های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در 
قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( 
شناسایی شده است تا سیاســت های اشتغالزایی در 
۳1 استان معطوف به ظرفیت های همان استان شود. 
این طرح طی چند سال گذشــته با هدف شناسایی 
ظرفیت های اشتغال در هر استان آغاز شد که خالصه 
مطالعات استانی این طرح با »تحلیل آموزش عالی و 
اشتغال«، اســتخراج ظرفیت های اشتغال به تفکیک 
هر استان به تناسب ظرفیت های نیروی کار، شرایط 
زیست محیطی و سایر شاخص های استانی و ملی است. 
با توجه به اینکه نیاز بازار کار هر اســتان متغیر است، 
این دســته بندی می تواند قابلیت هــا و ظرفیت های 
هر منطقــه و اســتان را در جهــت هدفمندکردن 
 سرمایه گذاری ها به خوبی نشان دهد. در این لیست،

 رســته های اولویت توسعه اشــتغال در اصفهان نیز 
به تفکیک رسته مشخص شده اســت. بر این اساس، 
صنایع دســتی، خدمات ارزش افزوده گردشــگری، 
دوخت و تولید پوشاک، قطعه سازی و مجموعه سازی، 
ســاخت زیورآالت و طال و جواهــر، خدمات فناوری 
اطالعات، فرش ماشینی کاشان، خدمات حمل و نقل 
بار بین شهری، تولید کفش، فرش دستباف، فرآوری 
سنگ های ساختمانی، زنبورداری و تولید عسل، تولید 
محصوالت پالستیکی و تولید سیب زمینی. آنچه در 
این لیست اهمیت دارد، این است که برخی از مشاغلی 
که از آنها به عنوان پتانسیل های اولویت دار اشتغال در 
اصفهان نام برده می شــود، امروز با موانع و مشکالت 
زیادی دســت به گریبان هســتند. در این گزارش به 
برخی از این قابلیت ها پرداخته شده است که اتفاقا این 

روزها حال و روز خوبی ندارند. 
صنایع دستی

»صنایع دستی« جزو اولویت نخست این لیست بوده 
که سال هاست با مشکالت عدیده و قوانین دست وپاگیر 
همراه بوده است؛ موضوعی که این روزها رمقی برای 
صنایع دســتی فاخر اصفهان نگذاشته است. عالوه بر 
نقره کاران که چندی پیش به دلیل دست و پا گیر بودن 

قوانین، بار سفر بســتند و ترجیح دادند هنرشان را در 
کشورهایی مانند »ترکیه« به ثمر برسانند، این روزها 
»میناکاری« و »قلم زنی« نیز وضعیت خوبی ندارند. 
عالوه بر اینکه حمایتی از این هنرمندان نمی شــود، 
کسب و کارشــان نیز متاثر از فضای آشفته اقتصادی 
جامعه چندان تعریفی ندارد و البته کیفیت نیز قربانی 
کیمیت می شود. رقابت ناسالم موجب رشد قارچ گونه 
کارگاه های کوچک، با کیفیت بسیار پایین شده است.  
ویترین فروشگاه ها  نیز  اگر چه از محصوالت میناکاری 
و قلم زنی انباشته اســت، ولی همه  طرح ها تکراری و 
ساخته ها  شبیه هم است و آثار فاخر و هنرمندانه، کمتر  
در میان آنها به چشــم می خورد. این موضوع نشان از  
زواِل هنر صنایع دســتی دارد. حاال اینکه در این بازار 
خراب، چگونه اولویت نخسِت استان، صنایع دستی و 
اشتغاِل مربوط به آن است، خود جای حرف و حدیث 

بسیاری دارد!
کفش

در رده هایــی پایین تــر از صنایــع دســتی، یکی از 
اولویت های اشتغال استان، تولید »کفش« است. هر 
چند بازار انباشــته از اجناس وارداتی و چینی است، 
اما هنوز چراغ کارگاه های تولید کفش خاموش نشده 
است و تولیدات کفش،  مشتریان خود را در بازار دارد. 
آنچه در میانه این بازار پر از تنگنا آزاردهنده اســت، 

حمایت هایی است که حاال تبدیل به سنگ اندازی های 
جور واجور در این صنعت شده است. به تازگی رییس 
صنف کفاشان اســتان اصفهان اعالم کرد که گمرک، 
مواد اولیه تولید را ترخیص نمی کند و حجم بسیاری از 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت کفش، هم اکنون در گمرک 
باقی مانده و تغییرات قوانین و بخشنامه ها موجب شده 
تا تولیدکنندگان در تامین ماده اولیه خود عاجز بمانند.

»اکبر زاهــدی« درخصوص وضعیــت صنف کفش 
اصفهان و مشــکالت ایجاد شــده بــرای این صنعت 
اظهار کرد: درحال حاضر وضعیــت صنعت کفش در 
استان به هیچ وجه مناسب نیست و اغلب کارگاه های 
کفش ســطح اســتان تولید ندارنــد. رییس صنف 
کفاشان خاطرنشان کرد: حجم بسیاری از مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت کفش، هم اکنــون در گمرک باقی 
مانده و تغییرات قوانین و بخشــنامه ها باعث شده تا 
تولیدکنندگان در تامین ماده اولیه خود عاجز بمانند. 
در این اوضاع و احوال مشخص نیست چطور قرار است 
تولید کفش، بار بخشی از اشتغال در استان اصفهان را 

به دوش بکشد و البته سودآور هم باشد.
فرش

به تازگی رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف 
اصفهان، در زمینه وضعیت کسب و کار فرش بافان در 
استان گفت: تا کنون ۵0 درصد از کارگاه های فرش بافی 

استان تعطیل شده اســت و با استمرار شرایطی چون 
افزایش نرخ تعرفه ها، افزایش نرخ ابریشــم و... تا 6 ماه 
آینده تولید فرش به کمترین میزان خود خواهد رسید. 
اگر چه بــازار فرش، به دلیل عطش بــازار بین المللی 
به دلیل تــرس از تحریم ها، رونقی کم جــان دارد، اما 
وضعیت دســت بافت های اصفهانی چندان تعریفی 
نــدارد. صنعتی که زمانــی جــزو  بومی ترین صنایع 
ایران بوده اســت، این روزها به دلیل نبود ابریشــم و 
وارداتی بودن آن، با مشــکالت عدید ه ای روبه روست 
 و باز هم مشخص نیســت چرا این صنعت هنوز جزو

 اولویت های اشتغال است!
سیب زمینی

کشاورزی در اصفهان تقریبا رو به فناست. خشکسالی 
منابع آب و نبود مدیریت درســت، بیــکاری در میان 
کشاورزان را گســترده کرده اســت. اکنون با پدیده 
عجیب تری مواجه هستیم و آن اینکه، به دلیل کمبود 
»سیب زمینی«، این روزها قیمت این محصول در بازار 
بسیار باالســت؛ مانند آنچه در مورد پیاز و گوجه در 
ســال های قبل رخ داده بود و دلیل آن، نبود مدیریت 
کاشت و برداشت است که گاهی بازار را اشباع و زمانی 

از محصوالت مورد نیاز خالی می کند.
اما آنچــه درمورد  محصول ســیب زمینی قابل توجه 
اســت، اینکه عمال این محصول ایــن روزها به جای 
بازارهای داخلی روانه کشــورهای همسایه می شود. 
به تازگی رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با اشــاره به صادرات برخی محصوالت کشــاورزی به 
عراق، گفت: قیمت این محصــوالت به علت صادرات 
بی رویه در مقایسه با یک ماه گذشته 80درصد افزایش 

داشته است. 
»ناصر اطرج« افزود: متاسفانه به دلیل صرفه اقتصادی، 
این محصول به عراق، پاکســتان و افغانســتان صادر 
می شــود. به گفته وی کانتینرهای عراقی، محصول 
ســیب زمینی را از مزرعه با قیمت هزار و 700تومان 
به طورمستقیم از کشاورز یا دالالن خریداری و به کشور 

خود منتقل می کنند.
حاال در این آشفته بازاری که برخی از اقالم نمی توانند 
صادر شوند و برخی نباید بشوند، بازار سیب زمینی در 

میان کشورهای همسایه به نظر بسیار سکه است.

بهرنگرکود
چرا حال و روز اولویت های شغلی اصفهان خوب نیست؟

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ثبت نام 160 هزار بازنشسته و آغاز پرداخت تسهیالت از ابتدای مهر ماه سال 
جاری خبر داد.»جمشید تقی زاده« با بیان این مطلب، از پرداخت وام ضروری بازنشستگان از اول مهرماه خبر داد و افزود: 
حدود 160 هزار بازنشسته برای دریافت وام پنج میلیونی ثبت نام کرده اند. وی ادامه داد: از اول شهریورماه، ثبت نام آغاز 
شده و تا پایان آن  ادامه دارد. سامانه  صندوق بازنشستگی در همه استان ها فعال است و از اول مهرماه نیز پرداخت وام ها 
آغاز می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: دو هزارمیلیارد تومان برای 400 هزار نفر بازنشسته تخصیص 
یافته و به هر نفر، پنج میلیون تومان وام ضروری با 4درصد کارمزد داده می شود. تقی زاده گفت: این افراد ۳6 ماهه کسر 
حقوق خواهند داشت و کارمزد آن خیلی باال نیست. وی ادامه داد: اگر آمار افراد ثبت نام شده بیش از پیش بینی ها باشد، 

قرعه کشی می کنیم و اگر نیاز باشد، دولت هم پشتیبانی خواهد کرد.

پرداخت وام ضروری 
بازنشستگان از مهرماه 

آغاز می شود

خبر
   

  عکس روز

بازار ارز در شهر مرزی »مریوان«
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: میزان تولید »پســته« در اصفهان به یک چهارم سال 

گذشته رسیده است. 
»احمدرضا رییس زاده« اظهار داشت: از میان 24 شهرستان استان، تولید پسته در 16 شهرستان صورت 
می گیرد. وی با بیان اینکه بخش عمده تولیدات پسته را در دو شهرستان اردستان و آران و بیدگل داریم، 
افزود: ۵0 درصد تولیدات پسته در این دو شهرستان است. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح 
کرد: کاشت پسته در مابقی شهرستان های استان ســیر نزولی دارد. وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مثل 
شوری آب، کیفیت پایین و خشکسالی، موجب شده که شهرستانی هایی مثل لنجان، مبارکه و نجف آباد هم 
به سمت کاشت پسته بروند، ادامه داد: برخی از شهرستان ها مثل بوئین میاندشت، اقدام به کاشت پسته به 
صورت تفننی کرده اند و نمی توان آنها در آمار شهرستان هایی که هر ساله کاشت پسته، دارند حساب کرد. 
رییس زاده با اعالم اینکه کاهش کاشت پسته دالیل متعددی دارد، ادامه داد: گرم شدن هوا در زمستان سال 
گذشته و عدم تامین نیاز سرمایی که مانع تبدیل شدن جوانه گل پسته به گل شد، گرمای فروردین، اختالل 
در گرده افشانی، بارندگی و سرد شدن هوا در اردیبهشــت ماه، اختالل در گرده افشانی، رگبارهای شدید 
بهاری، سیل، آب گرفتگی و ریزش تگرگ از عوامل کاهش پسته است. وی بیان داشت: پسته در حالی به 
بار می نشیند که در زمستان سرما حاکم باشد و درختان بتواند در بهار، به گل مبدل شوند؛ نبود این شرایط، 
سبب شده که اکنون با کاهش شدید پسته مواجه شویم. رییس زاده بیان کرد: این درحالی بود که در زمان 
گرده افشانی نیاز به دمای بین 20 تا 2۵ درجه سانتی گراد داشتیم که به ۳۵ درجه در فروردین رسیدیم و 
بعد از اول اردیبهشت، روی 1۵ درجه سانتی گراد رفت که این تفاوت دما، سبب اختالل در گرده افشانی شد؛ 

درحالی که بعد از اینکه پسته تشکیل شد نیاز به تابستان گرم و خشک و طوالنی دارد.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان:

تولید پسته در اصفهان به یک چهارم سال گذشته رسید

رییس انجمن صنایع سلولزی ایران:
هفته آینده کمبود پوشک بچه برطرف می شود

رییس انجمن صنایع سلولزی ایران با بیان اینکه این وعده را به مردم می دهیم که از ابتدای هفته آینده، مشکل کمبود پوشک بچه و محصوالت سلولزی برطرف خواهد شد، افزود: نکته ای که باید بدانیم این است که در این 
رابطه قیمت ها دو تا دو و نیم برابر افزایش خواهد یافت. »عباس فصیح خوشگرد« با اعالم اینکه از اوایل هفته گذشته تکلیف ارز مواد اولیه محصوالت سلولزی مشخص و اجناس تولیدکنندگان با ارز 10 هزار تومانی از گمرک 
ترخیص شد، اظهار کرد: با تعیین تکلیف نرخ ارز کارخانه ها، محصوالت سلولزی ) پوشک بچه، پوشک بزرگساالن، نواربهداشتی و غیره( از شنبه هفته جاری تولید خود را از سر گرفتند. وی افزود: پیش از شرایط پیش آمده 
مواد اولیه صنایع سلولزی با دالر 4200 تومانی و پایین تر از آن به کشور وارد می شد،  اما اکنون تولیدکنندگان با توجه به تحریم اتخاذ شده، مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز 10 هزارتومان وارد می کنند.  بنابراین در مدت 
زمانی مذکور کارخانه ها به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد و مواد اولیه وارد شده در گمرک ماند.  وی تاکید کرد: نکته ای که باید بدانیم این است که در این رابطه قیمت ها دو تا دو و نیم برابر افزایش خواهد یافت، زیرا80 
تا 8۵ درصد مواد اولیه پوشک بچه و سایر محصوالت سلولزی، وارداتی است و امکان تولید در کشــور به دلیل پهنه جغرافیایی وجود ندارد.  مواد اولیه محصوالت سلولزی مربوط به درختان پهن برگ است و از خمیر پالِپ 

چنین درختانی تهیه می شود که در ایران به دلیل پهنه جغرافیایی امکان تولید آن وجود ندارد.

بازار

پاور بانک

 2ND شارژر همراه زندیور مدل
Generation A8 Pro با ظرفیت 

25600 میلی آمپر ساعت

 430,000
تومان

شارژر همراه ای دیتا مدل 
P12500D ظرفیت 12500 

میلی آمپر ساعت

 196,000
تومان

شارژر همراه راک اسپیس 
مدل P40 ظرفیت 10000 

میلی آمپر ساعت

 283,000
تومان

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,772,000
تومان

2,251,000 نیم سکه
تومان

1,161,000 ربع سکه
تومان

611,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

376,290
تومان

      قیمت سکه و طال
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»11نگاه«باایدههایینوافتتاحمیشود

پیشنهاد سردبیر:
 »11نگاه« با ایده هایی نو 

افتتاح می شود
 نمایشگاهی از عکس های برگزیده جشنواره 
»از حیات تا ممات« با عنوان »یازده نگاه« در 

موزه هنر های معاصر افتتاح می شود.
در نمایشــگاه »یــازده نــگاه« عکس های 
برگزیده جشنواره عکس »از حیات تا ممات« 
نمایش داده خواهد شــد که این جشــنواره 
پیش از این در نوروز ۱۳۹۷ ازسوی شرکت 
توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان و مجموعه تاریخی، فرهنگی 

و مذهبی تخت فوالد برگزار شده بود.
نمایشــگاه عکس های برگزیده جشــنواره 
عکس »از حیات تا ممــات« با عنوان »یازده 
نــگاه« امروز ســاعت ۱۸ با حضــور »فرید 
خدارحمی« هنرمند و مدرس فلســفه هنر 
دانشــگاه تربیت مدرس تهــران، در گالری 
شــماره ســه موزه هنرهای معاصر اصفهان 

افتتاح می شود.
همچنین در آیین افتتاحیه این نمایشــگاه، 
»ســیدعلی معرک نــژاد« مدیــر مجموعه 
تاریخی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد و 
»علی معینــی« مدیر مجموعــه فرهنگی، 
ورزشی، گردشگری توسعه سپاهان تعداد ۱۱ 
قطعه عکس از مجموعه خــود را به گنجینه 
 موزه هنرهای معاصــر اصفهان اهدا خواهند 

کرد.

نمایشگاه

 شکست »داش آکل«
 در گیشه سینمای ایران

فیلم سینمایی »داش آکل« آخرین ساخته »محمد 
عرب« از چهارشنبه هفته گذشــته اکران خود در 
ســینماهای کشــور را آغاز کرده؛ اما نتوانسته در 
روزهای افتتاحیه خود فــروش چندانی را به ثبت 
برســاند. »داش آکل« طی هفته گذشته با فروشی 
نزدیک به چهل و هشت میلیون تومان جزو سه فیلم 
کم فروش و قعرنشین جدول فروش سینمای ایران 
لقب گرفته است. این رقم در حالی به ثبت رسیده که 

مجموعه از بازیگران زیادی بهره می برد.
حسین یاری، مهران غفوریان، فاطمه گودرزی، هلیا 
امامی، نیما شاهرخ شاهی، محمدرضا شریفی  نیا، 
علی صادقی، ارژنگ امیرفضلی، محســن افشانی، 
ارســان قاســمی، قدرت اله صالحی، ایمان صفا، 
مهرداد ضیایی، امیرحسین صدیق و ... فهرست بلند 

باالی بازیگران فیلم داش آکل را تشکیل می دهند.
بازیگرانی که هر چند تعدادشــان زیاد اســت؛ اما 
نتوانسته اند گیشــه خوبی را به ثبت برسانند. این 
فیلم که در میانه های راه ســاخت تغییر نام داد با 
این ترفند بهره گیری از نــام فیلمی قدیمی، قصد 
داشت مخاطب را به سینما جذب کند؛ اما این ترفند 

تکراری به شدت از سوی اهالی سینما رد شد.
فیلم ســینمایی »داش آکل« اگر در مدیوم سریال 
ساخته می شد شاید می توانست اقبال خوبی را به 
همراه داشته باشد؛ اما متاسفانه این فیلم به هیچ وجه 
در قالب سینما ساخته نشده و روایت تاریخی خود را 
بیشتر به نوعی پیش می برد که تعلیق های مورد نیاز 

مخاطب سینما را ایجاد نمی کند.
مشکل اصلی فیلم را پیش از بازیگران و کارگردانی 
باید در فیلمنامه دید. فیلمنامه تا جایی که توانسته 
به داستان اصلی پایبند بوده و همین شاید خاصیت 
درام را از اثر گرفته اســت. فیلم ســینمایی »داش 
آکل« چهارمین تجربه سینمایی »محمد عرب« و 
شاید جدیدترین آنها نامیده می شود؛ فیلمی که هر 
چند تا به حال فروش خوبی نداشته اما برای »عرب« 
که فیلم های قبلی اش شــانس چندانی در اکران 
نداشتند، موقعیت بهتری برای دیده شدن داشته 
اســت؛ موقعیتی که پس از یک هفته به طور کامل 

هدر رفته است.

گیشه

اینستاگردی

تجدید دیدار با رفقای قدیمی
»ســاعد ســهیلی«  با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: بعد از یک سال باالخره 

تجدید دیدار با رفقای قدیمی.

ملغمهایازشعار،تکرار،اغراق!
  به بهانه پخش مجموعه »دلدادگان«  

سارا بهرامی

این همــه تبلیغ و وعــده و وعید برای ســریالی 
 که فعــا جز تکرار و ســکانس های مــال آور و 
بازی های تصنعی و اغراق آمیز و شعاری، چیزی 

از آن ندیده ایم! 
ابتدا قرار بود نام سریال»پاهای بیقرار« باشد که به 
»دلدادگان« تغییر پیدا کرد. سریالی که تبلیغات 
مجازی سازندگان آن در ایام قبل از پخش سریال 
نشان می داد که پربازیگر است. بیش از 20 قسمت 
از مجموعه ۶0 قسمتی »دلدادگان« را پشت سر 
گذاشته ایم. تا اینجا می توان گفت تازه ترین اثر 
تلویزیونی »منوچهر هــادی« در جذب مخاطب 

موفق نبوده است. 
این مجموعه ســه فصل دارد که فصــل اول آن 
مربوط به ســال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴ اســت. تا 
اینجا که  چند قســمت از ســریال گذشته است، 
با خانواده مالک آشنا شده ایم که مردی نیکوکار 
اســت و فرزندانش »امیر« و »حدیــث« و اخیرا 
»حامد« هر کدام درگیر روابــط عاطفی عجیبی 
شــده اند. امیر، در نتیجه نجات جان یک دختر 

جوان پایش به شرکتی باز می شود و مدام همراه 
با مادر و دختری که صاحب آن شــرکت هستند، 
به ماجراهای عجیبی وارد می شود و حتی جلوی 
چشمانش کسی به قتل می رسد. حدیث، عاشق 
پسر هم دانشگاهی اش شــده که مدام تلفن های 
او را بی جواب می گذارد و مــادرش به جرم قتل 
در زندان اســت، اما به حدیث می گوید که مادرم 
خارج از کشور است و درنهایت با یکدیگر ازدواج 
می کنند؛ اما حدیث از ماجرای زندانی بودن مادر 
»پارسا« اطاع ندارد. پسر کوچک خانواده )حامد( 
هم که نخبه است، مدام در خانه پرخاش می کند 
و با لحنی بــی ادبانه با پدر و به ویــژه مادرش که 

دلواپس اوست، صحبت می کند. 
ســادگی بیش از حد امیر و اعتماد بیش از اندازه 
او به »ارغوان« و مــادرش روی اعصاب مخاطب 
است. ســادگی که پس از نامزدی امیر با ارغوان، 
به شراکت امیر در کارهای خاف مادرارغوان هم 

منتهی می شود! 
کارگردان گفته بود که پس از مدتی سریال از این 
حالت رخوت ابتدایی خارج  می شــود. پس از آن 
هم که کل داستان به ســال های ابتدایی انقاب 

اسامی بر می گردد . با این حال »هادی« در حال 
حاضر اعام کرده که سریالش دچار سانسورهای 
وحشتناکی شده و بریده بریده پخش می شود و 

»دلدادگان« سریال او نیست. 
هادی پیش از این »خداحافظ بچه« و »دختران 
حوا« را برای تلویزیون ساخته بود که هردو سریال 
در حد متوســطی بودند و حاال در آخرین تجربه 
سریال سازی اش ماجرای »دلدادگان« را روایت 
می کند. منوچهر هادی  حداقل در ســینما نشان 
داده که مخاطــب عام را می شناســد؛ اما نتیجه 
کارش در »دلــدادگان« صدای عــام و خاص را 

درآورده است!
ترکیب بازیگران نشــان می دهد در فصل بعدی 
شاید شاهد روایت جذاب تری باشیم؛ اما آن چه تا 

االن دیده ایم، چنگی به دل نمی زند. 
به جز بازی روان همیشــگی »مســعود رایگان« 
و»پانته آ بهرام« بقیه بازی ها به دل نمی نشیند. 
»ملیکا شــریفی نیا« در نقش حدیث است، این 
نقش را یکی از بازی های محبــوب خود معرفی 
کرده بود؛ اما گریم اغراق آمیــز ابروهای حدیث 
و اصرار بی حدش برای ازدواج با پســری که هیچ 

چیز از او نمی داند، نقش او را بیشــتر به حاشیه 
سریال برده و بیننده دوست دارد سایر داستان ها 
را دنبال کند تا مدام غرغرهای او را بشنود. »سامان 
صفاری« و »سانیا ساالری« دو بازیگر جوان اصلی 
فیلم هستند که نقش های »امیر« و »ارغوان« را 

بازی می کنند. 
»سامان صفاری« را از »شیار ۱۴۳« می شناسیم. 
همان »یونس« که مش الفت با بازی مریا زارعی 
۳0 سال منتظر بازگشتش از جبهه بود. کار تئاتر 
انجــام داده و اخیرا فیلم »پارادایــس« که در آن 
بازی کرده از جشنواره خارجی جایزه گرفت. با این 

وجود بازی او هم تصنعی است. 
»سانیا ســاالری« هم به عنوان یکی از نقش های 
اصلی ســریال، فضا و فرصت زیــادی برای اثبات 
قدرت بازیگری خودش جلوی دوربین داشــت؛ 
اما با گذشت چند قســمت توجه ببینده بیشتر به 
بازی او با لب ها و نحوه حرف زدنش جلب می شود 
تا بازی خاصی از او دیده شــود. ساالری بازیگری 
را از کاس های »مهتاب نصیرپور« شــروع کرده 
 و پس از آن در بیشــتر تئاترهای چند سال اخیر

 محمد رحمانیان حضور داشته است. 

