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  نامهربانی قیمت ها در آستانه مهر  
مشکالتنورسیدهبازارلوازمالتحریر؛ازعرضهدرمدارستاگرانفروشیزنجیرهایها
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عضوشورایسیاستگذاریجشنوارهفیلمکودکونوجواناصفهانباانتقادازعدمتبلیغاتشادپیماییدرجریانجشنواره،
متولیانجشنوارهدراصفهانرا»ترسو«و»محافظهکار«خطابکرد؛

اصولگرایان »نترس تر« هستند!

کشف ۱۵۰۰ میلیارد ریال پرونده جرایم اقتصادی

فرماندهانتظامیاستاناصفهانخبرداد:
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هر کیلو پسته به ۱6۰ هزار تومان رسید!
عضوهیئترییسهاتحادیهآجیلوخشکباراصفهان:
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اجرای رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج 
سپاهیان حضرت محمد)ص( در 2۱ شهریور

فرماندهناحیهمقاومتبسیجامامصادق)ع(خبرداد:

فیلم سینمایی تنگه ابوقریب
سینما فلسطین اصفهان

روز جهانی پیشگیری از 
خودکشی؛

امروز سعی کنیم خودمونو بیشتر 
دوست داشته باشیم  و به دلیل 
وجودمون در جهان فکر کنیم.

   فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه دریایی نوشهر:  

ملت ایران بدون هیچ پنهان کاری درمقابل استکبار می ایستد
حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا صبح  دیروز در شانزدهمین مراسم مشترک 

دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، لباس ارتش را لباســی مبارک و افتخارآفرین نامیدند و با اشاره به سیاست های 

شرارت بار استکبار برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی در منطقه، تاکید کردند: جمهوری 
اسالمی و ملت ایران با ایستادگی در مقابل آمریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم 

و تشــر زورگویان نترســد و به توانایی های خود اعتماد و اتکا کنــد، ابرقدرت ها را به 
عقب نشینی و شکست می کشاند...

صفحه   2
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فرا رسیدن ایام سوگواری آقا اباعبدا... الحسین)ع( و 
یاران باوفایش تسلیت باد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهرابریشم

گالری نگرش
رنگ در عکاسی خیابانی
16 الی 22 شهریورماه
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حضرت آیت ا... خامنــه ای ، فرمانده 
معظم کل قوا صبح  دیروز در شــانزدهمین 
مراسم مشــترک دانش آموختگی و تحلیف 
دانشــجویان دانشــگاه های افسری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، لباس ارتش را لباسی 
مبارک و افتخارآفرین نامیدند و با اشــاره به 
سیاست های شرارت بار استکبار برای ایجاد 
ناامنی و بی ثباتی در منطقــه، تاکید کردند: 
جمهوری اسالمی و ملت ایران با ایستادگی در 
مقابل آمریکا ثابت کرده است اگر ملتی از اخم و 
تشر زورگویان نترســد و به توانایی های خود 
اعتماد و اتکا کند، ابرقدرت ها را به عقب نشینی 

و شکست می کشاند.
در ابتدای این مراسم که در دانشگاه علوم دریایی امام 
خمینی)ره( در نوشهر برگزار شــد، حضرت آیت ا...

خامنه ای با حضور بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت 
فاتحه، به شهیدان سرافراز انقالب و دفاع مقدس ادای 

احترام کردند.
رهبر معظم انقالب ســپس از یگان های مستقر در 
میدان ســان دیدند. فرمانده کل قوا در این مراسم، 
حضور هزاران جوان رشید و مومن در دانشگاه های 
ارتش را موجب امیدواری بیشتر هر انسان خردمند 
به آینده  ایران خواندند و افزودند: بار ســنگین آینده  
روشن میهن عزیزمان بر دوش جوانان است و جوانان 
غیور ارتشــی، یکی از بخش های مهم و حساس این 

مسئولیت را بر عهده دارند.
ایشــان ملت ایران را پرچم دار آزادگــی و عدالت در 
جهان برشمردند و افزودند: نیروهای مسلح از چنین 
ملتی و چنین کشــوری دفاع می کنند که باید این 
افتخار بزرگ را با همه  وجــود و با انگیزه های عمیق 

دینی و ملی ادامه دهند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مردمان بسیاری که در 
کشورهای مختلف دوستدار عدالت هستند؛ اما راهی 
برای ابراز عدالت خواهی و آزادی از چنگ اســتکبار 
ندارند، افزودند: در چنین دنیایی، جمهوری اسالمی 
و ملت ایران با زبان رســا و بدون هیچ پنهان کاری، 
ایســتادگی خود را در مقابل ظلم و اســتکبار ابراز 
می کند و همین مسئله علت اصلی دشمنی ظالمان 

جهانی با ملت بزرگ ایران است.

حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به ناامنی و بی ثباتی 
در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه  غرب آسیا، 
افزودند: اســتکبار و در رأس آن آمریــکای ظالم و 
ستمگر، منافع خود را در گرو ایجاد جنگ های خانگی، 
افزایش و توســعه  فجیع فعالیت های تروریستی و 
درگیری های منطقه ای می بینند و متاسفانه برخی 

کشورهای منطقه به آنها کمک می کنند.
رهبر انقالب اســالمی جلوگیری از سر بلند کردن 
یک قدرت اسالمی در منطقه را هدف آمریکا و رژیم 
صهیونیستی خواندند و افزودند: آنها می دانند که پیام 
جذاب اسالم، دفاع از مستضعفین و محرومین است، 
بنابراین از شکل گیری قدرتی بر مبنای اسالم بیمناک 
هستند.حضرت آیت ا... خامنه ای ایستادگی مقتدرانه  
جمهوری اسالمی در مقابل استکبار را موجب شکست 
عمده  اهداف ظالمان جهانی در منطقه برشمردند و 
خاطرنشان کردند: تحلیلگران سیاسی و هوشمندان 
عالَم از اینکه ایران با اتکا به خداوند و تکیه بر قدرت 
ملی، قدرت های جهانی را در منطقه ناکام گذاشــته 
است، شگفت زده اند و به این واقعیت اذعان می کنند.

رهبر انقــالب اســالمی، تهدیــد و اخم و تشــر و 
قدرت نمایــی در حــرف و ســخن را روش عمده  
قدرت های ستمگر برای ترســاندن ملت ها خواندند 
و تاکید کردنــد: اگر ملتی از این روش ها نهراســید 

و با شــجاعت و اعتماد و اطمینان بــه توانایی های 
خود در راه حق و عدالت حرکت کــرد، ابرقدرت ها 
را وادار به عقب نشــینی و شکســت می کند. ایشان 
جمهوری اســالمی را نمونه ای روشن از این واقعیت 
دانستند و خاطرنشــان کردند: ۴۰ سال است ایران 
آماج خرابکاری های آمریکا و همدستانش قرار دارد؛ 
اما اکنون از نهالی کوچک به درختی برومند و پرثمر 
تبدیل شــده و با وجود اکراه شدید و اقدامات فراوان 
مستکبران، دل های ملت ها را به پیام انقالب جذب 
و جلب کــرده و توطئه های آمریــکا را در منطقه به 

شکست کشانده است.
رهبر انقالب اســالمی، ســوریه، عــراق و لبنان را 
نمونه هایی از شکست توطئه های آمریکا در منطقه 
خواندند و افزودند: اینها نشانه هایی از قدرت پروردگار 
و صدق وعده های الهی اســت کــه می فرماید اگر 
خدا را یاری کنید، خدا شــما را نصــرت می دهد و 
ثابت قدم می دارد. فرمانده کل قوا در بخش دیگری از 
سخنان شان، نیروهای مسلح را به افزایش روزافزون 
ابتکارات، آمادگی ها و توانایی ها در میدان های علمی، 
ســازمانی، رزمی و پیشــرفت های گوناگون توصیه 
کردند و افزودند: بر اســاس آیه  شریفه  قرآن، هرچه 
می توانید بر قــدرت خود بیفزایید که اقتدار شــما 

دشمن را می ترساند و به عقب نشینی وا می دارد.

ایشــان در بخش دیگری از سخنان شان همه  مردم 
به ویژه جوانان را به مراقبت و جلوگیری از تاثیرگذاری 
وسوسه های دشمن در فضای عمومی زندگی توصیه 
کردند و افزودند: اجازه ندهید نفوذ دشمن در صفوف 

یکپارچه  جوانان مومن اختالل ایجاد کند.
رهبر انقالب تالش های دشمنان در فضای مجازی و 
دیگر عرصه ها را مایوسانه خواندند و افزودند: با وجود 
این، دشمن به شدت در زمینه های مختلف فعال است 
که باید با هوشــیاری، وحدت و تکیه بر خداوند، در 
مقابل او ایستاد. در این مراسم، امیر دریادار حبیب ا... 
سیاری معاون هماهنگ کننده  ارتش، به پاس خدمات 
شایســته و صیانت از مرزهای آبی کشــور در مدت 
تصدی فرماندهی نیــروی دریایی ارتش، به دریافت 
نشــان درجه یک فتح از دســت فرمانده معظم کل 
قوا مفتخر شد. در این مراسم، فرماندهان، استادان و 
دانش آموختگان نمونه ی ارتش، جوایز خود را از دست 
فرمانده معظم کل قوا دریافــت کردند و نمایندگان 
دانشجویان و دانش آموختگان نیز درجه و سردوشی 
دریافت کردند.سپس گوشه هایی از آمادگی عملیاتی 
دانشجویان ارتش به نمایش درآمد و یگان های حاضر 

در میدان از مقابل فرمانده کل قوا رژه رفتند.
همچنین در این مراســم امیر سرلشــکر موسوی، 
فرمانده کل ارتش ضمن خیرمقدم، تاکید کرد: ارتش 
جمهوری اسالمی، همراه و هم افزا با دیگر نیروهای 
مسلح، در خط مقدم دفاع از عزت و شرافت ملت ایران 
قرار دارد.ناخدا یکم کریم مصدری، فرمانده دانشگاه 
علوم دریایــی امام خمینی)ره( نیــز از فعالیت های 

دانشگاه های افسری ارتش گزارشی ارائه داد.
آخرین مرحله از شــانزدهمین مراســم مشــترک 
دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه های 
افسری ارتش به تمرین دریایی دانشجویی در حضور 
فرمانده کل قوا اختصاص داشت. در این تمرین هشت 
مرحله ای در ساحل نوشــهر، دانشجویان سال های 
دوم، سوم و چهارم گوشه هایی از آمادگی های خود را 

به نمایش گذاشتند.
فرمانده کل قوا نیز با تقدیر و آرزوی توفیق بیشــتر 
برای نیروهای مسلح ایران، تاکید کردند: شما قادرید 
دریاهای اطراف ایــراِن عزیز ما را با هوشــمندی و 

شجاعت به امنیت کامل برسانید.

کاهش چشمگیر محبوبیت 
»اردوغان«

یک نظر ســنجی جدید در ترکیه نشان می دهد 
که محبوبیت »رجــب طیب اردوغــان« رییس 
جمهور ترکیه به دلیل بحران اقتصادی در کشور 
در پی کاهش بی سابقه ارزش لیر ترکیه به شکل 

چشمگیری کاهش یافته است.
موسسه پژوهشــی»متروپل« در حساب خود در 
توئیتر نوشت که یک نظر سنجی که ماه پیش تحت 
عنوان»ارزیابی ترکیه در ماه آگوست« انجام داده 
است نشــان می دهد که حمایت شهروندان ترک 
از اردوغان به ۴۴/5 درصد کاهش یافته است.این 
موسســه تاکید کرد که ۴6/7درصد از کسانی که 
در نظر سنجی شــرکت کردند، گفتند که از نتایج 
عملکرد اردوغان حمایت نمی کنند این درحالی 

است که 8/8 درصد جواب مشخصی ندادند.

 رد پای عربستان 
در ناآرامی های اخیر بصره

»العهد« اعالم کرد به یک سری فایل صوتی دست 
پیدا کرده که نشان می دهد عربستان سعودی در 

ناآرامی های اخیر بصره دست داشته است.
براساس این فایل ها، سرویس جاسوسی عربستان 
اقدام به جذب افرادی در عربســتان کرده است تا 
در مواقع حساس از آنها استفاده کند. این فایل ها 
همچنین نشــان می دهد عربستان سعودی برای 
افرادی که از داخل عراق با این کشــور همکاری و 
خواسته های آن را اجرا می کنند پول و هدایایی در 

نظر گرفته است.

»خط و نشان« فرمانده نظامی 
معروف لیبی برای الجزایر

به دنبال ورود نیروهای نظامــی الجزایر به لیبی،  
فرمانده نیروهای موســوم به »ارتش ملی لیبی« 
این کشــور را به جنگ تهدید کرد. خلیفه حفتر، 
فرمانده نیروهای موســوم به »ارتش ملی لیبی« 
گفت، الجزایر از اوضاع امنیتی لیبی سوءاستفاده 
می کند و نیروهای ارتش این کشور به خاک لیبی 
وارد شده اند. او الجزایر را به جنگ تهدید کرد. حفتر 
در میان جمعی از حامیان خود در شرق لیبی گفت، 
به مقامات الجزایر اطالع داده که قدرت انتقال جنگ 
به مرزهای این کشور را دارد و مقامات الجزایر هم 
عذرخواهی کرده و اعالم کرده اند، ورود نیروهای 
ارتش این کشور به لیبی اقدامی برنامه ریزی شده 
و با دستور مقامات ارشد نبوده و این مسئله ظرف 

یک هفته حل خواهد شد.

 نکته جالب 
در مراسم رژه نظامی کره شمالی

کره شــمالی روز گذشــته رژه نظامی خود را به 
مناسبت هفتادمین ســالگرد تاسیس جمهوری 
خلق دموکراتیــک کره آغاز کرد. در این مراســم 
خبری از موشک های بالســتیک نبود. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، در این رژه نظامی موشک های 
بالستیک بین قاره ای به نمایش گذاشته نشده است. 
خبرگزاری »کیودو«ی ژاپن نیــز اعالم کرد کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی، در این رژه نظامی 

سخنرانی نکرد.

پیشنهاد »مرکل« برای حل 
بحران نام در مقدونیه

صدر اعظم آلمان پــس از دیدار با نخســت وزیر 
مقدونیه با توجه به اختالف نظرهای موجود بر سر 
نام گذاری مقدونیه، خواستار برگزاری رفراندوم در 
این باره شد. »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان پس 
از دیدار با »زوران زائف« نخست وزیر مقدونیه در 
اسکوپیه با حضور در یک نشســت خبری اظهار 
داشت: شهروندان مقدونیه باید با مغتنم دانستن 
»فرصت تاریخی« در رفراندوم تغییر نام کشورشان 

حضور فعال داشته باشند.

ملتایرانبدونهیچپنهانکاریدرمقابلاستکبارمیایستد

 تغییرات گسترده
 در شورای شهر بابل

فرماندار بابل با اشاره به اســتعفای ۴ تن از 
اعضای شــورای شــهر بابل، گفت: ترکیب 

اعضای شورای شهر بابل تغییر یافت.
»قربانعلــی ولی زاده بورا« اظهار داشــت: با 
ترکیب چهار عضو جدید شورای شهر بابل، 
نخستین جلسه شورای شهر با ترکیب جدید 
با حضور فرماندار و اعضای شورای تامین در 

فرمانداری ویژه بابل برگزار می شود.
وی افزود: چهار نفر از اعضای بازداشت شده 
استعفا و یک عضو شورا حاضر به استعفا نشد.

 پیام تبریک روحانی 
به »امامعلی«

رییس جمهور در پیامی فرا رسیدن سالگرد 
استقالل جمهوری تاجیکستان را به دولت و 
ملت این کشور تبریک گفت. حجت االسالم 
حسن روحانی در پیامی با تبریک فرا رسیدن 
سالگرد اســتقالل جمهوری تاجیکستان به 
دولت و ملت این کشور، اظهارداشت: اطمینان 
دارم که در پرتو مساعی مشترک، مناسبات 
فی مابین در جهت تامین منافع دو کشــور 
و تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای توســعه و 

تقویت خواهد یافت.

بحرین مدعی شد؛
 بازداشت 14 ایرانی 

با گذرنامه جعلی
وزارت کشــور رژیــم بحریــن در پایــگاه 
اطالع رســانی خود مدعی شده است که 1۴ 
ایرانــی را که با گذرنامه آســیایی جعلی و با 
اسامی غیرواقعی وارد شده بودند، بازداشت 
کرده است. وزارت کشــور بحرین همچنین 
اعالم کرد کســانی که افراد دســتگیر شده 
نزد آنهــا بودند، احضار شــده اند.این وزارت 
به جزئیات بیشــتری درباره این ادعای خود 

اشاره نکرده است.

 تقاضای پناهندگی 
در بوسنی، 100 برابر شد

تارنمای روزنامه بوسنیایی »سارایوو تایمز« 
خبر داده اســت تاکنون بیش از یک هزار و 
6۰۰ ایرانی از بوســنی و هرزگوین تقاضای 
پناهندگی کرده انــد. این آمــار 1۰۰ برابر 
مجموع درخواست های مشابه در سال 2۰17 
است. »سارایوو تایمز« با اشاره به توافق لغو 
روادید سال گذشته میان ایران و صربستان 
نوشــت که ایرانیان به عنوان گردشگر وارد 
صربســتان شــده و به صورت مهاجر وارد 
بوسنی می شوند. به گفته وزارت امور خارجه 
بوسنی، در سال 2۰17 در مجموع 16 ایرانی 
درخواســت پناهندگــی داده بودند.گفتنی 
است مقامات رسمی در ایران این خبر را تایید 

یا رد نکرده اند.

تف به غیرت سلبریتی ها!
در حالی که ســخنگوی وزرات امور خارجه 
کشــورمان گفت کــه در حال بررســی و 
پیگیری خبر حملــه به قایــق ماهیگیری 
ایرانی هســتیم و به محــض دریافت اخبار 
صحیح و قابل اتکا واکنش مقتضی خواهیم 
داشت، »محمدصادق کوشکی«، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران در توییتر درباره حمله 
پلیس امارات به هموطنان ماهیگیر نوشت: 
»اگر سال گذشــته جواب حمله سعودی ها 
به ماهیگیران بوشــهری را داده بودیم، این 
روزها شاهد حمله نظامیان پفکی اماراتی به 
هموطنان ماهیگیرمان نبودیم! تف به غیرت 
ســلبریتی هایی که در برابر حمله نظامیان 
اماراتی بــه ماهیگیران کشــورمان خفقان 

گرفتند!«

پروانه سلحشوری
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

محسن هاشمی رفســنجانی، رییس شورای شهر 
تهران اظهار کــرد: حوصله تاریخــی جامعه ایرانی 
نیز ظرفیتــی دارد و پرداختن به بروکراســی های 
بی ثمر، فرافکنی مســئولیت ها، رانت سازی و رانت 
خــواری و دعواهای جناحی و هــر اقدامی که مانع 
خدمت به مردم شــود، موجب ســرریز شدن صبر 
جامعه خواهد شد؛ البته انتظار ما از اصحاب رسانه و 
فعاالن مجازی آن است که انعکاس مشکالت واقعی 
مردم، تحت الشعاع تحریم های ســازماندهی شده 
و فضاسازی های سیاســی و غیرواقعی قرار نگیرد تا 
شاهد شنیده شــدن صدای واقعی مردم در فضای 
افکار عمومی باشیم. هاشمی رفسنجانی با اشاره به 
اینکه امروزه و در شــرایطی که نوسانات ارزش پول 
ملی و وضعیت نامناســب اقتصادی ملی، فشار قابل 
توجهی را به بدنه جامعه به خصوص اقشار پایین تر 
از متوسط وارد می کند، گفت: اظهارنظرهای تنش زا 
یا سناریو های غیرواقعی برای تحت تاثیر قرار دادن 
افکار عمومــی ضربه دیگری بــرای متزلزل کردن 

باقی مانده اعتماد عمومی در جامعه تلقی می شود. 

دعواهای جناحی موجب 
سرریز صبر جامعه  می شود

رییس شورای شهر تهران:

کافه سیاست

فضای مجازی

عکس  روز 

بازگشت آرامش به »بصره«
ملتایرانبدونهیچپنهانکاریدرمقابلاستکبارمیایستد

پیشنهاد سردبیر:

پروانه سلحشــوری ،عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس با اشاره به راه افتادن کمپین سانسورچی 
گفت: سانسور یعنی موضوعی که وجود داشته 
است و بعد آن را حذف کرده اند، صدا و سیمای 
ما اصال چیزی را نمی آورد کــه بخواهد آن را 
حذف کند. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه 
داد: این سازمان از اساس یکسری سیاست های 
کلی برای خودش تعریف کرده است و برمبنای 
آن سیاســت ها پیش می رود؛ البته دربرخی 
موارد می خواســتند بر مبنــای نیاز مخاطب 
پیش بروند؛ اما این بار دست به سانسور یا کال 
حذف برنامه زدند . وی اظهار داشــت:حتی در 
برخی موارد شاهد حذف و سانسور صحبت ها 
و سخنرانی های نمایندگان مجلس درصحن 
مجلس هنگام پخش ازصداوسیما هستیم و این 
رسانه به صورت سلیقه ای صحبت های برخی از 

نمایندگان پخش می کند .