قرار رد درخواست افراز
6/213 شماره: 97/2027017909-97/6/10 نظر به اینکه آقای علی زمانی وکیل پایه 
یک دادگســتری به وکالت از طرف فضل اله حسینی ورنامخواستی فرزند اکبر درخواست 
افراز سه دانگ مشاع از شــش دانگ پالک 15241/191 واقع در بخش 5 اصفهان را به 
طرفیت ملیحه قرائی شیرازی فرزند ســید ابراهیم نموده و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آگهی ابالغ آن در روزنامه شماره 2468-97/4/30 زاینده رود اصفهان صفحه 7 
چاپ و منتشر از طرف خوانده الیحه ای ارسال نشده و در وقت مقرر 97/5/22 نیز در محل 
حاضر نشده، لذا موضوع طی شماره 22-97/5/9712027017909 از شهرداری منطقه 
4 اصفهان به استناد ماده 154 قانون ثبت استعالم و شهرداری طی شماره 4-97-5644-

97/5/24 اعالم نموده افراز مورد تایید نمی باشد لذا به استناد مواد 5 و 6 قانون افراز امالک 
مشاع مصوب ســال 1357 تصمیم به رد افراز آن صادر و اعالم تا بطرفین وفق مقررات 
ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 10 روز در محاکم عمومی  دادگستری اصفهان 
اقامه دعوی می نماید. م الف: 236495 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)172 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

6/214 شــماره صــادره: 1397/42/517626- 1397/6/10 نظر به اینکه ششــدانگ 
پالک ثبتی شــماره 263 فرعی از 4502 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان در صفحه 14 
دفتر امالک جلد 1304 به نام آقای محمد کریم نصیر پور فرزند محمد رحیم ثبت و ســند 
مالکیت کاداستری به شــماره چاپی 541137 الف 90 صادر گردیده است. سپس بموجب 
ســند رهنی شــماره 26053 مورخ 1390/11/24 دفترخانه 136 اصفهان در رهن بانک 
رفاه کارگران قرار گرفته اســت. حال نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
974202751739654 مورخ 1397/05/25 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شــهود آن ذیل شــماره 15614 و رمز تصدیق 854245 مــورخ 1397/05/25 به 
گواهی دفترخانه 136 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 239190 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )256 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/215  آقای علی محمد خودسیانی دارای شناسنامه شــماره 68  به شرح دادخواست به 
کالسه  246/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیما خودسیانی به شناسنامه 1120205123 در تاریخ 1396/8/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر نامبرده 
به نام 1- فاطمه سپیانی، ش.ش 6908 و پدروی: 2- علی محمد خودسیانی، ش.ش 68 
و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 235449 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

فریدونشهر)131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/201 شماره درخواست: 9710460354500029 شماره پرونده: 9709980360100133 
شماره بایگانی شعبه: 970328  شاکی عارف سوســنی غریبوند و رضا سوسنی غریبوند 
شــکایتی علیه مهران غریبوند و کامران اکبری و آرمان اکبری دائر بر ایراد صدمه بدنی 
عمدی و تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 343 ارجاع و به کالسه 970328 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/07/23 
و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به 
استناد ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:199223 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 119 
جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/202 شماره ابالغنامه: 9710100354303403 شماره پرونده: 9209980358001090 
شماره بایگانی شعبه: 921249  شــکات آقایان تقی پور و شاهزیدی شکایتی به طرفیت  
آقای مســعود عمادی و شــهرزاد رمضانی به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق 
نامشــروع تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نکیخبت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 921249 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/7/23 ســاعت 9 تعیین شده است که به علت 
مجهول المکان بودن متهمین و درخواســت شــاکی و به تجویز مــاده 349 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهمین پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه 
 مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:209959 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 117 جزایی سابق( )165 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

6/147  شماره دادنامه: 9709970353500986 شماره پرونده: 9609980358401067 
شماره بایگاني شعبه: 970170 شــاکي: آقاي خال میرزا عرب زاده فرزند حسن الدین به 
نشاني اصفهان خ کاوه ســه راه ملک خ آزادي کوچه الله پشت کالنتري 19 نبش کوچه 
الله پ 43، متهم: آقاي علي خســروي فرزند ابراهیم به نشاني اصفهان خ کاوه روبروي 
بیمارستان سوانح سوختگي کوي ش علیرضا رضایي طبقه باالي جوشکاري ، اتهام: ایراد 
جرح عمدي با چاقو، گردشکار: دادگاه با بررســي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي علي 
خســروي آزاد بلحاظ متواري و مجهول المکان بودن دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدي با 
چاقو نسبت به آقاي خال میرزا عرب زاده دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب شهرستان اصفهان، شکایت شاکي خصوصي و گزارش و تحقیقات محلي 
انجام شده توسط مرجع انتظامي و اظهارات گواهان و گواهي صادره از پزشکي قانوني  و 
عدم حضور متهم در تحقیقات و جلسه دادرسي و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه 
انتسابي بوي محرز و مسلم بوده و مستندا به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمي بخش 
تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 448 و 449 و 709 قانون مجازات اسالمي مصوب سال 
1392 متهم را از حیث جنبه عمومي جرم به تحمل یکسال حبس تعزیري و از حیث جنبه 
خصوصي جرم به پرداخت سه درصد دیه کامل بابت دامیه زیر آرنج چپ و پوست سر و یک 
درصد دیه کامل بابت ارش دامیه روي کتف چپ در حق آقاي خال میرزا عرب زاده محکوم 
مي نماید راي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعي واخواهي در همین 
دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مي باشد. م الف: 231102 شعبه 109 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان)109 

جزایی سابق( )303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

6/94  شماره دادنامه: 9709976793600590 شماره پرونده: 9609986793601624 
شماره بایگاني شعبه: 961638 خواهان: آقای اردوان عباسی پیانی فرزند شاهمراد به نشانی 
اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر فردوسی فرعی 5 شرقی پالک 
14، خوانده: آقای بهمن نعمتی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی اردوان 
عباسی به طرفیت بهمن نعمتی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک شماره 450555/41 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
درخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک 96/11/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد 
بود. م الف: 231138 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 

حججی( )293 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/171  آقای بهنام کریمی درچه عابدی دارای  شناسنامه شماره 2293 به شرح دادخواست 
به کالسه  1610/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صغرا محمدی  دینانی به شناسنامه 10 در تاریخ 97/4/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یک دختر 
و یک همسر: 1- خسرو کریمی، ش.ش 192 نســبت با متوفی فرزند 2- بهروز کریمی، 
ش.ش 604 نسبت با متوفی فرزند 3- بهزاد کریمی، ش.ش 275 نسبت با متوفی فرزند 
3- بهنام کریمی درچه عابدی، ش.ش 2293 نسبت با متوفی فرزند 4- ساناز کریمی درچه 
عابدی، ش.ش 2436 نســبت با متوفی فرزند 5- عباس کریمی درچه عابدی، ش.ش 9 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 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: 235178 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )178 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

6/173  خانم شــهناز رحمانی رنانی دارای  شناسنامه شــماره 40 به شرح دادخواست به 
کالسه  1612/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزت بقائی زاده رنانی به شناســنامه 6561 در تاریخ 1397/4/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو دختر به 
 اسامی: 1- زهرا رحمانی رنانی، ش.ش 95 نسبت با متوفی فرزند 2- شهنا رحمانی رنانی، 
ش.ش 40  نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 235180 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )134 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

6/175  خانم مریم تحویلیان دارای  شناسنامه شماره 400 به شرح دادخواست به کالسه  
1607/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی تحویلیان به شناســنامه 1707 در تاریخ 97/5/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر به اســامی: 
1- مریم تحویلیان، ش.ش 400 نسبت با متوفی فرزند 2- مرضیه تحویلیان، ش.ش 1874 
نسبت با متوفی فرزند 3- محبوبه تحویلیان، ش.ش 3071 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا 
تحویلیان، ش.ش 3525 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235182 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )147 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/176  خانم طیبه علیرضائی خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 360 به شرح دادخواست 
به کالسه  1609/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس علیرضائی خوراسگانی به شناسنامه 5216 در تاریخ 1386/4/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
پسر و پنج دختر و همسر به اســامی: 1- براتعلی علیرضائی، ش.ش 36 نسبت با متوفی 
فرزند 2- قربانعلی علیرضائی، ش.ش 5 نســبت با متوفی فرزند 3- حســین علیرضائی 
خوراســگانی، ش.ش 8792 نســبت با متوفی فرزند 4- علیرضا علیرضائی خوراسگانی، 
ش.ش 9172 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول علیرضائی، ش.ش 168 نسبت با متوفی فرزند 
 6- زهرا علیرضائی، ش.ش 171 نسبت با متوفی فرزند 7- اشرف علیرضائی خوراسگانی ،
ش.ش 181 نسبت با متوفی فرزند 8- طیبه علیرضائی خوراسگانی، ش.ش 360 نسبت 
با متوفی فرزند 9- اقدس علیرضائی خوراســگانی، ش.ش 540 نســبت با متوفی فرزند 
10- فاطمه وصالی، ش.ش 4941 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت 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 شــد. م الف: 235183 شــعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )213 کلمه، 2 کادر(

تاسیس موسسه غیر تجاری اتاق اصناف شهرستان بوئین 
میاندشت درتاریخ 1397/05/25 به شماره ثبت 105 به 

شناسه ملی 14007786274 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. - موضوع : به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین 
نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روســای اتحادیه های صنوف تولیدی ، 
خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر 
در قانون نظام صنفی تشکیل می گردد. - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - 
مرکز اصلی : استان اصفهان - شهرستان بوئین میاندشت - بخش مرکزی - شهر 
بوئین میاندشــت-محله بوئین-میدان ولی عصر-خیابان مالک اشــتر-پالک 
0-طبقه همکف- کدپســتی 8565114177 - اولین مدیران : آقای سیروس 
فرجی به شماره ملی 6219289791 بســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای ذبیح 
اله اکبری به شماره ملی 6219674571 بسمت نایب رئیس اول هیئت مدیره ، 
آقای مسعود دوست محمدی به شماره ملی 0530518090 بسمت نایب رئیس 
دوم هیئت مدیره آقای مرتضی دهقانی به شــماره ملی 6219687310 بسمت 
خزانه دار ، آقای اصغر دوست محمدیبا به شماره ملی 6219680316 بسمت دبیر 
، آقای ابوالقاسم هاشمی میاندشتی به شماره ملی 6219215958 و آقای علیرضا 
ابراهیمی بوئینی به شماره ملی 6219670868 بسمت اعضاء علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا : امضاء کلیه 
اوراق بهادار و تعهدآور اتاق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 
با امضاء رئیــس و خزانه دار و در غیاب )ماموریــت و مرخصی( نایب رئیس اول 
جایگزین می باشد. - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه - اسامی بازرسین : * 
به استناد مجوز شماره 114/25/763 مورخ 1397/5/21 صادره از اداره صنعت ، 
معدن و تجارت شهرستان بویین و میاندشت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدن )235049(  

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع صبا مرغ نمونه اردستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 691 و شناسه ملی 10860406104 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - فاطمه زوارئیان کچومثقالی به کدملی 1189889560 بسمت بازرس اصلی و 
محمدرضا یزدانیان به کدملی 1189360756 بســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین 
گردید. - صورت های مالی ســال 96 به تصویب مجمع رســید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )235722(

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 115 و شناسه ملی 14003767542

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی 1189889560 به سمت بازرس اصلی و 
محمدرضا یزدانیان به شماره ملی 1189360756 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.صورت های مالی سال 96 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )235720(
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آسانسور فضایی ژاپنی ها، دنیا را شگفت زده می کند

پیشنهاد سردبیر:

»سوئیچ« شاید از عادی ترین و ساده ترین بخش های 
خودرو به نظر برسد . سوئیچ خودرو عموما قطعه ای فلز ساده و 
بی روح یا قطعه الکترونیکی کوچکی برای ارسال یک سیگنال 
بی سیم است مگر اینکه به خوبی طراحی شود. نقطه تمرکز در 
سوئیچ ها عمدتا کاربرد بهینه است؛ اما بعضی سوئیچ ها بسیار 
جذاب و حتی اثری هنری هســتند . ســوئیچ حتی می تواند 
تفسیری فلسفی و شاعرانه داشته باشد . آنها ابزاری هستند که 

به خودرو حیات می بخشند   .
بعضی از این سوئیچ ها توســط ارتقادهندگان و بعضی ها نیز 
مستقیما توسط خودروساز ساخته شده اند و نشانگر  فناوری 
برتر خودروها هستند. در ادامه ۹ سوئیچ کلکسیونی جذاب را 

معرفی می کنیم.
S تسال مدل 

سوئیچ به شــکل خودرو تســا مدل S بســیار زیبا و کاربردی است 
و می تواند خودرو را به 
آسانی فرا بخواند. هنگام 
استراحت در خانه این 
سوئیچ زیبا شبیه اثری 
هنــری به شــکل یک 

خودروی مدرن است.

 پورشه 911
وجود شــرکت هایی که 
تمرکز خود را بر ساخت 
کلید برای پورشه 911 
قــرار می دهند، عجیب 
نیســت. ایــن کلیــد 
Formaw�  ســاخت

erx قطعه فوالد بدون 
لبه ای است که 6 سوراخ 

به نماد موتور مسطح  شش سیلندر پورشــه 911 دارد. مدل پایه این 
کلید ۲۵۰ دالر و نسخه های کامل تر ۳۰۰ دالر قیمت دارند و می توانند 
جواهرات خودرویی مناسبی باشند. ســوراخ دار بودن کلید، اشاره ای 

ظریف به کنترل وزن پورشه 911 دارد.

i8 بی ام و  
سوئیچ های بی ام و همیشــه جذاب بوده اند. ســوئیچ های نسل فعلی 
بی ام و، با تمام کاربردی بودن شان از جمله داشتن یک صفحه نمایش 

لمسی کوچک جذاب 
نیــز هســتند. این 
سوئیچ های با فناوری 
باال گزینه مناســبی 
بــرای کلکســیون 
کــردن در ایــن نوع 

سوئیچ ها هستند.

300ZX نیسان  
کلید نیسان 300ZX همزمان با دیگر کوپه های اسپرت ژاپنی مثل مزدا 
RX-7 و تویوتا سوپرا عرضه شد؛ اما در میان آنها بهترین  بود. این کلید 
تیتانیومی، طراحی آینده نگر ارائه می کرد که با بازاریابی نیسان مبنی بر 
معرفی نیسان 300ZX به عنوان خودرویی با نهایت نوآوری هماهنگ 

بود. این خودرو با موتور 
توربوشــارژ دوگانــه و 
فرمان دادن بــا چهار 
چــرخ در اوایــل دهه 
9۰ میادی خودرویی 

مدرن بود.
   

کلیــد کارتــی  
مرسدس بنز

مرسدس بنز در اواخر دهه 9۰ میادی با معرفی کلید کارتی هوشمند 
پیشگام روشــن کردن خوردو بدون دخالت دست شد که البته امروزه 
این فناوری، یک آپشن اســتاندارد در خودروهای مدرن است . کلید 

هوشــمند  کارتی 
ظاهــری  اولیــه 
جذاب نداشت؛ اما 
بخشی مهم از تاریخ 
خودروســازی شد. 
این کلیــد کارتی، 
ضخیــم بــود و به 
آسانی در جیب جا 

نمی گرفت.

  فراری
فهرست کردن سوئیچ های کلکسیونی بدون نام بردن از »فراری« غیر 
ممکن است. کلید های زیادی توســط ارتقادهندگان ساخته شده که 
شبیه کلید فراری های مدرن هستند و در مجموعه کلکسیونی بسیار 

زیبا به نظر می رسند. این کلید محصول OEM ساخت اوایل دهه ۲۰۰۰ 
)۸۰ خورشیدی( با طراحی ســاده ولی بی نقص خود ظاهری حماسی 

دارد. ایــن کلید به 
صــورت آناین با 
قیمت ۲۵۰۰ دالر 
به فروش می رســد 
که بسیار گران ولی 
در مقایسه با قیمت 
خودرو اصلی، قابل 

انتظار است.

کلید روتوری مزدا
کلید اصلی مزدا RX�7 بسیار ساده و خسته کننده است که با عملکرد 
اسپرت خودرو سازگار نیســت. این کلید به شــکل پیشرانه روتوری 
مزدا که در آمازون به فروش می رســد، بســیار ظریف است و ماهیتی 
نوســتالژیک دارد . این محصول، با یــک روتور کوچــک تفاوت کار 

موتور وانکل مزدا 
را با موتــور های 
احتراقی درونسوز 
نشــان  معمولی 

می دهد .

کلید پالتینیومی کونیگزگ
این فهرســت بدون نام بردن از گران ترین کلید خودروی جهان کامل 
نمی شد. کلید استاندارد کونیگزگ به شکل سپر، جذاب است اما این 
کلید سفارشی از جنس پاتینوم و تعداد زیادی الماس در بخش جانبی، 
عصاره لوکس بودن یک خودرو اســت. این کلید به قیمت ۲۵۰ هزار 
دالر برای یک خریدار ابرخودرو کونیگزگ آگرا ساخته شد. قیمت این 

کلیــد با قیمت 
یک فراری 4۸۸ 
مدرن، برابری 

می کند.

 زیباترین کلید سوئیچ های فناوری در تاریخ خودروسازی 
تازه ها

آسانسور فضایی ژاپنی ها، دنیا را شگفت زده می کند
این بار  که سوار آسانسور فضایی شدید، تصور کنید که دکمه ای با نام »فضا« روی 
صفحه کلید وجود داشته باشد. شاید این موضوع کمی عجیب و غریب به نظر برسد 
ولی محققان در ژاپن خود را آماده آزمایش این آسانسور بین زمین و فضا می کنند.

این تیم تحقیقاتی اسم این آسانسور را آسانسور فضایی تعیین کرده اند که قرار است 
نسبت به پرتاب موشک برای رســیدن فضانوردان به فضا قیمتی مقرون به صرفه 
داشته باشد و خیلی سریع بین زمین و فضا جا به جا شود.این آزمایش و تحقیقات در 
نوع خود منحصر به فرد است.کابین این آسانسور قرار است که بین یک کابل با اندازه 
۳6 هزار کیلومتر بین زمین و یک ایستگاه فضایی قرار بگیرد. سرعت این آسانسور 
۲۰۰ کیلومتر بر ســاعت خواهد بود که این ســرعت دو برابر سرعت آسانسورهای 
کنونی در جهان است. اگر این پروژه با موفقیت انجام شود قطعا زمان سفر تا ایستگاه 
فضایی 9 روز طول خواهد کشید.هزینه این پروژه 9۰ میلیارد دالر تخمین زده شده 
اما این هزینه نسبت به ایستگاه های فضایی شاتل خیلی کمتر و مقرون به صرفه تر 
است؛ البته طراحی های مختلفی برای این آسانسور درنظر گرفته شده، اما مسئوالن 
این پروژه به دنبال طرح های خاص هستند.ساخت چنین آسانسوری زمان خیلی 
زیادی را به خود اختصاص خواهد داد و قطعا سدهای زیادی در این بین پیش روی 
خود خواهند دید ولی همه چیز امکان پذیر اســت. زمان تحقق این پروژه از سوی 

محققان ژاپنی سال ۲۰۵۰ تعیین شده است .

جاروبرقی رباتی؛ محبوب ترین لوازم خانگی هوشمند
میزان خرید ربات های جارو برقی در آینده ای نه چندان دور افزایش چشمگیری 

می یابد و علت این امر رضایت از آنهاست.
طبق آمار منتشر شــده توســط نیتورباتیکس، 9۳ درصد از خریداران ربات های 
جاروبرقی از عملکرد آنها راضی یا به طور کامل راضی هســتند.۷۷ درصد گفته اند 
خرید این محصول باعث شــده آنها در خانه هایی تمیزتر زندگی کنند. ۷۲ درصد 
معتقدند عملکرد این ربات ها باعث شده بهداشت در منازل شان بیشتر شود و ۷۲ 
درصد هم با این گزاره که استفاده از ربات های جارو برقی زندگی شان را تغییر داده 
موافق بوده اند.از جمله دیگر تولیدکنندگان مشهور ربات های جارو برقی می توان به 
آی ربات، دایسون، آی الیف، سامسونگ، اکوواکس، یوجین، میترونیکس، ال جی، 

میتاپو، فیلیپس، پاناسونیک شارپ، میله و هیوارد اشاره کرد.

فروش خیره کننده گوشی چینی تنها در پنج دقیقه!
شرکت چینی »اوپو« در نخستین روز از عرضه گوشی ارزان قیمت و پایین رده خود 
تنها در عرض پنج دقیقه توانست ۲۰۰ هزار دستگاه از آن را به فروش برساند.هفته 
پیش زمانی که اوپو از گوشی هوشــمند ارزان قیمت و پایین رده خود تحت عنوان 
ریل می Realme ۲( ۲( رونمایی کرد، پیش بینی می شد با توجه به برچسب قیمت 
پایین آن به فروش نسبتا خوبی دســت پیدا کند؛ اما در نخستین روز از عرضه این 
گوشی، توانست تنها در عرض مدت پنج دقیقه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از آن را به 

گوشی توانسته با برچسب قیمت 1۳۰ دالر توجه فروش برساند.به نظر می رسد این 
کاربران هندی به خصوص قشر 
ضعیف و متوســط جامعه را 
به خــود جلب کنــد؛ چراکه 
قابلیت هــای موردنظــر و 
خوبی را با قیمت پایین عرضه 
کرده اســت، چیزی که برای 
بسیاری از کاربران محصوالت 
تکنولوژی ایده آل محســوب 

می شود.

نسخه جدید کروم، جذاب تر و هوشمندتر می شود
نســخه جدید کروم عاوه بر برخورداری از قابلیت های هوشمند بیشتر، طراحی 

جذاب تری را در اختیار کاربران قرار می دهد.
مرورگر کروم، اخیرا دهمین سالگرد انتشار خود را پشت سر گذاشته و گوگل هم به 
همین مناسبت از طراحی جدید اپلیکیشــن خود رونمایی کرده است.این کمپانی 
پس از انتشار چندین نسخه بتا در نهایت نسخه جدید و بهره مند از طراحی متریال 
۲ را منتشر کرده است. در نسخه 69 این مرورگر طراحی سرراست جایگزین تب های 
ذوزنقه ای شده که مشاهده آیکون های وب در صورت باز بودن تب های زیاد را ساده 

تر می کند. منوها، پیام ها 
و آدرس بار بسیار ساده تر 
شده و در نســخه iOS هم 
نوار ابزار بــه پایین منتقل 
شده که به دسترسی بهتر 

کمک می کند.
گفتنی است نسخه جدید 
برای سیستم های ویندوز، 
iOS و اندرویــد منتشــر 

می شود.

  عکس روز

این کاله ایمنی »کولر« دارد!
کاه ایمنی کولر دار، جزو مهم ترین و جذاب ترین ایده های دنیای فناوری است که اخیرا 
رونمایی شده است. کاه ایمنی کولردار می تواند نقشی موثر در حفظ سامتی موتورسواران 

ایفا کند. این کاه ایمنی 14۵۰ گرم وزن دارد که همزمان ضد گرما و دارای تهویه است.

شبکه مجازی

 اینستاگرام اپلیکیشن خرید 
می سازد

 اینســتاگرام تصمیــم دارد یــک اپلیکیشــن جداگانه برای 
 خریدمستقیم خرده فروشــی ها ارائه کند.این اپلیکیشن که
 IG Shopping نامیده می شود، در راستای تاش اینستاگرام 
برای تاثیرگذاری بر صنعت تجارت الکترونیک است. کاربران می 
توانند خرده فروشان مختلف را در این اپلیکیشن دنبال کرده و 
از آنها خرید کنند.این اپلیکیشــن هنوز در حال توسعه است و 
مشخص نیست چه زمانی ارائه می شود. این درحالی است که 
کاربران از اینستاگرام برای برقراری ارتباط با برندهای محبوب 
خود استفاده می کنند. از هر ۵ کاربر اینستاگرام، 4 نفر حداقل 

یک حساب کاربری تجاری را دنبال می کنند.

لباس های نظامی با قدرت شارژ 
ابزار الکتریکی

»وزارت امنیت سرزمینی آمریکا« )DHS( در نظر دارد لباس  
ســربازان خط مقدم را به توانایی تولید و  ذخیره الکتریسیته 
مجهز کند.این سازمان قصد دارد به سربازان، لباس هایی ارائه 
دهد که قابلیت شارژ رادیو، حسگر و دیگر تجهیزات الکتریکی 
همراه آنها را داشته باشد.اداره علم و فناوری این سازمان اعام 
کرد که قراردادی به ارزش ۲۰۰ هزار دالر با شرکت»پروتکت 
د فورس« بسته اســت تا پارچه هایی با قدرت تولید و ذخیره 
الکتریسیته ارائه دهد. سربازان با استفاده از این لباس می توانند 
در خطوط مقدم میدان جنگ، ابزار الکتریکی خود را شــارژ 
کنند.این شرکت قصد دارد یک پارچه فتوولتاییک ارائه دهد 
که عملکرد آن، کم و بیش به عملکرد یک پنل خورشیدی شبیه 
است و می تواند نور را به الکتریســیته تبدیل کند. با افزایش 
استفاده سربازان خط مقدم از ابزار ارتباطی، هشداردهنده های 
موقعیتی و تجهیزات فنی، نیاز به منابع انرژی نیز باال می رود. از 
آنجا که این سربازان، همیشه بار سنگینی از تجهیزات مورد نیاز 
را با خود حمل می کنند، منابع انرژی پیشین، پاسخگو نیستند 

و باید از منابع جدیدی استفاده شود.

چادر مشکی نانویی با خاصیت 
ضد چروک و الکتریسیته به بازاررسید

چادرهای مشکی با فناوری نانو و خاصیت آنتی باکتریالی، ضد 
چروک و الکتریسیته به تولید رسیده و اکنون در بازار موجود 
است.بانوان مسلمان در ایران و دیگر کشورهای اسامی از چادر 
مشکی به عنوان پوشش استفاده می کنند. این پوشش مانند 
دیگر البسه، ممکن اســت آلودگی های محیط را جذب کند و 
فرد را در معرض بیماری قــرار دهد. این پارچه های چادری از 
کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند و نسبت به نمونه های 
مشابه ســبک تر و دارای لطافت بیشتری هستند. عاوه بر این 
خنک کنندگی )برای فصول گرم(، ضدآب و لک، ضدالکتریسته 

و ضدچروکی از دیگر ویژگی های این چادرها هستند.

پیام رسان» الین« به دنبال راه اندازی یک قابلیت کاربردی
پیام رسان الین قصد دارد فناوری اینترنت اشــیا را در اپلیکیشن خود یکپارچه کند. این 
بخش جدید که Line Things نام گرفته در نمایشگاه ایفا ۲۰1۸ رونمایی شد و در حقیقت 
یک پلتفرم کنترل اینترنت اشیاست که با پیام رسان همخوان می شود؛ البته این پلتفرم 
هنوز در مراحل اولیه است و هیچ سخت افزاری با آن ســازگار نیست. آنچه در نمایشگاه 
ایفا نمایش داده شد، یک گجت رصد گیاه بود که به اینترنت متصل است.این دستگاه به 
گلدان می چســبد و به کاربر یادآوری می کند به آن آب بدهد. نمونه اصلی نیز در دنیای 
واقعی همین طور کار می کند. این گجت با بلوتوث به Line Things مرتبط می شود. به 
این ترتیب کاربر می تواند از طریق اپلیکیشن مراحل رسیدگی و مراقبت از گیاه را 

کنترل کند. جالب آنکه اپلیکیشن قابلیت های مختلفی دارد، حتی 
کاربر می تواند در اپلیکیشن نوع گیاه را انتخاب کند و میزان نور، آب 

و دمای مناسب را برای گیاه تعیین می کند.
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 رييس اداره اوقاف و امور خيريه 
کاشان مطرح کرد:

 ضرورت وقف غدیر علوی 
در دارالمومنین کاشان

رييس اداره اوقاف و امور خيريه  کاشان
کاشــان گفت: دارالمومنين کاشان فقط دو نيت 
برای مصارف بزرگ ترين عيد شيعيان، عيد واليت 

و عيد غدير دارد.
»مهــدي حافظيان« رييــس اداره اوقاف و امور 
خيريه کاشان، در گفت وگو با خبرنگاران گفت: از 
چهارهزار و 95 رديف نيت ثبت شده در کاشان، 
فقط دو نيت از سال گذشته تا کنون براي مصارف 
بزرگ ترين عيد شيعيان عيد غدير به ثبت رسيده 
اســت که اين امر بيانگر غريب بــودن غدير در 
امر وقف است.وی اظهارداشــت: واقفين و ديگر 
شهروندان کاشاني  به هر  طريقي که مي توانند، 
بايد آثار و برکات خير، حتي در قالب يک کتاب 
از خود به يادگار بگذارند و در زمينه وقف با نيت 
غدير نيز اهتمام داشته باشند تا غدير نيز همانند 
ايام محرم، عاشــورايي برگزار شود. به گفته وی، 
با توجه به اينکه اکثر نيات ثبت شــده در کاشان 
مذهبي و ويژه روضه خواني و مســاجد است، تا 
کنون وقف براي غدير نتوانسته در بين خيرين به 
خوبي تبيين شود. وی با اشاره به اينکه تا کنون 
دو هزار و 281 موقوفه در شهرســتان کاشــان 
شناســايي و در ســامانه جامع بانک اطالعات 
موقوفات و اماکن متبرکه به ثبت رســيده است، 
افزود: از اين تعداد موقوفه در کاشــان يک هزار 
و 522 موقوفه، 644 مســجد، 94 حســينيه، 
دو زينبيه، دوازده تکيه، چهار آرامســتان و سه 
دارالقرآن است. به گفته وی،2190 موقوفه از اين 
تعداد به صورت متصرفي مستقيما تحت نظارت 
اداره اوقاف و امور خيريه کاشان است و 89 موقوفه 
داراي متولي است که توسط متوليان ذکر شده در 
وقف نامه ها و اشخاصي که برابر وقف نامه شرايط 

توليت داشته اند، اداره مي شود.

رييس مرکز بهداشت شهرستان اردستان:
مرحله سوم مبارزه با »سالک« 

در اردستان آغاز شد
رييس مرکز بهداشت شهرستان  اردستان
اردستان گفت: طرح مبارزه با بيماری »سالک« 
در چهار مرحله از ارديبهشــت ماه آغاز شــده و 
مرحله ســوم آن در حال برگزاری است.»حسن 
ذبيحی« در حاشيه بازديد از طعمه گذاری برای 
مقابله با بيماری ســالک در مهاباد، اظهار کرد: 
بيماری سالک بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه 
خاکی به انسان منتقل می شود و عامل آن انگلی 
به نام »ليشمانيا«ســت.رييس مرکز بهداشــت 
شهرستان اردستان گفت: مرحله سوم مبارزه با 
بيماری سالک در اردستان شامل طعمه گذاری در 
چهار هزار و 800 هکتار از باغ ها و مزارع آلوده در 
شهرهای اردستان، زواره و مهاباد است که اقدام 
به جونده کشــی می کند.ذبيحی با بيان اينکه با 
اجرای اين طــرح، مبتاليان به بيماری ســالک 
کاهش چشمگيری داشته اند، تصريح کرد: انجام 
اين طــرح در چهارمرحله و با مشــارکت 400 
نيروی بسيجی انجام می شــود. وی تاکيد کرد: 
مبارزه با بيماری ســالک در اردستان از سال 86 
آغاز شــده که با اقدامات صــورت گرفته تعداد 
مبتاليان به اين بيمــاری از 452 نفر به 6 نفر در 

سال گذشته کاهش داشته است.

مدير جهاد کشاورزی تيران خبرداد:
فعالیت ۴۹ واحد پرورش ماهی 

در تیران و کرون
  

مدير جهاد کشاورزی تيران  تیران و کرون
و کرون از فعاليت 49 واحد پرورش ماهی در اين 

شهرستان خبرداد.
»محسن حاج عابدی« اظهار کرد: تيران و کرون 
با قابليت های ويژه ای که داشــته، توانسته است 
ماهی های مطلوب و باکيفيتی روانه بازار کند. وی 
افزود: منابع آبی با کيفيت و تجربه باالی مديران 
توليد کننده موجب شــده اســت تا ماهی های 
توليدی تيران و کرون از کيفيت باالی برخوردار 
باشند. مدير جهاد کشــاورزی شهرستان تيران 
تصريح کرد: ماهی های پرورشی اين شهرستان 
شامل قزل آال، کپور، آمور، فيتوفاک و... است که 
در 49 واحد پرورش می يابند. حاج عابدی اضافه 
کرد: ساالنه بيش از 2۳0 تن ماهی سردآبی و گرم 

آبی به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به کيفيت خوب 
ماهی های پرورشی شهرستان، عمده صادرات ما 
به به خارج از کشور، اختصاص به کشور »روسيه« 

دارد.

اخبار

مرحله سوم مبارزه با »سالک« در اردستان 
آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

توقیف کامیون کشنده با 
محموله میلیاردی گردوی 

قاچاق در شهرضا
فرمانده انتظامی شهرستان  شهرضا
شهرضا از توقيف يک دستگاه کاميون کشنده 
که حامل محموله ای گردوی خارجی قاچاق به 
ارزش دو ميليارد و 500 ميليون ريال بود، خبر 

داد.
ســرهنگ »محمدحســين باباکالنی« گفت: 
ماموران انتظامی ايســتگاه ايســت و بازرسی 
شهيد امامی شهرضا، حين کنترل خودروهای 
عبوری به يــک دســتگاه کاميون کشــنده 
مشــکوک و آن را متوقف کردنــد. وی ادامه 
داد: در بازرســی از اين خودرو، مقدار چهارتن 
و 750 کيلوگرم گردوی خارجی فاقد مدارک 
معتبر گمرکی کشف شــد. سرهنگ باباکالنی 
بيان داشت: ارزش محموله کشف  شده توسط 
کارشناســان دوميليارد و 500 ميليون ريال 

اعالم  و راننده خودرو نيز دستگير شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان شهرضا در پايان 
اضافه کرد: قاچــاق کاال به توليــدات داخلی 
کشــور ضربه مســتقيم می زند؛ از تمام مردم 
تقاضا می شود هرگونه اخبار در خصوص کاالی 
قاچاق را از طريق شــماره تلفن 110 به پليس 

اطالع دهند.

 زلزله 3 ریشتری 
فریدون شهر را لرزاند

زمين لرزه ای بــه بزرگی فریدون شهر
 ۳ريشتر سه شنبه شب فريدون شهر را لرزاند.

بنابر اعالم مرکز لرزه نگاری کشــور،  اين زلزله 
ساعت 22:44 روز سه شــنبه 1۳ شهريور و در 
عمق 10 کيلومتری زمين رخ داده اســت. در 
روزهای گذشته چند زمين لرزه در »حسن آباد« 
و ديگر شهرهای اصفهان رخ داد که خسارتی 
نداشت.گفتنی است شهرستان فريدون شهر در 
کوه های زاگــرس و در 200 کيلومتری غرب 

شهر اصفهان واقع شده است.

مرمت برج و باروی سلجوقی 
در کاشان

رييس اداره ميراث فرهنگی،  کاشان
صنايع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، 
از مرمت بخشــی از ديواره های بــرج و باروی 

سلجوقيان در شهر کاشان خبر داد.
»محســن جاوری«  در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: اين عمليات مرمت با اعتبــاری بالغ بر 
600 ميليون ريال از محل اعتبارات ملی و در 

حال انجام است.
وی افزود: اجرای داربســت فلزی، تراشــيدن 
اندودهای فرسوده بدنه، اجرای گچ و خاک، کف 
مال بدنه، اجرای اندود کاهــگل بدنه و اجرای 
عمليات موريانــه زدايی به روش ايجاد ســد 
شميايی از اهم اقدامات اين پروژه مرمتی است.

به گفته وی، برج و باروی ســلجوقی از بناهاي 
 ســلطان »جالل الدين ملکشــاه سلجوقي«

 )455- 485 ( است که در سمت غرب کاشان 
متصل به باروي شهر ساخته شده ، داراي حصار 
و باروي ضخيــم و معتبر با هشــت برج مدور 
مرتفع بوده که آثار و بقاياي به جا مانده از آن در 

نقاط مختلف شهر کاشان مشهود است.
رييــس اداره ميراث فرهنگی،صنايع دســتی 
و گردشگری شهرستان کاشــان افزود: برج و 
باروي اين قلعه، نقش موثــري در وضع نبرد و 
سرنوشت مهاجم و مدافع آن داشته است؛ از آن 
جمله در قرن حاضر همزمان با هرج و مرج هاي 
اوايل مشروطه که کاشان قريب به پانزده سال 
گرفتار تاخت و تاز ياغيان شد، قلعه جاللي نيز 
شــاهد آخرين صحنه هاي نبرد اين ماجراي 

خونين بود.

امکانات هنرستان های تیران 
 مطابق با سیاست های 

آموزشی نیست
مدير آمــوزش و پرورش  تیران و کرون
شهرســتان تيران و کــرون گفــت: امکانات 
هنرســتان و کار و دانش های فنی اين منطقه، 
مطابق با سياست های آموزش و پرورش نيست.

»عليرضــا مرزبان« اظهار کــرد: هدايت بيش 
از 50 درصد دانش آموزان بــرای تحصيل در 
رشــته های فنی از سياســت های آموزش و 
پرورش است که اين سياست گذاری در تيران  
با هدايت 52 درصد از دانــش آموزان در حال 
انجام اســت. وی افزود: امکانــات کارگاهی و 
فنی هنرســتان و کار و دانش های شهرستان 
تيران و کرون محدود و قادر به پاسخگويی به 
نياز دانش آموزان نبوده و امکانات اين مدارس 
مطابــق با سياســت های آمــوزش و پرورش 
 مبنی بر جهت دهی و هدايت دانش آموزان به

 رشته های فنی نيست.

فرماندار تيران وکرون گفت:  تیران و کرون
بيش از 90 درصد از معابر روستايی اين شهرستان 

آسفالت شده است.
»مجيد حججی« در آيين افتتاح پروژه آســفالت 
معابر روستايی شهرستان تيران و کرون با اشاره 
به نهضت آسفالت در روســتاهای اين شهرستان 
اظهارکرد: بيش از 90 درصد از معابر روســتايی 
شهرستان تيران و کرون آســفالت شده و مابقی 
معابر نيز با اختصاص قير رايگان از ســوی بنياد 

مسکن آسفالت می شود.
وی افزود: طی سال گذشته با اختصاص قير رايگان 
به روستاهای شهرســتان تيران و کرون، نهضت 
آسفالت در روســتاهای اين شهرستان اجرا شده 
و نهضت آســفالت معابر روستايی استان اصفهان 
در روستای »ورپشت« اين منطقه صورت گرفته 

است.
فرماندار تيران و کرون با بيان اينکه  زيرســازی و 
جدول گذاری معابر روستايی توسط بنياد مسکن 
و دهياری ها انجام شــده، ادامــه داد: معابر فاقد 

آسفالت، زيرســازی و اقدامات زيرساختی دارند 
که با اختصاص قيــر، عمليات آســفالت در اين 
معابر انجام می شود. وی با بيان اينکه 40 روستای 
شهرستان تيران و کرون مورد حمايت طرح های 
روســتايی دولت قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: 
ارائه خدمات به روســتاها طی سال های گذشته 
منجر به کاهش و ميانگيــن منفی مهاجرت ها از 

شهر به روستا شده است.

فرماندار شهرستان تيران و کرون:

بیش از ۹۰ درصد معابر روستایی تیران آسفالت شده است
نجف آباد رييس دادگستری نجف آباد گفت: 
باتوجه بــه کمبود نيرو کــه در دادگســتری اين 
شهرستان وجود دارد، اکنون با 70 نيرو جوابگوی 55 

هزار مراجعه کننده در ماه هستيم.
حجت االســالم »سيدحسين حســينی« درجمع 
خبرنگاران اظهار کرد: درحالی که چارت دادگستری 
اين شهرستان بر اساس جمعيت و ميزان پرونده های 
وارد شده در حدود 210 نفر نيروی اداری و پرسنل 
قضائی تعيين شــده اســت، اما اکنون با 70 نفر به 
حدود 55 هزار مراجعه مردمی در يک ماه، پاســخ 
می دهد. وی افزود: در حال حاضر هر قاضی به جای 
دو نفر و يک نيروی اداری، به اندازه سه نفر فعاليت 
دارد و از لحاظ فيزيکی نيز حداقل به دو برابر فضای 

موجود نياز است.
حســينی تصريح کــرد: در بعضی مقاطــع زمانی 
دادگســتری شهرســتان تنها با يک بازپرس اداره 
شده يا دعاوی خانوادگی، تنها به يک قاضی ارجاع 

می شود.
وی ادامه داد: تمام قضات، همه روز را درگير هستند و 

از چهار بازپرس تعريف شده در ساختار دادگستری، 
نجف آباد تنها شــاهد فعاليت يک نفر است. وی با 
اشــاره به فعاليت يکی از دادياران اظهارنظر با بيش 
از 1700 پرونده خاطرنشــان کرد: البته مشابه اين 
مشکالت در بيشتر نقاط کشور قابل مشاهده است، 
اما در نجف آباد به عنوان يک شهرســتان ويژه و با 
توجه به رشد بسيار باالی جمعيتی و شرايط خاص 

آن، شاهد تشديد اين معضالت هستيم.

رييس دادگستری نجف آباد خبرداد:

وجود ۷۰ نیرو برای رسیدگی به ۵۵ هزار پرونده

رييس اداره محيط زيست شهرســتان دهاقان از زخمی شدن يک قطعه »شــاه بوف« در اين  دهاقان
شهرستان خبرداد.»عبدالحاج علی ميرزايی« اظهار کرد: يک قطعه پرنده شاه بوف از خانواده جغدها که در حوالی 
باغ های دولت آباد دهاقان پرسه می زد و پرندگان کوچک را طعمه خود می کرد، به دست شکارچيان افتاد و زخمی 
شــد.وی افزود: اين پرنده از ناحيه بال به شدت زخمی شــده و قسمتی از بال آن شکســته است. رييس اداره 
محيط زيست دهاقان با بيان اينکه کار مداوا و بخيه زنی در اداره دامپزشکی شهرستان انجام شده، گفت: اين پرنده 

به بيمارستان پرندگان اصفهان انتقال داده می شود و پس از بهبودی به دامن طبيعت بازمی گردد.

زخمی شدن یک قطعه 
»شاه بوف« در دهاقان

رييس اداره محيط زيست 
شهرستان دهاقان:

ست
 زی

ط
حی

م

دادگستریفرمانداری

فرماندار شهرســتان لنجان  لنجان

گفت: از جمله عوامل موثر در جذب گردشگر، 
وجود زيرســاخت های مناســب در زمينه 
حمل ونقل، سالمت و بهداشــت، امنيت و 

شرايط زيست محيطی است.
»مهدی صفرخانلــو« در آييــن کلنگ زنی پروژه 
احداث پــل ســوم )دورباط_ملک آباد( در شــهر 
باغبادران اظهار کرد: شاهد بهره برداری از پل دوم 
غدير محور اصفهان_شــهرکرد، همچنين افتتاح 
ميدان امام حســين)ع( و بلوار بصيرت شهر سده 
لنجان با اعتباری بالغ بيش از ســه ميليارد و 500 

ميليارد تومان بوديم.
وی با بيــان اينکه طرح های افتتاح شــده با هدف 
افزايش امنيت و کيفيت ســفر انجام گرفته است، 
افزود: کلنگ احداث پل ســوم دورباط_ملک آباد 
شــهر باغبــادران و کمربندی غرب باغبــادران با 
اعتباری بالغ بر 140ميليارد ريال بر زمين زده شد.

فرمانــدار شهرســتان لنجان بــا بيــان اينکه از 
جمله عوامــل موثــر در جذب گردشــگر، وجود 
زيرســاخت های مناســب در زمينه حمل ونقل، 
سالمت و بهداشت، امنيت و شرايط زيست محيطی 
اســت، تصريح کرد: با توجه به اينکه باغبادران به 
لحاظ پيشــينه تاريخی، فرهنگی، تنوع طبيعی، 
شــرايط مذهبــی و... قابليت جذب گردشــگران 

متنوعی را در حوزه های 
مختلــف دارد، برهمين 
اســاس بايــد اقدامــات 
گســترده ای درخصوص 
تامين زيرســاخت های 
الزم و سرمايه گذاری در 
شــهر و روستاهای بخش 

باغبادران انجام گيرد؛ يکی از زيرساخت ها، مسير 

تردد ايمن مسافران بوده 
که خوشــبختانه در اين 
حوزه اقدامات شايسته ای 

در حال انجام است.
وی ادامه داد: برندسازی 
محصوالت اســتراتژيک 
همچــون »گــردو« و 
»بادام« باغبادران نيز يکی ديگر از راه های معرفی 

اين شهر و روســتاهای اطراف آن به گردشگران به 
شمار می آمد.

 برگزاری جشــنواره با فــروش بــادام و گردوی 
دست چين و تازه توانست فرصتی مناسب را برای 
معرفی اين محصوالت به گردشگران ارائه دهد. از 
ســوی ديگر، باغداران نيز اين فرصت را به دست 
آوردند تا عالوه بر فروش بدون واسطه محصوالت 
 خــود، کيفيت آن را نيــز به گردشــگران معرفی

 کنند.
صفرخانلو اضافه کرد: خوشــبختانه در نخســتين 
تجربــه در حوزه برندســازی محصــوالت بخش 
باغبــادران با برگزاری جشــنواره گــردو و بادام، 
شاهد فروش بيش از 600 ميليون تومان محصول 
بوديم که نشاط و شادابی کشاورزان حاضر در اين 

جشنواره را  به همراه داشت.
وی عنوان کرد: توانمندی های شــهر باغبادران و 
روســتاهای اين بخش، تنها در بخش کشاورزی و 
باغداری نيست؛ بلکه اين شــهر و روستاها دارای 
ظرفيت هــای پنهانی اســت که بايــد در جهت 
شناسايی آنها تالش شود و با ارائه خدمات شايسته 
به گردشــگران، رضايتمندی و ماندگاری آنها در 
شــهر را رقم بزنند. اميدواريم در آينــده نزديک 
 شــاهد رونق بيش از پيش اين شهر زيبای ساحلی 

باشيم.

فراهم کردن زیرساخت، الزمه رشد گردشگری در باغبادران است

شهرضا رييس کميته امداد امام خمينی)ره( شهرضا با 
بيان اينکــه 6 درصد از جميت کشــور تحت پوشــش اين نهاد 

هستند، گفت: اين رقم در شهرستان شهرضا 2/۳ درصد است.
»عبدالــرزاق ميرزايی« در نشســت خبری با خبرنــگاران اين 
شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر از مردم 
شهرضا در قالب دو هزار و 450 خانوار، تحت پوشش کميته امداد 

امام خمينی)ره( هستند.

وی ادامه داد: بر اساس نسبت جمعيتی، 2/۳ درصد از جمعيت اين 
شهرستان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی)ره( هستند، در 
حالی که اين ميزان در کشور 6 درصد است. وی  از توانمندسازی 
400 خانوار تحت پوشش اين نهاد در يک سال گذشته خبر داد و 
تصريح کرد: در سال گذشته با توزيع چهار ميليارد و 200 ميليون 
تومان تسهيالت اشــتغالزايی کميته امداد امام خمينی)ره( اين 

شهرستان، 26۳ شغل ايجاد شد.

ميرزايی با بيــان اينکه نظارت های کارشناســان ايــن نهاد بر 
عرصه های اشــتغال ايجاد شده قبل و تا پنج ســال بعد از ايجاد 
عرصه ها ادامه داد، خاطرنشــان کرد: امســال ميزان اعتبارات 
اشتغال زايی شهرســتان در حدود چهارميليارد تومان است که 
1/6 ميليارد آن از محل اعتبارات توسعه روستايی، 1/5 ميليارد از 
محل اعتبارات بند »ب« تبصره 16 اعتبارات بانکی و يک ميليارد 

نيز از محل صندوق اشتغال واليت است.

رييس کميته امداد امام خمينی)ره( شهرضا:
2/3 درصد از جمعیت شهرضا تحت پوشش کمیته امداد هستند

  فرماندار لنجان:  

 برگزاری جشنواره با فروش 
بادام و گردوی تازه، توانست 

فرصتی مناسب را برای معرفی این 
محصوالت به گردشگران ارائه دهد

شهريورماه سال گذشته بود که با برگزاری انتخابات  شهرضا
شورای اسالمی بخش مرکزی شهرضا، پنج نفر از اعضای اين شورا برای 

يک دوره چهارساله انتخاب شدند.
بخشدار شــهرضا در جلسه انتخابات اعضای شــورای اسالمی بخش 
مرکزی اين شهرستان که در محل فرمانداری شهرضا برگزار شد، گفت: 
قانون، مهم ترين ابزار کار اعضای شورای اسالمی است و عدم آشنايی 
به قانون، مشــکالت کاری آنان را افزايش و تسلط به قانون و مقررات 

امکان خدمت رسانی مناسب را فراهم می کند.
»محسن يونسی« تاکيد کرد: بيکاری، به ويژه در بين جوانان، مهم ترين 

معضل مناطق روستايی است و اعضای شوراهای اسالمی در اين مناطق 
بايد طرح های کاربردی برای رفع اين معضل را تهيه کنند.