 صدا و سیما 
سلیقه ای عمل می کند

حسن بهشتی پور
کارشناس مسائل بین الملل:

جانشــین قرارگاه ثارا...ســپاه با بیان اینکه قدرت 
شاه پوشالی بود و مردم به هیچ وجه با این خبیثی 
که خود را ســردمدار مملکت می دانست، دل شان 
صاف نشــد، تصریح کرد: جوانان بدانند که آنقدر 
ملت ایران را تحقیر می کردند که غذای میهمانان 
جشن های 25۰۰ ساله را از فرانسه با هواپیما آوردند 
و می گفتند ملت ایران نمی تواند غذایی در شــأن 

میهمانان تهیه کند.
سردار محمد کوثری اظهار داشت:حضرت امام)ره( 
در سال ۴2 به شاه نصیحت کرد که از اربابان خود 
دســت بردار و با مردم بــاش؛ اما کســی که نوکر 
باشد چشــم به دهان اربابان خود دارد چراکه آنها 
 بودند که او را در ســال 1٣٣2 مجددا بر ســر کار 

آوردند.
جانشین قرارگاه ثارا...ســپاه در پایان با بیان اینکه 
دشمنی که دارد جنگ روانی را برای ایجاد نا امیدی 
دنبال می کند قطعا بداند شکســت خواهد خورد، 
گفت: آمریکایی ها در هرجایی با ما مواجه شــدند 

شکست خوردند.

 دل مردم هیچ  وقت 
با شاه صاف نشد

جانشین قرارگاه ثارا... سپاه:

یک کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: 
جلسه شــورای امنیت و طرح مسئله ایران 
در پی تصمیم ترامپ فرصت مغتنمی است 
تا جمهوری اسالمی ایران بتواند از مواضع و 

حقوق خود دفاع کند.
حسن بهشتی پور گفت: این که رییس جمهور 
آمریکا بخواهد در مورد ایران صحبت کند آن 
هم در شــرایطی که خود مسبب بوده و یک 
مصوبه شورای امنیت، یعنی همان قطع نامه 
22٣1 را نادیده گرفته و زیر پا گذاشــته که 
برجام هم در ذیل این قطعنامه قرار دارد، در 
واقع با این اقدام می خواهد ایران را به عنوان 

یک تهدید مطرح کند. 
بهشــتی پور در ادامه گفت: به نظر می رسد 
در واکنش به این تصمیم، رفتــار ایران باید 
یک رفتار ایجابی باشد، یعنی ایران به دنبال 

صندلی خالی نباشد . 

ایران، شوی ترامپ را به 
فرصتی تاریخی تبدیل کند

پیشخوان

بین الملل

   فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه دریایی نوشهر:  

محاکمه سلطان پس از سه 
دهه

توقیف خودروهای وارداتی 
»چند برادر«

زمــان انتقــام و گالیه 
نیست

دانشــگاه آزاد زیر تیغ 
مجلس

چهره ها

معاون رییس جمهور گفت: صحبتم در کنگــره اصالح نباتات و زراعت 
با 1۰ هزار عضو متخصص سیاسی نبود، دیدگاهم تخصصی و در حوزه 

سیاست گذاری بخش کشاورزی است.
سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اخیرا اعالم کرد »ایران ظرفیت تولید غذا برای یک و نیم میلیارد نفر را 
دارد« و رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز 
دیدگاه او را تایید کرد؛ اما عیســی کالنتری در پانزدهمین کنگره ملی 
علوم زراعت و اصالح نباتات، به رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به 
علت تایید نظر سردار نقدی انتقاد کرد و نتیجه این رفتار را »انحراف همه 

تصمیم گیران« دانست که در نهایت به »تعطیلی بخشی از کشاورزی« 
می انجامد. معاون رییس جمهور گفت »در حــوزه اصالح و روش های 
مهندسی ژنتیک کسانی که توهم نفوذ دارند تصمیم گیری می کنند و 
در قبال آن انجمن های علمی سکوت می کنند. مگر ما حق داریم در امور 
نظامی دخالت کنیم؟ ولی آنها به خود اجازه می دهند تفکرات شان را بر ما 

تحمیل کنند و این ناشی از سکوت ماست.«
این صحبت های »کالنتری« موضوع گزارش جهت دار بی بی سی شد 
و این رسانه تالش کرد به نظرات کارشناسی رییس سازمان حفاظت از 
محیط زیست رنگ و لعاب سیاسی دهد. عیسی کالنتری به مانور خبری 

بی بی سی درباره صحبت های خود که با هدف سیاسی کردن موضوع 
انجام شد واکنش نشان داد و به خبرآنالین گفت:» بی بی سی غلط کرد. 
من بحث سیاسی نداشتم، دیدگاهم تخصصی و در حوزه سیاست گذاری 
بخش کشاورزی است«. معاون رییس جمهور تاکید کرد: صحبتم در آنجا 
این بود، وقتی کنگره اصالح نباتات و زراعت با 1۰ هزار عضو متخصص 
درباره نوع کاشت محصوالت و تغذیه افراد ساکت باشند کسی مثل آقای 
نقدی از بی اطالعی اش می گوید »به یک میلیارد نفر غذا می دهیم«، در 
واقع وقتی انجمن های علمی ساکت می شوند دیگرانی مثل آقای نقدی 

اظهارنظر می کنند.

معاون رییس جمهور: 
غلط کردند، من سیاسی حرف نزدم
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تخلفات صنفی در استان 5درصد افزایش یافت!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

ماگ

کاالهای احتکارشده، با قیمت 
ارز دولتی به فروش می رسد

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان 
با بیان اینکه افراد در شــرف ازدواج در اولویت 
فروش کاالهای احتکار شــده هســتند، گفت: 
کاالها در همان واحــد صنفی که مرتکب عمل 

احتکار شده باشد، به فروش می رسد.
»غالمرضا صالحــی« درباره عرضــه کاالهای 
احتکار شــده اظهار داشــت: تصمیم تعزیرات 
حکومتــی اســتان اصفهــان بــرای عرضــه 
کاالهای احتکار شــده این اســت که با قیمت 
کارشناســی و بــه قیمــت ارز 4200تومانی 
 که وارد شــده است، به دســت مصرف کننده

 برسد.
وی افزود: برای اینکه این کاالها دوباره به انبار 
احتکار برنگردد و به دست مصرف کننده نهایی 
برسد، اطالع رسانی کردیم؛ باالخره افرادی که 
نیازهایشــان در اولویت و واجب تر است و باید 
نیازهایشان دیده شــود، همچنین افرادی که 
در شرف ازدواج هســتند، در اولویت قرار دارند 
که از این اجنــاس بهره مند شــوند. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
هر نفر به ازای ارائه دفترچه ازدواج که در سال 
97 باشد، از یک قلم کاال برخوردار می شود. وی 
درباره عرضه کاالهای احتکارشده خاطرنشان 
کرد: کاالها در همان واحــد صنفی که مرتکب 
عمل احتکار شده به فروش می رسد و یک نیرو 
از ســازمان صنعت، یک نیرو از از اتاق اصناف، 
یک نفــر از نیــروی انتظامی و یک بــازرس از 
تعزیرات حکومتی در آنجا حضور پیدا می کنند 
 تا با نظارت بازرس مقیــم، این کاالها به فروش

  برسد.

با هدف توزیع عادالنه بین مشتریان؛
امکان ثبت نام مشتریان اخیر 

سایپا در طرح پیش فروش آتی 
ایران خودرو وجود ندارد

مشــتریانی که در طرح فروش اخیر شــرکت 
»ســایپا« ثبت نام کرده اند، نمی توانند در طرح 
آتی پیش فروش محصوالت ایران خودرو شرکت 

کنند.
گروه صنعتی »ایران خــودرو« به منظور توزیع 
عادالنه محصــوالت میان مشــتریان واقعی با 
هماهنگی گروه خودرو ســازی سایپا، کد ملی 
تمام مشــتریانی را که در طــرح پیش فروش 
این شــرکت ثبت نام کــرده انــد، را دریافت 
می کنــد. هدف گــروه صنعتی ایــران خودرو  
این اســت که خودرو های تولیــدی این گروه 
صنعتــی درجامعه بیــن مصرف کننــدگان و 
مشــتریان نهایی توزیع شود و کســانی  برای 
خرید خــودرو اقــدام کنند که فقــط نیازمند 
 خــودروی شــخصی و مصرف کننــده واقعی 

هستند.
با توجه به فروش اخیر محصوالت شرکت سایپا و 
استفاده گروهی از هموطنان از شرایط ارائه شده 
توسط این شرکت، گروه صنعتی ایران خودرو، 
از مدیریت ارشد این شرکت درخواست نمود تا 
لیست کدملی مشــتریانی را که اخیرا موفق به 
ثبت نام شده اند، به این گروه صنعتی اعالم کنند 
تا از ثبت نام نام بردگان در طرح پیش فروش آتی 

ایران خودرو جلوگیری شود.

 سه برند معروف ترکیه 
اعالم ورشکستگی کردند

سه برند معروف »ترکیه« به علت مشکالت در 
پرداخت بدهی کوتاه مدت خــود، در ارتباط با 
شــرایط وخیم اقتصادی این کشور، درخواست 

حمایت از ورشکستگی کردند.
هفته گذشــته، دادگاهی در ترکیــه، به دنبال 
درخواست شرکت »هاتیک« که برندی ۸0 ساله 
در زمینه کفش و پوشاک تزئینی است، تصمیم 
گرفت به این شــرکت، حمایت از ورشکستگی 
اعطا کند. به دنبــال هاتیک، »گیــالن« برند 
معروف جواهــرات ترکیه هم با عقــب افتادن 
بازپرداخت وام های خود، درخواست حمایت از 

ورشکستگی کرد.
گزارشات حاکی از آن اســت که برند» مندو«، 
تولید کننده پوشاک ترکیه، هم تصمیم گرفت 
بــرای جلوگیری از مصــادره اموال شــرکت، 
 درخواســت حمایــت از ورشکســتگی ثبت 

کند.

ماگ طرح لنز دوربین

 27,000
تومان

K3082314 ماگ تفال مدل

 80,000
تومان

بازار درتسخیر چینی هاســت، اقالم توزیع شــده در فروشگاه ها 
بی کیفیت است، اجناس با فرهنگ ایرانی و اسالمی مغایرت دارد و 
در نهایت تولید ایرانی زیر تیغ واردات بی رویه است. این ها تیترهای 
خبری است که نشــانگر معضالت بازار لوازم التحریر طی یک دهه 
اخیر کشور است. هر سال با شروع فصل پاییز، بازار فروش و عرضه 
لوازم التحریر داغ می شود؛ صنفی که 9 ماه از سال تقریبا راکد است و 
با شروع فصل مدارس، جانی تازه می گیرد؛  البته امسال اوضاع کمی 
فرق می کند. به نظر می رسد عالوه بر معضالتی که در سال گذشته 
وجود داشته و چندان راهکار عملی برای آن اندیشیده نشده، امسال 
مسائل و مشــکالت جدیدی هم به آن افزوده شده است. گزارش 
پیش رو،  به بخشی از مشکالت نورســیده در بازار لوازم التحریر در 

اصفهان می پردازد.
کمبود نداریم؛ مردم به اندازه خرید کنند

این روزها که هــر لحظه کاالیی در بازار نایاب می شــود، شــاید 
خانواده ها حق داشــته باشــند که به دلیل گرانی ها و کمبودها، 
درمورد تامین لــوازم التحریر در بازار  نگران باشــند و خریدهای 
بیشتر از اندازه ای را برای فرزندانشان انجام دهند. اما مسئوالن بازار 
در آستانه فصل خرید مدارس هشدار داده اند که مردم بهتر است 
به اندازه نیازشان خرید کنند و نوشت افزارها را در منزل انبار نکنند. 
در همین رابطه رییس صنف لوازم التحریر به خبرنگار »زاینده  رود« 
گفت: نوشــت افزار به اندازه کافی در انبارها و فروشگاه ها موجود 
است؛ مردم به اندازه نیازشان خرید کنند. »چیت ساز« افزود: اگر 
چه امسال شاهد افزایش قیمت لوازم التحریر هستیم، ولی کمبودی 

در این زمینه نداریم. 
مصاف زنجیره ای ها با خرده فروشان

جشنواره های رنگارنگی در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
مصرف به مناسبت آغاز مدارس در حال برگزاری است. اغلب این 
فروشگاه ها تخفیفات قابل توجهی را برای مشتریان در نظر گرفته اند 
و گاهی تا 40 درصد تخفیف برای نوشت افزارها مشاهده می شود. 
اما با توجه به صحبت های کارشناسان بازار، اغلب این محصوالت 
با قیمت های بیشتر و گران تری عرضه می شود و تخفیف ها، فقط 
ترفندی برای گران فروشــی اســت. در همین زمینه چیت ســاز 
می افزاید:  برخی از این فروشگاه ها عمال در حال اغفال مردم هستند؛ 
به عنوان مثال »مداد رنگی« که  قیمت مصوب 20 هزار تومان  دارد 
را با اتیکت قیمت 30 هزار تومان در فروشــگاه عرضه می کنند و با 
تخفیفات ارائه شده،  آن را به مشتریان 24 هزار تومان می فروشند که 

در عمل چهار هزار تومان گران فروشی کرده اند! این موضوع پارسال 
هم در فروشگاه ها اجرا می شد و به رغم هشدارهای ما، باز هم امسال 

این طرح در حال اجراست. 
نوشت افزار قیمت مصوب ندارد؛ مردم مواظب باشند!

اگر چه قیمت ها در ماه های اخیر در هیچ بــازاری ثبات ندارد، اما 
این نوسان گریبان بازار لوازم التحریر را هم گرفته است. درحالی که 
طی ســال های گذشــته حداقل قیمت های پایه ای بــرای اقالم 
پرمصرف دانش آموزی ارائه می شد، اما آن گونه که رییس اتحادیه 
لوازم التحریرفروشــان می گوید، امســال  به دلیل نوسانات و تنوع 
کاالیی نمی توان قیمت مصوبی برای اجناس اعالم کرد؛ در نتیجه 
مردم برای اطمینان از قیمت ها باید از فروشــگاه های معتبر خرید 
کنند. به گفته چیت ساز،  این فروشگاه ها مرتب به وسیله واحدهای 
نظارتی صنعت و معدن و اتحادیه، مورد نظارت است؛ برای همین 
امکان گران فروشــی ندارند. اما در مقابل، رییس اداره پشــتیبانی 
اداره آموزش و پرورش می گوید: به دلیل گســتردگِی کار، اتحادیه 
نمی تواند کامال بر قیمت ها و فروش محصوالت نظارت کند و امکان 

نظارت کامل وجود ندارد.
وقتی حق الناس کتاب فروشان بر گردن معلمان می افتد!

چند سال است که کتاب های کمک آموزشــی در مدارس توسط 
معلمان معرفی و معموال به وسیله خودشــان خریداری می شود. 
این موضوع، امسال موجب اعتراض شــدید صنف کتاب فروشان 

شــده اســت. آن گونه که رییس این اتحادیه می گوید، این کار 
شبیه حق کشی و حق الناس است که به دلیل کار خالف معلمان و 
مدارس، بر گردن آنها می افتد. به گفته چیت ساز، کتاب فروشان و 
نوشت افزارفروشانی که هم مالیات می دهند و هم سایر هزینه های 
فروش را بر عهده دارند، به دلیل این اقدام معلمان، عمال بازارشان 

کساد است.
این روزها در بازار، معلمان و مدیرانی را می توان دید که به دنبال 
خرید کتاب های کمک آموشــی با تعداد باال از عمده فروشــان 
و ناشــران هســتند. این مســئله موجب شــده تا کار و کاسبی 
کتاب فروشان عمال کســاد باشد و همین ســود اندک هم از آنها 
دریغ شود؛ درحالی که این افراد، سالیانه مالیات، اجاره و عوارض 
بابت واحد صنفی خود می پردازند. به گفته وی، آموزش و پرورش 
عمال با صادر کردن بخشــنامه هایی به فعالیت هــای اقتصادی 
مدرسه ها جهت می دهد. چیت ســاز تصریح کرد: از سال گذشته 
اگرچه ممنوعیت فروش و عرضه کتاب های کمک آموزشــی در 
مدارس ابالغ شد، اما  در عمل معدود مدرسه هایی هم که این کار 
را انجام نمی دادند،  شروع به توزیع کتاب کمک آموزشی کردند. 
به گفته چیت ســاز، برخی از این مدارس حتی اقــدام به فروش 
لوازم التحریر غیر مجاز هم می کنند؛ کاالهایی که گاها غیرمجاز 
 یا حتی خارجی است و این عمال با شــعار مقام معظم رهبری در 

»حمایت از کاالی ایرانی«، منافات دارد .

آموزش و پرورش: مدارس اجازه فروش ندارند، گاهی 
تخلف وجود دارد

رییس اداره پشــتیبانی اداره آموزش و پــرورش، درمورد فروش 
محصوالت نوشــت افزار و کتاب های کمک آموزشی در مدارس 
اصفهان به »زاینده رود« گفت: سیاست مدارس، تعلیم و تربیت 
است؛ اما در این میان ممکن اســت از تعداد 6هزار مدرسه ای که 
وجود دارد، تعداد اندکی هم اقدام به انجام این کار نمایند؛ هر چند 
همان تعداد کم هم نباید این کار را انجــام دهند.به گفته »اکبر 
بیات« حتی درموردی آموزش و پرورش اجازه برگزاری نمایشگاه 
را در »ناحیه سه« نداد. بیات با اشاره به طرح مدرسه فرهنگ ساز 
که امسال برای حمایت از کاالی ایرانی در مدارس اجرا می شود، 
تصریح کرد: در جهت اســتفاده از کاالی ایرانی، سیاستی داریم 
تحت عنوان »مدرسه فرهنگ ساز« که تالش می کنیم در خالل 
این شعار، نمایشگاه کاالهای ایرانی را برای نشان دادن کیفیت آن 
برگزار کنیم. آموزش و پرورش نیز در بخشنامه ای، اجازه برگزاری 
این نمایشگاه را برای تبلیغ و شناســایی کاالی ایرانی داده است 
و برای تقویت این شعار، به شــرکت های تعاونی اجازه فروش در 
مدارس داده شده است. شرکت های تعاونی می توانند شعبه هایی 
را در بوفه مدارس احداث کنند؛ در اساس نامه آنها هم این مسئله 
عنوان شــده اســت. وی تاکید کرد: اگر بتوانیم کاالی مناسب و 
ارزان قیمت ایرانی را در جهت کمک به خانواده ها در این نمایشگاه 
عرضه کنیم، شاید چنین کاری را انجام دهیم؛ اگر ببینیم در بازار  
به دانش آموزان اجحاف می شــود، برای کنترل قیمت ها ناچار به 

عرضه محصوالت نوشت افزار هستیم.
دعوا و کشمکش بر سر تعیین متولیان فروش نوشت افزار، در حالی 
باال گرفته اســت که مردم در میان بازاری پر از محصوالت متنوع 
و قیمت های باال  و پایین سرگردان هســتند و داگر چه بسیاری 
از خانواده ها بر خرید اجناس ایرانی تاکیــد دارند، اما نمی توانند 
کاالی با کیفیت و متنوع مورد نیازشــان را پیدا کنند و در مقابل، 
جوالن وارداتی ها در بازار با قیمت های باال و تنوع های رنگارنگ، 
مشــتریان زیادی را به خود جذب می کند. در نهایت اینکه این 
روزها، مصاف نوشت افزار وطنی با خارجی ها به نسبت سال های 
قبل کمی نزدیک تر شــده اســت و تولیدات داخلی با انبوهی از 
مشــکالت از تامین مواد اولیه تا توزیع در بازار، امســال به دلیل 
 قیمت هــای پایین تر و تنوع قابــل توجه تر، حرفــی برای گفتن
 دارد هر چند هنوز معلوم نیست دقیقا چه کسی و یا نهادی متولی  
حمایت از مصرف کنندگان در برابر سودجویان بازار است، آموزش 

و پرورش یا اصناف.

نامهربانی قیمت ها در آستانه مهر 
مشکالت نورسیده بازار لوازم التحریر؛ از عرضه در مدارس تا گران فروشی زنجیره ای ها؛

 
مقام مسئول هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از قطع دسترسی ســایت های آنالین متخلف و گران فروش به 
بلیت های »ایران ایر« خبر داد و گفت: فروش بلیت  پروازهای داخلی »هما« با قیمت های توافق شده و به صورت 
مستقیم توسط ایران ایر انجام می شود. »معصومه اصغرزاده« با اشــاره به گران فروشی برخی سایت های فروش 
اینترنتی بلیت یادآور شد: امکان خرید بلیت از طریق شماره تلفن 4662۱۸۸۸ میسر شده است.برخی سایت های 
معروف اینترنتی طی چند ماه اخیر اقدام به فروش بلیت پروازهای داخلی و خارجی به قیمت چند برابری کرده 
و باعث بروز نارضایتی مردم شده  بودند. با توجه به این مسئله هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران دسترسی تمام 

سایت های آنالین فروش را در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان قطع کرده است.

قطع دسترسی 
سایت های 

گران فروش به 
بلیت های ایران ایر

خبر
  

  عکس روز

پیرزن 70 ساله ای که بازار »سکه« را به هم ریخت!

عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

هر کیلو پسته به 160 هزار تومان رسید!
عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اشاره به افزایش 300 درصدی اقالم آجیل وارداتی، 
گفت: متاســفانه مغازه داران به دلیل اینکه باید جنــس خود را دوباره با نرخ باالتــری خریداری کنند، 

محصوالت موجود در مغازه هایشان را با قیمت دالر روز به فروش می رسانند.
»حسین جوانی« درخصوص دالیل افزایش نرخ آجیل، اظهار کرد: با وجودی که توان تولید برخی از اقالم 
آجیل در کشور وجود دارد، اما به دلیل تغییر شرایط آب و هوا و ســرمای هوا در فروردین و اردیبهشت 
امسال، همچنین افزایش نرخ دالر، درحال حاضر نرخ آجیل و خشکبار، سه تا چهار برابر قیمت قبلی خود 
گران شده اســت. وی تاکید کرد: قیمت برخی از اقالم آجیل همچون نخودچی، کشمش و... بین 20 تا 
40 درصد گران شــده، اما برخی دیگر حتی بین 300 تا 400 درصد نیز افزایش قیمت داشته اند. عضو 
هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با بیان اینکه به طور معمول تولید پسته در کشور حدود 
2۱0 هزار تن بود، افزود: امسال به دلیل ســرمازدگی، تولید این محصول در اوایل اردیبهشت ماه به یک 
پنجم سال گذشته و 40 هزار تن کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه 95 درصد پسته تولیدی کشور به 
دلیل افزایش نرخ دالر صادر می شود، تصریح کرد: به دلیل گرانی ارز، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی 
بیشتر تمایل به صادرات دارند؛ به این دلیل نرخ پسته با چهار برابر افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، 
از 4۸ هزار به ۱60 هزار تومان رسیده است. جوانی با بیان اینکه سال گذشته نرخ پسته فندقی بین 2۸ تا 
36 هزار تومان بود، گفت: متاسفانه امسال به دلیل شرایط موجود قیمت همین پسته با چهار برابر افزایش 
به ۱۱0 هزار تومان رسیده است.جوانی تصریح کرد: تمام اقالم وارداتی آجیل به میزان افزایش نرخ دالر 
بیش از 300 درصد گران شده است.وی در خصوص افزایش نرخ مغز گردو، گفت: به دلیل اینکه محصول 
گردو اکنون در کشور در حال برداشت است، بیش از 90 درصد مغز گردو موجود در بازار، خارجی و وارداتی 

است و هر کیلوی آن بین ۱20 تا ۱40 هزار تومان فروخته می شود.

»ندا بهرامی« اقرار کرده است که صرافی خود را به» وحید مظلومین« داده و این فرد، روزانه 
یک تا دو میلیون دالر به کشور وارد و به فروش می رساند که ندا بهرامی دو میلیارد تومان از 

این طریق  دریافت کرده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: موضوع تخصیص پساب در بخش کشاورزی شرق 
اصفهان، از مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی استان است. »بابک ابراهیمی« اظهار داشت: سرانه آب برای هر 
نفر در حوضه زاینده رود به مرز بحرانی 500 مترمکعب در سال نزدیک شده است. این درحالی است که مصرف 
مجاز استفاده از منابع آب تجدیدپذیر، در سایر کشورهای جهان کمتر از 40 درصد است.وی تصریح کرد: به 
دلیل خشکی زاینده رود و عدم امکان تخصیص آب مورد نیاز حقابه بَران  بخش کشاورزی، اختصاص بخشی 
از پساب های منطقه پس از اعمال تصفیه تکمیلی به بخش کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی طرح و 
مصوب شده است. وی ادامه داد: بنا به نظر اداره کل محیط زیست استان، امکان تخصیص پساب های موجود 

فقط به بخش صنعت  امکان پذیر بوده و کیفیت پساب موجود، مناسب مصرف در بخش کشاورزی نیست.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:
تخلفات صنفی در استان 5درصد افزایش یافت!

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: دو هزار و 52 فقره پرونده تخلفات صنفی، امسال در این 
منطقه تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5درصد افزایش یافته است. »جواد محمدی فشارکی« 
افزود: این تعداد پرونده مربوط به گران فروشی، کم فروشی، تقلب و درج نکردن قیمت و رعایت نکردن اصول 
بهداشتی بوده است. وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱4۸ هزار و ۸9۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی 
تولیدی، خدماتی و توزیعی این استان انجام شده است. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
از ابتدای امسال تا کنون، بیشترین تخلف در میان واحدهای صنفی این استان مربوط به درج نکردن قیمت 
با ۸56 فقره پرونده و رعایت نکردن اصول بهداشتی با 626 فقره پرونده بوده است. وی افزود: ارزش تخلفات 
صنفی از ابتدای سال جاری در استان اصفهان 52 میلیارد و 334 میلیون و 309 هزار و هشت ریال بوده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

4,167,000
تومان

       2,061,000 نیم سکه
تومان

     1,061,000 ربع سکه
تومان

611,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

348,120
تومان

      قیمت سکه و طال

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان:
تخصیص پساب به بخش کشاورزی مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی است

مرضیه محب رسول
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اصولگرایان »نترس تر« هستند!

پیشنهاد سردبیر:

کیوسک

جشنواره فیلم های کودک و نوجوان با تمام حواشی که داشت تمام و پرونده 
آن بسته شد. جشنواره ای که گفته می شــود در اوج مشکالت اقتصادی 
استان و کشــور، با صرف هزینه های فراوان برگزار شده است. میهمانانی 
که به اصفهان آمدند و در بهترین هتل های این شهر اقامت داشتند 
و تمامی هزینه های حضور آنها در اصفهــان هم طبیعتا بر عهده 
میزبان بود؛ میهمانانی که دستاورد خاصی برای این شهر و فرهنگ 
و هنر آن نداشتند . حتی شنیده می شود برخی دانشجویان رشته هنر نیز 
از پایتخت به اصفهان دعوت شدند تا به عنوان میهمان در این جشنواره 
حضور پیدا کنند و هزینه های اقامت آنها در یکی از بهترین هتل های 
اصفهان به دوش میزبان بود. میزبانی کــه از وقتی روی کار آمده، مدام 
از »بی پولی« و »نداشتن بودجه« و »بدهی های کالن برجای مانده از 
دوران مدیران قبلی« گالیه می کند و گفته می شود حتی در پرداخت 
پول کارکنان شهرداری هم مانده اســت؛ اما برای جشنواره ای که 
منتقدان و البته اهالی هنر می گویند خروجی خاصی برای شهرمان 

ندارد، این همه بریز و بپاش می شود. 
جالب اینکه همان میهمان هایی هم که دعوت شــدند، گالیه مند 
هستند. مثل »مرضیه برومند« که از شهرداری اصفهان 
بابت احتیاطی که برای ایجاد شــادی و نشــاط دارند، 

انتقاد کرده است. 
 این کارگردان که داور سی ویکمین جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان بود در حالی آثار بخش ملی این دوره را قضاوت 
کرد که تا یک روز پیش از شــروع جشــنواره  فیلم کودک مشغول 
هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران بود که دبیری آن را برعهده 
داشت و همزمانی این دو رویداد باعث شده تا برومند از »تفاوت« های 
دو جشنواره ســخن بگوید؛ تفاوتی که ویژگی اصلی آن به تعبیر این 

کارگردان در »شادپیمایی« است. 
برومند در گفت و گو با »ایسنا« گفته: »مهم ترین دلیل این تفاوت 
به خاطر اطالع رسانی و پیش درآمد خوبی بود که ما قبل از جشنواره 
تئاتر عروسکی انجام دادیم، به طوری که آنقدر »شادپیمایی« تبلیغ 

شده بود که عده زیادی منتظر بودند این رویداد آغاز شود، درواقع می توان 
گفت شکل تبلیغ در جشنواره تئاتر عروسکی به روزتر بود در حالی که فکر 
می کنم همین موضوع، ضعف جشنواره فیلم کودک بوده که به روز نیست. 
در این راستا اگرچه تالش هایی از سوی دســت اندرکاران جشنواره انجام 
می شود؛ اما عملکرد شهرداری اصفهان کمی محدودیت ایجاد می کند. از 
آنجا که من عضو شورای سیاســت گذاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان هم بودم، برای جلســه به آنجا ســفر کردم و متوجه شدم فضای 
گفت وگو با شــهردار جدید اصفهان خیلی با احتیاط همراه است چرا که 
بیشتر به افکار عمومی در اصفهان، احوال کنونی مملکت، کم آبی و مسائلی 
از این دست اشاره می کردند و شور و نشاط در جشنواره را به نوعی مانع یا 
مسئله ای با احتیاط در جشنواره می دانستند در صورتی که من مخالف این 
موضوع بودم و به نظرم کم آبی دلیل بر این نیست که شادی هم نکنیم، چون 
دلیل اصلی بروز خیلی از این مشکالت از همین موضوع ناشی می شود که 
روی فرهنگ و هنر کار نکردیم در حالی که چه چیزی بیشتر از هنر می تواند 

مردم را نسبت به داشته هایشان و مخاطرات آگاه کند؟«
برومند می گوید بارها به دست اندرکاران جشــنواره در اصفهان گفته که 
»شما ترسو هستید و مرعوب گروه فشار شده اید؛ گروهی که از همان اولین 
سال های برپایی جشــنواره با رویکرد سیاسی خود و بهانه درست کردن از 
هر چیزی،  سعی می کردند مانع از انجام کارها شوند. در صورتی که اگر قرار 
باشد بترســیم هیچ کاری نمی توان انجام داد به همین دلیل است که فکر 
می کنم اصالح طلبان خیلی ترسو هستند چون اصولگرایان پشت شان گرم تر 

است و سر نترس تری برای اقدام کردن دارند.«
حاال اینکه چرا یک کارگردان سینمایی که تخصص اصلی اش هم ساخت 
فیلم برای گروه سنی کودک است، اینچنین جهت گیری سیاسی می کند و 
پای سیاست و اصولگرا و اصالح طلب را به میان زمین برگزاری یک جشنواره 
سینمایی می کشاند، سوالی اســت که برومند باید پاسخگوی آن باشد اما 
تا آن جا که ما می دانیم شورای شهر اصفهان مدت هاست با برخی بزرگان 
شهر در رابطه با همین چالش »شادی« و »نشاط« به اختالف رسیده و البته 
مردم برای شادبودن بهانه می خواهند. بهانه هایی که به نظر می رسد هم 
صنفی های خانم برومند با »تَکرار می کنم« های شــان از مردم گرفتند! 

آخرین نرخ دالر و سکه چند خانم برومند؟!

اصولگرایان »نترس تر« هستند!

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با انتقاد از عدم تبلیغات 
شادپیمایی در جریان جشنواره،  متولیان جشنواره در اصفهان  را »ترسو« و »محافظه کار« خطاب کرد؛

سارا بهرامی

»کیهان« دست بردار نیست؛
شوآف خودنماییِ  میان 
مایه های فراموش شده!

»کیهــان« دســت بردار 
هشتگ سانسور در رسانه 
ملی نیست. چالشی که »امیرمهدی ژوله« 
نویســنده و طنزپرداز مطرح کشورمان با 
بیان خاطراتی از عجیب ترین سانسورهای 
صورت گرفته در تلویزیون به راه انداخت و 
از سایر همکاران خود خواست تا آنها هم به 
این چالش بپیوندند و خاطرات خود را بیان 

کنند.
 این چالش مورد استقبال بخشی از اهالی 
سینما و تلویزیون قرار گرفت و آنها با بیان 
خاطرات خود در این زمینه که بعضا بامزه 
و حتی غیرقابل باور)!( به نظر می رسید، با 
ژوله همراهی کردند. ایــن همراهی اما به 
مذاق »کیهان« خوش نیامد. این روزنامه 
ابتدا بــا مخاطب قــراردادن »ژوله« به او 
انتقاد کرد که چرا گفته با حجاب مخالف 
اســت و سانســورهای صورت گرفته در 
تلویزیون را مصداق مبارزه با بی حجابی و 

بی حیایی دانست. 
ژوله هم در پاسخ نوشت که هیچ مخالفتی 
با حجاب نــدارد و اصــال کاری با حجاب 

نداشته است. داستان اما تمام نشد. 
این روزنامه باز هم به این موضوع پرداخت 
و نوشــت: » این ســینماگران میان مایه 
اگر با سانســورهای صدا و ســیما مشکل 
داشتند چرا همواره با رسانه ملی همکاری 
می کردند؟ چرا تا وقتی که دستمزدهای 
آنچنانی می گرفتند، ساکت بودند اما حاال 
که هیچ کس بــه آنها کاری نمی ســپارد 
بــرای جلــب توجه دســت به نوشــتن 
چنین مطالبی برده اند؟ مدتی اســت که 
سینماگران ورشکسته برای »دیده شدن« 
رو به حاشیه سازی های مبتذلی آورده اند. 
تازه ترین حاشیه ســازی ورشکسته های 
ســینما و تلویزیون، به اصطالح افشاگری 
درباره سانســورهای تلویزیون است! این 
رویداد از فیلمنامه نویســی شروع شد که 
مدت هاست هیچ کار قابل توجهی نداشته 
و مدتی اســت که به عرصــه بازیگری رو 
آورده و در این زمینه نیز موفقیتی کسب 
نکرده اســت. او به طرح مطالبی پرداخت 
که صرفا جنبه ســرگرم کنندگی داشت. 
پس از او نوبت به شمار اندکی از این افراد 
رسید تا به انتشار مطالب خود در این  باره 
بپردازند؛ اما جای ســوال اســت که این 
ســینماگران میان مایه اگر با سانسورهای 
صدا و سیما مشکل داشــتند چرا همواره 
 بــا رســانه ملــی همــکاری می کردند؟
 چرا تــا وقتی که دســتمزدهای آنچنانی 
 می گرفتند، ســاکت بودند؛ امــا حاال که

 هیچ کس به آنها کاری نمی ســپارد برای 
 جلب توجه دســت بــه نوشــتن چنین 

مطالبی برده اند؟«

 شهر ارواح 
روی میز کافه نقد رفت

شصتمین کافه نقد تابســتان با شعار »به 
تماشای اندیشه« با نمایش و نقد مستند 
»شهر ارواح« برگزار شد که محصول سال 

۲۰۱۷ سینمای انگلیس است.
این نشســت ازســوی دفتــر تخصصی 
سینما وابســته به حوزه هنری اصفهان و 
فرهنگسرای رسانه در حوزه هنری اصفهان 
برگزار شد.مستند سینمایی »شهر ارواح« 
شاید در نگاه اول در مورد گروهی از روزنامه 
نگاران کار کشــته باشــد؛ اما در حقیقت 
موضوع اصلی این فیلــم به طور خاص در 
باره این قشر نیســت. در اینجا هیچ درس 
تاریخی به شما ارائه نخواهد شد، در واقع 
کارگردان این مســتند اطمینان دارد که 
یا شــما از وجود »داعش« مطلع هستید 
و  یا حداقل با ظلم های وحشــیانه ای که 
 در طول جنگ های داخلی ســوریه روی 

می دهد، آشنایی دارید.
مستند ســینمایی »شهر ارواح« محصول 
ســال ۲۰۱۷ انگلیس اســت و به عنوان 
برگزیــده بهترین مســتند آکادمی فیلم 

بریتانیا شناخته شد.

درشهر

مدیرعامل موسسه »بهمن سبز« خبر داد:
تعلل بنیاد شهید در تحویل سینما ایران

مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی »بهمن سبز« گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران هنوز سینما ایران را تحویل حوزه هنری نداده؛ اما وکالی 
دفتر حقوقی حوزه هنری در حال پیگیری مستمر مسائل حقوقی آن هستند. 

محمود کاظمی اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران هنوز ســینما ایران را تحویل حوزه هنری نداده؛ اما وکالی دفتر حقوقی حوزه 
هنری در حال پیگیری مستمر مسائل حقوقی آن هستند.وی افزود: لیست کاملی از سالن های سینمایی که همچنان در اختیار بنیاد 

شهید باقی مانده، آماده شده و با دستوری که از ســوی رهبر معظم انقالب به این نهاد ابالغ شده، سینماهای باقی مانده از جمله 
سینما» ایران« باید در اختیار حوزه هنری قرار گیرد.مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی »بهمن سبز« گفت: دلیل این که چرا 

این اتفاق رخ نداده و به دستورات عمل نمی شود، نامشخص اســت اما حوزه هنری همچنان پیگیر مسائل حقوقی آن است؛ 
مقام معظم رهبری یک بار دستور می دهند و براساس دســتور رهبر معظم انقالب سینماهای مورد نظر را باید در اختیار 

حوزه هنری قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: سینماهایی که در اختیار موسسه »بهمن سبز« وابسته به حوزه هنری قرار گرفته، بازسازی، مدرن 

سازی و سپس به بهره برداری رسیده و توانسته اند مخاطبان بسیاری را به سینما جذب کنند.
گفتنی است موسسه فرهنگی تبلیغاتی »بهمن سبز« وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان تشریح کرد:
آخرین وضعیت بازسازی سینما ساحل پس از یک سال

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: اگر تجهیزات مورد نیاز فراهم شود، سینما 
 ســاحل تا 18 مهر ماه امســال راه اندازی شــده و آیین افتتاحیه آن به بعد از ماه هــای محرم و صفر 

 موکول می شود.
سید مصطفی حسینی، علت تاخیر در افتتاح سینما ساحل را نبود تجهیزات مورد نیاز دانست و اظهار کرد: مراحل 

بازسازی این سینما تکمیل شده و صندلی های آن در حال نصب است.
وی افزود: برای راه اندازی و افتتاح سینما ساحل نیازمند برخی تجهیزات هستیم که همین امر باعث شده تا راه اندازی 

و بهره برداری از این سینما چندین بار به تعویق بیفتد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشــاره به زمان راه اندازی این سینما گفت: اگر تجهیزات الزم فراهم 

شود، سینما ساحل تا 18 مهر ماه امسال راه اندازی شده و آیین افتتاحیه آن به بعد از ماه های محرم و صفر موکول می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی این سینما از آبان سال 96 آغاز شده و قرار است با 9 سالن و همچنین بخش های جانبی 

دیگر از جمله کتابخانه، کافه کتاب، کافی شاپ و ... به بهره برداری برسد.

مجموع تیراژ کل روزنامه های کشور رقمی زیر 
یک میلیــون و ۲۰۰ هزار نســخه اســت! آمار 
ناامیدکننده ای است. هر اندازه هم مدیران مسئول تالش کنند 
آمار واقعی را اعالم نکنند، بازهم نمی توان منکر حقیقت شد. این 
واقعیت است که مدیران مســئول روزنامه ها اغلب از اعالم تیراژ 
»واقعی« روزنامه شان به دالیل مختلفی پرهیز می کنند یا ترجیح 
می دهند ارقامی را اعالم کنند که به میزان یارانه شــان لطمه ای 
وارد نکند، از سوی افکار عمومی قضاوت نشوند و به دنبال آن از 
تعداد آگهی هایشــان کم نشود؛ اما با »الپوشــانی« تنها صورت 

مسئله حل می شود و خود مسئله حل نمی شود. 
»حسین انتظامی« ســال ۹۲ در نخستین روزهای حضورش در 
معاونت مطبوعاتی گفته بود که »شــتاب زیــاد در صدور مجوز 
ممکن است حرکتی به سوی توسعه باشد؛ اما اگر بدون توجه به 
زیرساخت ها باشد، یک حرکت ضد توسعه است. تعداد رسانه ها، 
نشانه  توسعه یافتگی است؛ اما در این حوزه، نشانه های موثرتری 
مانند تیراژ یا مصرف کاغذ نیز وجود دارد .اگر مجموع تیراژ را به 
تعداد روز تقسیم کنیم، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه در 
روز می شــود و اگر دقیق تر نگاه کنیم، تیراژ روزنامه ها به صورت 
روزانه زیر یک  میلیون اســت.« و تازه این صحبت های انتظامی 
مربوط به پنج سال پیش است و آن زمان هنوز شرایط اقتصادی 

وقتی عدد واقعی تیراژ روزنامه ها »محرمانه« می شود؛

موضوع حیثیتی است!

روزنامه ها و بحران کاغذ به اندازه امروز نابســامان نشده بود. در 
یک سال گذشته بحران کاغذ آنقدر زیاد شده است که بسیاری 
از روزنامه ها تعطیل یا از تعداد صفحات شان کم کرده اند. با این 
وجود پایین بودن تیراژ مطبوعات را صرفا نمی توان به مشکالت 
اقتصادی مطبوعات مرتبط دانست و دالیل مهم دیگری نیز در 
این زمینه بســیار تاثیرگذارند؛ چراکه با وجود همین تیراژ کم 
روزنامه ها، آمار برگشتی اغلب مطبوعات باالست و افزایش تیراژ 

بدون مشتری قطعا کار عاقالنه ای نیست.
فراموش شــدن فرهنگ روزنامه خوانی، سیستم ضعیف توزیع، 
محدودیت در انتشــار برخی اخبار و گزارش ها، هم زبان نبودن 
با جامعــه، حضــور پررنگ مســئوالن در تیترهای نخســت و 
گزارش های اصلی و ... را هم  می توان از دیگر عوامل پایین بودن 
تیراژ مطبوعات کشور می توان برشــمرد؛ موضوعی که در قبال 
خبرگزاری ها و میزان مراجعه مردمی به آنها هم می توان سنجید.