يونسی اظهار کرد: در مناطق روستايی شهرضا، امکانات طبيعی فراوانی 
وجود دارد که می توان از آن برای رونق گردشگری، توسعه بوم گردی 
 و در نتيجه حــل معضالت اقتصادی بــه ويژه »بيکاری« اســتفاده

 کرد.
در آن جلسه که با حضور 21 نفر از نمايندگان اعضای شوراهای اسالمی 
شهرستان تشکيل شد، از بين دوازده نامزد انتخابات شورای اسالمی 
بخش مرکزی شــهرضا، به ترتيب »غالمرضا جهانبانی« از روستای 
وشاره با 1۳ رای، »مهرداد ابراهيمی« از روستای اسفرجان با 11 رای، 
»خداداد يوسفی« از روستای ميرآباد با 11 رای، »علی اصغر ميرعلی« 

از روســتای امين آباد با 9 رای و »علی کريمی« از روستای بوان با 9 
رای به ترتيب، به عنوان اعضای اصلی اين شورا انتخاب شدند. اما کمتر 
از يک سال بعد، خبر رســيد که ابراهيمی استعفا داه است. ابراهيمی 
در توضيح علت اســتعفای خود، گفت: فعال درباره استعفايم صحبت 

نمی کنم؛ فقط ديگر نمی توانم به کارم ادامه دهم.
وی اضافه کرد: نامه استعفای خود را به فرمانداری شهرستان تقديم 
کرده ام و منتظر تاييد مسئوالن هستم. رييس شورای اسالمی بخش 
شهرستان شهرضا تصريح کرد: ترجيح می دهم در جايگاه های ديگر 

به مردم خدمت کنم. 
»مهرداد ابراهيمی« رييس شــورای بخش مرکزی شــهرضا بود که 
همزمان، رياست شورای اسالمی اين شهرستان را نيز برعهده داشت.

رييس شورای اسالمی بخش شهرضا استعفا داد؛
ابراهیمی: فعال صحبت نمی کنم

سمانه زاغی نژاد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2507 | September  06,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



فعالیت ۱۲ هزار هنرمند  صنایع دستی در استان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

از ابتدای ماه جاری صورت گرفت؛
 تزریق واکسن فلج اطفال
 به شیرخواران چهار ماهه

معاون فنــی مرکــز بهداشــت چهارمحال و 
بختیــاری از اجــرای برنامه ادغام واکســن 
تزريقی فلج اطفال از شــهريورماه سال جاری 
برای شــیرخوارانی که از اين تاريخ چهار ماهه 

می شوند در استان خبر داد.
محسن آذری پور گفت: ادغام واکسن تزريقی 
فلج اطفال در برنامه جاری ايمن سازی کشور از 
شهريورماه سال ۹۴ آغاز و به داليل مختلف از 
جمله کمبود واکسن در سطح جهانی متوقف 

شد.
وی افزود: طی مدت توقف برنامه، تنها تزريق 
واکســن فلج اطفال برای کودکان استان های 
مرزی مانند خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
کرمان ، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و قم 

ادامه پیدا کرد.
معاون فنــی مرکــز بهداشــت چهارمحال و 
بختیــاری اضافه کرد: با تامین واکســن مورد 
نیاز برنامه ادغام واکسن تزريقی فلج اطفال از 
شهريور ماه جاری در استان برای شیرخوارانی 
که از اين تاريخ چهار ماهه می شــوند نیز اجرا 

می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 فعالیت ۱۲ هزار هنرمند
 صنایع دستی در استان

۱۲ هــزار هنرمند صنايع دســتی در اســتان 
چهارمحال و بختیاری فعالیــت دارند. معاون 
صنايع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری از 
فعالیت ۱۲ هزار هنرمند صنايع دســتی در ۵۲ 

رشته در اين استان خبر داد.
مهــرداد ريیســی گفــت: ۴۰ درصــد از اين 
هنرمنــدان حرفه آمــوز و مابقی بــه صورت 
حرفه ای در پنــج هــزار و ۴۰۰ کارگاه صنايع 
دستی مشــغول فعالیت هســتند.وی افزود: 
نمد، ســرمه، لباس محلی، بافته هــای داری، 
قفل و ســفال و ســرامیک از جمله محصوالت 
شــاخص هنرمنــدان در اين اســتان اســت. 
ريیســی اضافه کرد: هنرمندان صنايع دستی 
می توانند با ارائه طرح های تولیدی از تسهیالت 
 روســتايی و شــهری ايــن اداره کل بهره مند 

شوند.

افتتاح درمانگاه بیمارستان تامین 
اجتماعی امام علی )ع(

درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی امام 
علی )ع( فرخ شهر افتتاح شد.

درمانگاه تخصصی بیمارســتان تامین اجتماعی 
امام علی )ع( فرخ شهر با حضور مهدی درخشان، 
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و جمعی از 
مســئوالن چهارمحال و بختیاری به بهره برداری 
رسید.محمود جاويد، مدير درمان تامین اجتماعی 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: ايــن درمانگاه با 
زيربنای يک هزار و ۱۰۰ متــر مربع در يک طبقه 
و با صرف ۱۰ میلیارد ريــال اعتبار در محوطه اين 

بیمارستان احداث شد.
وی افــزود: از ايــن پس بیــش از ۱۴ مــورد از 
تخصص های مورد نیاز حوزه درمان از جمله قلب 
و عروق، چشــم، مغز و اعصاب، عفونی، اورولوژی، 
زنان و زايمان، جراحی عمومی، ارتوپدی، داخلی، 
روانپزشــکی، کــودکان، گوش و حلــق و بینی، 
بیهوشــی و جراح مغز و اعصاب به بیمه شدگان و 

مراجعان ارائه می شود.

آغاز دوره بازآموزی طب کار 
در شهرکرد

دوره بازآموزی طب کار در شهرکرد آغاز شد.شهرام 
اعتمادی فــر، مدير آمــوزش تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری، از 
برگزاری دوره باز آموزی طب کار ويژه پزشــکان 
عمومی و خانواده سراسر کشور به میزبانی شهرکرد 
خبر داد.وی گفت: اين دوره با ظرفیت ۱۲۰ نفر از 
روز چهارشنبه آغاز شد و در دو نوبت صبح و عصر 
به مدت ســه روز در مجتمع ابن سینای رحمتیه 

شهرکرد ادامه دارد.
اعتمادی فر با بیان اينکه در پايان اين دوره گواهی 
حضور برای شــرکت کنندگان صادر می شــود، 
اضافه کرد: اين کارگاه با مشــارکت انجمن صنفی 
 مهندســی بهداشت حرفه ای اســتان چهارمحال
و بختیــاری و با امتیــاز بازآموزی تحت ســامانه 
آموزش مداوم جامعه پزشــکی در حال برگزاری 

است.

رزمايش سراسری اقتدار عاشورايی 
سپاهیان محمد رسول ا... )ص( ۲ 
که از نهم شــهريور در بیشــتر نقاط کشور کلید 
خورده است،  از روز گذشته در استان چهارمحال و 

بختیاری آغاز شد.
ســردار علی محمد اکبری، فرمانده سپاه حضرت 
قمربنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری با بیان 
اينکه در رزمايش سراســری اقتدار عاشــورايی 
ســپاهیان محمد رســول ا... )ص( ۲، ۲۰ گردان 
بیت المقدس بسیج حضور دارد، تاکید کرد: ۵ هزار 
بسیجی چهارمحالی با حضوری پررنگ در نواحی 
۹گانه شهرســتانی و ناحیه عشايری چهارمحال و 
بختیاری اتحاد، همدلی و اقتدار ملت بزرگ ايران را 
به رخ جهانیان و به ويژه استکبار جهانی می کشانند.

ســردار اکبری هدف از برگزاری ايــن رزمايش را 
نمايش اقتدار مدافعان حريم واليت و کیان اسالمی 
در سراســر استان عنوان و خاطرنشــان کرد: اين 
رزمايش در دو مرحله برگزار می شــود که مرحله 

دوم آن در هفته دفاع مقدس انجام می گیرد.
همان طــور که پیــش از اين هم فرمانده ســپاه 
حضــرت قمربنی هاشــم )ع( چهارمحــال و 
بختیاری خبر داده بود، همزمــان با اين رزمايش  
۱۵۰ گروه جهادی بــرای ارائه خدمــات رايگان 
به مناطق محروم استان اعزام شــده اند. به گفته 
سردار علی اکبری؛ اين گروه ها خدمات خود را در 
عرصه های آموزشی، فرهنگی، عمرانی، مشاوره ای، 

پزشــکی و...  به مناطق 
محــروم چهارمحــال و 
بختیاری ارائه می دهند. 
يــی  ا د میت ز و محر
از مهم تريــن اهــداف 
گروه های جهادی است 
و اعــزام ايــن گروه ها با 
اولويت حاشیه شهرهای 

اســتان صورت می پذيرد که مــدت فعالیت آنها 
باتوجه به عرصه خدمت از دو روز تا ۱۰ روز متغیر 

است.
                   

البرز هلل گانی، مســئول 
بسیج رسانه چهارمحال 
و بختیاری نیز در جلسه 
هماهنگی پوشش خبری 
ســپاهیان  رزمايــش 
محمدرســول ا... )ص( 
۲ در جمع اصحاب رســانه با اشــاره به اينکه اين 
رزمايش به صورت سراسری در استان های کشور 

اجرا می شود، گفت: اين رزمايش با هدف به نمايش 
گذاشتن اقتدار نیروهای مسلح و تقويت روحیه و 

آمادگی نسل سوم و چهارم انقالب انجام می شود.
مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: میانگین ســنی گردان بیت المقدس زير ۲۰ 
سال اســت و حضور اين گردان در رزمايش بزرگ 
ســپاهیان محمدرســول ا...)ص( ۲ نشان دهنده 
حضور پررنگ نســل ســوم و چهــارم انقالب در 
 صحنــه و دفاع از منويــات رهبر معظــم انقالب

 است.وی با بیان اينکه دشمن به دنبال ايجاد يأس و 
ناامیدی در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
است، خاطرنشــان کرد: بیان کارنامه چهل ساله 
انقالب اسالمی و دســتاوردهای نظامی جمهوری 
اســالمی از ديگــر اهــداف رزمايش ســپاهیان 

محمدرسول ا... )ص( ۲ است.
»هلل گانی« اضافه کــرد: گردان های بیت المقدس 
در ابتدای رزمايش به صــورت خودرويی و همراه 
با نماهنگ های انقالبی در شــهر حرکت و سپس 
گردان ها به صورت پیاده به ســمت محل استقرار 
حرکــت می کننــد.وی در پايــان خاطرنشــان 
کــرد: حرکــت گردان هــای بیت المقــدس در 
خیابان هــای شــهرکرد موجــب ايجاد شــور و 
حرارت انقالبی در شــريان های شــهر می شود و 
انعکاس خبــری اين رزمايش باعث نشــان دادن 
 اقتــدار جمهوری اســالمی در سراســر کشــور

 است.

آغاز رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول ا... )ص( ۲ 

مديــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
اين اداره توانايی رســیدگی به امــور جوانان از جملــه ازدواج، 
 هويــت، اشــتغال، شــبکه های مجــازی و امــور فرهنگی را 

ندارد.
حمید کريمی بــا بیان اينکه برگــزاری اردوهــای تیم ملی در 
چهارمحال و بختیاری در دراز مدت درآمدزاســت و به اشتغال 
در استان کمک می کند، خاطر نشــان کرد: با برگزاری اردوهای 

مختلف در استان هتلینگ فرودگاه، بازار، فرهنگ مردم و ... تحت 
تاثیر قرار می گیرد.کريمی با اشــاره به اينکه اگر بخواهیم درصد 
تحقق برنامه ای را بدانیم بايد ببینیم در پس آن چهاتفاقی روی 
داده، ادامه داد: مسئولیت جوانان را بر عهده اداره ای قرار داده اند 
که توان اجرای آن را ندارد.مديرکل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: امور جوانان اين اداره کل با هشت نفر نیرو 
و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار توانايی رســیدگی به امور جوانان از 

 جمله ازدواج، هويت، اشتغال، شبکه های مجازی و امور فرهنگی را
 ندارد.

وی با اشاره به اينکه بودجه امور جوانان اين اداره کل طی ۱۰ سال 
گذشته از چهار میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیون تومان کاهش يافته 
است، خاطر نشان کرد: قرار دادن امور جوانان در زير مجموعه ای 
که خود مشکالت زيادی دارد باعث شده است نظام مندی برای 

امور جوانان وجود نداشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
ناتوانی ورزش و جوانان برای رسیدگی به مشکالت جوانان

  در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛  

 بیان کارنامه چهل ساله انقالب اسالمی 
و دستاوردهای نظامی جمهوری 
اسالمی از دیگر اهداف رزمایش 

سپاهیان محمدرسول ا... )ص( 2 است

ابالغ رای
6/205 شماره دادنامه:9709973633200620 ، شماره پرونده:9609983633200960 
، شماره بایگانی شعبه: 960966 ، تاریخ تنظیم: 1397/04/30 خواهان: آقای اکبر محمدی 
فرزند علی به نشــانی اصفهانـ  خمینی شــهرـ  خ امیرکبیرـ خ قرطمانـ  ک گلکاران ؛ 
خواندگان: 1.آقای امراله عموسلطانی فروشــانی فرزند نعمت اله 2.خانم لیال جعفری پور 
فروشــانی فرزند علی همگی به نشانی: خمینی شــهر منظریه فاز 2 خ فرهنگ , 3.آقای 
اصغر عباسی بهارانچی فرزند شکراله به نشانی: اصفهانـ  خ آتشگاهـ  ک زهران پ70 , 
4.آقای قاسم جعفری هرستانی فرزند فتح اله به نشانی خمینی شهرـ  خ امیرکبیر ک ش 
تدین , 5.سازمان مسکن و شهرســازی اصفهان به نشانی: اصفهان خ هزار جریب مقابل 
دانشگاه تهران ,6.آقای سیدحسین موسوی اندانی فرزند سیدمحمدعلی به نشانی خمینی 
شهر منظریه  فاز 2 ک آموزش پ116 ، خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به انشا رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان آقای علی اکبر 
 محمدی فرزند علی به طرفیت 1. سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان و خانم و آقایان
 2. سیدحسین موسوی اندانی فرزند ســیدمحمدعلی 3. لیال جعفری پور فروشانی فرزند 
علی 4. امراله عموسلطانی فروشانی فرزند رحمت اله 5. قاسم جعفری هرستانی فرزند فتح 
اله 6. اصغر عباسی بهارانچی فرزند شکراله به خواســته الزام خواندگان به انتقال رسمی 
پالک ثبتی 2 فرعی از 165 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به 3/100/000 
ریال بانضمام مطلق خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه دالیل ابرازی از سوی خواهان 
کفایت بر اثبات سلسله بیع های منتهی به خریدار از خوانده ردیف اول نمی نماید لذا مستنداً 
به م 197 ق.آ.د.م حکم به رد دعوا صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف بیســت روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 239253 محمدمهدی تقدیســی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر )314 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/206 کالسه پرونده:2115/96 ،شماره دادنامه:1037-97/5/06 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمود نقدی نشانی: خمینی شهر بلوار 
بهشتی خیابان خرم کوچه دانش 3 پالک 108 , وکیل خواهان: محمدعلی آلویی به نشانی: 
خمینی شهر چهارراه شــریعتی ابتدای شریعتی شــمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی 
؛ خوانده: آمنه ســعیدی نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمود نقدی با 
وکالت محمدعلی آلویی به طرفیت آمنه سعیدی به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شــماره 842843 بتاریخ 95/06/27 عهده بانک ملی شعبه 
خام خمینی شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی مورخه 97/04/30 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/04/30 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 
و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 239214 محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )385 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/207 شماره پرونده: 1332/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  

مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/07/18 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا ، نشانی:خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، مشخصات 
خوانده: 1- نام و نام خانوادگی: حمید حاجی حیدری ، نام پدر: رمضان ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر 
تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 239167 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)206 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/208 شماره پرونده: 1330/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان؛ وقت رسیدگی:ساعت 09:15 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/07/18 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا ، نشانی:خمینی شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیداکبر هاشــمی ، نام پدر: سیدتقی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک کپــی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 239168 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/209 شماره پرونده: 1334/97 حل 4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 09:45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1397/07/18 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی اله خدا ، نام پدر: 
عبدالرضا ، نشــانی: خ امام جنوبی قرض الحســنه حضرت مهدی ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محمدجواد لطفی ، نام پدر: علیرضا ، خواســته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی چک کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
 اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 239166 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/210 کالســه پرونــده:2303/96 ،شــماره دادنامــه:1396-97/06/11 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: صادق اله یار محمود 
صالحی نشانی: خمینی شهر کهندژ خ شمس نبش کوچه اردیبهشت موبایل آفاق ؛ خوانده: 
مهرداد ایسپره نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای صادق اله یار محمودصالحی به 
طرفیت آقای مهرداد ایسپره به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 211421 بتاریخ 95/12/24 عهده بانک ملی شعبه خام خمینی شهر به انضمام 

خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 
97/06/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء 
شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/06/03 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومــی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف: 239092 محمدرضا 
 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )367 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

6/211 کالســه پرونــده:2301/96 ،شــماره دادنامــه:1398-97/06/11 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: صادق اله یار محمود 
صالحی نشانی: خمینی شهر کهندژ خ شمس نبش کوچه اردیبهشت موبایل آفاق ؛ خوانده: 
گودرز ایسپره نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای صادق اله یار محمودصالحی به طرفیت 
آقای گودرز ایسپره به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
501523 بتاریخ 96/11/18 عهده بانک سپه شعبه خام خمینی شهر به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/06/03 
و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/06/03 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
 مبلغ یک میلیون و ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشــد. م الف: 239091 محمدرضا توازیانی قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

6/212 شماره نامه: 9710113633200641 ، شماره پرونده: 9609983633200960 
، شماره بایگانی شعبه: 960966 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/20 از دفتر شعبه دوم محاکم 
حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شــهر به آقای امراله عموسلطانی فروشانی فرزند 
نعمت اله و خانم لیال جعفری پور فروشــانی فرزند علی که در پرونده کالســه 960966 
مجهول المکان اعالم شــده اند ابالغ می گردد با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای  اکبر 
محمدی فرزند علی از دادنامه شماره 9709973633200620 در پرونده کالسه 960966 
چنانچه الیحه ای در پاســخ به تجدیدنظر خواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس 
از نشر این آگهی الیحه خود را به دفتر شعبه تحویل نمایید ضمنًا نسخه ثانی دادخواست 
تجدیدنظر خواهی و ضمائم در دفتر دادگاه موجود می باشد جهت تحویل آن به دفتر شعبه 
مراجعه نمائید. م الف: 239252 کرمعلی صمدی منشی دفتر شعبه دوم محاکم عمومی 

حقوقی  خمینی شهر   )137 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت سهام عدالت شهرستان 
فریدن شرکت تعاونی به شماره ثبت 643 و شناسه 

ملی 10260121708 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/04/16 و نامه شــماره1938 مــورخ 1397/05/15 اداره 
تعاون فریــدن منصــور جهانگیری کدملــی 6219851625 و 
عبدالرحیم مهدی چهل خانه کدملــی 1159717877 و علیرضا 
کاویانی دارانی کدملی 1159544913 به سمت بازرسان اصلی و 
حسن خلیلی کدملی 6219457821 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز مالی سال 96 به 
تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه به میزان 83312000 ریال به 
مجمع گزارش گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریدن )235051(

آگهی تغییرات شرکت خشکبار مجرب آسیا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 44669 و شناسه ملی 

 10260625868
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای عبدالرحیم میرمجربیان به شــماره 
ملی 1291765336با پرداخت مبلغ 12500000000 ریال به صورت 
سرمایه غیر نقدی سهم الشــرکه خود را به مبلغ 12510000000 ریال 
افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 50000000ریال به 
12550000000ریال افزایش یافت و ماده 4 در اساســنامه شرکت به 
شرح زیر اصالح می گردد: سرمایه شرکت 50000000ریال به صورت 
نقدی و 12500000000ریال به صورت غیر نقدی اســت و در اختیار 
مدیر عامل شرکت قرار گرفته اســت. میزان سهم الشرکه شرکاءبعد از 
افزایش سرمایه غیر نقدی به صورت زیر می باشد : 1-آقای عبدالرحیم 
میر مجربیان 12510000000 ریال 2-خانم فاطمه اطمینانی اصفهانی 
27500000ریال 3-آقای مهدی میر مجربیان 12500000ریال اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )239163(

آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان شرکت تعاونی به شماره ثبت 13359 و شناسه ملی 

10260343754
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/05 و نامه شماره 
62705 مــورخ 1397/05/30 اداره تعاون اصفهان و نامه شــماره 97/162338 مورخ 
1397/05/13 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اساســنامه جدید در63 ماده و36 
تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )235050(
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 اپلیکیشن های سالمت روان 
تا چه حدی قابل اعتماد هستند؟

اپلیکیشــن هایی که ما برای ارزیابی سالمت خود 
استفاده می کنیم، اغلب مفید هستند؛ اما تا چه حدی 
می توانیم به اپلیکیشن های موبایل در مورد سالمت 

روان خود تکیه کنیم؟
بررســی های جدید که توســط محققان دانشگاه 
»ســیدنی« اســترالیا صورت گرفته است، نشان 
می دهد، شیوه ای که نرم افزارهای سالمت روان برای 
تشخیص بیماری های ذهنی اســتفاده می کنند، 
دارای مشــکالت بزرگ و اساسی اســت. آن ها به 
بررســی ۶۱ اپلیکیشن ســالمت روان که کاربران 
در کشورهای کانادا، انگلســتان، آمریکا و استرالیا 
از آن ها اســتفاده می کردند، پرداختند. برای مثال 
یکی از اپلیکیشن های سالمت روان با ردیابی نحوه 
تایپ کردن کلمات توسط کاربران، می تواند احتمال 
افسردگی را در آن ها پیش بینی کند. این نرم افزار با 
آنالیزکردن وضعیت تایپ صفحه کلید تلفن افراد و 
در نظر گرفتن مولفه هایی چون سرعت تایپ، شدت 
فشار وارد شده به کلیدها و... حالت روانی و خلق و 
خوی آن ها را تشــخیص می دهد.اما نکته مهم این 
اســت که بیماری های روانی به گروه های مختلف 
دسته بندی می شود و پزشک برای تشخیص ابتالی 
فرد بــه بیماری های روانــی، از روش های مختلف 
مانند معاینه فیزیکی استفاده می کند؛ زیرا ممکن 
اســت علت بیماری روانی یک مشــکل فیزیکی یا 
جسمی باشــد. روش دیگر که پزشــک از آن برای 
تشخیص ســالمت روان افراد استفاده می کند، پر 
کردن پرسش نامه و پرسیدن ســوال در خصوص 
افکار و روحیات فرد است؛ اینکه او به چه چیزهایی 
می اندیشد. محققان استرالیایی دو مشکل اصلی را در 
برنامه های »سالمت روان« تشخیص دادند که شامل 
تشخیص افرادی که دارای مشکالت ذهنی هستند، 
همچنین چگونگی مدیریت این بیماری هاســت. 
به گفته آن ها توضیحاتی که این نرم افزارها درباره 
ســالمت روان روی آن متمرکز هســتند، مبتنی 
بر پاســخ های غیرطبیعی نســبت به محرک ها و 
عوامل خفیف و جزئی اســت. این اپلیکیشن ها از 
»ارتقای مسئولیت شخصی« برای بهبود سالمت 
روان افراد اســتفاده می کنند. راهکارهای درمانی 
نرم افزارهای سالمت روان نیز شامل ریلکسیشن، 
رهنمودهــای شــناختی و خودنظارتــی اســت. 
به طور قطع زمانی که صحبت از ارزیابی ســالمت 
روان افراد به میان می آید، تکیه کردن به تکنولوژی 
با محدودیت هایی همراه است. چنانچه فرد در مورد 
وضعیت احساسی خود نگران باشد، کمک گرفتن 
از یک درمانگر معموال انتخاب خوبی است؛ اما اگر 
فرد مایل باشــد که در مرحله نخست با یک منبع 
آنالین مشورت کند، اپلیکیشن های بهداشت روان 
اغلب منابع قابل دسترســی خواهند بود. به گفته 
 »لیزا پارکر« یکی از اعضــای گروه تحقیق،  هر نوع 
»کمک به خود« می تواند در این زمینه مفید باشد 
و معموال تنها یک گام در مقابله با بیماری های روانی 
شمرده می شــود. با توجه به محبوبیت برنامه های 
بهداشــت روان، پیشــنهاد محققان این است که 
پزشکان به بیماران خود تاکید کنند  که »کمک به 
خود« در زمینه سالمت روان، تنها یک جنبه از  روش 

حمایتی سالمت روان است.