البته دربــاره اینکه میزان »تیــراژ« واقعی روزنامــه ها معموال 
»محرمانه« می مانــد، باید گفت که تا چند ســال پیش یکی از 
مهم ترین دالیل این رویکرد، بحث »یارانه« بود اما با حذف شدن 
تیراژ از شاخص های یارانه روزنامه ها، دالیل دیگری مثل حفظ 

آبرو و رقابت،  پررنگ تر می شوند.
در همین راســتا ســیدمحمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات 

داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی  در گفت وگو با ایسنا 
با تاکید بر اینکه برخالف ســابق »تیراژ در رتبه های روزنامه ها 
تاثیری ندارد«، گفته که روزنامه ها تیراژشــان را حتی به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی هم اعالم نمی کننــد و این موضوع 
برایشان کامال محرمانه است. بر همین اساس در نظام نامه جدید 
یارانه، تیراژ تاثیری در فرمول حمایت نــدارد. در این نظام نامه 
 یک تیراژ حمایتی به تناســب برای همه نشریات در نظر گرفته

 شده است.
دربندی می گوید: »عدد تعیین شــده برای تیــراژ حمایتی به 
گونه ای انتخاب شده که تمام نشــریات هر گروه را شامل شود. 
بنابراین اگر به میزان اعداد انتخابی ما روزنامه ها تیراژ داشــته 
باشــند، یارانه به آنها تعلق می گیرد. اگر تیراژ روزنامه ای بیشتر 
باشــد، به این معنی اســت که فروش دارد و به همین خاطر باز 

هم همان میزان یارانه مشخص را دریافت می کند و نه بیشتر.«
مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، در 
پاسخ به این پرسش که علت پرهیز اغلب مدیران مسئول از اعالم 
تیراژ واقعی روزنامه شان چیست، گفت: به این خاطر که برایشان 
جنبه حیثیتی دارد. به عنوان مثال روزنامه ای ۲ هزار نسخه چاپ 
می کند، ولی اعالم می کند که ۱۰ هزار نسخه تیراژ دارد؛ چون اگر 

اطالعات واقعی منتشر شود برایشان اصال خوب نیست. 
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»توئیتر« در حال تست طراحی جدید نسخه 
تحت وب

پیشنهاد سردبیر:

گوشی جدید »هواوی« با نمایشگرخمیده در راه  است
گوشی جدید »هواوی«  مجهز به تازه ترین سیستم عامل گوگل یعنی اندروید ۹ پای 

است و در آن از نمایشگری بزرگ، خمیده و ضدآب استفاده شده است.
نسبت نمایشگر این گوشــی ۱۹/5 به ۹ بوده و دقت آن به ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل 
می رسد. البته قرار است یک مدل ساده تر از گوشی یادشده به نام »میت ۲۰« هم عرضه 
شود که نسبت نمایشگر آن ۱۸/7 به ۹ بوده و دقت آن ۲۲۴۴ در ۱۰۸۰ پیکسل است. 
دو گوشی یادشده مجهز به نمایشگرهای 6/۳ اینچی و 5/۹ اینچی خواهند بود و احتماال 
پردازنده اصلی آنها Kirin ۹۸۰ است که نخستین پردازنده 7 نانومتری مورد استفاده 
در گوشی های هوشمند محسوب می شود. 6 گیگابایت رم و فناوری دوربین سه گانه در 
پشت هم برای آنها در نظر گرفته شده است. باتری های ۴۲۰۰ و ۴۰۰۰ میلی آمپری نیز 

وضعیت تامین انرژی 
گوشــی های یادشده 
را بــر عهــده دارند. 
رونمایی از دو گوشی 
مذکــور در تاریخ ۲۰ 
اکتبر، طی مراســمی 
در »لنــدن« انجــام 

می شود.

Galaxy A6 گوشی هوشمند
گوشی هوشمند »Galaxy A6« دارای صفحه نمایش 5/6  اینچی 
با رزولوشن »اچ دی پالس« و صفحه نمایش »سوپرآمولد«، صفحه 
نمایشــی بســیاری قدرتمندی را در اختیار کاربران قرار می دهد. 
این گوشــی هوشــمند، پردازده »اگزینوس 7۸7۰ « را به عنوان 
هسته اصلی پردازشــی خود اعالم کرده اســت و در کنار رم چهار 
گیگابایتی، تمــام نیازهای کاربران را برطرف می کند. این گوشــی 
هوشمند دارای باتری ۳۰۰۰ هزار میلی آمپری است. دوربین اصلی 
۱6 مگاپیکسلی با گشــودگی دریچه دیافراگم ۱/7 و لنز سلفی ۱6 
مگاپیکسلی، تمام ویژگی های یک کاربر را در قالب میان رده برطرف 
می سازد. این گوشــی هوشــمند با قیمت ۳6۰ دالر در وب سایت 
 سامســونگ قرار گرفته و فــروش آن از تاریخ ۱۴ســپتامبر آغاز 

می شود.

تبلت هوشمند Galaxy Tab A نسخه 10/5 اینچی
این تبلت میان رده، صفحه نمایش ۱۰/5 اینچی با رزولوشن ۱۲۰۰ 
در ۱۹۲۰دارد. سامسونگ برای این نســخه از تبلت های میان رده 

خود از پنل ال سی دی استفاده خواهد کرد.
 کمپانی کــره ای بــرای تبلــت »Galaxy Tab A « از پردازنده 
اســنپدراگون ۴5۰ بهره می بــرد و رم نرم افزاری ســه گیگابایتی 
یک تبلت بــا کیفیت را برای کاربــران فراهم می کنــد. این تبلت 
باتــری 7۳۰۰ میلی آمپــری دارد و لنزهای ۸ و 5 مگاپیکســلی 
ترکیــب خوبی بــرای لنزهــای این تبلــت میان رده محســوب 
می شــود. این تبلــت به احتمــال زیــاد، در دو نســخه وای فای 
و ســیم کارت، روانــه بــازار می شــود و فــروش ایــن تبلت در 
 وب ســایت »والمارت« با قیمــت ۳۳۰ دالر از روز ۱۴ ســپتامبر

 آغاز خواهد شد.

هدست +Odyssey پالس سامسونگ
سامســونگ با »Gear VR « بهترین عرضه کننده هدســت های 
واقعیت مجازی شناخته شــده؛ اما این شــرکت بعد از مدتی یک 
هدســت نیز برای پلتفرم واقعیت ترکیبی ویندوز ســاخته است؛ 
به طوری که سازمان FCC نیز از پرونده ای رونمایی کرده که هدست 
جدید »Odyssey « سامســونگ که در دســت تولید اســت، به 
زودی عرضه خواهد شد. هدست Odyssey  معمولی سامسونگ 
دارای ردیابی موقعیت بیرونی است که با سنسور 6 درجه ای از این 
آزادی می تواند استفاده کند. این مشخصات شامل میدان دید ۱۱۰ 

درجه ای و سرعت تجدید تا ۹۰ هرتز است.
 Odyssey  همچنیــن یــک هدفون بــا کیفیت عالــی AKG و 
میکروفون آرایه دوگانه با پشــتیبانی از صدا در فضای ۳6۰ درجه 
دارد. سامسونگ این هدست را با کنترلرهای حرکتی ارائه می دهد 
که آزادی کامل حرکت را فراهم می کنند. این هدست ها ۴۹۹ دالر در 
زمان رونمایی قیمت داشتند. +Odyssey  پالس HMD سامسونگ 
هم اکنون در پرونده های FCC با شماره مدل XE800ZBA ثبت 
شده است. هنوز کامال مشخص نشده که این SFS حاکی از چیست؛ 
اما می تواند مربوط به فناوری Anti SDE باشــد که سامسونگ در 
حال توسعه آن اســت. برخی تغییرات جزئی در بخش طراحی نیز 
اتفاق افتاده؛ برای مثال جعبه چشــم بزرگ تر شــده است، بخش 
قرارگیری بینی وســیع تر و قابلیت ضد مه بــرای آن در نظر گرفته 
شده است. این هدست مانند قبل، از پلتفرم واقعیت ترکیبی ویندوز 
پشتیبانی خواهد کرد. هنوز اطالعاتی در مورد زمان و هزینه تحویل 
کاال به دستمان نرسیده است؛ اما از آنجا که با ماه اکتبر فاصله زیادی 
نداریم ممکن است این هدســت در آینده ای نه چندان دور عرضه 

شود.

 Galaxy Tab نسخه 2018 و Galaxy A6 ، Galaxy J7، Galaxy J3  محصوالت جدید »سامسونگ« به زودی روانه بازار فروش می شود.کمپانی سامسونگ گوشی های هوشمند
A 10.5 را به زودی در اختیار کاربران قرار می دهد. به نظر می رسد در بازار موبایل فعلی، محصوالت »سامســونگ« که با قیمت بسیار مناسب تری نسبت به  محصوالت »آیفون« در بازار عرضه 

می شوند،  مورد استقبال بیشتری قرار  بگیرند.

محصوالت جدید »سامسونگ« که به زودی وارد بازار می شوند
فناوری

افتتاح فروشگاهی که صندوق ندارد
 استارت آپ Standard Cognition، فروشــگاه جدید بدون صندوق و بدون 
نیاز به اسکن اقالم خریداری شده را در »سانفرانسیســکو« راه اندازی کرد. روند کار 
این فروشگاه، مشابه فروشــگاه های »آمازون گو«ســت. چند روز قبل، بزرگ ترین 
شعبه آمازون گو افتتاح شد.در فروشــگاه های آمازون گو، دوربین های مداربسته و 
حسگرهای فروشــگاه به خوبی می توانند بدون فروشــنده و بدون صندوق، اقالمی 
که توســط خریدار برداشــته می شــود را بدون نیاز به مراجعه به صندوق، اسکن 
کنند و پرداخت خریدها نیز در نهایت از طریق حســاب کاربــری آمازون گو انجام 
می شــود. در حال حاضر، آمازون گو دارای سه فروشــگاه در منطقه  »سیاتلم است.

اســتارت آپ Standard Cognition نیز با الگوبرداری از آمازون گو، نخستین 
فروشگاه بدون صندوق و بدون فروشــنده  خود را در سانفرانسیســکو افتتاح کرد.

 این استارت آپ در مرحله  آزمایشی در حال تست مکانیزم فروش جدید خود به نام 
Standard Market است؛ این فروشگاه تنها در ساعاتی مشخص به مشتریان 
سرویس  می دهد و هنوز در مرحله  آزمایشی قرار دارد. البته در آینده  نزدیک هم تعداد 
محصوالت و هم ساعات سرویس دهی آن افزایش خواهد یافت تا افراد بیشتری بتوانند 
از خدمات چنین فروشگاهی استفاده کنند.این استارت آپ اعالم کرده است که برای 
خدمات و سرویس خود، اطالعات مربوط به تشخیص هویت بیومتریک خریداران را 
جمع آوری نمی کند. این استارت آپ در تالش است برای بازی های المپیک ۲۰۲۰، 

فناوری خود را در اختیار فروشگاه های مختلفی در توکیو ژاپن قرار دهد.

»توئیتر« در حال تست طراحی جدید نسخه تحت وب
توئیتر به تازگی مشغول تســت طراحی جدید ظاهر نسخه دســکتاپ این شبکه 
اجتماعی با تغییراتی از جمله پنجره جدید برای پســت گذاشتن، تغییر وضعیت 
برای حالت شــب این برنامه و چندین تغییر دیگر اســت. این طراحی جدید برای 
نسخه تحت وب توئیتر قرار است پســت های کاربران را بر اساس زمان مرتب کند، 
یک حالت شبانه و حالت ذخیره اطالعات دارد تا از ظاهر شدن خودکار عکس ها در 
خط زمان جلوگیری کند. عالوه بر این، قابلیت هایی زیرپوستی هم برای توئیت ها در 
نظر گرفته شده تا کاربران با آن ها بتوانند تغییرات دلخواه خود را در توئیت های خود 
ایجاد کنند. به عنوان مثال کاربران می توانند برای لینکی که به اشتراک می گذارند، 

کنند. به نظر می رســد رنگ دلخواهــی را انتخاب 
رابط کاربری جدید نسخه 
وب توییتر یک اپلیکیشن 

 تحــت وب پیــش رونــده 
 )Progressive Web App(
باشد. توئیتر ر نسخه  iOS برنامه 

خود را آپدیت کرد که شامل یک 
تغییر عمده بود و آن هم پشتیبانی 

از پخش زنده صداست.

مدیرعامل »آمازون« ثروتمندترین فرد جهان شد
»جف بیزوس« مدیرعامل »آمازون« موفق شد بار دیگر عنوان ثروتمندترین فرد جهان 
را به خود اختصاص دهد؛ عنوانی که می تواند اقتدار مدیر عامل آمازون را نشان دهد. این 
آمار بر اساس گزارش نشریه »فوربس« استخراج شده است. بنابراین می توان با مروری 
بر این آمار به اطالعات دیگری دست پیدا کرد. امســال دوهزار و ۲۰۸ نفر در فهرست 
ثروتمندترین ها جای گرفته اند. 7۲ کشــور جهان در فهرست ثروتمندترین افراد در 
کشورهای مختلف جهان جای دارند.در حال حاضر  افرادی از کشورهای »مجارستان« 
و »زیمباوه« به فهرست ثروتمندترین ها افزوده شده اند. سرمایه این  دوهزار و ۲۰۸ نفر به 
۹/۱ تریلیون دالر می رسد. ثروت این افراد نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته 
است .مدیرعامل آمازون با سرمایه ۱۰۰میلیاردی خود موفق شده نفر اول این فهرست 
باشد. مدیرعامل آمازون طی سال گذشــته حدود ۳۹ میلیارد دالر سود ثبت کرده و  با 
سرمایه ۱۱۲ میلیارد دالری در صدر جدول ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد. وی این 
شرکت را سال ۱۹۹۴ در گاراژ خانه خود تاسیس کرد. او در دانشگاه »پرینستون« درس 
خوانده و کار خود در زمینه تجارت الکترونیک را با فروش آنالین کتاب آغاز کرده است؛ 
 ولی پیش از آن، کار خود را در صندوق هزینه آمریکا ترک کرد. شرکت فضایی بیزوس،
 Blue Origin، در حال توسعه یک نوع راکت است تا مسافرانی را از زمین به فضا منتقل 

کند و آنها را بازگرداند. 
بیزوس در سال ۲۰۱۳، روزنامه »واشنگتن پست« را با ۲5۰ میلیون دالر خریداری کرد.

  عکس روز

دقیق ترین و واضح ترین نقشه از قطب جنوب تهیه شد
محققان، نقشه ای بســیار دقیق با کمک ابررایانه Blue  Waters با وضوح ۲تا ۸ متر از 
سطح »قطب جنوب« تهیه کردند که دقیق ترین و واضح ترین نقشه یک قاره از جهان است.

خبر

هوش مصنوعی، مرگ ناشی از 
سکته قلبی را پیش بینی می کند!

بررسی های موسسه »فرانسیس کریک« در »انگلیس« نشان 
می دهد، یک الگوریتم هــوش مصنوعی به بهترین متخصص 
پیش بینی مرگ بیماران به دنبال وقوع سکته قلبی مبدل شده 
اســت. مدل »هوش مصنوعی« جدید که با همکاری دانشگاه 
»لندن« طراحی شده اســت، از ۲7 متغیر مستقل به منظور 
پیش بینی مرگ ناشی از سکته قلبی استفاده می کند که سن، 
جنسیت و شرایط جسمانی و بدنی تنها برخی از آنهاست. در 
مرحله اول اطالعات مربوط به ۸۰ هزار بیمار به طور ناشناس 
جمع آوری شــده و هوش مصنوعی با اســتفاده از اطالعات 

پزشکی خود توانسته پیش بینی های الزم را انجام دهد.

 خداحافظی شیرین 
بنیانگذار شرکت »علی بابا«

»جک ما« رییس بزرگ ترین شــرکت تجــارت الکترونیک 
»چین«، به تازگــی اعالم کرده که قصــد خداحافظی از این 
شرکت را دارد. این مدیر 5۳ ساله قصد دارد پس از بازنشسته 
شدن، تالش های بشردوستانه متمرکز بر آموزش را دنبال کند. 
»جک ما« که با همکاری ۱7 نفر دیگر در سال ۱۹۹۹ شرکت 
خود را افتتاح کرد، اکنون »علی بابا« را به یک شــرکت ۴۲۰ 
میلیارددالری با بیش از 5۰۰ میلیون مشــتری چینی تبدیل 
کرده است. بازدیدکنندگان »علی بابا« برای خرید انواع اجناس 
از لباس گرفته تا سیمان، به این سایت مراجعه می کنند. سایت 
علی بابــا خدماتی نظیر  پرداخت هــای دیجیتال، بانک داری 
آنالین، محاسبات ابری، رسانه های دیجیتال و ایجاد سرگرمی 
را به مشــتریان ارائه می دهد. جک ما در طول دوره مدیریت 
خود در سایت علی بابا به ثروتمندترین مرد چین تبدیل شد 
و ارزش خالص درآمد او بیــش از ۴۰ میلیارد دالر بود. او پس 
از بازنشســتگی نیز همچنان در هیئت مدیره سایت علی بابا 
باقی خواهد ماند. ســایت علی بابا هنوز پاســخی به پیشنهاد 

بازنشستگی جک ما نداده است.

 کاهش کاربران فیس بوک 
به دلیل رسوایی های فاش شده

یک مقاله که از جامعه آماری چهارهزار و 5۹۴ نفری، از تاریخ ۲۹ 
می تا ۱۱ ژوئن تهیه شده است، نشــان می دهد که ۲6 درصد از 
اشخاص، اپلیکیشن موبایلی »فیس بوک« را از روی موبایل های 
هوشمند خود حذف کرده اند. فقط ۹ درصد از این جامعه آماری 
تصمیم گرفته اند اطالعات شخصی خود را در این شبکه اجتماعی 
قرار  دهند و در مقابل، 5۴ درصد تنظیمات شــخصی اپلیکیشن 
فیس بوک را فعال کرده اند و ۴۲ درصد از کاربران این اپلیکیشن 
هم وقت استراحت هفتگی را روی برنامه های فیس بوک خود فعال 
کرده اند. همه این گزارش ها نشان می دهد که عالقه زیادی به کار 

کردن با اپلیکیشن فیس بوک در میان کاربران وجود ندارد.

گوشی های جدید »اپل« گران تر از حد تصور!
منابع نزدیک به شرکت »اپل«  می گویند که ظاهرا این شرکت تصور می کند استقبال از 
آیفون های جدید، بیشتر از حد تصور خواهد بود؛ از همین رو قصد دارد آنها را با قیمت 
باالتری روانه بازار کند. به عنوان مثال قبال اعالم شــده بود که آیفون 6/۱ اینچی اپل با 
نمایشگر ال ســی دی، 6۹۹ دالر قیمت خواهد داشت. اما تحلیلگران می گویند، قیمت 
پایه این گوشی کمتر از ۸۴۹ دالر نخواهد بود. عالوه بر این پیش بینی می شود که آیفون 
ایکس با نمایشگر 5/۸ اینچی به قیمتی بین ۹۴۹ تا ۹۹۹ دالر به فروش برسد که خاطره 
عرضه »آیفون ایکس« را در سال گذشته به قیمت ۱۰۰۰ دالر، زنده خواهد کرد.برخی 
تحلیلگران می گویند حدود دوسوم کسانی که در حال حاضر از آیفون استفاده می 

کنند، از دو سال قبل به این سو گوشی های خود را عوض نکرده اند 
و به احتمال زیاد، این بار به دنبال ارتقای گوشی های خود خواهند 

بود؛ همین امر احتمال خرید آیفون های جدید را بیشتر می کند.
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رییس اداره جهاد کشاورزی دهاقان 
مطرح کرد:

 کشت محصوالت دیمی
 تنها راه مقابله با خشکسالی

رییس اداره جهاد کشــاورزی  دهاقان
شهرستان دهاقان گفت: کشت محصوالت دیمی 

تنها راه مقابله با خشکسالی است.
امیر صفرپور اظهار کرد: خشکسالی به زمین ها، 
مــزارع و محصــوالت کشــاورزی شهرســتان 
خسارت هایی وارد کرده که سبب کاهش میزان 
برداشت شده است.وی باتوجه به برگزاری کمیته 
های بحران و جلسات کارشناسی در شهرستان، 
گفت: کشت های جایگزین تنها راهکار مقابله با 
خشکسالی اســت که کار مطالعاتی آن به اتمام 

رسیده و به زودی انجام می شود.
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان 
با اشاره به کاهش برداشت سیب درختی و گردو، 
تصریح کرد: محصوالتی مانند بــادام و انگور به 
صورت دیم جایگزین کشت محصوالت کشاورزی 

دهاقان می شود.
صفرپــور حفظ درختان کهنســال و بــاغ ها را 
مهم ترین دغدغه مســئوالن دانســت و افزود: 
تخصیص چــاه های بحــران و حفر چــاه های 
اضطراری به این منظور درنظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج نایین 
خبر داد:

برگزاری رزمایش گردان های 
بیت المقدس در نایین

فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت   نایین
بسیج نایین گفت : چگونگی مقابله با ناآرامی ها ، 
آشــنایی با عملیات روانی دشمن ، آموزش های 
عقیدتی و ســاح از جمله برنامه های رزمایش 

گردان های بیت المقدس بود.
ســرهنگ مســعود اکبری، فرمانده سپاه ناحیه 
مقاومت بسیج نایین گفت: رزمایش گردان های 
بیت مقدس طی ســه روز با تمرینــات منظم و 
مســتمری صورت گرفــت که تمرینــات دفاع 
شــخصی، کاس هــای توجیهی و تئــوری در 
خصوص اغتشاشات و نحوه برخورد با آنها،آشنایی 
با تجهیزات از برنامه های این رزمایش در اردوگاه 

قدس نایین بود. 
وی افزود: این رزمایش ها به منظور حفظ، انسجام 
و نمایش اقتدار بسیجیان هرســاله  برگزار می 
شــود و چون گردان های بیت المقدس مردمی 
هستند برای آموزش های نظری وعملی مقابله 
بــا ناآرامی ها و حتــی عملیات روانی دشــمن 
آموزش های الزم را در این زمینه تجربه می کنند.  
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بسیج نایین حفظ 
آمادگی یگانی در عرصه های مختلف بسیج را از 
محوری ترین اهداف گردان های بیت المقدس 
برشــمرد.  ســرهنگ اکبری تاکید کرد : مقابله 
با ناآرامی ها، آشــنایی با عملیات روانی دشمن، 
آموزش هــای عقیدتی و ســاح از جمله برنامه 
هایی بود که طی ســه شــبانه روز به بسیجیان 

آموزش داده شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی 
شهرستان سمیرم:

 مسئوالن هیئت های مذهبی 
در محرم پلیس یار می شوند

جانشــین فرمانــده نیــروی  سمیرم
انتظامی سمیرم گفت: مسئولین هیئات مذهبی 
شهرســتان ســمیرم بــا دریافــت کارت های 
مخصوص در ایام محرم پلیــس یار بوده و در امر 
نظم بخشــی با نیرو هــای انتظامــی همکاری 

خواهند داشت.
ســرهنگ محمود قاســم پور در جلسه شورای 
هیئت های مذهبی این شهرســتان اظهار کرد: 
نیروهای انتظامــی به صورت شــبانه روزی در 
شهرستان حضور داشته و در جهت ایجاد نظم و 
امنیت هیئت ها گام های استواری برداشته است.
وی خاطرنشــان کــرد: از مســئوالن هیئت ها 
می خواهیم تا مراســمات عزاداری را تا ساعات 
مشخص شده، برپا کنند تا مزاحمتی برای مردم 

ایجاد نکند.
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان 
ســمیرم با اشــاره به پلیــس یاری مســئوالن 
هیئت هــای مذهبی در ایام محرم خاطرنشــان 
کرد: در صورت مشــاهده هرگونه برنامه ای که 
خاف شرع باشد و سبب اختال در نظم و امنیت 

شود، با خاطیان برخورد خواهد شد.
قاســم پور تاکید کرد: پخت، تهیه و بسته بندی 
نذورات در مکان و افراد مطمئن انجام شود و در 
صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را 

با شماره ۱۱۰ در میان بگذارند.

اخبار

کشف محموله تخمه آفتابگردان قاچاق در لنجان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

کشف محموله ۲۰۰ میلیونی 
قاچاق در سمیرم

فرمانده انتظامی شهرستان  سمیرم
ســمیرم گفت: ۳۰ قلم انواع لوازم بهداشتی به 
ارزش ۲۰۰ میلیون فاقد مــدارک گمرکی در 

سمیرم کشف و ضبط شد.
سرهنگ سهراب قرقانی تصریح کرد: ماموران 
ایست و بازرسی شهید رییسیان در حین کنترل 
خودروهای عبوری مســیر سمیرم - شهرضا به 
یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک و خودرو 

را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه 
افزود: در بازرســی دقیق از این خودروها بیش 
از ۳۰ قلم انواع لوازم بهداشــتی به ارزش ۲۰۰ 
میلیون ریال فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط 
شد. فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم مصرف 
یک کاالی قاچاق را به معنای گرفتن یک شغل 
از جوان ایرانی دانســت و تصریح کرد: امتناع از 
مصرف کاالی قاچــاق در واقع یک حرکت ملی 

است.

کشف محموله تخمه 
آفتابگردان قاچاق در لنجان

فرمانــده نیــروی انتظامی  لنجان
شهرستان لنجان از کشف بیش از دو تن تخمه 
آفتابگردان قاچاق به ارزش۵۰۰ میلیون ریال و 
۱7 هزار عدد پوشــک نوزاد در لنجان خبر داد.
غامرضا افشــاری با اشــاره به موقعیت ویژه 
شهرســتان به لحاظ قرار گرفتــن در موقعیت 
جغرافیایی خاص و مســیر مواصاتی 6 استان 
کشــور، اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره 
تاکیدات فراوانی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز داشته اند و بر همین اساس نیروی انتظامی 
مبــارزه با قاچــاق کاال،   این ســونامی مخرب 
اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.افشاری 
با بیان اینکه ماموران نیروی انتظامی شهرستان 
لنجان به هیچ عنوان اجازه جوالن به قاچاقچیان 
را نخواهند داد، عنوان کرد: در بازرسی انجام شده 
از این خودرو بیــش از دو تن تخمه آفتابگردان 
خارجی فاقد مدارک معتبر گمرکی کشف شد و 
کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۵۰۰ 

میلیون ریال اعام کردند.

اختتامیه جشنواره قصه های 
بومی خمینی شهر برگزار شد

اختتامیه جشنواره قصه های   خمینی شهر
بومی خمینی شهر در خانه تاریخی »زهتاب« با 
حضور فعاالن عرصه هنری برگزار شد و از مجموع 
6۰ اثر ارسالی به دبیرخانه، آثار برگزیده تجلیل 
شدند.ســید محمد هادی موســوی در حاشیه 
اختتامیه جشنواره قصه های بومی خمینی شهر 
اظهار کرد: جشنواره قصه های بومی خمینی شهر 

از اردیبهشت ماه ۹7 آغاز شد.
وی افزود: 6۰ اثر از قصــه های بومی کوتاه و بلند 
به دبیرخانه جشنواره رسید که در گزینش اولیه 
توسط داوران ۴۰ اثر برگزیده شد.موسوی با بیان 
اینکه برخی آثار از شــهرهای مازندران، تهران، 
شیراز و دیگر شهرها ارسال شــده بود، گفت: به 
عنوان مثال از شــهر مازندران یک دانشــجوی 
فوق لیسانس از دانشگاه امیرکبیر، حمله افاغنه 
به خمینی شــهر را گردآوری و ارسال کرده بود.
وی افزود: قرار اســت با گردآوری که انجام شده 
مجموع ۴۰قصه بومی کوتاه و بلند در کتابی به نام 
قصه های بومی شهر به چاپ برسد و آثار با نام خود 
هنرمند در کتاب چاپ می شود.موسوی ادامه داد: 
این جشنواره هر ساله برگزار می شود و امید است با 
استقبال بیشتری روبه رو شود با این هدف که این 
داستان های ارزشمند به نسل بعد انتقال داده شود.

همایش پیاده روی خانوادگی 
در نایین برگزار شد

رییــس هیئــت ورزش های   نایین
همگانی نایین گفت: همایش پیاده روی خانوادگی، 
به طول دو کیلومتر از امامزاده سلطان سیدعلی)ع( 
تا مجموعه ورزشی تختی نایین برگزار شد.غامرضا 
کریمی اظهار کرد: این همایش به مناسبت دهه 
والیت و امامت و هفته دفاع مقدس و با هدف توسعه 
ورزش همگانی، افزایش مشارکت مردم در ورزش 
و ایجاد روحیه شادابی و نشاط در مردم برگزار شد. 
وی افزود: بهترین نوع ورزش، ورزشی است که آحاد 
مردم بتواننــد به راحتــی آن را انجــام دهند و 
پیاده روی یکی از این ورزش هاست که تمام مردم 

می توانند آن را انجام دهند.
رییس هیئت ورزش هــای همگانی گفت: در این 
همایش، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، دو 
دستگاه دوچرخه و لوازم خانگی برای قدردانی از 
حضور گسترده مردم در این همایش و به قید قرعه 
به شهروندان نایینی اعطا شد.در این رزمایش به 
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقاب ۴۰ کارت 

هدیه به شرکت کنندگان به قید قرعه اهدا شد.

لنجان رییــس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت شهرستان لنجان از کشف انبار احتکار پوشک 

نوزادان در این شهرستان خبر داد.
محمد مهدی دهقانی اظهار کرد: با توجه به بحران 
پیش آمده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
لنجان با همکاری اتاق اصناف این شهرستان بیشتر 
فعالیت خود را روی نظارت، کنترل و بازرسی از انبارها 

متمرکز کرده است. 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان 
تصریح کرد: مردم به ویژه اصناف باید بدانند کاالهایی 
چون غات شــامل گندم خوراکی، گندم دامی، جو 
و برنج سفید،  کاالهای اساســی شامل روغن نباتی 
ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره، 
مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم 
مرغ و شیر خشک صنعتی، نهاده ها همچون جوجه 
یک روزه، تخم مرغ نطفــه دار، ذرت دامی، کنجاله 
سویا، سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا، 
آفتابگردان، کلزا و کانوال، مواد اولیه تولید، حبوبات،  
لوازم خانگی شامل یخچال، یخچال فریزر، ماشین 

لباسشــویی و تلویزیون تولید داخلی، لوازم یدکی 
و الستیک ســبک و ســنگی، کاغذ چاپ، تحریر و 
روزنامه، انواع پودر شــوینده و  مصالح ســاختمانی 
همچون محصوالت فلزی پرمصرف و ســیمان و... 
جزو کاالهایی هستند که انبار کردن آنها شامل طرح 

مبارزه با احتکار و اختفا می شود.
دهقانی اضافه کرد: در بازرسی های انجام شده یک 
انبار پوشک نوزادان کشف شد که در حدود چهار هزار 
و ۵۰۰ بسته انواع پوشک در آنجا احتکار شده بود که 
در نهایت انبار پلمــپ و این کاالها ضبط و پرونده به 

مراجع قانونی ارجاع داده شد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان اعالم کرد:

کشف و ضبط ۴ هزار و ۵۰۰ بسته پوشک بچه احتکار شده
کاشان  معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان گفت: مصرف داروی قاچاق دارای 
عوارض جبران ناپذیر است.حمیدرضا بنفشه اظهار کرد: 
از مهم ترین خطرات مصرف داروهای قاچاق در کوتاه 
مدت آســیب به قســمت های مختلف بدن از جمله 
پوست، مو و چشم و در دراز مدت به دلیل وجود فلزات 
سنگین مانند سرب، جیوه و کادمیوم و ... استعداد ابتا 
به بیماری های خطرناک مانند بیماری های کبدی و 

کلیوی و حتی سرطان است.
وی افــزود: قطعا بایــد در زمینــه مبارزه بــا قاچاق 
فرآورده های ســامت محور و همچنیــن آگاهی از 
روش های اســتعام و اطمینان به سامت محصوالت 

وارداتی فرهنگ سازی مناسب صورت پذیرد.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان، 
قاچاق را یکی از چالش های بزرگ حوزه های مختلف 
از ســامت جامعه عنوان کرد و افزود: عوارض ناشــی 
از مصرف فرآورده های ســامت محور قاچاق بسیار 
خطرناک است.بنفشه ادامه داد: این فرآورده ها به دلیل 
اینکه خارج از مسیر قانونی وارد کشور می شوند تحت 

هیچ گونه نظارت بهداشــتی قرار ندارند و در حقیقت 
دارای هویت جعلی هستند و اینکه از چه موادی و تحت 
چه شرایطی تولید شده باشند، کاما مبهم و نامشخص 
است. وی یادآور شد: متاسفانه عرضه محصوالت قاچاق 
در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز  به دلیل قیمت 
های پایین تر باعث گرایش به اســتفاده از این مواد را 
افزایش داده است. حمیدرضا بنفشه خاطرنشان کرد: 
وزارت بهداشت با راه اندازی سامانه رهگیری، ردیابی و 
 www.ttac.ir کنترل اصالت کاالی سامت وارداتی
گام مهمی را در جهت مبارزه با قاچاق و حفظ سامت 

آحاد مردم برداشته است. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مصرف داروی قاچاق، عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد

استقبال پرشور مردم 
شهر »سین« از کاروان 

ندای محرم
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علوم پزشکیصمت

سمانه زاغی نژاد

این روزها در شهرستان های مختلف سخن از برگزاری 
انواع و اقسام جشنواره هاســت. از جشنواره انگور و 
زعفران گرفته تا گاب و ... رییس شورای اسامی شهر 
باغبادران اما می گوید وضعیت به شکلی است که تا 
چندسال آینده به جای جشن باید مراسم سوگواری 

و ترحیم برای باغات بگیریم!
حجت ا... امینی، رییس شــورای اســامی شــهر 
باغبــادران در آیین کلنــگ زنی و بهره بــرداری از 
پروژه های عمرانی این شهر با بیان اینکه در روزهای 
گذشته شاهد برگزاری نخســتین جشنواره گردو و 
بادام در باغبــادران بودیم، گفت: در گذشــته ای نه 
چندان دور مردم و کشــاورزان محصوالتی را که در 
باغات بخش باغبهادران به ثمر می نشست برای عرضه 
به میادین میوه و تره بار شهرســتان ها و استان های 
همجوار منتقل می کردند.امینی می گوید: به برکت 
حضور گردشگران محصوالت باغات بخش باغبهادران 
که خواهان بسیاری نیز دارد بازار فروش خود را پیدا 
کرده و کشاورزان بدون واسطه می توانند محصوالت 
خود را در اختیار مردم قرار دهنــد، به همین دلیل 
مدیریت شهری باغبادران به فکر برندسازی تولیدات 
این منطقه افتاد.آن طور که رییس شــورای اسامی 
شــهر باغبادران می گوید به دلیل مرغوبیت گردو و 
بادام روستاهای بخش باغبهادران مشتریان متعددی 
نه تنها از داخل اســتان، بلکه از نقاط مختلف کشور 
تمایل به خریــد این محصول از کشــاورزان دارند و 

برگزاری جشنواره کمک شایانی به فروش و برندسازی 
اینگونه محصوالت در باغبادران داشته است.این مقام 
مســئول در باغبادران این نوید را داده که در آینده 
نزدیک شاهد برگزاری جشنواره به، هلو، پولک و نبات 
و برخی صنایع دستی در شهر باغبادران خواهیم بود 
و بسیاری از محصوالت تولید شده در باغبادران ارزش 
برندسازی و برگزاری جشنواره نقش مهم و موثری در 

بازاریابی و عرضه مستقیم این محصوالت دارد.
امینی با اشاره به گایه باغداران از بی تدبیری مسئوالن 
جهاد کشاورزی در شهرستان لنجان، اضافه کرد: با بی 
توجهی به حوزه کشــاورزی در بخش باغبهادران در 

چند سال آینده شاید مجبور شویم به جای برگزاری 
جشــنواره، مراســم ترحیم برای از بین رفتن باغات 
بخش باغبهادران برگزار کنیم چراکه درختان گردو 
و درختان کهن بخش باغبهــادران در حال نابودی 

هستند و این مسئله بسیار نگران کننده است.
امینی می گویــد متولی حفظ درختــان و کاربری 
زمین های کشاورزی جهادکشاورزی است؛ اما کوچک 
ترین توجهی به باغات باغبهادران ندارند درحالی که 
بیش از نیمی از باغات شهرستان و تولیدات محصوالت 
کشاورزی در بخش باغبهادران بوده، البته موردی جز 
بی توجهی به کشاورز و کشــاورزی در این بخش از 

سوی جهادکشاورزی دیده نمی شود.
رییس شورای اسامی شــهر باغبادران اضافه کرد: 
تمام فعالیت جهاد کشــاورزی شهرستان لنجان در 
بخش باغبهادران صرفا پرونده سازی برای مردم در 
دادگســتری برای مبارزه با دیوارکشی است، ما نیز 
معتقدیم بایــد به فکر حفظ کاربــری باغات بود؛ اما 
کشاورز برای حفظ درخت و محصوالت خود از دست 
گردشــگر چاره ای جز دیوارکشــی ندارد که جهاد 
کشــاورزی در این خصوص تا به حال الگویی عملی 

ارائه نکرده است.
وی عنوان کرد: اجازه دیوارکشی برای حفظ درختان 
و یا تغییر کاربری برای توسعه صنعت گردشگری به 
کشاورز داده نمی شود پس کشاورز چه باید بکند وقتی  

تنها درآمدش از بخش کشاورزی است؟
امینی خاطرنشــان کرد: جهاد کشــاورزی در مرکز 
شهرستان لنجان اســتقرار دارد و رفت و آمد آنها در 
بخش باغبهادران تنها برای کارهای قضائی اســت، 
توقع حمایت مالی از جهاد کشاورزی نداشته و نداریم، 
اما حمایت ترویجــی، آموزش کشــاورزان و ... یک 
اصل مهم به شمار می آید که کشاورزان این منطقه 
به آن نیاز دارند. کشــاورزان بخــش باغبهادران در 
آخرین نقطه روســتایی برای مراجعه به اداره جهاد 
کشاورزی باید بیش از 6۰ کیلومتر طی کنند، از سوی 
دیگر تنها مرکز ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان 
نیز در بخش مرکزی مســتقر بوده و دسترســی به 
 آنجا هم برای کشــاورزان بســیار ســخت و دشوار 

است.

شاید برای باغات به جای جشنواره، مراسم ترحیم برگزار کنیم

معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های  تیران و کرون
استان اصفهان گفت: برگزاری جشــنواره های فرهنگی و محلی به 
پیشرفت و تحول شهری کمک می کند.حامد عباسی نامی در بازدید 
از جشنواره انگور تیران با اشاره به اهمیت و جایگاه این رخداد فرهنگی 
اظهار کرد: برگزاری جشــنواره های فرهنگی و محلی که با رویکرد 
معرفی شهرها برگزار می شود به پیشــرفت و تحول شهری کمک 
می کند.وی افزود: جشنواره انگور در شهرستان تیران و کرون فرصتی 

برای معرفی ظرفیت های ایــن منطقه به مردم اســتان اصفهان و 
مسافران سراســر کشور می شــود و با چنین اقداماتی فرصت های 
سرمایه گذاری مشخص و در جذب سرمایه گذار موثر است.معاون 
بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان ادامه داد: 
موقعیت جغرافیایی شهرســتان تیران و کرون یکی از فرصت ها و 
قابلیت های ســرمایه گذاری در این منطقه است و اگر مردم استان 
اصفهان و سایر شهرهای کشــور در قالب جشنواره ها به این منطقه 

دعوت شوند، فرصت های سرمایه گذاری این منطقه نیز تقویت خواهد 
شد.وی با اشاره به ظرفیت های گردشــگری این منطقه گفت: آثار 
تاریخی و موقعیت های گردشــگری بکر همراه با هــوای تمیز در 
شهرســتان تیران و کرون منجر به جذب گردشــگر در فصل های 

مختلف سال شده و باید از این ظرفیت بیش از بیش استفاده شود.
نامی اضافه کرد: مدیریت شهری در شهرستان تیران و کرون با رویکرد 

گردشگری قادر به ایجاد تحول جدی در این منطقه خواهد داشت.