عکس  روز 

اشتغال، رونق بیشتری در نیمه دوم امسال 
خواهد گرفت

پیشنهاد سردبیر:

 کارناوال شادی جشنواره 
»فیلم کودک در صفهان«

 کودک مشهدی مفقود شده 
در اصفهان به پدرش تحویل 

شد
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
»ملیکا« کودک پیدا شــده در »پارک ناژوان« 
اصفهان، پس از احراز هویت در شــیرخوارگاه 

نرجس بهزیستی، به پدرش تحویل داده شد.
 دکتر »ســعید صادقی« در این خصوص گفت: 
کودکی بیقــرار در پارک ناژوان توســط مردم 
تحویل نیروی انتظامی شــد و سپس با دستور 
قضائی تحویل شــیرخوارگاه نرجس بهزیستی 
استان اصفهان شد. این کودک در شیرخوارگاه 
نرجس تحت مراقبت و آزمایشــات تخصصی 
قرار گرفت که خوشبختانه هیچ صدمه و آزاری 
ندیده بود. با پیگیری های بین بخشی با نیروی 
انتظامی استان و خراسان رضوی، مشخص شد 
که این کودک همان ملیکای گم شده خانواده 
مشهدی در ۱0 روز قبل است. در نهایت، ملیکا 
در شــیرخوارگاه نرجس درآغوش پدرش آرام 

گرفت.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
خانواده ها باید مراقبت بیشتری از کودکان خود 
داشته و در کنار تامین خوراک و پوشاک آنها، به 
تامین امنیت و حمایت های عاطفی این کودکان 

توجه ویژه داشته باشند.

 سفال های عصر اشکانی 
قبل ازقاچاق به اروپا کشف  شد

ماموران گمرک بازرگان، یک محموله اشــیای 
تاریخی ارزشــمند را از داخل بار یک کامیون 

صادراتی کشف و ضبط کردند.
در این عملیات ۱۱ قطعه سفال تاریخی، در بار 
فرش یک کامیون که از تهران به مقصد اروپا و 
کشور سوئیس در حال خروج از ایران بود، ضبط 
شد. ماموران در نیمه شب، محموله کامیون را به 
کمک دستگاه ایکس ری کامیونی اسکن کرده 
و متوجه اشــیایی متفاوت ازمحموله فرش ها 
در البه الی بار شدند.ســپس با باز کردن پلمب 
کامیون، یازده ســفال تاریخی را که به شــیوه 
ماهرانــه ای در میان فرش های بســته بندی، 
جاسازی شده بود، کشــف کردند. در میان این 
سفال های تاریخی، قطعاتی مربوط به دوره های 
تاریخی اشــکانیان، همچنیــن دوره های پس 
 از اســالم، قرون ۶ و هفت هجری قمری دیده 

می شود.

 ۶ میلیارد تومان کاالی احتکار 
شده در اصفهان کشف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از 
کشف چند انبار احتکار کاال به ارزش ۶ میلیارد 

تومان خبر داد.
»غالمرضا صالحی« درباره آخرین کشــفیات 
کاالهای احتکار شده در اصفهان اظهار داشت: 
طی روزهای اخیــر، چند انبار احتــکار کاال با 
مجمــوع ارزش ۶میلیارد تومــان در اصفهان 
کشف شد. وی با اشاره به کشــف انبار احتکار 
مواد اولیه نخ، افــزود: یک انبار مــواد اولیه نخ 
 شامل پنبه پلی استر که ماده اصلی در تولید نخ 
محسوب می شــود، به ارزش دو میلیارد تومان 
در شهر اصفهان کشف شــد. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان با اشــاره به کشف دو 
انبار احتکار روغن موتور خودرو در شهر اصفهان، 
بیان کرد: عالوه بر کشف این دو انبار، انبار لوازم 
موبایل، انبار تســمه و لوازم یدکــی خودرو نیز 
کشف شد که در مجموع ارزش کاالهای کشف 

شده همه این انبارها، ۶ میلیارد تومان است.
وی از شــهروندان اصفهانی خواست در صورت 
اطالع از انبارهای احتکار کاال، اطالعات الزم را 
به سامانه ۱24 سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کنند. صالحی با بیان اینکه دستور توزیع 
این کاالها برای عرضه به صــورت روزانه صادر 
می شــود، گفت: برخورد با متخلفان و کسانی 
که در بازار نابســامانی ایجاد کنند قاطع است 
و افرادی که تحت عنوان محتکر هستند اگر به 
عنوان اخاللگر نظام اقتصادی شناخته شوند، با 

آنها برخورد خواهد شد.

اخبار

اعظم محمدی

برای نخستین بار در کشور، شرکت تعاونی فراگیر اشتغال مددجویان 
بهزیستی استان اصفهان)تام( درهفته تعاون با حضور مقامات کشوری 

و استانی افتتاح و راه اندازی شد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی درآغاز مراسم افتتاحیه »شــرکت تعاونی تام« گفت: 
راه اندازی این شــرکت تعاونی برای نخســتین بار در کشــور، کار 
بسیارخوب و پسندیده ای است؛ لذا برای توسعه و رونق این تعاونی، 
الزم اســت 70 درصد اولویت کاری  در بحــث بازاریابی قرار گیرد و 
درابتدا از طریق فضای مجازی ســاپورت شــود. همچنین همکاری 
شــهرداری جهت صدور مجوزبرای کاریابی و فعالیت معلوالن، نیاز 

است.
به گفته  »نصرا... بازوند« شــرکت تعاونی تام برای توســعه و رونق 
تولیدات خود الزم اســت بنابر نیازســنجی بازار، تولیدات متنوع و 

فراگیرداشته باشد.
 وی در پاســخ به پرســش »زاینده رود« مبنی بر اعــالم یک خبر 
مسرت بخش برای تعاونی های استان اصفهان گفت:  با توجه به دستور 
ریاست جمهوری، هفته آینده 50 درصد مابقی اشتغال، به استان ها 

ابالغ و اعالم می شود که طی آن، اشتغال رونق بیشتری در نیمه دوم 
امسال خواهد گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان نیز به »زاینده رود« گفت: شرکت تعاونی تام  
به عنوان نخستین تعاونی در کشور، با رویکرد حمایت از مرحله نهایی 
تولید )بازاریابی و فروش(، فرصتــی را برای عرضه محصوالت تعاونی 
توسط مددجویان شــامل زنان سرپرســت خانوار،گروه های همیار، 
گروه های مالی خرد و مراکز توانبخشــی و حتی مراکز شبه خانواده، 

انجام داده است.
»مرضیه فرشــاد« افزود: یکــی از اهــداف تعاونی تــام، بازاریابی، 
کارآفرینی و عرضه محصــوالت مددجویان به صورت مســتقیم در 

بازار در قالب نمایشــگاه های موقت و دائم اســت. ضمــن اینکه در 
آینده بحث صادرات محصوالت مددجویان را خواهیم داشــت، امید 
اســت این تعاونی غیر از محصوالت با کیفیت عالی، توان و هنر باالی 
 دســتان مددجویانی را که تاکنون دیده نشده اســت، به مردم نشان

 دهد.
فرشــاد با اشــاره به اینکه سیســتم دولتی برای تعاونی تام، وظیفه 
تســهیل گری، حمایت و ارائه فضا را دارد، گفت: ســاختمان شرکت 
تعاونی تام ، ساختمان دولتی بهزیستی است که در اختیار این تعاونی 
قرار داده است و هم اکنون  نمایشــگاه کوچکی به صورت نمادین در 
این ساختمان دایر شده تا حرکتی باشد برای برگزاری نمایشگاه های 

بزرگ تر.
مدیرعامل شرکت تعاونی تام هم به »زاینده رود« گفت: این شرکت با 
۱70 عضو توانسته ۱80 نوع کاال از صنایع دستی مختلف را  با کیفیت 
باال دست دوزی کندکه چشم هر ببینده ای را به خود جلب خواهد کرد.

»فاطمه توکلی« افزود: محصــوالت تولیدی مددجویان با قیمت 40 
درصد پایین تر از قیمت واقعی به صــورت عمده در بازارهدف عرضه 
می شــود؛ تا از این طریــق مددجویان بتوانند یک کســب درآمدی 
 داشته باشــند؛ مردم با همراهی خود می توانند به تولید کاالی ملی و 

توانمند سازی استعدادهای نهفته مددجویان کمک  کنند.

معاون توسعه مدیریت وزارت تعاون در پاسخ به پرسش  »زاینده رود«  اظهار کرد:
اشتغال در نیمه دوم امسال، رونق بیشتری خواهد گرفت

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با تصویب 
کلیــات و جزییات طــرح دائمی شــدن قانون 
استخدام ناجا، با دائمی شدن این قانون موافقت 
کردند.نمایندگان در جلسه علنی چهارشنبه ۱4 
شهریورماه مجلس شورای اســالمی ماده واحده 
طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا را تصویب 

کردند. با تصویب مجلس، قانون استخدام نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران مصوب بیستم 
اسفند ۱۳82 با اصالحات و الحاقات بعدی از تاریخ 
انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.

کلیات الیحه مذکور با ۱۳۱ رای موافق، 27 رای 
مخالف  در جلسه تصویب شد.

جا
 نا

گزارش

پس از چند بوق، جوانی تلفن را جواب می دهد. 
از او می خواهم برایم فال بگیرد. با بی حوصلگی 
از من شماره واریز می خواهد؛ وقتی می گویم 
برای نخستین بار است که تماس می گیرم، من 

را به منشی وصل می کند.
 منشــی از من می خواهد که مبلغ فال را به شماره 
حسابی که می دهد، واریز کنم و تلفنی نوبت بگیرم. 
وقتی از او می خواهــم آدرس بدهد تا حضوری برای 
فالگیری مراجعه کنم، می گوید که در صورت مراجعه 
باید دو برابر مبلغ فعلی را بپردازم؛ بنابراین نفعم در این 
اســت که تلفنی برایم فال بگیرد.  با اصرار من، قبول 
می کند تا برای ده روز دیگر به من نوبت فال حضوری 
بدهد. منشی تاکید می کند که چند روز قبل از حضور 
باید مبلغ صدهزار تومان برای فالگیــر واریز کنم تا 

نوبتم حفظ شود. 
چند خط باال، روایتــی از این روزهــای فالگیرها و 
رمال هایی است که اتفاقا بازارشان سکه است. تلفنی، 
اینترنتی یا حتی از طریق تماس تصویری می توان با 
رمال مورد نظر ارتباط گرفت و البته باید همه مشکالت 
را هم با آنها در میان گذاشت تا راه حلش)!( را یافت؛ 
از دعا و جادو برای باز شــدن بخت و ازدواج تا رونق 

کسب وکار و یافتن گمشده!
از رمال 30میلیاردی تا جن گیر خارج نشین

به تازگی پیلس اصفهان خبر از دستگیری یک رمال 
به دلیل کاله بر داری ۳0 میلیاردریالی داده اســت. 
شاید عجیب به نظر برســد اما این خانم را با  بیش از 
پنج کیلو و 750گرم طال، سه کیلو و 500گرم نقره، 
20سکه بهار آزادی، ظروف مســی و اشیای عتیقه 
به ارزش ۳0میلیارد ریال دســتگیر کــرده اند. او به 
مراجعانش داروهایی را برای خروج جن از بدنشان می 
داد و ظاهرا کاسبی پر رونقی نیز داشته است. در کنار 
این افراد، بازار فروش دعا برای باز شدن بخت و رونق 
کسب و کار هم بسیار داغ است؛ این در حالی است که 
بسیاری از این وردها همان دعاهای معمول در قرآن 
و ادعیه است که به صورت مورب و غیرمعمول نوشته 
شده و به افراد فروخته می شود. حتی در بسیاری از 
شــبکه های مجازی هم می توان رد فالگیرها را پیدا 

کرد. با یک جست وجوی 
ســاده در »تلگرام« صدها 
گروه و پیج فال و جن گیری 
می توان یافــت. صفحات 
دعانویسان هم در این فضا 
مشــتریان خاص خود را 
دارد و گاه به ده ها هزار نفر 

هم می رسد!
مشتریان ساده لوح اما وفادار به رمالی 

معموال افرادی که به هر دلیل مشکالتشان الینحل 
مانده باشد، مشتریان این رمال ها هستند. اشخاص 
ساده لوح، راحت طلب، احساسی، انسان هایی با اعتماد 
به نفس پایین و کسانی که بیشتر تحت تاثیرشرایط 
محیطی قرارمی گیرند، همچنین اشخاصی که قدرت 
بی انتهای پروردگارشــان را به درستی نشناخته اند، 
افرادی که مشکالت عدیده ای دارند و از حمایت های 
اجتماعِی کمی برخوردارند، بیشتر به رمال و فالگیر 
مراجعه می کنند. اغلب این مشــتریان در چندین 
نوبت به این افراد مراجعه می کنند و معموال هزینه های 
هنگفتی را بابــت راهکارهای رمال هــا می پردازند. 
در همین زمینه دکتر »ابوطالبی« اســتاد دانشگاه 

و روان شــناس درمــورد 
ریشــه های روانی عالقه 
افراد در مراجعه به رمال ها 
و فالگیرها به »زاینده رود« 
گفت: افرادی که به رمالی 
عالقه مند هستند و از نتایج 
آنها رضایت دارند، معموال 
به دنبال راهکارها و ریشه 
های غیرعلمی مشکالتشــان می گردند؛ بسیاری از 
این افراد، حاضر به مراجعه به افراد کارشناس مانند 
پزشــکان، پلیس  یا روان شناس نیســتند و ترجیح 
می دهند بر پایــه تفکرات و اعمــال مارواءالطبیعه 
به اهداف و خواسته های خود برســند؛ در این میان 
فرد فالگیر نیز از طریق تلقیــن، این افراد را به اجرای 
راهکارهای خود مجاب می ســازد و چون راهکاری 
ارائه می دهد که رضایت روحی و روانی به دنبال دارد، 
مراجعه کنندگان به رمال ها معموال از این کار خود به 
نوعی رضایت)حداقل ظاهری(، می رسند و از لحاظ 
روحی اغنا می شوند. به همین دلیل معموال باز هم به 
این افراد مراجعه می کنند. این استاد دانشگاه در مورد 
بینش و باور رفتارهای رمالی در میان اقشار مختلف 

جامعه تصریح کرد: اگر چه رفتار رمال ها و فالگیرها 
در جامعه، معقول نیســت؛ اما معموال از سوی افراد 
پذیرفته می شود. این موضوع نشان می دهد که افراد 
به دنبال راهکارهای غیرمعمول برای مشکالتشــان 
هســتند و این برخاســته از ناتوانی در مقابله با حل 
منطقی مشکالت است. به گفته این روان شناس، باال 
رفتن میزان افسردگی و استرس در جامعه و در میان 
افرادی با سطح تحصیالت باال و رفاه اقتصادی، موجب 
شــده تا این افراد برای رســیدن به آرامش و کاهش 
اضطراب های روحی خود، به این افراد مراجعه کنند. 
به گفته وی، اگر این افراد در خانواده هایی با باورهای 
خرافی و غیر دینی نیز بزرگ شــده باشند، معموال 
بیشتر به رمالی و استفاده از روش های غیرمعمول برای 

حل مشکالتشان تمایل دارند.
رمالی به هر طریق و عنوانی جرم است

»درســتکار« مدیر روابط عمومــی پلیس اصفهان 
به »زاینده رود« گفت: هر گونه رمالی جرم اســت و 
پلیس در صورت برخوردیا رســیدن شکایت، با این 
افراد برخورد جدی خواهد کرد. بــه گفته وی، افراد 
می توانند در صورت مشــاهده این افراد، مراتب را به 

پلیس ۱۱0 اعالم کنند.

جوالن رمال ها در فضای مجازی

هر گونه رمالی جرم است 
و پلیس در صورت برخورد یا 
رسیدن شکایت، با این افراد 
برخورد جدی  خواهد کرد

قانون استخدام »ناجا« 
دائمی شد

سهم ۸۰درصدی معتادان در تسهیالت اشتغالزایی
فرماندار نجف آباد گفت: نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و... موظف شده اند بین 80 تا ۹0 درصد 
از تسهیالت اشتغالزایی خود را به معتادان بهبود یافته، پرداخت کنند.»مجتبی راعی« در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: با همکاری فنی و حرفه ای، برخی کالس های آموزشی در کمپ  های ترک اعتیاد برگزار می شود و بعضی 
واحدهای تولیدی بزرگ شهرستان در بخش مهردشت، تنها از بین معتادان بهبود یافته، جذب نیرو دارند. راعی 
افزود: به همت دستگاه های مسئول، سال گذشته برای بیش از 8500 نفر کالس های آموزش مهارت زندگی 
برگزار شد، یک هزار و ۳50 دانشجو، استاد و کارمند در کنار بیش از هشت هزار زندانی و اعضای خانواده آن ها 
در کالس ها حضور یافته و 2400نفر ساعت نیز برای کارگران و کارمندان ادارات دولتی کالس هایی با موضوع 
اطالع رسانی در خصوص معضل اعتیاد برگزار شده است.وی افزود: اشتغال پایدار ، از جمله شاخص ترین عوامل 

در کاهش معضالت اجتماعی است.

استادان دانشگاه، پاسخگوی شبهه ها باشند
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در هفتمین دوره طرح ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: امنیت امروز کشور مرهون جان فشانی  و ایثارگری  شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است. »احمد 
آذین«  افزود: آشنا کردن نسل جوان با آرمان های انقالب و مبارزه با شبهه هایی که دشمنان و بدخواهان وارد می 
کنند، بخشی از وظایف استادان دانشگاه است.به گفته وی، برگزاری طرح ضیافت اندیشه با محورهای مشخص برای 
استفاده از اندیشه های گوناگون استادان دانشگاه به عنوان نخبگان جامعه است. وی افزود: استان اصفهان با 28 واحد 
و مرکز دانشگاهی جمع انبوهی از اعضای هیئت علمی و دانشجو را دارد و می تواند با بهره مندی از ظرفیت باالی این 
استادان به تربیت نسل آگاه و آینده ساز ایران اسالمی بپردازد. آذین ادامه داد: از سال ۱۳84 تاکنون به عنوان دبیر 
هم اندیشی استادان طرح ضیافت اندیشه افتخار حضور داشته و نظرها و دیدگاه های مختلف را گردآوری و به مراجع 
زیرربط ارجاع داده ام. وی گفت: »اداره دانشــگاه نیاز به هم فکری همه عوامل از جمله استادان دانشگاه دارد؛ زیرا 

نخبگان دانشگاهی با نسل جوان جامعه و مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور ارتباط دارند.

پریسا سعادت

سوژه روز

با مسئوالن

 معاون مشموالن و امور معافیت 
سازمان وظیفه عمومی: 

 صدور معافیت تحصیلی 
به دانشگاه ها واگذار می شود

معاون مشــموالن و امور معافیت سازمان وظیفه 
عمومی گفت: خروج دانشجویان از کشور اینترنتی 
شده است و امسال به زودی صدور معافیت تحصیلی 

را به دانشگاه ها واگذار خواهیم کرد.
سرهنگ »نجف حمیدزاده« گفت: نظام وظیفه با 
52 سازمان و ارگان همکاری دارد که براساس این 
همکاری، قانون مربوط به نظام وظیفه در کشور اجرا 
می شــود. وی افزود: در حوزه مشمولیت، قانون ها 
تغییرات زیادی پیدا کرده اند اما قوانین مربوط به 
حوزه تحصیلی، معافیت و دانشــگاه ها در سال ۹2 
تصویب و ابالغ شده اســت. اشکاالت زیادی در آن 
قانون وجود داشت اما سعی شد دستورالعمل جامع 
تدوین و به کل کشور ابالغ شود. حمیدزاده تصریح 
کرد: اشــکاالت زیادی در حوزه قانون دانشجویان 
مشــمول وجود دارد به همین دلیل سازمان مرکز 
عملیاتی سازمان نظام وظیفه، مملو از دانشجویانی 
است که مشکالتی در این حوزه دارند. بسیاری از این 
مسائل قابل حل است و دانشگاه ها باید پیگیر این 
مسائل باشند. وی افزود: صدور معافیت دانشجویی 
را به زودی به دانشــگاه ها واگذار می کنیم. خروج 
از کشور دانشــجویان نیز به صورت اینترنتی شده 
است؛ به خصوص برای سفرهای زیارتی که این کار 
از دفاتر پلیس + ۱0 حذف خواهد شد و تمام اقدامات 

به صورت اینترنتی انجام می شود.
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پایداری  رونمایی از سردیس »مرضیه حدیدچی«
 در هفته دفاع مقدس

پیشنهاد سردبیر:

 اگرچه در جامعه امروزی با این جمله برخورد می کنیم که 
عشق و عاشــقی را تنها باید در فیلم ها و داســتان ها جست وجو کنی و 

زندگی واقعی چندان نمی تواند بر این مسائل استوار باشد؛ اما این روزها به روایت 
هایی از زندگی بعضی از انســان های اطراف مان برخورد می کنیم که زندگی عاشقانه را به 

تمام وجود معنا بخشیده اند و نه تنها به اسطوره های واقعی عاشقی تبدیل شدند که عشق مجازی 
را به عشق حقیقی پیوند زدند آن هم در زمانه ای که بیشتر بر مدار فاصله ها و دوری می گذرد تا عشق و 

نزدیکی، ولی نسل جدیدی از فرزندان حضرت روح ا... نه تنها روایت های زندگی های عاشقانه دهه شصت 
را حیات دوباره بخشیدند بلکه خود روایت تازه ای از این نوع زندگی را درعصر حاضر  به نمایش گذاشتند؛ 
نسلی که در همین عصر سرگرمی و حاکمیت رسانه های فریب زندگی کرد ولی حماسه هایی را رقم زد که 
هنوز باور کردنش برای بسیاری دشوار است. دست شســتن از دنیا و قدم در راه بذل جان آن هم زمانی که 
سخت شیفته همسر و فرزند باشی، سخت است ولی هنر مردان خدا دل کندن از تعلقات است. هنر همسران 
و همراهان شان هم همین طور. این شهدا با وجود همه عشــق و تعلقاتی که به یکدیگر داشتند، عاقبت 
در مسیر دفاع از حریم اهل بیت)ع( پا روی همه این تعلقات می گذارند.مطالعه سبک زندگی چنین 

افرادی نه تنها می تواند در کامل شدن زندگی ایمانی موثر واقع شود بلکه کمک کننده به  افراد 
جوانی است که می خواهند تازه تشــکیل یک زندگی عاشقانه بدهند و بر موج خروشان 

عشق و عاشقی سوار شوند. در گزارش پیش رو به معرفی کتاب ها و مستندهایی 
از نسل همین شــهدا می پردازیم که به روایت همسران شان نگاشته 

شده است.

سمیه مصور
 سادگی های قشنگ زندگی 

مدافعان حرم؛

»یادت باشد«عاشقانه ها
کتاب »یادت باشــد...« روایت زندگی عاشــقانه  حمید ســیاهکالی مرادی و 

همسرش است. نویسنده، داستان را بر اساس جوانه زدن عشق حمید در دل فرزانه پیش برده 
است؛ فرزانه ای که در ابتدا حتی حاضر به پذیرش حمید به عنوان خواستگار نیست اما مهر حمید چنان 

در دل او می نشیند که خودش برای اعزام همسرش به سوریه وساطت می کند تا همان طور که خودش می گوید 
عاشق باشد: »می دانم که جای حمید خیلی خوب است، همین برای من کافی است، عشق یعنی همین، حمید خوشحال 

باشد، راضی باشد، من هم راضی هستم«. نام کتاب قبل از هر چیز توجه خواننده را به خود جلب می کند؛ »یادت باشد...«. این 
جمله رمزی اســت که فرزانه و حمید برای ابراز عالقه و به جای کلمه  دوستت دارم انتخاب کرده اند. همان عبارتی که ویدئویش را 

دست به دست گردانده است. راز این عبارت تا نقطه اوج داستان و اعزام حمید برای خواننده فاش نمی شود.عبارتی که انتخاب مناسب 
و متفاوتی برای کتابی با درون مایه جنگ و عشق است. نثر کتاب دوست داشتنی و روان است تا آنجا که به خواننده فرصت زمین گذاشتن 

کتاب را نمی دهد؛ خواننده احساس می کند پای درد دل خواهر یا دخترش نشســته است و صداقت راوی در بیان عواطف و احساساتش، در 
تمام صفحات کتاب به چشم می خورد. کتاب در ابتدا برای روایت عجله ای ندارد. با توصیف و نقل کوچک ترین وقایع، به آرامی پیش می رود تا 
اینکه زمان اعزام حمید فرا می رسد و بعد از آن خواننده در تالطم فرزانه سهیم می شود. ساعت ها و دقیقه ها به سرعت سپری می شوند. انگار دیگر 
وقایع اهمیتی ندارند، جزئیات نادیده گرفته می شوند، گویی قرار است فقط شاهد احساسات و احواالت فرزانه باشیم. ما هم پا به پای او شهادت 
حمید را باور نمی کنیم: »این بار همه چیز داشت برای من تکرار می شــد اما نه در صفحات کتاب، بلکه در دنیای واقعی! داشتم از حمید جدا 

می شدم، به همین سادگی!«
کتاب در 3 بخش تنظیم شده اســت؛ بخش اول روایت همسر شهید از زندگی او در 

10 فصل است. نام هر فصل بخشی از اشــعار شهید حمید سیاهکالی مرادی است. 
به طور مثال، نام فصل دهم که به شــهادت و بعد از شهادت می پردازد این مصرع 

است: »نشسته خاک مرده ای به این بهار زار من«. بخش دوم وصیتنامه اوست. 
در بخش سوم نیز با مجموعه ای از عکس ها، دست نوشته ها و نامه های شهید 

مواجه می شویم. نکته ای که بخش سوم را متفاوت می کند، آوردن بخشی 
از خاطرات مرتبط با عکس اســت، انگار نویســنده می خواهد باور 

کنیم روایت کتاب »یادت باشد...« یک روایت واقعی و زمینی 
است؛روایت مردی که عشق به همسرش »دلش را لرزاند 

ولی ایمانش را نه...«.

»دیدار پس از غروب«
کتاب پس از غروب به قلم منصوره قنادیان، روایت عاشقانه دودلداده ای است که 

عمر زندگی آنها به سه سال نمی کشد.»آخر شب ها که پسرکش را می خواباند، برق ها را خاموش 
می کند و می رود که بخوابد. گوشــی قدیمی اش را روشن می کند، چشمانش را به صفحه تلفن همراه می 

دوزد و منتظر صدای پیامی می ماند. شاید که مهدی پیامی داده و او ندیده باشد« متن کتاب دیدار پس از غروب، با 
همین جمالت آغاز می شود. جمالتی که به خوبی وصف حال مریم عظیمی همسر شــهید مهدی نوروزی را بیان می کند. 

نوروزی خود راوی این کتاب است و از زبان او با زندگی خوش و عاشقانه این زوج جوان آشنا می شویم. زندگی که سر و تهش کمی 
بیش از دو سال طول نکشید؛ اما در همین فرصت کم، مریم خانم به خوبی روحیات یک شــهید مدافع حرم را برایمان بازگو می کند.در 

ابتدای کتاب »دیدار پس از غروب« مختصری با زندگی همسر شهید آشنا می شویم. دختر ته تغاری یک خانواده مذهبی که از نوجوانی حجاب 
چادر را انتخاب  و به محیط مسجد رفت و آمد می کند؛ اما اتفاقی چون فوت برادرش مهدی، زندگی این خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. مریم 

به درون خویش فرو می رود و به ناگاه در اولین سفر کربالیش، در حرم حضرت عباس)ع( دعا می کند همسری برایش قسمت شود که دائم او را به 
کربال ببرد. کمی بعد با آمدن خواهر مهدی نوروزی به خواستگاری اش، دعای او مستجاب می شود.

)مهدی( همیشه می گفت: »تنها جایی که دوری ات را می توانم تحمل کنم، سفر کربالست. اگر دیدی یک روز نیستم، بدان که رفته ام کربال.«وصلت 
مریم عظیمی و مهدی نوروزی در 28 خرداد سال 91 رخ می دهد. مهدی اصالتا اهل کرمانشاه است؛ اما به دالیل شغلی چند سالی می شود که در تهران 
ساکن است و عروس خانم هم که زاده و بزرگ شده کرج است. این دو آن چنان زندگی عاشقانه ای را با هم آغاز می کنند که برای یک لحظه هم طاقت 
دوری یکدیگر را ندارند. در واقع سراسر کتاب »دیدار پس از غروب« مملو از روایت هایی از دلدادگی این عروس و داماد تازه به حجله بخت رفته است 

که گویی عشقی الهی آنها را به هم پیوند داده است.
»یک روز که نرفته بودم تهران، آقا مهدی زنگ زد و گفت: خیلی دلم برایت تنگ شده. گفتم: منم همین طور، می تونی بیای ببینمت؟ خوابیدم. 

صدای زنگ در را شنیدم. حوصله نداشتم. پتو را کشیدم روی سرم. دیدم صدایی نیامد. بی خیال شدم. یکهو آقا مهدی در اتاق را باز کرد و آمد 
پیشم. چه لحظه خوبی بود. از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم. این طور دیدن ها بیشتر 

بهم می چسبید.« اما در نهایت آقا مهدی نوروزی پا روی تمام تعلقات می گذارد و راهی 
عراق می شود.در نهایت بیستم دی ماه 1393 در سامرا به شهادت می رسد. زندگی 

کوتاه او با همسرش مریم عظیمی، در اینجا به ظاهر تمام می شود؛ اما این زندگی 
عاشقانه متصل می شود به تمام زندگی های عاشقانه ای که در مسیر اعتالی 

اهداف واالی نظام اسالمی داستانی کوتاه یافته اند. روایت کتاب »دیدار 
پس از غروب« کمی بعد از شهادت آقا مهدی و دیدار همسرش 

با مقام معظم رهبری تمام می شود. آقا مهدی نوروزی 
رفت تا ما بمانیم.

»من و مرتضی«
 »من و مرتضی« به ترســیم زندگی متفاوت یک زن افغانستانی مقیم 

ایران پرداخته است. البته سوژه اصلی این مستند، همسر این زن است که زندگی 
و سرنوشتی خاص پیدا کرده است.شــروع فیلم غافلگیرکننده است؛ یک بانوی افغانستانی 

مقیم ایران با لهجه آشنای خود و در میزانسنی پر از نمادهای انقالبی و جهادی، از رابطه ای عاشقانه 
می گوید و از این تعریف می کند که چگونه با مردی هموطن خود ازدواج کرده است. فیلم در مسیر روایت 

این زندگی عاشــقانه، مخاطب خود را به درون زندگی گروهی می برد که در صف اول مقابله با داعش بوده اند.
زیبایی شناسی در این مستند از طریق کنتراست بین عشق و جنگ ایجاد شده است. آنها که از فضای جبهه مقاومت 

غافل هستند، پندارشان این اســت که این میدان به جنگ و خون و جان دادن خالصه می شود؛ اما انتخاب همسر 
یک شهید مدافع حرم به عنوان راوی فیلم که ارتباطی عاشــقانه هم با این شهید داشته، فضایی عاطفی و احساسی 
به فیلم بخشــیده و روی دیگر جبهه مدافعان حرم که همان عشق به حقیقت و انســانیت است را هم نشان می دهد.
تکان دهنده ترین لحظات فیلم، جایی است که همسر مرتضی به قطعه شهیدان مدافع حرم می رود و 
با خانواده شهدای فاطمیون صحبت می کند. تصاویری که خیلی صادقانه و بدون هیچ ترفند و اطوار 
رسانه ای و سینمایی، مواجهه بی واسطه مخاطب با این خانواده ها را فراهم می آورد. تصاویری آکنده 

از صمیمیت و خلوص که عزم راسخ این خانواده ها در راهی که فرزندان شان در پیش گرفته اند را 
نشان می دهد. آن چنان که مادری با افتخار و غرور و البته تواضع از جاویداالثر شدن دو فرزندش 

در دفاع از حرم ســخن می گوید.یکی دیگر از جلوه های مستند »من و مرتضی« توجه به 
آداب و فرهنگ افغانستانی های مقیم ایران است. استفاده از موسیقی خاص این کشور 

و همچنین ورود به منزل این افراد، گوشه هایی از آداب و رسوم افغانستانی 
را هم پدیدار کرده است.

رونمایی از سردیس »مرضیه حدیدچی« در هفته دفاع مقدس
رییس سازمان نشــر آثار و ارزش های مشــارکت زنان در دفاع مقدس از رونمایی سردیس مرضیه 
حدیدچی )دباغ( خبر داد و اظهار داشت: این ســردیس هفته دفاع مقدس در موزه انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس رونمایی خواهد شــد.مجتهدزاده در خصوص دیگر برنامه این سازمان در هفته دفاع 
مقدس گفت: مراســم نثار گل به مرقد امام راحل و تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و مقام معظم رهبری با حضور خانواده معزز شهدا و ایثارگران برگزار خواهد شد.رییس سازمان 
نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس با اشاره به کارگاه تخصصی شبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی عنــوان کرد: این طــرح به منظور 
آگاه سازی دانشــجویان دختران و پسران جوان در 
راستای برقراری ارتباطات اجتماعی با همکاری موزه 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.مجتهدزاده 
در خصوص برنامه های اجرا شــده از سوی سازمان 
نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس 
تصریح کرد: طرح »ســالله ها« با هدف سواد رسانه  
مختص نوجوانان، طرح »امینه« با هدف مشــاوره 
به همسران شــهدای مدافع حرم و طرح »دینزار« 
با هدف دشمن شناسی با مشــارکت فرهنگسراها 

برگزار شد.

  عکس روز

خاکی ترین نمازخانه دنیا در »چوارتا«
این عکس، نمایی است که در اسفند ماه 1364 شمســی و در منطقه  عملیاتی »چوارتا« 
)خاک عراق( ، در میانه  عملیات »والفجر9« به ثبت رسیده است. این قاب، توسط »احمد 
ناطقی« جاودانه شــده و تصویر چند تن از رزمندگان بســیجی را در هنگام نماز به ثبت 

رسانده  است.

۳۶ پایگاه حفاظتی چگونه نابود شد؟
نیروهای خودی در شامگاه سیزدهم شهریورماه سال 1366 هجری شمسی با رمز مبارک »یا اباعبدا...

الحســین )ع(« به طور نامنظم و طی حمله ای، مواضع خودی را به قصد انهدام نیروهای دشــمن بر 
بلندی های منطقه ترک کردند.عملیات فتح 10 در ســاعت 1:4۵ دقیقه بامداد روز 13 شهریور 66 با 
رمز مقدس »یا ابا عبدا... الحسین)ع(«  در منطقه سیدکان شمال شرقی منطقه اربیل عراق و با اهداف 
تداوم گســترش نبرد نیروهای مبارز عراق، پاسخگویی به شــرارت های رژیم بعثی در بمباران مراکز 
غیرنظامی ایران و گلوله باران روستاهای کردنشین به مرحله اجرا درآمد.این عملیات، مانند سایر سلسله 
عملیات های »فتح« در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشین 
اربیل عراق، با مشــارکت معارضان کرد عراقی به اجرا درآمد. نیروهای خودی در شــامگاه سیزدهم 
شهریورماه سال 1366 هجری شمســی با رمز مبارک »یا اباعبدا... الحسین )ع(« به طور نامنظم و با 
حمله ای محدود، مواضع خودی را به قصد انهدام نیروهای دشمن بر بلندی های منطقه ترک کردند.

رزمندگان سپاه اسالم با رعایت اصل استتار و غافلگیری، همزمان با اعالم رمز عملیات، به نابودی 36 
پایگاه حفاظتی و مقر فرماندهی گردان »خفیفه« در بلندی های منطقه پرداختند. عالوه بر آن قوای 
ایرانی و معارضان عراقی توانستند 1۵ دســتگاه خودروی نظامی، سه قبضه توپ ضدهوایی، سه زاغه 
مهمات، چهار دستگاه خودروی مهندسی و چندین قضبه انواع سالح های نیمه سنگین دشمن را نابود 
کنند.درجریان عملیات فتح 10، ده ها دستگاه خودرو، ده ها قبضه سالح انفرادی، مقداری مهمات و چند 
قبضه توپ ضد هوایی دشمن توسط رزمندگان اسالم نیز به غنیمت گرفته شد.  عالوه بر این، تعداد ۵00 

نفر از نیروهای دشمن زبون بعثی کشته و زخمی شدند و ده ها نفر نیز به اسارت درآمدند.
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»رونالدو« 3 محافظ شخصی 
می خواهد!

ســتاره پرتغالی یوونتوس، پیشــنهاد عجیبی 
را مطــرح کرد.بنا بــر ادعای 
رســانه های خبــری 
نزدیک به باشــگاه 
یوونتوس، کریس 
رونالــدو، ســتاره 
پرتغالی این تیم از 
باشــگاه درخواست 
کرده برای محافظت 
از او در بیرون زمین فوتبال 3 بادیگارد استخدام 
کند! گویا اتخاذ تدابیر امنیتی پیرامون او در بازی 
اول هفته فصل جاری یوونتوس در زمین کیه وو 
موجب ترس کریس از زندگی در تورین شده و به 
همین دلیل او با وجود ابراز رضایت از زندگی در 
این شهر، درخواست کرده مسئوالن باشگاه به 
جهت امنیت بیشتر او و خانواده اش، 3 محافظ 
شــخصی برایش در نظر بگیرند! هنوز باشــگاه 
یوونتوس به این درخواست ستاره اش واکنشی 

نشان نداده است.

استعفای »پکرمن« از هدایت 
تیم ملی کلمبیا

ســرمربی آرژانتینی تیم   ملی فوتبــال کلمبیا 
تصمیم گرفت که از ادامه 
همکاری با این تیم 
خــوداری کنــد.

به نقل از اســکای 
اســپورت، خوسه 
پکرمن آرژانتینی در 
ســال 2012 هدایت 
تیم   ملی فوتبال کلمبیا را بر عهده 
گرفت و توانست نتایج خوبی با این تیم به دست 
آورد.کلمبیا در جام جهانی 2014 برزیل توانست 
تا مرحله یک چهارم نهایی پیش برود و در جام 
جهانی 2018 روسیه اما نتوانست عملکرد خوبی 
از خود به نمایش بگذارد.ایــن مربی آرژانتینی 
تصمیم گرفت که به خاطر دالیل شخصی از ادامه 
همکاری با فدراســیون فوتبال کلمبیا خوداری 
کند.رییس فدراســیون فوتبال کلمبیا با تایید 
استعفای این ســرمربی، گفت : این یک تصمیم 
شخصی اســت و باید به آن احترام گذاشت. ما 
نمی خواهیم که با پکرمن قطع همکاری کنیم؛ 
اما این تصمیمی است که خود او گرفته و باید او 

را درک کرد.

ژاوِی جدید از راه رسید
»لیونل مســی« فوق ســتاره بارســلونا ضمن 
تحســین »آرتور ملو« 
هافبک تازه وارد این 
تیــم، او را »ژاوی 
جدید« آبی اناری 
پوشــان نامیــد.

هافبــک 22 ســاله 
بارسلونا در ماه جوالی 
با قراردادی 27/5میلیون پونــدی از »گرمیو« 
برزیل به جمع کاتاالن ها اضافه شــد و از زمان 
حضورش در نیوکمپ عملکرد باشکوهی از خود 
به نمایش گذاشته است.لیونل مسی که پیش از 
آمدن »آرتور« چندان شناختی از او نداشت، در 
مصاحبه ای اظهار داشت: هر دوی آنها )آرتور و 
آرتورو ویدال( بازیکنان بسیار خوبی هستند به 
ویژه آرتور که واقعا مرا غافلگیر کرده اســت.وی 
ادامه داد: ســبک بازی او از نظر تمایلش برای 
حفظ توپ، پاس های کوتاه، از دست ندادن توپ 
و مصمم بودن، خیلی به بازی ژاوی شباهت دارد؛ 

در واقع ما با این نوع بازی غریبه نیستیم. 

 پیش بینی ناامید کننده »نیمار«
 در مورد لیورپول

نیمار، ستاره برزیلی پاری ســن ژرمن معتقد 
اســت منچسترسیتی 
قهرمــان این فصل 
لیــگ برتــر هم 
خواهد شد.نیمار، 
ستاره برزیلی و 26 
ساله 4 تیم احتمالی 
رده های اول لیگ برتر 
را نام برد و جالب اینجاســت که مطابق پیش 
بینی او، لیورپول حتی قادر به کســب سهمیه 
نیز در پایان این فصل لیگ برتر نخواهد بود.دو 
تیم لیورپول و پاری ســن ژرمن در این فصل از 
لیگ قهرمانان با یکدیگر در مرحله گروهی در 
یک گروه قرار دارند و باید دید پاســخ »مرسی 
ســایدی« ها به این پیش بینی نا امید کننده از 
ســوی نیمار چه خواهد بود.نیمار گفت: »چه 
کســی قهرمان لیگ برتر خواهد شد؟ من فکر 
می کنم منچسترســیتی فاتح لیگ می شود و 
رتبه های بعد نیز به یونایتد، چلســی و تاتنهام 

اختصاص خواهد یافت.«

 ستایش »پیمان معادی«  از  مجتبی جباری

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

محسن ربیع خواه، هافبک دفاعی تیم پرسپولیس که فصل گذشته 
به دلیل پارگی رباط صلیبی با مصدومیتی بلندمدت مواجه شد، حاال 
کم کم شرایط بازگشــت به میادین را پیدا کرده و به گفته خودش 
نرم دوی را آغاز کرده است. با این حال اما تازه ترین تصویر از ربیع 
خواه ملقب به »پسر برانکو«، نشان می دهد که این بازیکن با اضافه 

وزن قابل توجهی مواجه است .

کیلوهای اضافه »پسر برانکو«

توئیتر رسمی باشگاه  برایتون با انتشار پستی نه تنها به تعداد بازیکنان 16
دعوت شده از برایتون به تیم های مختلف ملی واکنش نشان داد بلکه 
برای علیرضا جهانبخش در تیم ملی ایران برای بازی با ازبکستان هم 
آرزوی موفقیت کرد.عالوه بر ستاره ایرانی، 6 بازیکن دیگر برایتون به 
تیم های ملی هلند، مالی، سنگال، ایرلند، ساحل عاج و ...دعوت شدند 
که قرار است در فیفادی های پیش رو برای این تیم ها به میدان بروند.

واکنش برایتون به بازگشت جهانبخش

18

نعمتی؛دیرهنگاماعتراف
تقصیر »پارک« بود

هنوز برای خیلی ها سوال است که در بازی های 
تیراندازی آسیایی چه اتفاقی افتاد که زهرا نعمتی 
»امید مدال آوری ایران« به مســابقه نرسید! آن 
روز مسائل عجیب و غریبی درباره دالیل آن اتفاق 
مطرح شد. از جمله اینکه نعمتی به دلیل تاخیر 
در صرف ناهار و معطلی در سرویس بهداشتی به 
مسابقه نرسیده اســت؛ چیزی که برای خیلی ها 
باور کردنی نبود. نعمتی امــا در مصاحبه خود با 
تسنیم حقیقت ماجرا را گفته است:»اتفاقی که 
افتاد، برای من و فدراسیون ناراحت کننده بود، 
چون وقتی ورزشــکار زحمت می کشد؛ افرادی 
پشــت ســرش او را تشــویق می کنند و منتظر 
نتیجه هســتند. هیچ عمدی در ایــن کار نبود، 
چون اگر این اتفاق نمی افتاد، هــم پرچم ایران 
باال می رفت و هم برای من و فدراســیون افتخار 
بود.»پارک« سرمربی من است و برای من و ایران 
زحمت زیادی کشیده است. او زمان مسابقه من 
را فراموش کرد و این اتفــاق باورکردنی نبود، اما 
اتفاقی است که افتاده. من باید آن را می پذیرفتم 
تا با روحیه ادامه بدهم. نفرات ما زیاد و مسئول من 
»پارک« بود. او به من گفت استراحت کنم و قرار 

بود اطالع بدهد که این اتفاق نیفتاد«.

  ستایش »پیمان معادی«
 از  مجتبی جباری

پیمان معادی، بازیگر مطرح ســینمای ایران که 
تجربه بــازی در هالیوود را نیــز دارد، به تعریف 
و تمجیــد از مجتبی جبــاری پرداخــت. او با 
پوشیدن پیراهن شماره هشت اســتقالل با نام 
جباری هنگام ورزش، فیلمی منتشــر کرد و در 
پی آن نوشت: »همیشــه عقیده داشتم مجتبی 
جباری یکــی از بهتریــن و صاحــب فکر ترین 
فوتبالیست های چند دهه اخیر فوتبال ایران بوده؛ 
متمرکز و طراح، باهوش و متین با استیلی شیک. 
اخیرا بهم گفتن به شدت اهل مطالعه است، میره 
تئاتر میبینه و حسابی اهل فیلم و سینما و کتابه. 
کامال از سبک بازیش پیدا بود که مغزش رو هم 
مثل بدنش تمرین میده. به همین دلیل هم مثل 
خیلی ها، چه آبی چه قرمز )مثل هشت جادویی 
قرمزها(، اذیت شد، تن نداد و با یه عده از آقایان 
کنار نیامد. به قول شاملو، سخت است فهماندن 
چیزی به شــخصی که بــرای نفهمیدن آن پول 

می گیرد.«

در حاشیه

سهبسکتبالملیتیمترکیباعالمازپس
بانوان؛نفره

 اسماعیل زاده
 نماینده اصفهان شد

ترکیب تیم ملی بسکتبال ســه نفره بانوان ایران 
اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا اعالم شد.تیم 
ملی بسکتبال ســه نفره بانوان ایران که پس از 
قهرمانی در رقابت های بســکتبال سه نفره غرب 
آســیا ســهمیه حضور در  قهرمانی آسیا در این 
رشته را به دســت آورد، راهی قزاقستان شد.به 
این ترتیب سعیده علی، معصومه اسماعیل زاده، 
مژگان خدادادی وسحر نجفی چهار بازیکن ایران 
در این رقابت ها هســتند که زیر نظر »نیکا بیک 
لیک لی« رقابت خود را از شانزدهم شهریور ماه 

آغاز می کنند.

پیشخوان

درشخصیلباسباروشکی
تمرینتیمملی،تیپقبلازعقد سرپرســت ذوب آهن در مورد آخرین وضعیــت تمرینات ذوب 

آهن گفت: تمرینات ما در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آغاز شــده 
است. دو بازیکن مصدوم تیم یعنی حبیب زاده و مسلمان به جمع 
بازیکنان و تمرینات اضافه شده اند و شــایعات پیرامون مشکل 
محسن مسلمان با کادر فنی ذوب آهن، کامال بی اساس است. این 
بازیکن از ناحیه همسترینگ در بازی با سپاهان مصدوم شده بود 
که به تمرینات اضافه شده و مشــکلی برای ادامه فصل ندارد ؛اما 

مسعود حسن زاده، هنوز به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در این 
بازی غایب است.

مجید حاج رســولیها در مورد لیســت تیم ملی و حضور فقط 1 
بازیکن از ذوب آهن در این لیست ادامه داد: موضع ما قبال توسط 
آقای آذری مشخص شده ، به نظر می رسد کارلوس کی روش از 
همان لیست قبلی برای دعوت بازیکنان در این اردو استفاده کرده 
و امیدوارم به مرور زمان و با گذشت لیگ بازیکنان بیشتری از ذوب 

آهن در لیست تیم ملی حاضر باشند؛ چرا که از نظر ما چند بازیکن 
ذوب آهن پتانسیل حضور در تیم ملی را دارا هستند.

سرپرست ذوب آهن، در مورد فعالیت این باشگاه در روزهای پایانی 
نقل و انتقاالت نیز افزود: خرید بسیار مهمی نداریم و چند بازیکن 
برای تســت در تمرینات حاضر شــدند که هم بازیکنان ایرانی و 
هم بازیکنان خارجی جزو این افراد هستند و تا زمانی که چیزی 

قطعی نشود، خبری را اعالم نخواهیم کرد.