معاون بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان:
جشنواره ها به پیشرفت و تحول شهری کمک می کنند

رییس شورای اسالمی شهر باغبادران:

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:
بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی، اجرای احکام قرآن است

چادگان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان گفت: بهترین راه مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی اجرای احکام قرآنی است که باید با فرهنگ سازی در جامعه و بین جوانان، در برابر این شبیخون فرهنگی ایستاد.
حجت االسام محمدعلی انصاری در مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی ثقلین اظهار کرد: ترویج کتاب الهی در بین جوانان بسیار حائز اهمیت است چون جوانان با آشنا شدن مفاهیم قرآنی در برابر دسیسه های فرهنگی دشمنان خواهند 
ایستاد.وی افزود: بهترین راه مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی اجرای احکام قرآنی است که باید با فرهنگ سازی در جامعه و بین جوانان در برابر این شبیخون فرهنگی ایستادگی کرده تا دشمنان بدانند جوانان در برابر هجمه های 
فرهنگی دشمنان خواهند ایستاد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان عنوان کرد: سه کشور در جهان فارس زبان هستند ایران، افغانستان و تاجیکستان ولی ۳۵۰ شبکه فارسی زبان در جهان برای مبارزه با اسام راه اندازی 
شده است؛ چون از این هراس دارند که انقاب به کشورهای دشمنان قسم خورده آن رخنه نکند و باعث فروپاشی آن کشور نشود.وی ادامه داد: از جوانان عزیز شرکت کننده در جشنواره قرآنی ثقلین در شهرستان چادگان تشکر می کنم 
که با استقبال خوبی همراه شد و انتظار داریم این رقابت فرهنگی قرآنی و جشنواره در شهرستان رونق بیشتری داشته باشد و ما شاهد حضور جوانان بیشتری در این عرصه ها باشیم.مجتبی باباجانی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
چادگان نیز در این مراسم گفت: جشنواره ثقلین بسیار موردتوجه و استقبال مردم شهرستان قرار گرفت به طوری که در جشنواره قرآنی ثقلین بیش از ۵۹۹ نفر از شهرستان چادگان با هدف آشنایی و انس مخاطبان با معارف قرآن و سیره 

اهل بیت)ع( شرکت کردند.وی گفت: جشنواره ثقلین با دو بخش شفاهی و کتبی و در ۱8 رشته مختلف ازجمله حفظ، اذان، نهج الباغه، احکام برگزار شد.
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تولید ۲۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
استان خبرداد: 

بوجاری بیش از 1300 تن بذر 
گندم و جو  در چهارمحال

مدیر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری، از بوجاری ۷۶۰ تن بذر 
گندم و ۶۸۰ تن بذر جو از ابتدای ســال جاری 

تاکنون در استان، خبرداد.
مســعود میرزایی از بوجاری یک هــزار و 3۰۰ 
تن بذر گندم و جــو از ابتدای ســال جاری در 
استان خبر داد، گفت: این مقدار شامل ۷۶۰  تن 
 بذر گندم آبی ارقام میهن، حیدری، پیشــگام و
 ۶۸۰ تن بذر جــوی آبی ارقــام جلگه و بهمن 
 است که به زودی به کارگزاری های استان حمل
 و با قیمت مصوب بین کشاورزان توزیع خواهد 

شد.
مدیر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری افــزود: در حال حاضر 
قیمت مصوب توزیعی گندم آبی گواهی شــده 
کیلویی 19 هزار و 5۰۰ ریال، گندم دیم گواهی 
شــده کیلویی 1۷ هزار و 5۰۰ ریال، جوی آبی 
گواهی شده کیلویی  1۶ هزار و 5۰۰ ریال و جوی 

دیم گواهی شده  15 هزار ریال است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری خبرداد:

پذیرش و اسکان بیش از 200 
هزار نفر مسافر در مدارس 

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری از اســکان بیش از 2۰۰ هزار نفر-روز 
مسافر در طرح ستاد اســکان فرهنگیان ویژه 

تابستان در مدارس استان خبرداد.
بهروز امیدی با اشــاره به اینکه طرح اسکان و 
پذیرش ســتاد اســکان فرهنگیان استان ویژه 
تابســتان، از 24 خردادماه ســال جاری در 2۰ 
پایگاه اسکان آغاز شــد، گفت: تاکنون پذیرش 
222 هزار و 54۶ نفر- روز مسافر در ستادهای 

اسکان استان به ثبت رسیده است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحال و 
بختیاری افزود:  تاکنــون 1۰2 هزار و 1۶3 نفر 
مســافر نیز در قالب 2۸ هزار و 3۷9 خانوار در 

ستادهای اسکان استان اقامت یافتند.
وی اضافه کرد: امسال ۸9 مدرسه با ۷۰۷  کالس 
 برای پذیــرش میهمانان در نظر گرفته شــده

 است . 

»لطفعلی رحمانی« به همرزمان 
شهیدش پیوست

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و 
بختیاری گفت: جانباز 5۰ درصد، لطفعلی رحمانی 

شهرکی به همرزمان شهیدش پیوست.
فریبرز نجفی گفت: لطفعلی رحمانی شــهرکی، 
فرزند علی آقا متولد اول آذر  132۸ اســت که در 
منطقه دزلی در ســال 13۶9 به درجه جانبازی 
نائل شد. مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: برادران 
جانباز لطفعلی رحمانی شهرکی به نام های سردار 
رضا رحمانی، محمد رحمانی در جبهه های جنگ 
به فیض شــهادت نائل آمدند و جانبــاز متوفی  
»قنبرعلی رحمانی« نیز در سال 1394 دار فانی 
را وداع گفت. وی اضافه کرد: جانباز متوفی لطفعلی 
رحمانی در ســال های ۶9 تا ۷2  در بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خدمت کرد. گفتنی است؛ مراسم 
تشییع و خاکســپری رزمنده دوران دفاع مقدس 

روز گذشته برگزارشد. 

تولید 220 هزار تن آهن اسفنجی 
در چهارمحال و بختیاری

امســال 22۰ هزار تــن آهن اســفنجی در فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری تولید شد. مدیر 
واحد عملیات کارخانه فوالد سفیددشــت با اشاره 
به تامین و انباشــت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 
گفت: با تامین این مواد بر خالف سال های گذشته، 
شاهد توقف تولید به دلیل کمبود مواد اولیه واحد 
احیای مستقیم نیستیم. جمشید علی بابایی با اشاره 
به تامین و انباشــت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه، 
گفت: با تامین این مواد بر خالف سال های گذشته، 
شاهد توقف تولید به دلیل کمبود مواد اولیه واحد 
احیای مستقیم نیستیم. وی افزود: آهن اسفنجی 
تولیدشــده در این شــرکت با متالیزاسیون 95 و 
کربن 1. ۷ درصد از کیفیت باالیی برخوردار است. 
علی بابایی ادامه داد: آهن اسفنجی، محصول حاصل 
از احیای مستقیم سنگ آهن )گندله( است که در 
عملیات احیای مستقیم، بدون نیاز به ذوب سنگ 

آهن، اکسیژن آن حذف می شود.

رزمایش عاشــوراییان ســپاهیان محمد 
رسول ا... همزمان با سراسر کشور در استان 
چهارمحال و بختیاری نیز آغاز شده و در کنار 
این رزمایش همان طور که فرمانده ســپاه 
قمر بنی هاشم )ع( اســتان خبر داده بود، 
جهادگران بســیجی نیز خدمت رسانی در 

مناطق محروم استان را آغاز کرده اند. 
یکی از این مناطق محروم روســتای »یانچشمه« 
شهرستان »بن« است که گروه های جهادی بسیجی 
مهندسین کشــاورزی و منابع طبیعی استان برای 
ارائه مشــاوره و کمک به کشــاورزان به این روستا 

رفته اند.
 وقتی نــام گروه های جهــادی به میــان می آید 
فعالیت هــای عمرانــی، پزشــکی یــا پروژه های 
محرومیت زدایــی به ذهــن می آید؛ امــا این بار 
»تســنیم« روایتی متفاوت از اردوهای جهادی در 

این روستا تعریف کرده است. 

اواخر تابســتان اســت و زمان برداشت محصول از 
باغات و کشاورزان سخت مشــغول کارو برداشت 
هســتند؛ اما برخی کشــاورزان از نامطلوب بودن 
محصول باغ خود گالیه مند بوده و نمی دانســتند 
که چرا محصول باغ شــان با اینکه زحمت بســیار 
برای آن می کشــند؛ اما باز هــم محصول خوبی به 
بار نمی آیــد به همین خاطر گروه جهادی بســیج 
مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور 

در باغــات شهرســتان 
بــن، عالوه بــر کمک به 
کشاورزان برای برداشت 
محصول، مشــاوره های 
الزم را به آنها دادند تا سال 
آینده بــا رعایت قوانین و 
اســتفاده از کود و سم و... 
بتوانند محصول بیشتر و 
سالم تری را برداشت کنند.

وقتی گروه جهادی بســیج مهندسین کشاورزی و 
منابع طبیعی استان در یکی از باغ های شهرستان 

ســامان حاضر شــده و 
بــا باغبــان و صاحب باغ 
صحبت کردنــد و گفتند 
که بــرای ارائه مشــاوره 
و کمــک برای برداشــت 
محصول شــان آمده اند 
باغبان باورش نمی شــد 
و می گفت: مگر می شود 
شــما جوانان تحصیل کرده با این تیپ، خودتان را 
به زحمت بیندازید و این همه راه برای کمک به ما 
بیایید؛ اما جواب جالب جهادگران این بود که ما هم 

بچه کشاورز هستیم و مشکلی برای کمک نداریم.
زمانی کــه باغبان این حرف را از زبــان جهادگران 
شنید با رویی گشــاده از آنها استقبال کرد و کمک 
برای برداشت محصول توسط تعدادی از جهادگران 
شروع و تعدادی از آنها مشاوره های الزم در خصوص 

باغ و باغبانی را ارائه کردند.
ســرهنگ دوم علیرضــا رحیمی، مســئول گروه 
جهادی بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی 
چهارمحال وبختیــاری در این رابطــه می گوید: 
در پی برگــزاری رزمایش محمد رســول ا... 2 که 
مقرر شــد گروه های جهادی در حوزه های مختلف 
برای خدمت رسانی به مردم به شهرستان ها اعزام 
شوند، گروه جهادی بســیج مهندسین کشاورزی 
و منابع طبیعی اســتان نیز برای ارائه مشاوره هایی 
در زمینه کشــاورزی و منابع طبیعی و کمک برای 
 برداشت به شهرســتان بن و روستای »یانچشمه« 

اعزام شدند.
وی با بیــان اینکه رهبر معظم انقالب اســالمی بر 
برگزاری اردوهای هجرت و بسیج سازندگی بسیار 
تاکید کرده اند که اهمیت این مهــم را بیش از هر 
موضوع دیگری به همگان نشــان می دهد و اوقات 
فراغت جوانان را تشــکیل می دهد، افــزود: امروز 
یکی از دغدغه های بزرگ این اســت که این اردوها 
بتوانــد نقش موثــری در پر کردن اوقــات فراغت 
داشته باشد؛ بنابراین باید تعلق خاطری که توسط 
 جوانان در این اردوها مشاهده می شود، قدر دانسته

 شود.

جهاِد آتش به اختیاران خدمت رسانی 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
با اجرای یک طرح ویژه در نظام بانکی امکان بخشــودگی جرایم 
اقســاط معوق برای بازپرداخت بدهی معوق تســهیالت مسکن 

روستایی که کمتر از 1۰۰ میلیون تومان باشد، تمدید شد.
سهراب رییسی با اشاره به بخشــودگی جرایم تسهیالت مسکن 
اظهار داشــت: در راســتای مســاعدت با بدهکاران به  ویژه در 

تسهیالت روستایی، اجرای یک طرح در نظام بانکی کلید خورد.

وی با اشاره به نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
2۸ مردادماه ســال جاری افزود: در قالب این طرح که اجرای آن 
تا پایان امسال تمدید شد کسانی که به دلیل معوق شدن اقساط 
مشمول جریمه شدند، می توانند با شرایطی از بخشودگی جرایم 
برخوردار شوند؛ همچنین این طرح به تســریع در روند کاهش 

مطالبات غیرجاری بانک ها کمک می کند.
رییســی بیان کرد: در حال حاضر متقاضیانی که از تســهیالت 

مسکن روستایی استفاده کرده  و مشمول برخورداری از بخشودگی 
جرایم هســتند، می توانند از این فرصت برای پرداخت اقســاط 
تسهیالت شان اقدام کنند. رییسی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت مسکن روســتایی، متقاضیان 
جهت مقاوم ســازی مســکن های خود می توانند اقدام کنند و 
بانک های عامل هم جهت پرداخت تسهیالت با قبول ضمانت های 

زنجیره ای همکاری الزم را با متقاضیان خواهند داشت.

تمدید طرح »بخشودگی جرایم تسهیالت مسکن روستایی« در استان

  مشاوره جهادگران، نور امید را در دل کشاورزان شهرکرد روشن کرد؛  

 امروز یکی از دغدغه های 
بزرگ این است که این اردوها 
بتواند نقش موثری در پر کردن 

اوقات فراغت داشته باشد

مژگان علیدوستی

فقدان سند مالکیت
6/252 شــماره صــادره: 1397/42/516742- 1397/6/5 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2374/79 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 246575 در 
صفحه 386 دفتر امالک جلد 1324به موجب سند تفکیک و تقسیم شماره 73336 مورخ 
1390/04/21 دفترخانه شــماره 85 اصفهان به نام رضا دانش پژو نژاد تحت شماره چاپی 
برگی 254790 الف 90 ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024017385 مورخ 1397/05/30 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 144227  مورخ 1397/05/29 به گواهی 
دفترخانه 77 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جائی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند 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 کسی 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 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 242633 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )243 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/253 شــماره صادره : 1397/42/518395-1397/6/13 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/4072  مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خــداداد انصاری بنی فرزند 
فتح ا... در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/07/14 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 239560 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 

1 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139703902004000226 آگهــی:  شــماره   6 /254
139604002004000766 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9602752 
تمامی ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مســکونی پالک شماره 14 فرعی از 359 اصلی 
قطعه 14 تفکیکی مفروز و مجزی شــده از 40 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 ثبت 
اصفهان ) که در طرح استانداردسازی پالکها به پالک شماره 40 فرعی از 359 اصلی تغییر 
کرد( به مساحت 124/88 متر مربع واقع در طبقه یک که 9/5 متر مربع آن مربوط به بالکن 
احداثی در شمال می باشــد به انضمام قطعه 23 تفکیکی به مساحت 5/38 متر مربع واقع 
در زیرزمین یک به انضمام پارکینگ قطعه 32 تفکیکی به مســاحت 12/5 متر مربع واقع 
در زیرزمین یک با قدرالســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. 
به آدرس: اصفهان خیابــان طالقانی احمدیه کوچه علیقلی بیــک مجتمع نگین طبقه اول 
واحد 5 کدپستی 8145738196 که سند مالکیت آن در صفحه 374 دفتر امالک جلد 178 
ذیل شماره پست 22589 و شماره چاپی 403083 سری د سال 93 به مالکیت آقای فرهاد 
پروانیان فرزند رحیم ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل: در بیست و نه قسمت 
که دوم و ششم و دهم و چهاردهم و هجدهم و بیســتم و چهارم شرقی و چهارم و هشتم و 
دوازدهم و شانزدهم و بیست و دوم و بیست و ششم غربی و نوزدهم و بیست و هفتم پخ اند 
بطول های 0/55 متر و 0/27 متر و 0/33 متر و 1/85 متر و 0/33 متر و 0/27 متر و 0/33 
متر و 0/92 متر و 0/33 متر و 0/27 متر و 0/33 متــر و 1/85 متر و 0/33 متر و 0/27 متر و 
0/33 متر و 1/71 متر و 0/1 متر و 1/25 متر و 0/19 متر و 0/27 متر و 0/8 متر و 2/35 متر 
و 0/1 متر و 0/31 متر و 0/16 متر و 1/26 متر و 0/1 متر و 1/28 متر دیوار و پنجره اســت 
بفضای کوچه شــرقًا: اول بطول 0/33 متر دیواریست بفضای کوچه دوم در سه قسمت که 
دوم شمالی است بطولهای 1/22 متر و 1/2 متر و 1/45 متر دیواریست به دیوار پالک سیصد 
و شصت سوم در سه قسمت که اول جنوبی و ســوم شمالی است به طولهای 0/95 متر و 1 
متر و 0/95 متر دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعی و چهارم بطول 5/57 متر دیواریست 
به دیوار پالک سیصد و شــصت جنوبا اول بطول 1/45 متر دیوار و پنجره است به نورگیر 
مشاعی دوم در سه قسمت که اول غربی است و سوم شرقی است بطول های 0/25 متر و 
1/6 متر و 0/15 متر دیواریست مشترک با آپارتمان پانزده فرعی سوم به طول 4/2 متر دیوار 

و درب است به راه پله مشاعی چهار فرعی چهارم در سه قسمت که دوم غربی است بطولهای 
0/12 متر و 1/85 متر و 3/38 متر دیواریست مشترک با آپارتمان سیزده فرعی پنجم بطول 
1/65 متر دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعی ششم بطول 3/67 متر دیوار مشترک است 
با آپارتمان سیزده فرعی غربًا: اول بطول 2 متر دیواریست به دیوار پالک سیصد و پنجاه و 
هفت )دو( دوم در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی بطولهای 0/9 متر و 0/46 متر و 
0/9 متر دیواریست به داکت مشاعی سوم بطول 4/84 متر دیواریست به دیوار پالک سیصد 
و پنجاه و هفت )دو( چهارم بطول 0/73 متر دیواریست به فضای کوچه به انضمام ششدانگ 
انباری بیست و سه فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 5/38 متر مربع حدود آن شمااًل بطول 
2/15 متر دیواریست به تحتانی کوچه شــرقًا بطول 2/5 متر دیوار مشترک است با انباری 
بیســت و دو فرعی جنوبا بطول 2/15 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی سه فرعی 
غربا بطول 2/5 متر دیوار مشترک است با انباری بیست و چهار فرعی به انضمام ششدانگ 
پارکینگ ســی و دو فرعی واقع در زیرزمین به مســاحت 12/5 متر مربع حدود آن شمااًل: 
بطول 5 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعی سه فرعی شــرقًا: بطول 2/5 متر خط 
مفروض است به محوطه مشاعی سه فرعی جنوبًا بطول متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعی سه فرعی غربًا بطول حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که 
طبق نظر گزارش کارشناس رســمی پالک فوق بصورت یک مجتمع مسکونی احداثی در 
حد 2 طبقه روی همکف با زیرزمین )پارکینگ و انباری( با اســکلت بتنی و سقف بصورت 
تیرچه بلوک و با نمای آجری )پایین دست سنگ( می باشــد واحد مورد نظر در طبقه اول 
)واحد شماره 5( قرار گرفته است. کفها ســرامیک سطوح دیوارهای داخلی با پوشش کاغذ 
دیواری کف آشــپزخانه ســرامیک با کابینت فلزی درب های داخلی چوبی و پنجره های 
بیرونی آلومینیوم کف سرویس بهداشتی و حمام و توالت سرامیک و بدنه کاشی می باشد. 
سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر بوده دارای انشعابات آب و برق 
و گاز می باشد که طبق سند رهنی شماره 81751 -94/10/15 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
 رسمی شــماره 129 اصفهان در قبال بدهی آقای فرهاد پروانیان در رهن بانک سینا واقع 
می باشد و تا تاریخ 99/6/16 بیمه آتش سوزی می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
97/7/7 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 3/660/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
 صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/6/19 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:241408 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1079 کلمه، 10 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000225 آگهــی:  شــماره   6 /255
139604002004000951 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9603862 ششدانگ 
پالک 2250/1147 مجزی شده از 1094 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 180 متر مربع 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- سپاهانشــهر-بلوار شــاهد- چهار راه 
شاهد- بلوار بهمن 3- ابتدای خیابان توحید شرقی- کوچه پهلوان- پالک 27- ساختمان 
سه طبقه با کدپستی 8179988986 که سند مالکیت آن در صفحه 119 و 122 دفتر 144 
امالک به شماره ثبتی 39126 و 39128 و با شماره چاپی 496201 و 496202 ثبت و صادر 
شده است ملکی عبدالحمید مهدوی قهساره و مرضیه بنی نجاریان با حدود : شمااًل: بطول 9 
متر پی است به خیابان 10/5 متر)درب در این حد احداث خواهد شد( شرقًا: بطول 20 متر پی 
است به پی قطعه زمین 1148 فرعی جنوبًا: بطول 9 متر پی است به پی قطعه پالک 1167 
فرعی غربًا: بطول 20 متر پی اســت به پی قطعه زمین پالک 1146 فرعی. حقوق ارتفاقی 
ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک ساختمان سه طبقه مسکونی با زیرزمین 
دارای 180 متر مربع عرصه و حدود 400 متر مربع اعیانی در سه طبقه با زیرزمین می باشد که 
طبقه همکف شامل پارکینگ و یک واحد مسکونی که دارای یک اطاق خواب با دیوارهای 
آجری و سطوح دیوار سالن دیوارکوب و اتاق گچ و نقاشــی و دارای سرویس و آشپزخانه با 
کابینت فلزی و طبقات اول و دوم دارای دو اتاق خواب سطوح دیوارها کاغذ دیواری و گچ و 
خاک و راهرو دیوارکوب دارای سرویس و حمام و آشپزخانه با کابینت ام . دی. اف. کف سنگ 

درب و پنجره های خارجی آلومینیوم دربهای داخلی چوبی و نمای خارجی و حیاط آجرنما 
و سنگ کف حیاط موزاییک دارای اشــتراکات آب و برق و گاز و سیستم گرمایش بخاری 
گازی و زیرزمین بصورت یک سالن به مســاحت 45 متر مربع می باشد و طبق سند رهنی 
شماره 11989-1393/12/3 تنظیمی در دفترخانه اســناد رسمی شماره 378 اصفهان در 
رهن بانک پارسیان واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک دارای بیمه می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/07/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
 خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 8/500/000/000 ریال شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1397/06/19 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک ســپرده نماید.  م الف:241530 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)571 کلمه، 

6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/256  خواهان آقای رسول سروش دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک ها به میزان 
51/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارت قانونی و خسارت تاخیر تادیه از بدو سررسید 
چک به طرفیت خوانده خانم عظیمه ستایش به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان 
تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 564/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 97/7/30 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های زاینده رود آگهی می شود و به 
خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  
خواهد شد.  م الف:242631 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/257  خواهان آقای رسول سروش دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به 
میزان 12/500/000 )دوازده میلیون و پانصد هزار ریال( به انضمام کلیه خســارات قانونی 
از بدو سررسید چک به طرفیت خوانده محمد حسین صالحی به شورای حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 275/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسی به تاریخ 97/7/30 ساعت 11 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا 
 برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های زاینده رود آگهی 
می شــود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط 
یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:242636 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف تیران )183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

6/247 کالسه پرونده:97/285 ،شــماره دادنامه:1390-97/6/11 ،مرجع رسیدگي:شعبه 
دوازدهم شوراي حل اختالف خمیني شهر خواهان: ابوالفضل فخاري نشاني: خمیني شهر 
خ 17 شهریور ک ش علي اصغر فخاري ، وکیل خواهان: مریم مشتاقي به نشاني: خمیني 
شهر خ بوعلي ک داروخانه گلستانه ساختمان بوعلي ؛ خواندگان: 1-میثم حیدریان نشاني: 
مجهول المکان 2-بهروز خان احمدي ساکن: خمیني شهر خ شریعتي شمالي ک فرهنگ 
ک اول سمت چپ منزل خان احمدي، خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جري تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي 
اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي 

قاضي شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمي آقاي ابوالفضل فخاري با وکالت خانم مریم 
مشتاقي به طرفیت آقایان 1-میثم حیدریان 2-بهروز خان احمدي به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 244995/60 -96/11/28 عهده 
بانک ملت شعبه خام اصفهان به انضمام خسارت دادرسي و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواست تقدیمي مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگي مورخه 97/6/5 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگي شورا 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلي که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتي اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 97/6/5 و با احراز 
اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقاي دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهاي حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 
از قانون آئین دادرسي مدني حکم به محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجراي حکم که توســط دایره محترم اجراي احکام حقوقي بر اساس شاخص 
اعالمي از ناحیه بانک مرکزي محاســبه مي گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره 
غیابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي خمیني شــهر مي باشد.