بازگشت مسلمان و حبیب زاده به تمرینات ذوب آهن

فوتسالبرترلیگهایرقابتچارچوبدر
نهمایستگاهدرپســندگیتیتیم،کشور
ازدورهاینپیشــیندورهقهرمانمصافبه
امروز18ساعتازدیداراین.رودمیهارقابت
.شودمیبرگزارتبریزشریفیپورسالندر
احسان،افشــارپورعلی،پیماعرضوحید
رادیداراینقضاوتبایزیدیکمالوسبزواری
ناظرنیزسیستانیعبدالکریم،دارندبرعهده

اینبازیخواهدبود.
شاگردان »رضا لک« در شرایطی طی هفته گذشته 
به پنجمین برد متوالی خود دست یافتند که بازی 
سختی را مقابل تیم آذر بخش پشت سر گذاشته اند 
و تا آخرین دقایق بــازی نیز در معرض حمالت این 
تیم قرار داشتند ولی در نهایت موفق شدند که آنها 

را با نتیجه 4بر 3 پشت سر بگذراند. 
نماینده فوتســال اصفهان که به تدریج روند رو به 
رشدی از خود نشــان داده در حالی در تبریز مقابل 
نماینده این شــهر قرار می گیرد که در هشت هفته 
گذشته از این رقابت ها بیشتر مقابل تیم های جوان 
و کم تجربه به رقابت پرداخته و دیدار این تیم با مس 
ســونگون را باید مهم ترین دیدار گیتی پسندی ها 
تا اینجای رقابت های لیگ برتر فوتســال دانست. 
شــاگردان لک برای اینکه خود را به عنوان مدعی 
اصلی این دوره از مسابقات لیگ معرفی کنند باید سه 

امتیاز این دیدار را به حساب شان واریز کنند. گیتی 
پسند پس از استراحت به 
مهران عالیقــدر در دیدار 
با آذرخش بنــدر عباس 
می تواند بــا ترکیب کامل 
مقابل مس سونگون صف 
آرایــی کند و بــرای این 
دیدار مصــدوم و محروم 

ندارد. گیتی پســند هم اکنون با 7 برد و یک تساوی 
و با مجموع 22 امتیاز صدرنشــین جدول رده بندی 

لیگ  برتر فوتسال است. در آن سو، تیم مس سونگون 
که در دوره گذشته رقابت 
های لیگ برتر توانست به 
مقام قهرمانی دست یابد 
در ایــن دوره از رقابت ها 
با روزهــای اوج در فصل 
گذشته فاصله گرفته و تا 
کنون نتوانســته نمایشی 
از چهره یک تیم مدعی بــه نمایش بگذارد. نماینده 
تبریزی لیگ برتر فوتسال کشور  از هفت بازی برگزار 

شــده در این فصل تنها توانسته به 4 پیروزی دست 
یابد و با کســب 14 امتیاز در دره پنجم جدول رده 
بندی قرار گرفته است. مس سونگون ورزقان بعد از 
بازگشت از جام باشگاه های آسیا دو پیروزی و یک 
شکست کســب کرده و با تغییری که در رأس کادر 
فنی داشته و با نگرش اســماعیل تقی پور پا به این 

میدان خواهد گذاشت.
سرمربی تیم گیتی پسند درباره شرایط تیمش پیش 
از بازی با تیم مس ســونگون گفت: تالش کرده ایم 
عالوه بر تمرینات تخصصی بیشــتر روی مسائل و 
شرایط روحی و روانی بازیکنان کار کنیم تا با انجام 
یک بازی خــوب و دیدنی همراه بــا نتیجه مطلوب 

بتوانیم مسیر خود را هموار کنیم.
رضا لک، ادامه داد: مس سونگون از تیم های خوب 
لیگ است که قهرمانی درفصل گذشته و هم چنین 
جام باشگاه های آسیا نشــان از توانمندی این تیم 
دارد. این مســئله نشــان می دهد که ما مقابل این 
تیم بازی سخت و حساســی را پیش رو داریم. وی  
همچنین با اشاره به تغییر قوانین رقابت های لیگ 
برتر فوتســال در فصل جاری  گفت: با توجه به  پلی 
آف بودن مســابقات، تمام تیم ها برای اســتفاده از 
فرصتی کــه به آنها داده شــده ، تــالش مضاعفی 
می کنند؛بنابرایــن نباید اشــتباهی در طول لیگ 
داشته باشــیم. انجام حتی یک اشــتباه کوچک و 
نداشــتن تمرکز در بازی ها می تواند برای هر تیمی 

دردساز شود.

گیتی پسند به دنبال تداوم صدر نشینی
شود؛میبرگزارفوتسالبرترلیگنهمهفته
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دیدار این تیم با مس سونگون 
را باید مهم ترین دیدار گیتی 

پسندی ها تا اینجای رقابت های 
لیگ برتر فوتسال دانست

معمایبازیباآرژانتین

عینکروشکــیوبرانکو
مشترکدارند

بودباهوشروشکی:پیروانی
کهدرموردمنحرفنزد

زدمیحرفمنمورددرکلمهیک
جوابشرامیدادم

رکوردجدیدتراکتوردرفوتبالایران؛
 15 بازیکن جدید!

تیم تراکتورسازی در بین همه تیم های لیگ برتری رکورددار جذب بازیکن جدید محسوب می شود. تیمی که 
15 بازیکن جدید به خدمت گرفت و در لیگ برتر مدعی قهرمانی است.تراکتورسازان 4 بازیکن خارجی به خدمت 
گرفتند که در این بین فورستر به دلیل تعدد حضور بازیکن راهی ماشین سازی تبریز شد.آنها از 6 سهمیه لیگ 
برتری خود هم استفاده کردند و محسن فروزان، محمد طیبی، علی عبداله زاده، یوسف سیدی، ایمان سلیمی و 
علیرضا نقی زاده را به خدمت گرفتند. ضمن اینکه »محمد اهل شاخه« به عنوان سهمیه آزاد و رضا آقابابایی از 
لیگ دسته اول به جمع شاگردان جان توشاک اضافه شدند. همچنین مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان 
حاج صفی 3 کاپیتان تیم ملی نیز به تراکتورسازی ملحق شدند و قرار است رامین رضاییان نیز به آنها بپیوندد. 

حسین«؛ایمن«انتقالتعلیق
در انتظار نیم فصل

ایمن حسین، مهاجم عراقی مورد نظر تیم فوتبال پرسپولیس است و با وجود اینکه خبرهای زیادی درباره توافق 
سرخ پوشان با این بازیکن به گوش می رسد؛ اما هنوز دو طرف قراردادی امضا نکرده اند. مدیر برنامه های این بازیکن 
عراقی درباره آخرین وضعیت این بازیکن گفت : »برانکو ایوانکوویچ از تابستان سال قبل به جذب ایمن حسین عالقه 
دارد؛ اما قرارداد این بازیکن با نفت عراق مانع این انتقال شد. ایمن در تابستان سال جاری تا آستانه پیوستن به تیم 
فوتبال پرسپولیس پیش رفت؛ اما  این بار محرومیت فیفا مانع این انتقال شد. ایمن هنوز هم در فهرست برانکو جای 
دارد؛ اما برای نهایی شدن این انتقال باید تا نیم فصل دوم صبر کرد.« ایمن حسین در تیم   ملی امید عراق با بشار رسن 

هم بازی بوده است و این بازیکن می تواند کمک زیادی به درخشش او در تیم فوتبال پرسپولیس کند.

دبیر هیئت جودوی اصفهان در خصوص وضعیت اسپانسر ورزش جودو اظهار کرد: متاسفانه اسپانسر در 
این ورزش اصال وجود ندارد! پیش از این وقتی شرکتی یا کارخانه ای اسپانسر ورزش می شد از مالیات آن 
کاسته می شد ولی اکنون این قانون برداشته شده است و اسپانسرها رغبتی برای ورود به ورزش ندارند.

همایون طبایی با اشاره به اســتعدادیابی این هیئت از طریق آموزش و پرورش اشاره کرد: از طریق سه 
پایگاهی که زیر مجموعه هیئت جودو هستند، افرادی برای استعداد یابی به مدارس اعزام می شوند و در 
این خصوص آموزش و پرورش همکاری بسیاری خوبی با هیئت دارد. امسال نیز از نیمه دوم سال در سه 
رده نونهاالن جوانان و جوانان استعدادیابی را در مدارس ادامه خواهیم داد.دبیر هیئت جودوی اصفهان در 
خصوص پتانسیل اصفهان در ورزش جودو گفت: اصفهان پتانسیل خوبی در این زمینه دارد. متاسفانه به 
خاطر حق بیمه ای که باید بازیکنان این ورزش پرداخت کنند و همچنین لباس های گران قیمت ورزش 
جودو باعث می شود خیلی از افراد مستعد در این ورزش نتوانند ورود کنند.طبایی ادامه داد: هزینه های 
باالی این ورزش باعث می شود خانواده ها ورزش جودو را در اولویت های اصلی قرار ندهند. در این ورزش 
هر چقدر به رده های باالتر می روید هزینه های این ورزش نیز بیشتر می شود.وی با اشاره به اینکه قهرمانی 
در این ورزش باعث تاثیرگذاری در سربازی و دانشــگاه بازیکن می شود، گفت: البته اگر شخصی از رده 
نونهاالن تا رده بزرگساالن فعالیت خود را ادامه دهد و خوب هم کار کند ولی نتواند قهرمانی ملی کسب 
کند هیچ تاثیری در سربازی و دانشگاه آن ندارد. وی با اشاره به اینکه در ورزش هایی مانند جودو پاداش 
آنچنانی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: اگر در تمامی ورزش ها همه چیز رایگان بود و ورزشکاران دغدغه ای 
به جز ورزش کردن نداشتند دیگر شاهد از بین رفتن استعدادهایمان نبودیم. اگر فوتبال را استثنا قرار 

دهیم در ورزش هیچ کس امنیت شغلی ندارد و به آن به عنوان شغل نگاه نمی شود.

دبیرهیئتجودویاصفهان:

کاش همه چیز در ورزش رایگان بود

منهای فوتبال

سمیهمصور
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 دبیرخانه دائمی جشنواره کودک 
در اصفهان راه اندازی می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری کارگاه 
عاشوراپژوهی با حضور طالب 
نشســت تخصصــی »بررســی روایــات روز 
مباهله« با حضور طالب اصفهانی در مدرســه 

»دارالحکمه« برگزار شد.
 در این نشست آیت ا... »نجم الدین طبسی« با 
بررسی روایات مباهله، اهمیت این روز را برای 
طالب اصفهان تبیین کرد. در ادامه نیز کارگاه 
عاشوراپژوهی و مقتل شناســی در آستانه ایام 
عزاداری سیدالشهدا توسط طبسی برگزار شد 
که در این نشست وی اظهار کرد: مقتل نویسی 
از قرن اول آغاز شــد و هر کســی از بُعدی به 
موضوع پرداخت. البته نباید انتظار داشــت تا 
همه حقایق را بازگو کنند؛ به طوری که تالش 
کردند یزید را تبرئه و امام حسین)ع( را مقصر 

نشان دهند.
وی بــه اختالف بیــن علمای اهل ســنت در 
موضوع کربال اشــاره کرد و مطــرح کرد: اگر 
خود شــخص پیامبر)ص( هم حضور داشتند، 
روز عاشــورا را عزاداری می کردند. این استاد 
حوزه و دانشــگاه عنوان کرد: مقتل نویسی از 
دیرباز تا به امروز وجود داشته است و نخستین 
کسی که مقتل کربال را نوشت، یکی از اصحاب 
امیرالمومنین)ع( بوده است که فرمانده یگان 
ویژه ایشان بود ولی مقتل او در دسترس نیست.

طبسی در ادامه به نویســندگان مقتل کربال 
اشــاره و ســوابق هرکدام را به اختصار بحث 
کرد و گفــت: »محمدابراهیم ثقفــی« یکی از 
فرزندان »مختار« اســت کــه در زمان غیبت 
صغرای امــام زمان)عــج( مقتلی را نوشــته 
 اســت و شــخصیتی اســت که شــیعه به او 

مدیون است.

۲۱ مجموعه گردشگری جدید 
در استان تاسیس  می شود

معاون ســرمایه گذاری و امور طرح های اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان در نشست 
هفتمین کمیته فنی سرمایه گذاری گردشگری 
و کمیته فنی اقامتگاه های بوم گردی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: در این دو نشست از مجموع 
طرح ها و درخواســت های ارائه شــده توسط 
سرمایه گذاران گردشگری اســتان، به ترتیب 
مجوز اولیه جهت تاسیس 11 طرح گردشگری 
 و همچنین 10 طرح تاسیس اقامتگاه بوم گردی 

صادر شد.
»حمید امینی« در رابطه با طرح های مصوب در 
حوزه سرمایه گذاری گردشگری استان تصریح 
کرد: در این نشست از مجموعه طرح های ارائه 
شده مجوز تاسیس سه هتل و یک مهمان پذیر 
در شهر اصفهان به ویژه در محورهای شمالی، 
مرکزی و جنوبی شــهر و مجوز اولیه تاسیس 
یک اقامتگاه سنتی با مرمت قلعه تاریخی حوزه 
شهر بهارستان، مجوز اولیه تاسیس دو اقامتگاه 
سنتی در محور تاریخی اصفهان و مجوز اولیه 
تاسیس یک سفره خانه سنتی در محور تاریخی 

بازار اصفهان صادر شد.

غبار رویی بقاع متبرکه 
اصفهان همزمان با هفته دفاع 

مقدس
جانشین فرمانده بسیج اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان به فلســفه نام گذاری 
هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هدف از 
نامگذاری هفته دفاع مقدس تبیین درس ها و 
عبرت های جنگ تحمیلی و به کارگیری آنان 
در دوران کنونــی، نقش اقتدار و همبســتگی 
ملی و حماســه اقتصادی، تقویت خودباوری 
که برگرفته از فرهنگ دفــاع مقدس در روند 
پیشبرد ترویج سبک زندگی اسالمی، معرفی 
نمادها و الگوهای معنویت، مقاومت و خالقیانه 
به عنوان عوامل پیروزی در عملیات های دوران 

دفاع مقدس است.
»ســعید بکرانــی« ادامــه داد: براســاس 
هماهنگی های انجام شــده برنامه های مهم و 
شاخصی از جمله اجرای مراســم غبارروبی و 
عطرافشانی حرم مطهر امامزادگان عظیم الشان 
اســتان با حضور خانواده های معظم شــهدا 
و مســئوالن، غبارروبی و عطرافشــانی قبور 
شهدای هشــت ســال دفاع مقدس، دیدار با 
خانواده های معظم شــهدای هشت سال دفاع 
مقــدس، جانبازان و شــهدای مدافــع حرم، 
برگزاری کوهگشــت با حضور بسیجیان اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان، 
برگزاری مســابقات مختلف فرهنگی ورزشی 
برای بســیجیان ادارات اوقــاف و امور خیریه 
سراسر اســتان و تجلیل از کارمندان ایثارگر 
و جانبــاز ادارات اوقاف سراســر اســتان در 
هفته دفاع مقدس توســط معاونت فرهنگی، 
اجتماعی، روابط عمومی و پایگاه بســیج اداره 
 کل اوقاف و امور خیریه در سراســر اســتان

 برنامه ریزی و اجرا می شود.

نوروزی خبر داد:
افزایش سرعت کار در پروژه 
مرکز همایش های بین المللی

شهردار اصفهان در جلسه هماهنگی اجرای پروژه 
مرکز همایش هــای بین المللی اصفهــان و پروژه 
میدان امام علی )ع( اظهار کرد: در ادامه جلســات 
سیاســت گذاری و پیگیری پروژه های بزرگ شهر 
اصفهان به صورت منظم، در جلسه این هفته تامین 
اعتبار و تجهیز سیستم حفاظت فیزیکی پروژه مرکز 
همایش ها بررسی شد. وی با بیان اینکه بخش زیادی 
از دیون پیمانکاران مرکز همایش ها پرداخت شده 
است، افزود: طی پیگیری های انجام شده ظرف یک 
ماه گذشته به منظور سرعت بخشی در اجرای پروژه، 

۲۵0 نفر به نیروهای پیمانکاران افزوده شده است.
»قدرت ا... نوروزی« از افزایش ســه برابری سرعت 
کار در عملیات اجــرای پروژه نســبت به ماه های 
 گذشته خبر داد و تصریح کرد: مدیریت شهری سعی
 دارد مرکز همایش ها را تا پایان ســال ۹۸ به بهره 
برداری برســاند. وی با بیان اینکه زیرساخت های 
توسعه فضای سبز در پروژه مرکز همایش ها ایجاد 
شده اســت، ادامه داد: با هماهنگی آب منطقه ای 
و آبفــا و بالفاصله بعد از تامیــن آب مرکز همایش 
ها، گونه های گیاهی مقــاوم به کم آبی در این مرکز 

کاشته می شود. 

در مراسم تجلیل بازنشستگان مطرح شد:
ابراز شرمندگی فرماندار 
اصفهان مقابل بازنشسته ها

فرماندار اصفهان در مراسم تجلیل از بازنشستگان 
و تکریم روز خانواده، اظهار کرد: همه به مشکالت 
بازنشستگان اعم از مشکالت معیشتی و اقتصادی 
تا مشــکالت مربوط به خدمــات درمانی واقف 
هســتیم و این مشــکالت را نیز به مرکز مخابره 

کردیم.
»احمد رضوانی« بــا بیان اینکــه همه مدیون 
بازنشســتگان هســتیم و این دوره بازنشستگی 
برای همه وجود دارد، بیان کرد: شــرایط خاصی 
حاکم است و نوسانات نرخ ارز و طال و مشکالت 
موجود در بودجه برای همه خانواده ها، به خصوص 
بازنشستگان، مشکالت را دوچندان کرده است.

فرماندار اصفهان با ابراز شرمندگی، عنوان کرد: 
نتوانستیم شرایط را برای بازنشستگانی که سال ها 
خدمت کرده اند ایده آل کنیم، شادی و نشاط در 
جامعه باید بیشــتر زنده شــود و در این شرایط 
سخت اقتصادی باید اجازه داد تا مردم با شادی 

بیشتر و فارغ از مشکالت زندگی کنند.

 مسئول سیاسی لشکر
 مقدس امام حسین )ع(:

 آخرین نبرد دشمن 
ضربه به بدنه نظام اقتصادی است

مسئول سیاسی لشکر مقدس امام حسین )ع( در 
جلسه سیاسی در جمع رزمندگان لشکر 14 امام 
حســین )ع(، با بیان این که آخرین نبرد دشمن 
برای ضربه زدن به بدنه نظام جمهوری اسالمی 
فشار اقتصادی است، اظهار داشت: نزدیک به 40 
سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران سپری شده 
است و به لطف خداوند و ملت همیشه در صحنه 

ایران، انقالب اسالمی پایدار بوده است.
سروان پاسدار »محسن حاجیان« تصریح کرد: 
امروزه مردم ایران احساس امنیت و آرامش دارند 
اما در بحث اقتصادی دچار مشکالت و فشارهای 

زیادی هستند.
جنگ امروز به صورت هوشــمند است و دشمن 
در چند برهه زمانــی به دنبال ایجاد آشــوب و 
ناامنی در کشورمان بوده است.مسئول سیاسی 
لشکر مقدس امام حســین )ع( خاطرنشان کرد: 
ناکارآمد جلــوه دادن نظام مقــدس جمهوری 
اســالمی، بی اعتمادی مردم نســبت بــه نظام، 
افزایش تحریم ها و ایجاد شرایط سخت معیشتی 
برای مردم، از دیگر اهداف دشــمن برای ضربه 
زدن به نظام اســالمی اســت.  حاجیان با اشاره 
به این که شــناخت دشــمن از اهمیت بسزایی 
برخــوردار اســت، ادامــه داد: دشــمن چه در 
خارج و چه در داخل کشــور به دنبال براندازی 
حکومت اسالمی اســت که شناخت ظرفیت ها و 
 توانمندی های داخل، راه حل بسیاری از مشکالت

 است.

سمیه پارسادوست 

تیرماه امسال بود که سفر وزیر کشور حسابی خبرساز 
شــد. برخی ســایت ها و کانال های خبری، با انتشار 
تصاویری از سفر داخلی وزیر کشور، از اختصاصی بودن 
هواپیمــای » عبدالرضا رحمانی فضلــی« خبر داده و 
نوشتند که »بابت هرسفر مبلغ قابل  توجهی از بیت المال 

به صاحب هواپیما پرداخت می شود.« 
این رسانه ها با اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب که 
»اشرافی گری« را »بالی بزرگ کشــور« خواندند، از 
رحمانی فضلی پرســیدند: »آیا اســتفاده ازهواپیمای 

عمومی، ننگ وزیر است؟«
این اتفاق، درســت یک هفته پــس از آن رخ داد که 
رییس جمهور در یک سخنرانی اعالم کرد، از این پس 
درصورتی که تیمی از دولت بخواهد سفری برود، اگر پنج 
نفر باشد، باید بشود دو نفر و اگر از بلیت »فرست کالس« 
استفاده می کردیم، دیگر باید از »اکونومی« استفاده 

کنیم!
ســایت »انصاف نیوز« تعدادی از تصاویــری را که در 
اینســتاگرام وزیر نیز منتشر شــده بود، بازنشر کرد و 
پرسید: » شخصا برایم سوال است که مقام وزارت کشور 
بر اســاس چه پروتکلی در سفر به اســتان ها عالوه بر 
استفاده از هواپیمای اختصاصی باید تشریفات استقبال 

و سان و فرش قرمز را متبرک کند؟«
وزارت کشــور بالفاصله در بیانیه ای ایــن موضوع را 
تکذیب و توضیحاتی در این باره ارائه کرد. در قسمتی از 
اطالعیه این وزارتخانه آمده بود:» هیچ یک از سفرهای  
وزیر کشور با پرواز اختصاصی صورت نگرفته است؛ بلکه 
بنا به مقتضیاتی همچون محدودیت های جغرافیایی 
و فرودگاهی، تعدد ســفر در یک روز به منظور بررسی 
سریع برخی موارد امنیتی، همراهی مقامات و مسئوالن 
ســایر نهادهای امنیتی، انتظامی و ذی ربط با موضوع 
صرفه جویی در هزینه ها و به عالوه با اخذ مجوز از مراجع 
ذی صالح از امکان ناوگان هوایی عمومی یا تعیین شده، 
استفاده می شود. مضاف بر اینکه هواپیمای مورد اشاره 
مربوط به نیــروی انتظامی اســت و این گونه پروازها 
صرفا در دو مســیر رفت و برگشت و بدون توقف انجام 
می شود... اجرای تشریفات استقبال برای وزیر کشور 

در همه ادوار گذشته دنبال شــده و در این دوره نیز، بر 
اساس پروتکل های رسمی، از جمله با توجه به ماموریت 
وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور 

نیروی انتظامی است.«
                                                                                                                         
رحمانی فضلی، به تازگی به اصفهان آمد؛ چند ساعتی 
میهمان نصف جهان بود و سپس به تهران برگشت. در 
روزهای اخیر، کلیپی در فضای مجازی با موضوع حضور 
وزیر کشور در اصفهان منتشر شد؛کلیپی که در آن ادعا 
می شد وزیر با خبرنگاران تند حرف زده و در جلسه ای 
با حضور خبرنگاران به آنهــا گفته که اگر آمارهایی که 
در پایان جلسه بیان می شــود را منتشر کنند، دستور 

می دهد پس از این، آن ها را به جلسه راه ندهند! 
دو روز پیش، وزارت کشور طی بیانیه ای اعالم کرد که 
این کلیپ تحریف، تقطیع شده و با هدف خاص منتشر 
شده است. در قسمتی از این بیانیه هم به موضوع خاص 
مورد اشاره در کلیپ منتشرشده اشاره شده بود: »تاکید 
به خبرنگاران حاضر درجلسات در مورد دقت کافی در 
انتقال و انعکاس مطالب، به خصوص آمار و ارقام مربوط 
به مباحِث نوعا واجد اهمیت و حساســیت باال که در 
جلسات وزیر کشور مطرح می شــود، همواره از سوی 
»عبدالرضا رحمانی فضلی« توصیه شــده و در ســفر 
اصفهان نیز، همین رویه تکرار شده و تحول جدیدی در 

این عرصه واقع نشده است.«

موضوع اصلی اما نوع بیان این جمله تاکیدی از سوی 
وزیر کشور اســت که خبرنگاران می گویند با ادبیات 

تهدیدآمیز و خالی از مالیمت ادا شده است! 
جالــب اینکه این شــیوه بیان مــورد انتقــاد برخی 
نمایندگان اســتان هم قرار گرفته است. نمایندگانی 
مثل »حیدرعلی عابدی« که می گوید وزیر کشــور در 
آن جلسه با لحن بدی از او خواسته تا درباره موضوعات 
خارج از جلسه صحبت نکند. این نماینده در گفت وگو 
با »زاینده رود« تاکید می کند که تنها و تنها به حرمت 
اینکه وزیر میهمان اصفهان بوده، ترجیح داده سکوت 

کند و پس از جلسه موضوع را دنبال نماید.
عابدی می گوید: وزیر هیچ حرف بدی نزد؛ ولی با لحن 
بدی حرف زد و ایــن موضوع تنها دربــاره من صدق 
نمی کند و رفتار ایشان با آقای »کامران« هم جالب نبود.