 م الف: 241844 محمدرضا توازیاني قاضي شــعبه دوازدهم شــوراي حل اختالف 
شهرستان خمیني شهر  )406 کلمه، 4 کادر(

ابالغ اخطاریه اجرائي
6/260 پیروآگهي هاي منتشره درجراید بدینوسیله به آقاي محمدحسن رضایي ابالغ مي 
گردد که به موجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093647202610 
وشــماره دادنامه مربوطــه 9609973647201552 درپرونــده 960487 محکومیدبه 
پرداخت 1- مبلغ 596 / 346 / 573 ریال بابت خواســته  2- پرداخت هزینه دادرســي به 
مبلغ 000 / 195 / 18 ریال 3- خســارت تاخیردرتادیه برمبناي شــاخص بانک مرکزي 
جمهوري اســالمي ایران که ازتاریخ تقدیم درخواســت ) 3 / 8 / 96 ( لغایت زمان اجراي 
حکم درحق خواهــان 4- پرداخت حق االجــرا    که مجهول المکان مي باشــدابالغ مي 
شــود  بدیهي اســت باتوجه به غیابي بودن حکم، اجراي حکم غیابي منــوط به معرفي 
ضامن معتبریااخذتامین متناســب ازمحکوم له ، یاابالغ واقعي اجرائیــه به محکوم علیه 
مي باشــدلذامفاداجرائیه صادره یک نوبت دراجراي ماده 73 آ.د.م ومــاده 9 قانون اجراي 
احکام مدني دریکي ازجرایدکثیراالنتشــاردرج میگرددتاظرف ده روزپس ازانتشــارآگهي 
نســبت به اجراي مفاداجرائیه اقدام گردددرغیراینصورت واحداجراي احکام طبق مقررات 
نســبت به اجراي مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایي اقــدام خواهدنمود0 وفق ماده 9 
قانون اجراي احکام درمــواردي که ابالغ اوراغ راجع به دعوي طبــق ماده 73 قانون آیین 
دادرســي مدني به عمل آمده وتاقبل ازصدوراجرائیه محکوم علیــه محل اقامت خودرابه 
دادگاه اعالم نکرده باشــدمفاداجرائیه یــک نوبت به ترتیــب مقرردرمادتین 118 و 119 
این قانون آگهي میگردد وده روز پس ازآن به موقع اجراگذاشــته مي شــود دراین صورت 
براي عملیات اجرائي ابــالغ یااخطاردیگري بــه محکوم علیه الزم نیســت مگراین که 
محکوم علیه محل اقامت خودراکتبًابه قســمت اجرااعالم نمایــد. م الف: 242640 
 محمدرضااستادشریف رئیس شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا )246 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي 

6/261 شــماره: 1343/96 بموجب راي شــماره 328 مورخ 19 / 4 / 97 حوزه 6 حقوقي 
شــوراي حل اختالف شــهرضا محکوم علیه 1- احمد دهمرده فرزندگل محمد 2- علي 
سمندرپور فرزند عیدالرشید مجهول المکان محکوم است به :1- الزام به پرداخت محکوم 
علیها به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به شــماره 834779 مورخ 
 25 / 8 / 96 و 834780 مورخ 5 / 10 / 96 عهده بانک سپه شعبه شهرضا  2- پرداخت مبلغ

 000 / 700 / 2 ریال بابت هزینه دادرسي 3- پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک 
لغایت اجراي حکم که توسط واحداجرامحاسبه ووصول خواهدشد درحق محکوم له فضل 
اله پژومان فرزند جعفرقلي به نشاني شهرضا ج اصفهان جنب باسکول گالبي تریلرسازي 
پژومان  4- پرداخت هزینه حق االجرادرحق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف اســت 
ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي 
که خودراقادربه اجــراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف مهلت مزبورصــورت جامع دارائي 
خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًا اعالم نماید. م الف: 242644 
منیرالسادات سیدین قاضي شوراي حل اختالف شعبه ششم حقوقي شهرضا )181 کلمه، 

2 کادر(
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آیت ا...  مظاهری در دیدار با مدیرکل 
کمیته امداد اصفهان:

کمیته امداد کمک های مردمی 
 را بر اساس نیت خیران

 هزینه می کند
رییس حوزه علمیه اصفهان در دیــدار با مدیرکل 
کمیته امداد اصفهان بیان داشت: کمیته امداد هر 
پولی را که گرفته است برای نیازمندان و بر اساس 
نیت خیران و نیکوکاران هزینه کرده و اعتماد مردم 
به این نهاد در سطح باالیی است. آیت ا...  مظاهری 
افزود:کمیته امداد اصفهان چه در فراوانی و چه در 
کمبود بودجه همواره کار خود را انجام داده و بدون 
توجه به مســائل داخلی و خارجی فعالیت خود را 
دنبال می کند.مرجع عالیقدر جهان تشیع، با بیان 
اینکه کمیته امداد از افتخارات نظام است، گفت: این 
نهاد در همه این سال ها کارهای بزرگی انجام داده 
است و اگر همه مثل کمیته امداد فعال بودیم االن 
فقر نداشتیم. رییس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به 
فعالیت بدون حاشیه کمیته امداد گفت: این نهاد چه 
در وضعیت فراوانی و چه در کمبود بودجه و تنگنای 
مالی همــواره کار خود را انجام داده اســت و بدون 
توجه به حاشیه های داخلی و خارجی فعالیت خود 
را دنبال می کند.آیت ا... مظاهری در بخش دیگری از 
بیانات خود با اشاره به شرایط سخت اقتصادی مردم 
در این روزها، گفتند: تابه حال ذره ای حیف ومیل در 
کمیته امداد اصفهان ایجاد نشــده و حتی دشمن 
نتوانسته اســت نســبت به این نهاد تهمتی بزند و 
این دست عنایت الهی اســت.رییس حوزه علمیه 
اصفهان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از جوانه زدن 
هر نوع اختالف در میان فعاالن عرصه خیر و احسان، 
فرمودند: دشمن درصدد ایجاد اختالف برای از بین 
بردن نهادهای انقالبی و مردمی است و کمیته امداد 

یک امانت در اختیار شماست.

رییس آموزش و ترویج اداره کل 
استاندارد اصفهان:

شرکت همه مدارس در طرح 
»تعالی و ارزیابی« ضروری است

رییس آموزش و ترویج اداره کل استاندارد اصفهان 
با تاکید بر شــرکت همه مدارس در طرح »تعالی و 
ارزیابی کیفی«، گفت : این اداره کل ســال گذشته 
23 و سال جاری 17 مدرسه استان را بر اساس این 

راهبرد ارزیابی کرده است.
مینا شریعتی فر افزود : این مهم در راستای ارزیابی 
ملی کیفیت مدارس کشــور با همکاری آموزش و 
پرورش استان اقدام شده اســت. وی اظهارداشت: 
برنامه تعالی مدیریت مدرســه در راستای اجرای 
قانون تقویت و توسعه نظام اســتاندارد و ضرورت 
تسری جایزه ملی کیفیت به دستگاه های اجرایی و 
استان ها شکل گرفت و بر اساس آن، مدارس مختلف 
توسط کارشناسان ارزیابی می شوند. برنامه »جایزه 
ملی کیفیت ایران« توسط سازمان ملی استاندارد و 
با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات زیربنایی، انتقال 
دانش، نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و خود 
ارزیابی به واحدهای متقاضی و افزایش توان رقابت 
پذیری ســازمان ها، اجرا و جوایز آن در سه سطح 
اهتمام به کیفیت، اشتهار به کیفیت و تندیس اعطا 
می شود. گفتنی است پانزدهمین دوره جایزه ملی 

کیفیت، آبان امسال برگزار خواهد شد. 

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت:
افزایش قیمت، تاثیری در 

استقبال زائران نداشت
مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت با اشاره به 
استقبال مردم از سفر به عتبات در دهه اول محرم ، 
اظهار داشت: سفر به عتبات و زیارت امام حسین)ع( 
در دهه محرم به ویژه تاســوعا و عاشورا هر ساله با 
استقبال زیادی همراه اســت.مرتضی آقایی با بیان 
اینکه به رغم افزایش قیمت های ســفر به عتبات، 
زائران بسیاری برای تشــرف به کربال در دهه اول 
محرم نام نویســی کرده اند، افزود: در این مدت ما 
روزانه ۵۰ کاروان را به عتبات اعزام می کنیم که از 
این تعداد 4۰ درصد هوایــی و 6۰ درصد زمینی به 
عتبات مشرف خواهند شد.آقایی با اشاره به اینکه 
هر کاروان سفر به عتبات 4۰ نفره است، خاطر نشان 
کرد: روزانه در دهه اول محرم 2 هزار زائر به عتبات 
اعزام می شوند که در مجموع تا عاشورای حسینی 
2۰ هزار نفر از کشورمان به عتبات تشرف می یابند 
که همچون سال های گذشته خدمات دهی به زائران 
در هتل های قبلی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه 
زائران حسینی در طول ســفر، به سامرا نیز مشرف 
می شوند، گفت: سفر به عتبات در بسته های 7 روزه 
پیش بینی شده است؛ به طوری که زائران 3 شب در 
نجف، 3 شب در کربال و یک شب در کاظمین اسکان 
دارند و در این مدت به زیارت امامین عسکریین)ع( 

در سامرا نیز خواهند رفت.

عکس  روز 

مردم مراقب کالهبرداری با نام بیمه سالمت باشند

پیشنهاد سردبیر:

مسافران تابستانی در محوطه 
تاریخی طاق بستان 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
کشف ۱۵۰۰ میلیارد ریال 
پرونده جرایم اقتصادی

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
موضوع مبارزه با جرایــم اقتصادی، برخورد با 
اخاللگران نظام اقتصادی کشور و برهم زنندگان 
آرامش بازار به عنوان یکی از اولویت های نیروی 
انتظامی در دســتور این نیرو بوده و در همین 
راســتا نیز اداره ای تحت عنوان اداره مبارزه با 
جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی ناجا راه اندازی 
و با ســرعت و دقت بیشــتری به این موضوع 
می پردازد.سردار مهدی معصوم بیگی،  افزود: 
در پلیس آگاهی استان اصفهان هم این موضوع 
به خوبی دنبال شــده و کارآگاهان با همکاری 
و تعامل بازرســان ادارات مربوطه توانسته اند 
مفسدان و مخالن نظام اقتصادی را شناسایی 
و تحویل قانون دهند.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان به عملکرد پنج ماهــه این فرماندهی 
در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی اشــاره کرد 
و افــزود: کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان در 
این مدت 42 فقــره پرونده جرایم اقتصادی به 
ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را کشــف 
کردند.این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان 
از افزایش 4۰ درصدی تعداد پرونده های کشف 
شده در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل خبر داد و گفت: از نظر ارزش ریالی 
پرونده ها نیز با افزایش 1۸1 درصدی روبه رو 
بوده اســت.وی، پرونده های جرایم اقتصادی 
را شامل اختالس، احتکار، رشا و ارتشا، زمین 
خواری، فــرار مالیاتی، راه اندازی موسســات 
مالی و اعتباری غیرمجاز، فــرار از باز پرداخت 
تسهیالت بانکی و فروش غیر قانونی ارز عنوان 
کرد و گفت: در این رابطه 47 نفر دســتگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اعالم کرد:

کشف بیش از ۱۲۱ کیلوگرم 
تریاک در اصفهان

رییــس پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان گفت: ماموران پلیــس مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان با انجام اقدامات اطالعاتی 
ویژه در خصوص عبور یک دســتگاه خودروی 
کامیونت حامل مواد مخدر از مسیر استان مطلع 
شده و بالفاصله توقیف آن را در دستور کار خود 
قرار دادند.سرهنگ سید تقی حسینی،  افزود: 
ســرانجام خودروی مذکور که از استان های 
جنوبی به سمت تهران در حرکت بود در یکی از 
محورهای ورودی اصفهان شناسایی و متوقف 
شــد.این مقام انتظامی با بیان اینکه خودروی 
مذکور حامل بار قانونی الســتیک بود، گفت: 
در بازرسی بدنی از راننده خودرو، مقدار ۹ گرم 
شیره تریاک و در بازرسی از روی بار خودرو نیز 
121 کیلو و 7۰۰ گرم تریاک کشف شد.رییس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
در این رابطه پرونده تشــکیل و راننده خودرو 
به منظور طی کردن اقدامــات قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد.

رییس پلیس راه استان اصفهان:
 برخورد »ساینا« با دیواره بتنی

 یک کشته برجای گذاشت
رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: در پی 
تماس مردمی با ســامانه 11۰ پلیس مبنی بر 
تصادف یک دستگاه ساینا با دیواره بتنی کناره 
جاده در محور اصفهان-شهرکرد بالفاصله گروه 
گشــت پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

ســرهنگ حســین پورقیصری، اظهار کرد: در 
بررسی انجام شده مشخص شد یک سواری ساینا 
در حال عبور از این مسیر با شی ثابت برخورد می 
کند که متاسفانه یک سرنشــین سواری ساینا 
به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و یک 
سرنشین دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل 
می شود.سرهنگ پورقیصری افزود: علت وقوع 
این حادثه رانندگی توســط کارشناسان پلیس 
راه، عدم توجه به جلو توسط راننده خودرو اعالم 

شده است.

ناجا

»انتخاب همسر دلخواه در چند ثانیه با مجوز رسمی 
از مراجع قضائی، زیر نظر پلیس فتا با حق عضویت 
کامال رایگان«، اینها مطالبی اســت که در صفحه 
اول سایت های همســریابی دیده می شود؛ سایت 
هایی که  هرچند به گفته رییس پلیس فتای استان 
اصفهان هیچ گونه مجوزی برای فعالیت ندارند؛ اما 
امروزه به پای ثابت فضای مجازی تبدیل شــده اند 
تا به خیال خودشــان موضوع ازدواج که در ســال 
های اخیر روند نزولی به خود گرفته است را تسریع 

بخشند.
ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به روایات رسیده 
از اهل بیت علیهم السالم از جایگاه واالیی برخوردار 
اســت. اهمیت این مسئله و نقشــی که ازدواج در 
آرامش جامعه ایفا می کند، ســبب شــده بود تا از 
گذشته های دور افرادی به عنوان واسطه، وصلت دو 

جوان را فراهم کنند. 
واسطه هایی که بیشتر برای جلب رضای خدا و ثواب 
اخروی به این کار اقدام می  کردنــد؛ اما به تدریج 
گرفتن هزینه در ازای معرفــی، به یک امر متداول 
میان این افراد تبدیل شد. با وجود تمام این مسائل 
آنها به کار خود ادامه می دادند تا اینکه با گسترش 
فناوری و تغییر سبک زندگی مردم، سایت هایی در 
فضای مجازی شکل گرفتند و با عنوان سایت های 

همســریابی به فعالیت پرداختند؛ سایت هایی که 
اگرچه هیچ گونــه مجوزی از ارگان های رســمی 
نداشتند؛ اما هرروز به تعداد آنها افزوده و مشتریان 
زیادی پیدا کردند. با این وجود به دلیل عدم شفافیت  
اطالعات رد وبدل شــده دراین سایت ها مشکالتی 
برای افراد به وجود آمد و همین مسئله سبب شد تا 
پرونده هایی از کالهبرداری های مختلف سایت های 

همسریابی در پلیس فتا  شکل بگیرد. 
سایت های همســریابی همچنین در کنار فعالیت 

های خود بــرای ازدواج دائــم، ازدواج موقت را نیز 
زیر پوشــش فعالیت های خود قرار دادند به طوری 
که انتخاب همســر تنها برای چند ساعت به یکی 
از پرکاربردتریــن فعالیــت های آنها تبدیل شــد. 
سایت هایی که فقط کافی اســت اطالعات خود را 
از ویژگی هــای ظاهری گرفته تا ســطح خانواده و 
موقعیت اجتماعی ارائه دهید تا با انواع و اقسام افراد 
با تنوع سنی و ویژگی های ظاهری مختلف از رنگ 
پوست و مو گرفته تا قد و وزن مختلف آشنا و برای 

چند روز و یا حتی فقط یک ســاعت صاحب همسر 
موقت شوید.

 افزایش شــکایت مــردم از این گونه ســایت ها و 
همچنین تغییر ســبک زندگی کــه باعث کاهش 
آشــنایی دختران و پســران برای ازدواج شده بود، 
نیاز به وجود سایت هایی که با مجوز قانونی فعالیت 
کنند را بیش از پیش نشان می داد، از این رو سایت 
»تبیان« زیر نظر فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بخشی 
به  نام همســان گزینی را به سایت خود اضافه کرد 
که به گفته رییس پلیس فتای اصفهان، در ارتباط با 
ازدواج فعالیت دارد و از سال های گذشته مجوزدار 
بودن آن اعالم شــده است.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی درباره فعالیت های سایت همسان گزینی 
تبیان می گوید: این ســایت به هیچ عنوان سبک و 
سیاق سایت هایی که با عنوان همسرگزینی به شکل 
غیرمجاز فعالیت می کنند را ندارد بلکه در ارتباط با 
هر فرد تحقیقات محلی، شناسایی کامل، مصاحبه 
و معرفی بزرگان و والدیــن طرفین به یکدیگر ارائه 
می شود.رییس پلیس فتای اصفهان ادامه می دهد: 
در واقع این سایت سبک سنتی در ارتباط با ازدواج 
دارد و با رعایت مالحظــات ایمنی و احتیاط کامل 
عمل می کند.ســرهنگ مرتضوی مــی افزاید: اما 
دیگر ســایت های ازدواج و صیغه یابی، غیرقانونی 
هستند و نیت تمامی این سایت ها سرقت اطالعاتی، 

کالهبرداری یا اخاذی است.

ازدواج  به سبک فضای مجازی

رییس اداره آمــوزش وپرورش پیربکران اظهار کرد: هرســاله  با 
ابالغ از سوی وزارت آموزش  و پرورش، پروژه ای صورت می گیرد 
که در آن ۵ کارگروه شاداب سازی و تجهیز مدارس، ساماندهی 
نیروی انســانی، کارگروه توجیــه و تبلیغ،کارگــروه ارزیابی و 
کارگــروه تایید صالحیت انتخــاب مدیران انجام می شــود که  
 برای عملکرد هرساله ابالغیه از ســوی وزارت مورد بررسی قرار 

می گیرد.

مجتبی سهرابی ادامه داد: در راســتای تجهیز مدارس به توفیق 
الهی و کمک خیرین، امســال 4۰ واحد آموزشــی مورد ارزیابی 
قرار گرفت که در شروع ســال تحصیلی دانش آموزان بتوانند با 
امکانات رفاهی مناسبی مشغول به تحصیل شوند.وی بیان کرد: 
برای اولین بار در ســطح اســتان طرحی با عنوان طرح» آبان« 
اجرایی شــد که در آن کارگروه فنی و تاسیساتی کلیه تجهیزات  
آب رسانی مدارس مورد بررسی قرار گرفت که در این طرح نهایت 

تالش برای جلوگیری از هدر رفت آب صورت می گیرد.سهرابی 
افزود: در این طرح پس از بررسی های فراوان  در موضوع مهم آب، 
کارگروه فرهنگ ســازی مصرف بهینه تشــکیل شد که باز رسی 
از دســتگاه های آب رســانی مدارس و اداره منطقــه و برگزاری 
جلســات مختلف با اولیا و مدیران در دســتور کار قرار گرفت تا 
 بتوان بهترین راهکارهــا در این زمینه را مطــرح و از آن نتیجه 

گرفت.