نماینــده اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی از 
خبرنگاران می خواهد این موضوع را به عنوان مطالبه 

پیگیری کنند. 
                                                      

این روزها، درحالی که شرایط بد اقتصادی و معیشتی 
به مردم فشــار آورده و به تعبیری استخوان های مردم 
زیر بار گرانی و تورم خرد شده است، نوع برخورد برخی 
مسئوالن با مردم تنها امیدها را ناامیدتر می کند. وقتی 
وزیر راه و شهرسازی میکروفن را از دست خانم خبرنگار 
می کشد، وقتی وزیر بهداشت فرماندار فالن شهرستان 

را تنها به خاطر بیان انتقادات مردم شهرش ، »بی شعور« 
خطاب می کند، وقتی نائب رییــس مجلس معترض 
گلپایگانی را که از او می خواهد دربــاره گرانی پراید و 
مشــکالت اقتصادی حرف بزند ، »نادان« و »احمق« 
می داند و از آن سو، رییس جمهور از »حقوق شهروندی« 
حرف می زند، مردم و رسانه ها تنها می توانند نظاره گر 
باشند! مردمی که هنوز فرمایشات حضرت روح ا... در 
گوششان است. همان پیرســفرکرده ای که می گفت: 
»مردم ولی نعمت ما هســتند.« امامــی که می گفت: 
»همین مردم کوچه و بازار، کشــاورزهای بسیار عزیز، 
کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت می کشند، 
اینها مایــه افتخار یک ملت و مایــه پیروزی یک ملت 
هستند. این ها پیروزی را برای ما و شما به دست آوردند 
و ولی نعمت ما هســتند. ما باید این معنا را در قلبمان 
احساس کنیم که با این ولی نعمت های خودمان رفتاری 
بکنیم که خدا از آن رفتار راضی باشــد. گمان نکند آن 
کسی که فرماندار جایی است باید به رعیت آنجا، به مردم 
عادی آنجا، به بازاری آنجا، یک وقت خدای نخواســته 
فخر و باالتری  بفروشد؛ آن طوری که ساخت فرمانداران 

زمان سابق بود...«
از قضا یکی از کســانی که پیش از این، کالم جاودانی 
و ماندگار امام راحــل را در صفحه اینســتاگرام خود 
یادآور شــده بود، »رحمانی فضلی« است که نوشت: 
»مردم ولی نعمت ما هستند.« گوهر ارزنده ای که پیر 
و مراد ما حضرت امام خمینی )ره( آن را کلید موفقیت 
طریق خدمتگزاری به مردم توصیــف کردند و دیدن 
لبخند رضایت و مهربانی توام بــا عطوفت مردم، یکی 
از بی بدیل ترین جلوه های فرمایش مقام معظم رهبری 
در پاسداشت حق الناس اســت. مردم به گردن ما حق 
دارند و چه حقی باالتر از اینکه توفیق خدمت به خود را 
برای توشه آخرت ما فراهم ساخته اند. انتظارات مردم 
از مســئوالن حقی است که باید با شــهامت، درایت و 
مجاهدت شبانه روزی در تحقق آن کوشید و هر آنچه در 
توان داشت، خاضعانه انجام داد...« به نظر می رسد این 
روزها تنها می توانیم خاطرات سخنان حضرت روح ا... را 
مرور  و آرزو کنیم مسئوالنمان یادشان نرود قرارشان با 
مردم چه بود. آرزو کنیم دغدغه های حضرت امام)ره( و 

رهبر انقالب را فراموش نکنند. 

نمایندگان استان هم شاکی هستند!
حاشیه های سفر وزیر کشور به اصفهان ادامه دارد؛

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:
ایجاد شهر زیبا؛ رسالت اصلی مدیریت شهری است

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان گفت: اجرای پروژه های عمرانی به منظور توسعه زیرساخت های شهری با 
محوریت ارتقای سطح کیفی آن، همچنین ایجاد بسترهای مناسب توسعه ای در سطح منطقه، از مولفه های 
ایجاد شهری زیبا و مدرن و رســالت اصلی مدیریت شهری است.»حســین امیری« اظهارکرد: تامین رفاه و 
آسایش شهروندان، جزو ضروری ترین اهداف شهرداری است، از این رو تالش مجموعه شهرداری بهره برداری 
از پروژه های در حال اجرا طبق برنامه زمان بندی پیش بینی شده است. وی با اشاره به پروژه بزرگ تجاری اداری 
و پارکینگ خان گفت: این پروژه در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و زیر بنای حدود ۲۲ هزار مترمربع 
تاکنون ۲0 درصد پیشرفت فیزیکی داشــته است. امیری  با اشــاره به احداث پل بتنی روی کانال مقداد اول 

خاطرنشان کرد: این پروژه به مساحت 1۵0 مترمربع تاکنون ۲0 درصد پیشرفت داشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان :
ناوگان اتوبوسرانی تا سال آینده هوشمند می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان  اظهارکرد: ظرف دو ماه آینده با جذب ســرمایه گذار بخش 
خصوصی، مراحل نصب سیستم هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی در اتوبوس های شهر آغاز می شود.

»علیرضا صلواتی« افزود: پیش بینی می شود تا ســال آینده طرح هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی تکمیل 
و در اختیار شهروندان قرار داده شــود در این صورت آنها می توانند با استفاده از تلفن های همراه هوشمند و 
تابلوهای LED که در ایستگاه ها نصب شده، زمان حضور اتوبوس را مطلع شوند. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان با بیان اینکه این سیستم موجب تنظیم مناسب سفرهای شهروندان خواهد شد، ادامه داد: 
درحال حاضر خط یک متروی اصفهان دارای سیستم هوشــمند و برنامه زمان بندی است که شهروندان به 

موجب آن می توانند با آگاهی قبلی و تنظیم زمان در ایستگاه مترو حاضر شوند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با حضور در 
ویژه برنامه ســی و یکمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوان در شبکه اصفهان، با 

بیان اینکه در ســال ۷۳ و بعد از اتمام 
جنگ با توجه به شــرایط موجود در 
اصفهان به دستور استاندار وقت، اتاق 
فکری به منظور ایجاد فضای شادی و 
نشاط در شهر اصفهان ایجاد شد، اظهار 
کرد: برگزاری جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان ونوجوانــان از 

دستاوردهای این اتاق فکر بود.
»فتح ا... معین« با بیان اینکه جشنواره 

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با هدف 
ایجاد شــادی و نشــاط، رونق اقتصادی زندگی 
شــهروندان و معرفی اصفهان به همــه جهان در 
دستور کار قرار گرفت، اضافه کرد: در سال ۷۳ این 
جشــنواره مصوبه هیئت وزیران را دریافت و این 
جشنواره به نام اصفهان و شهرداری اصفهان ثبت 
شد.  وی اضافه کرد: با حضور هیئتی از شهرداری 
و استانداری اصفهان جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوان در تقویم برنامه های یونسکو ثبت 
شد. معین با بیان اینکه ایجاد گذر فرهنگی چهارباغ 
و راه اندازی دو پردیس سینمایی برای سی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 
اقدامات جدید بود، ادامه داد: تعداد این پردیس ها 

در دوره بعد افزایش خواهد یافت.
معین بــا تاکید بــر اینکه جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان بر اســاس قوانین و 

مصوبات متعلق به شهر اصفهان است، تصریح کرد: 
اعتبار جشنواره ها به ثبات برگزاری آن در یک شهر 
است و در هیچ کجای دنیا جشــنواره ای را سراغ 

ندارید که هر سال یک جا برگزار شود.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
نسبت به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان در اصفهــان توجه ویژه دارد، 
اضافه کرد: تمهیدات الزم برای راه اندازی دبیرخانه 
دائمی این جشــنواره در اصفهان در دســتور کار 
قرار دارد. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
خصوص حمایت از تولید فیلم درجشنواره کودک 
اظهار کرد: در این دوره از جشنواره چهار فیلم بلند و 

۳1 فیلم کوتاه در اصفهان تولید شده است.

رییس شورای اسالمی شهر:

 دبیرخانه دائمی جشنواره کودک 
در اصفهان راه اندازی می شود

رییس مرکــز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه 
باشگاه مشاوران محل مطمئنی برای آغاز فعالیت 

کارآفرینان است،  از اول مهر ۹۵ باشگاه مشاوران 
در اتاق بازرگانی اصفهان با بهره مندی از مشاوران 
کســب و کار، مالیاتی و بازاریابی راه اندازی شده 
و نخستین سه شــنبه هر ماه از ساعت 1۶ عصر با 
حضور 40 مشــاور خوب به کارآفرینان و طراحان 

کسب و کار مشاوره رایگان می دهند.
»کــوروش خســروی« افــزود: معــروف ترین 
سرمایه گذاران خطرپذیر تهران و برخی از شهرهای 

خارج کشور، اصفهانی هستند.
وی ادامه داد: در شــورای پنجم برنامه ریزی شده 
تا آموزش های مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر 
را در اصفهان از  مهرماه بــه فعاالن اقتصادی ارائه 
کنیم. رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 

اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه تالطم های به 
وجود آمده در بازار بسیاری از ســرمایه گذاران را 
نگران از ســرمایه گذاری کرده است، گفت: یکی 
از بهتریــن گزینه ها برای ســرمایه 
گذاری  شــرکت های دانــش بنیان 
واستارت آپ هاســت.وی افزود: اگر 
تکنولــوژی و فنــاوری مدیریــت 
صندوق های خطرپذیر وارد اصفهان 
شــود، اصفهانی ها گوی سبقت را از 
همه جای ایــران و حتی منطقه می 
برند و اصفهــان را به یک مرکز بزرگ 
ســرمایه گذاری خطرپذیر در منطقه 
غرب آسیا تبدیل خواهند کرد.خسروی گفت:  اینکه 
اصفهان قطب سنگ کشور، تولید شیر در کشور و 
بزرگ ترین صنعت طالســازی کشور است، برای 
این  است که وقتی در جایی، صنعت موفقی شکل 
بگیرد ســرمایه گذاران اقتصادی آن قدر با هوش 
هستند که ورود پیدا کرده و در آن صنعت سرمایه 
گذاری می کنند. وی با بیان اینکه نخستین صندوق 
خطرپذیر باید در اصفهان راه اندازی و باعث رونق 
اقتصادی شود، اظهارکرد: سرمایه گذاران خطرپذیر 
برای سرمایه گذاری باید بر روی یک تیم کارآفرین 
به چند نکته از جمله ارزیابی تیم کارآفرین، توجه به 
بازار داخلی و خارجی کسب و کار و انتخاب بهترین 

مدل کسب و کار به طور همزمان توجه می کنند.

رییس مطالعات و پژوهش های شورای شهر:

 اصفهان مرکز بزرگ سرمایه گذاری خطرپذیر
 منطقه غرب آسیا می شود
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امام رضا علیه السالم:
پیوند خويشاوندى را برقرار كنید گرچه با جرعه 

آبى باشد، و بهترين پیوند خويشاوندى، خوددارى 
از آزار خويشاوندان است.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

وب گردی

مردم ایتالیا از جمله مردمانی هستند که برخی اعتقادات خرافی 
در بین آنها رواج دارد که در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم.

17، عدد بدشانسی:آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا برخی 
هتل های ایتالیا طبقه ای با شماره  17 ندارند؟ بله درست حدس 
زده اید. مردم ایتالیا عدد هفده را عدد بدشانسی می دانند. داستان 
این بدشانسی عدد هفده، به زمان رم باستان بازمی گردد. عدد هفده 
به رومی »XVII« نوشته می شود که معنای آن به التین، »زندگی 
من تمام است« می شود. به همین دلیل این عدد را به مرگ ربط 
می دهند و روی برخی سنگ قبرهای قدیمی آن را حک کرده اند.

قرار دادن کاله روی تختخواب: قرار دادن کاله روی تختخواب، 
یکی از مواردی است که در ایتالیا بدشــگون تلقی می شود. آنها 

اعتقاد دارند این کار نشانگر سوگواری و مرگ است. 
نفر سیزدهم، سر میز غذا جایی ندارد:اگر خود را کنار میز 
شــام دیدی که دوازده نفر غیر از تو در آنجا حضــور دارند، بدان 
که بدشانس هستی! ایتالیایی ها بر این باورند که در آخرین شام 

مسیح، سیزده نفر بر سر میز شام، حضور داشته اند.
اگر مجرد هســتی، از جارو حذر کن:به باور ایتالیایی ها اگر 
جارو به پای یک فرد مجرد اصابت کند، او هرگز در زندگی خود، 

ازدواج نخواهد کرد!
از گربه  سیاهی که عبور می کند، بپرهیز:ایتالیایی ها می گویند 
اگر یک گربه  سیاه دیدی که از جایی عبور می کند تو از آن مسیر 
عبور نکن، زیرا بدشانسی می آورد! آنها گربه  سیاه را نماد جادو و 

شیطان می دانند.
خوردن عدس در شب سال نو:یکی از رسوم ایتالیایی ها خوردن 
عدس در شب سال نو اســت. این کار حتما باید بعد از ساعت 12 
انجام شود. آنها بر این باورند که چون عدس به سکه شبیه است، 

برای آنها خوش شانسی و پول به ارمغان می آورد.
نقل مکان به خانه  جدید و مبارزه با ارواح خبیث:برخی مردم 
ایتالیا بر این باورند، برای نقل مکان به یک خانه  جدید، به ویژه در 
مورد زوج های جوان، باید آن خانــه را از وجود ارواح خبیث پاک 
کرد. آنها برای این کار در گوشه و کنار خانه   جدید نمک می پاشند.

عجیب ترین خرافات در کشور ایتالیا

عکس روز

دوخط کتاب

نیســت تو چیــزی بــه خاطر 
داشــته باشــی؛اگر کسی، 
حتی یک نفر،نــام تو را به یاد 
داشته باشــد و آن را با عشق 
تکرار کند، یعنی تو در این 

دنیا حضور داری«.

»عشق هرگز 
فراموش نمی کند«
سالی هپ ورت

تا امروز هرگز نتوانسته ام 
جــواب ایــن ســوال مــادرم 
روزهــای  او  بدهــم.  را 
آخر عمــرش از من پرســید 
:»اگر دیگــر چیزی بــه یاد 
نیاورم،می توانم بگویم که 
در این دنیا حضــور دارم؟« 
ســوالش همیشــه بــا مــن 
ماند...کاش امروز اینجا بود 
و بــه او می گفتــم: »مهم 

»کالکا اسکول« مرد 22 ساله اهل کلمبیا که به عنوان طراح خالکوبی در 
کشورش مشهور اســت، هزاران دالر خرج عمل های زیبایی کرد تا چهره 
اش شبیه اسکلت شود. او می گوید از دوران کودکی عاشق اسکلت و صورت 
انسان بوده اســت؛ بنابراین اول قســمت پایین بینی اش را برید، چرا که 
اسکلت ها بینی ندارند! در ادامه او گوش هایش را هم برید و پس از تقسیم 
زبانش، تمام صورتش را با خالکوبی به رنگ خاکســتری در آورد. او حتی 
سفیدی چشــمانش را همرنگ و دندان های بزرگی را در فکش جاسازی 

کرده است.

مردی با چهره ای شبیه اسکلت

روستای تاریخی در هلند وجود دارد که به دلیل احاطه شدن در کانال های 
آبی، تردد خودرو در آن امکان ندارد. بر اساس گزارشات به عمل آمده این 
روستای سبز رنگ یکی از زیباترین روستاهای جهان بوده که ساکنین آن 
به دلیل شکل محیطی روستا قادر به اســتفاده از خودرو نیستند، بنابراین 
ساکنان این منطقه تنها با استفاده از قایق های کوچک می توانند از طریق 
کانال های آبی تردد کنند.گفتنی است که این روستای زیبا در منطقه »اوفر 
جیسل« هلند قرار داشته و از حیث خاص بودن ظاهر و محیط همواره مورد 

استقبال گردشگران زیادی قرار گرفته است.

شهری که ورود اتومبیل ها به آن ممنوع است

مقامات مصر اعالم کردند که باستان شناســان اخیرا روستایی در »دلتای نیل« 
کشف کرده اند که قدیمی ترین روستایی است که تاکنون کشف شده است. قدمت 
این روستا به پیش از حکومت سلســه فراعنه در مصر می رسد.به گفته وزیر آثار 
باستانی دولت مصر، این روستا در 140 کیلومتری شمال قاهره، پایتخت مصر، 
قرار دارد. »فدریک گیو« سرپرست کاوشگران گفته است اعضای تیم او انبارهایی 
حاوی استخوان جانوران و غذا در این روستا کشف کرده اند که حاکی از سکونت 

انسان ها در این منطقه در 5 هزار پیش از میالد مسیح است.

 کشف قدیمی ترین روستای جهان در مصر

معماری عجیب 
خانه موسیقی در 

مجارستان
»سو فوجیمتو« یک معمار 
ژاپنی اســت که طراحی 
خانه موسیقی مجارستان 
را در مجموعــه پارک 
مجارستان بر عهده داشته 
است. این ســاختمان با 
معماری عجیب خود قرار 
است محلی برای برگزاری 
موسیقی،  کنسرت های 
کالس های آموزشــی و 
نمایشگاه های  برگزاری 

هنری باشد.

معاون وزیر راه وشهرسازی در آیین افتتاحیه پروژه های عمرانی شهر جدید فوالدشهر:

من به آینده فوالدشهر امیدوارم

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرجدید فوالدشــهر در آییــن بهــره بــرداری ازپــروژه هــای 
آموزشی،فرهنگی،مذهبی،ورزشی و خدماتی شــرکت عمران گفت: من از سال 95 افتخار مدیریت عمران 
فوالدشهر را دارم؛ تا سال 95 در هر دوسال سه مدرسه در فوالدشهر ساخته می شد؛ اما از سال  95 تاکنون ما 
همزمان آگهی 6 مدرسه را به مناقصه گذاشتیم  واکنون 5 مدرسه که از لحاظ کیفیت،فضای بازی وموقعیت 

قرار گیری مناسب هستند به بهره برداری رسیدند. 
 حمیدرضاشیروانی افزود: مدرســه 12 کالســه مهردانش در محله فرهنگ پنج با عرصه 2547مترمربع و 
زیربنای 1261مترمربع و مدرسه 12کالســه نام آوران در محله فرهنگ شــش با عرصه 2472مترمربع و 
زیربنای 1261مترمربع ، مدرســه 12کالسه والیت در شــرق مرکز برزن فرهنگ با عرصه 5166 مترمربع 
وزیربنای 1261مترمربع و همچنین دو مدرسه عدالت  و رسالت در مرکز برزن ایثار مسکن مهر به ترتیب با 
عرصه 5322مترمربع و زیربنای 2171مترمربع و با عرصه 6181مترمربع و زیربنای 2172مترمربع در هفته 

دولت به بهره برداری رسیدند.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر مجموع اعتبارات این مدارس را 94میلیارد ریال عنوان کرد.

شــیروانی ادامه داد:زمین های ورزشــی روباز ایثار1 باعرصه 2500مترمربع و زمین ورزشی روباز در محله 
ایثار 2 با مســاحت عرصه 2431/26 مترمربع در این هفته به بهره برداری رسیدند.همچنین اتمام مرحله 

اول قراردادپیاده روسازی در محالت فرهنگ 6،5،4 با اعتبار 25 میلیاردریال در این هفته صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر توضیح داد:مسجدالشهدا محله ب7 )استادشهریار( با مساحت 1720 
مترمربع و مساحت اعیان 850 مترمربع و پایگاه بسیج مسجد محله ب7 )استاد شهریار( با مساحت عرصه 

200مترمربع و مساحت اعیان 189/4مترمربع نیز از اقدامات شــرکت عمران بود که به حول و قوه الهی در 
هفته دولت بهره برداری شدند.

در ادامه معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید کشــور گفت:خداوند را 
سپاسگزاریم که فرصتی را در اختیارما قرارداد که بتوانیم منشأ خدمت و انجام وظیفه باشیم.

حبیب اله طاهرخانی با بیان اینکه مدارس زمینه ای برای شکل دادن شخصیت فرزندان مان هستند و نسل 
آینده را تربیت می کنند و چرخ اقتصادی کشور  به دست این نسل خواهد افتاد، توضیح داد:واحدهای آموزشی 

از کمبود های اصلی فوالدشهر بود که خدا را شکر  5 واحد آموزشی در هفته دولت به بهره برداری رسید .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 31 هزار واحد مسکونی در مسکن مهرفوالدشهر ساخته شده می توان پیش 
بینی کرد که در آینده با شــهری 100 هزار نفری روبه رو خواهیم بود که نیاز بــه امکانات دارد و هم اکنون 
کمبودهایی داردکه ناگزیر هستیم به بخش خصوصی مراجعه کنیم؛ چراکه اعتبارات و منابع بخش عمومی 

پاسخگو نیست.
  ما در سال گذشته در مجموعه شهرهای جدید سیاستی را شروع کردیم و امسال نیز آن را ادامه می دهیم 
بدین صورت که تعداد زیادی از مراکز محالت را به بخش خصوصی واگذار می کنیم و امیدواریم تا سال آینده 

بیشتر مراکز محالت و مراکز برزن های فوالدشهر به این بخش واگذار شده باشد. 
 طاهرخانی افزود: پروژه های انتفاعی و غیرانتفاعی را تفکیک  کرده و بخش های انتفاعی را در اختیار سرمایه 
گذار قرار می دهیم که بتواند ارزش افزوده   الزم را با توجه به سرمایه ای که وارد می کنند در اختیار قرار دهند 

و بخش های غیرانتفاعی در اختیار دستگاه های خدمت رسان قرار دارند.                     

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید کشــور تصریح کرد:هدف مــا ایجاد حداکثر 
اســتانداردهای الزم برای خدمات زیربنایی و روبنایی ،مراکز فرهنگی، ورزشــی و ... اســت و من به آینده 

فوالدشهر امیدوار هستم.
علی مقدس زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت:مدارسی که توسط شرکت عمران 

فوالدشهر ساخته شده از ویژگی های خاصی   برخوردار بوده و از استاندارهای الزم بهره مند هستند.
مقدس زاده ادامه داد:مدارس،مبانی توســعه نرم افزاری جامعه را تشــکیل می دهند و من از اینکه مدارس 

منطبق با زمان بندی بهره برداری شدند ،خوشحال هستم.     
مهدی صفرخانلو، فرماندار لنجان هم ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت:هدف دشمنان تضعیف این کشور 
است که مردم همیشه در صحنه بوده و نشان دادند دشمن به این هدف نخواهد رسید. وی ادامه داد:مسئوالن 

برای رضای خدا کار کنند و رضای خداوند همان خدمت به مردم است.
سیدضیاء موسوی، رییس آموزش و پرورش فوالدشهر ضمن تشکر از مجموعه شرکت عمران فوالدشهر بیان 
کرد:ما معنی افتتاح یک مدرسه را با تمام وجود درک می کنیم و می دانیم که یک شیفت بودن مدارس چقدر 
در کیفیت آموزشی تاثیرگذار است و شرکت عمران به تمام قول هایی که به آموزش و پرورش داد عمل کرده 
است و با توجه به رشد دانش آموزان هم اکنون 5 هزار دانش آموز با 14 واحد آموزشی در مسکن مهر داریم  و 
این آمار قابل توجهی است. وی ادامه داد: از مسئوالن مربوطه درخواست می کنیم  که با توجه به رشد دانش 
آموزان فوالدشهر مخصوصا مناطق جدید این شهر، به آموزش و پرورش   نگاه ویژه ای داشته باشند و اگر این 

روند ادامه پیدا کند با بحران مواجه خواهیم شد.  
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