رییس اداره آموزش وپرورش پیربکران مطرح کرد:
اجرای طرح ویژه برای جلوگیری از هدر رفت آب در مدارس

رییس پلیس فتای اصفهان می گوید تنها سایت همسان گزینی مجوز دارد؛

مدیر کل پیشگیری های اجتماعی قوه قضائیه:
طرح» بنیاد کودک« اجرا می شود

مدیرکل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از 
اجرای طرح »بنیاد کودک« خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت تربیت اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان، 
قوه قضائیه با اجرای این طرح به موضوعات مرتبط با کودکان ورود کرده اســت.»علی محمد زنگانه« در 
مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی ویژه مربیان نهادهای کودک سراسر کشور افزود: علت ورود قوه قضائیه 
به موضوع های کودکان به ویژه در مقطع پیش دبستانی و حتی قبل از آن، اهمیت این موضوع و بند پنج 
اصل 1۵6 قانون اساسی است.وی افزود: یکی از مترقی ترین قوانین اساسی را در دنیا داریم که بسیاری از 
اصول آن یا معطل مانده یا اجرا نشده است و قوه قضائیه بر اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، موظف به مدیریت پیشگیری است.

هشدار سازمان بیمه سالمت ایران:
مردم مراقب کالهبرداری با نام بیمه سالمت باشند

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ســازمان بیمه سالمت ایران نسبت به سوء استفاده از 
نام بیمه سالمت هشدار داد.مهدی نوروزیان ضمن بیان این مطلب افزود: یکی از شکایت هایی که معموال در 
این سامانه ثبت می شود، شکایت از افرادی است که به عنوان نماینده بیمه سالمت با مردم تماس می گیرند و 
ادعای صدور کارت یا دفترچه بیمه سالمت دارند که بارها در رسانه ها این موضوع را مطرح کرده ایم. وی ادامه 
داد: بیمه شدگان سازمان می توانند با شــماره تلفن 1666 تماس بگیرند و راهنمایی های الزم را در راستای 
پرسش هایی که مطرح می کنند از جمله در خصوص خدمات دریافتی، هزینه های درمانی و ... دریافت کنند.

نوروزیان با بیان اینکه یکی از شکایت هایی که می توان در این ســامانه مطرح کرد، تماس به عنوان نماینده 
سازمان بیمه سالمت است، گفت: مردم نباید به هیچ وجه به این افراد پولی پرداخت کنند.

نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلوالن با شرکت هزار و 37۸  
اثر در دو بخش اصلی و ویژه برگزار شد و 3۸ اثر در بخش اصلی و 1۵ 
اثر در بخش ویژه به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان در نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلوالن 
با اشاره به اینکه امروزه حضور معلوالن در سطح جامعه بیشتر شده 
است، اظهارداشــت: این حضور عدم مناسب سازی برای معلوالن را 
نمایان تر کرده و به تبع آن نیز مطالبه ایجاد می شود و همین مطالبه 
سبب به سرانجام رسیدن کارها خواهد شد.وی تصریح کرد: باشگاه 
خبرنگاران معلول با ایجاد یک فضای مودبانه و مقتدرانه، نارضایتی 
بیشتری نسبت به گذشته را نمایان کرده که این نارضایتی را به فال 
نیک می گیریم و این واقعیت و نقص ما را بیشــتر نمایان می  کند.

فرشــاد با بیان اینکه به دنبال اصالح دید جامعه نسبت به معلوالن 
هستیم، خاطرنشان کرد: نمی گوییم افرادی که برای معلوالن وقت 
نمی گذارند، بی احساس هستند بلکه به دنبال اصالح فرهنگ هستیم 
که زمان نیاز دارد و این تغییر نگرش با رفتار مناسب و منطقی ایجاد 

می شود.
شرکت هزار و 378   اثر در نخستین جشنواره بین المللی 

رسانه ای معلوالن
دبیر نخستین جشــنواره بین المللی رسانه ای معلوالن با بیان اینکه 
طی 3 سال گذشته، با تشکیل باشگاه خبرنگاران معلول و برگزاری 
این جشنواره به دنبال اثبات توانمندی بیشتر معلوالن بودیم، اظهار 
داشت: ۸۰ درصد این جشنواره به همت معلوالن برگزار شد که قابل 
تحسین است.منصور گلناری پیرامون برگزاری نخستین جشنواره 
بین المللی رسانه ای معلوالن تصریح کرد: این جشنواره در دو بخش 
اصلی و ویژه برگزار شــد که بخش اصلی مربوط بــه آثار معلوالن و 
بخش ویژه مربوط به افرادی است که معلول نیستند ولی آثار مرتبط 
با حوزه معلوالن را منتشــر کرده اند. وی خاطرنشان کرد: در همین 
راستا شرکت کنندگان در بخش اصلی جشنواره در 12 رشته شامل 

گزارش، صفحه بندی، عکس خبری، عکس سوژه ای، فن بیان، خبر، 
مقاله، کاریکاتور، مصاحبه تصویری، طنــز و قطعه ادبی  و در بخش 
ویژه در ۵ رشته شــامل عکس، مصاحبه، گزارش، خبر و مقاله آثار 
خود را ارســال کردند، در نهایت 3۸ اثر در بخش اصلی و  1۵ اثر در 
بخش ویژه به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.دبیر نخستین جشنواره 
بین المللی رسانه ای معلوالن با اشاره به اینکه بالغ بر هزار و ۸2 اثر در 

بخش اصلی و 2۹6 اثر در بخش ویژه شرکت کردند، بیان کرد: شرکت 
کنندگان از استان های گیالن، مازندران، خراسان رضوی، خوزستان، 
تهران، قم، آذربایجان شرقی، کردستان و اصفهان در این جشنواره 
شرکت کردند، در همین راســتا از کشــورهای اوگاندا، پاکستان، 
کانادا، چین و لبنان نیز در این جشــنواره حضور داشتند.وی گفت: 
این جشــنواره به صورت بین المللی اعالم شد ولی در بخش جوایز، 
بخش بین المللی حذف شد چون تجربه اول مان بود و تعداد آثار نیز 
کم بود و دوم اینکه به دلیل شرایط موجود امکان حضور این افراد با 
مشکالتی همراه بود ولی به صورت ایمیل یا از طریق پست، لوح تقدیر 

و یادبودی را به شرکت کنندگان خارجی اهدا خواهیم کرد.
سحر مشایخی، عضو باشگاه خبرنگاران معلول در این جشنواره اظهار 
داشت: یکی از راهکارهایی که سبب شکوفا شدن توانایی معلوالن و 
خارج  شدن آنها از درد معلولیت و نگاه ترحم آمیز جامعه می شود این 

است که ببینیم به چه شــغل و هنری عالقه دارند تا اعتماد به نفس 
بیشتری پیدا کنند و به عنوان یک صاحب فن دیده شوند، خبرنگاری 

یکی از همین مشاغل است.
وی با بیان اینکه به پیشنهاد دبیر جشــنواره، در اردیبهشت ماه ۹4  
با 2۰ معلول، باشــگاه خبرنگاران معلول تاسیس و پس از یک سال 
آموزش فعالیت خــود را آغاز کرد، افزود: در این راســتا خبرنگاران 
معلول رســالت خود را به خوبی انجام می دهند و امیدوار هســتیم 

شرایط حضور بیشتر معلوالن در جامعه فراهم شود.
ما معلوالن از خود می گوییم تا حقیقت گم نشود

محمدجواد خادمی، عضو دیگر باشگاه خبرنگاران معلول نیز در این 
جشنواره با اشاره به تشکیل این باشگاه خاطرنشان کرد: به راستی در 
این سال ها که صدها سایت و پایگاه خبری، اخبار را منتشر می کند، 
هدف راه اندازی باشگاه خبرنگاران معلول چیست؟ عد ه ای در پاسخ 
این ســوال گفتند متولیان این امر به دنبال اسم درآوردن هستند، 
عد ه ای دیگر گفتند معلوالن را سرکار گذاشــته اند؛ اما واقعیت این 

است که »ما معلوالن از خود می گوییم تا حقیقت گم نشود«.
وی بیان کرد: افراد زیادی تالش کردند مقاله ها و مشکالت معلوالن 
را بیان کنند که قابل تحســین و قدردانی اســت؛ اما تنها یک نابینا 
می داند ندیدن چیســت و یک ناشنوا درد نشــنیدن را می داند. با 
راه اندازی باشگاه خبرنگاران معلول در حقیقت به دنبال کمک کردن 
به خودمان هستیم تا بتوانیم در راستای احیای حق  معلوالن گامی 

برداشته باشیم.
باشگاه خبرنگاران معلول، صدای ماست

سما زمانی، عضو دیگر باشــگاه خبرنگاران معلول در این جشنواره 
با بیان اینکه باشــگاه خبرنگاران معلول در حقیقت صدای ماست، 
تصریح کرد: آموزش خبرنگاران، شناسایی نیروهای نخبه، برگزاری 
کالس های آموزشــی، مطالبه گری و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به 

معلوالن از جمله اهدافی است که در این باشگاه دنبال می کنیم.
گفتنی است؛ در پایان مراسم با حضور مسئوالن استانی از نفرات برتر 

نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلوالن تقدیر به عمل آمد.

نفرات برتر نخستین جشنواره بین المللی رسانه ای معلوالن معرفی شدند

با مسئوالن

حدیث زاهدی

سمیه مصور
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سمومی که برای سالمت مفید هستند!
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم :
بستنی شکالتی : 4 اسکوپ، شیر : یک پیمانه، شکر دانه ریز : یک 

دوم پیمانه، پودر کاکائو : یک چهارم پیمانه
عصاره شکالت : یک قاشق چای خوری

یخ : 2 پیمانه
سودا )آب گازدار( : یک پیمانه

برگ نعنا تازه : 7 برگ
آب جوش : سه چهارم پیمانه

طرز تهیه: 
آب جوش، شکر، پودر کاکائو و عصاره شکالت را داخل دستگاه غذاساز بریزید تا یکدست 
شود.سپس شیر را به آن اضافه و مخلوط کنید و بگذارید تا خنک شود.   یخ را در مخلوط 

شکالت )داخل دســتگاه غذاســاز( بریزید تا کف کند و مانند یخ در بهشت شود.  
مقداری ســودا داخل چند لیوان بریزید و آنها را با مخلوط شکالت پر کنید 

تا سر آنها 2 ســانتی متر خالی بماند. یک اسکوپ بستنی شکالتی 
داخل هر کدام از لیوان ها بگذارید و با نعنا تازه تزیین 

کنید.

آیس چاکلت 

سمومی که برای سالمت مفید هستند!

گیاهان و حیوانات بسیاری وجود دارند که سمی هستند، در واقع 
آنها ۱۵ درصد از تنوع زیســتی روی زمین را تشکیل می دهند و 
جای ویژه ای در محیط  زیست دارند. از انواع کرم ها و مارمولک ها 
گرفته تا عنکبوت ها و پســتانداران. انواع مختلفی »سم« وجود 
دارد و دانشــمندان، مانند محققان دانشگاه مرکز شهر نیویورک، 
در تالش هستند که از این سموم به نفع انسان و درمان بیماری ها 

استفاده کنند.
این سموم، به ویژه سموم حیوانی می توانند در درمان بیماری های 
مختلفی مانند دیابت، بیماری هــای خودایمنی و دردهای مزمن 
موثر باشند و خوشبختانه پیشرفت هایی در این زمینه نیز صورت 
گرفته اســت. در واقع توسعه در زمینه شناســایی مولکول های 
بیولوژیکی که ارگانیســمی را تولید می کنند، توانســته به علم 
استفاده از سموم در درمان ها کمک بسیاری کند.محققان چگونگی 

ایجاد مقاومت و عوامــل دیگری را که باعث می شــود گونه  های 
مختلف موجودات زنده بتوانند در برابر سموم حیوانات شکارچی، 
از جان خود محافظت کنند، بررســی کرده انــد.در حال حاضر 
سازمان غذا و داروی آمریکا، اجازه تولید فقط ۶ نوع دارو از سموم 

حیوانات و گیاهان داده است.
 محققان می گویند به دلیل اینکه سموم یافت شده در طبیعت از 
تنوع بسیاری برخوردار هستند، مسلما می توانند برای داروسازان 
مفید باشند. به طور مثال ترکیبات پپتیدی سمی گرفته شده از 
یک نوع شقایق دریایی؛ می تواند با هدف قرار دادن کانال های یونی 
سلول های T، بیماری های خودایمنی را درمان کند.همچنین سم 
نوعی حلزون دریایی که به سم عصب گرا معروف است، می تواند 
دردهای مزمن را درمان کــرده و در عین حال فرد به مصرف دارو 

معتاد نشود.

ســم نوعی عقرب، »کلروتوکســین« ایجاد می کنــد؛ این ماده 
شــیمیایی عالقه ایجاد پیوند شــیمیایی با ســلول های بدخیم 
بــدن را دارد و می تواند برخی از انواع ســلول های تومــور را از 
بین ببرد و بدیــن ترتیب می توان کلروتوکســین را در داروهای 
ضدســرطان به کار برد.ســموم عنکبوت ها نیز دوستدار محیط 
 زیســت هســتند و بدون صدمه زدن به محیط  زیست می توانند 
به کشــاورزان در دفع آفات یاری برســانند. ایــن آفت کش های 
طبیعی از طیف وســیعی برخوردارند که می توانند انســان را از 
صدمات آفت کش هــای مصنوعی رهــا کنند.محققان امیدوارند 
در آینده ای نه چندان دور بتوانند از این ســموم  که البته اولین 
اســتفاده های آن در بیش از 2۰۰۰ ســال قبل، صــورت گرفته 
 اســت، در داروســازی و درمان بســیاری از بیماری ها استفاده 

کنند.

چرا الزم است گاهی با 
خودمان خلوت کنیم؟ 

)2(
»تنهایی«  به افزایش تمرکز و راندمان کمک می کند

وقتی تا جایی که ممکن است چیزهایی که باعث مزاحمت و حواس پرتی می 
شوند را از روز خود حذف کنید، بهتر می توانید تمرکز کنید و این مسئله به شما کمک می کند در مدت 

زمان کوتاه تری کارهای بیشتری را به سرانجام برسانید.
»تنهایی« به شما فرصت می دهد خودتان را کشف کرده و دیدگاه خودتان را پیدا کنید

وقتی در جمعی هستید، احتمال آنکه تحت تاثیر افکار و اعمال آن جمع قرار بگیرید بیشتر است. در 
حالی که ممکن است اگر به انتخاب خودتان باشد چنین افکار و اعمالی نداشته باشید.

 »تنهایی« به شما زمان می دهد تا عمیق فکر کنید
وظایف و تعهدات هر روزه ما باعث می شود تصور کنیم فهرست کارهایی که باید انجام دهیم بی پایان 
است. این درگیری مداوم موجب می شــود نتوانید تفکر عمیقی داشته باشید و همین مسئله جلوی 

خالقیت شما را می گیرد و بازدهی تان را کم می کند.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

 لبنیات، از جمله مواد غذایی اســت که تقریبا تمام پزشــکان و متخصصان تغذیه
 بر مصرف آن در هر سن و شرایط بدنی تاکید می کنند. لبنیات، عالوه بر منبع غنی 
کلسیم، بسیاری از مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن را نیز تامین می کند به 
همین دلیل عدم مصرف آن  می تواند عوارض جبران ناپذیری برای بدن داشته باشد؛ 
اما به علت تنوع فراوان محصوالت به دست آمده از شیر، این سوال مطرح می شود که 
کدام یک از محصوالت لبنی می تواند برای بدن مفیدتر باشد و یا مصرف کدام یک 

می تواند زودتر و بهتر به جذب مواد مورد نیاز بدن  کمک کند.
کدام محصول لبنی مفیدتر است؟

مطالعات انجام گرفته  نشان داده است که همه محصوالت لبنی به یک اندازه برای 
سالمتی ما مفید نیستند.افرادی که پنیر می خورند، معموال بیشتر عمر می کنند؛ اما 
نوشیدن مقادیر زیادی شــیر، می تواند کمی نرخ ابتال به بیماری قلبی کرونری و در 
نهایت مرگ را باال ببرد.سایر مطالعات جدید نشان می دهد که ممکن است چیزی در 
مورد چربی و پروتئین موجود در محصوالتی مانند پنیر و ماست وجود داشته باشد 
که آنها را به محصولی بهتر برای سالمت قلب، نسبت به شیر و کره، تبدیل می کند.

احتماال مصرف ماســت و پنیر با زندگی طوالنی تر، رابطه دارد. این نکته را محققان 
انجمن قلب اروپا، در ســال 2۰۱8 مطرح کردند.این تیم که توسط یک متخصص 
کلسترول هدایت می شود، داده ها را از مطالعات ۶3۶72۶ نفر در یک دوره طوالنی 
مدت ۱۵ ساله جمع آوری کرد. نتایج  نشان می دهد که همه مواد لبنی به یک میزان 
بر سالمت قلب ما اثرگذار نیستند.آنچه که دانشمندان سراسر دنیا به آن رسیده اند 

این اســت که 
افرادی که محصوالت لبنی تخمیری مانند پنیر و ماست مصرف می کنند، 

کمتر از سایرین در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 قرار دارند.
ماست یا شیر، کدام یک مفیدتر است؟

شیر و ماســت از نظر ارزش تغذیه ای تفاوتی با هم ندارند. در حقیقت ماست، همان 
شیری است که قسمتی از قند آن تخمیر و به اسیدالکتیک تبدیل شده است. میزان 
ترشی ماست به مقدار این تخمیر بستگی دارد به طوری که هر چقدر میزان بیشتری 
از قند ماست تخمیر شود، ماست ترش تر خواهد شد. از آنجا که شیر هنگام تبدیل 
شدن به ماست حرارت می بیند و آب آن تبخیر می شــود، پس یک لیوان سرخالی 
ماست به اندازه یک لیوان شــیر ارزش تغذیه ای دارد؛ اما مقدار انرژی ماست کمی 
کمتر است. از سوی دیگر، کلسیم و عناصر معدنی نیز به دلیل اسیدالکتیک موجود 
در ماست بهتر جذب می شوند. با توجه به مطالعات انجام شده، نوشیدن شیر احتمال 
خطر بیماری قلبی عروقی را 4 درصد افزایش می دهد؛ اما مصرف ماست و پنیر هیچ 
تاثیر منفی بر سالمت نخواهند داشت.این یافته با آنچه محققان دیگری در سرتاسر 
جهان در مورد لبنیات کشف کردند، همخوانی دارد؛ برخالف آنچه که انتظار می رفت، 
همه محصوالت لبنی برای ما بد نیســتند، در واقع آنچه که دانشمندان سراسر دنیا 
به آن دست یافته اند این است که افرادی که محصوالت لبنی تخمیری مانند پنیر 
و ماســت مصرف می کنند، کمتر از ســایرین در معرض خطر ابتال به بیماری های 
قلبی و دیابت نــوع 2 قرار دارند.به همین دلیل اســت که انتظــار می رود مقامات 
 مسئول در زمینه بهداشت عمومی، در دستورالعمل های مربوط به مصرف لبنیات، 

تجدیدنظر کنند.
کشک یا خامه، کدام یک انرژی بیشتری دارد؟

چربی شیر به طور متوســط حدود 3/۵ درصد است؛ شیرهای معمولی حدود 2/۵ و 
شــیرهای کم چرب ۱/۵ یا کمتر از۰/۵ درصد. خامه حدود 2۰ درصد چربی دارد. با 
توجه به اینکه بــا مصرف هر گرم چربی 9 کیلوکالری انرژی به بدن می رســد، پس 
۱۰۰ گرم خامه یعنی 2۰ گرم چربی و حدود ۱8۰ کیلوکالری انرژی. این انرژی فقط 
به چربی خامه  مربوط می شود و باید انرژی قند و پروتئین موجود در خامه را هم در 
نظر بگیریم. کشک برعکس خامه است، یعنی چربی پایین و پروتئین باالیی دارد. در 
روش های صنعتی- سنتی چربی شــیر کامال گرفته می شود و سایر مواد باقی مانده 
حرارت می بینند تا خشک شوند. کشــک منبع خوب پروتئین است و نوع خشک 
آن حدود 7۰ درصد پروتئین مرغوب دارد و کشــک تازه برحسب مقدار آب دارای 

پروتئین کمتری است.
چربی لبنیات مضر است یا مفید؟

بسیاری از متخصصان قلب و سالمت به طور فزاینده ای به این نتیجه رسیده اند که 
به طور کلی ممکن اســت چربی های لبنی آن طور که انتظار می رفت، برای ما مضر 
نباشــند، با وجود اینکه این چربی از نوع اشباع شــده بوده و تاکنون یکی از عوامل 

مسدودکننده 
قلب به شــمار می رفت.

جمع آوری 29 مطالعــه مختلف که در 
سال گذشــته منتشر شــد، هیچ ارتباطی بین مصرف 
لبنیات و بیماری های قلبی و یا هــر نوع مرگ دیگری 
را نشــان نداد. مطالعه دیگری که در ماه میالدی ژوئیه 
منتشــر شــد، طی دو دهه بیش از 29۰۰ بزرگسال را 
دنبال کرد و متوجه شــد افرادی که از لبنیات با چربی 
کامل استفاده می کردند، هیچ خطر بیشتری نسبت به 
دیگران آنها را تهدید نمی کرد. آنها دریافتند که خوردن 
لبنیات با کاهش 2 درصدی مرگ و میر همراه است. در 
این مطالعه مصرف پنیر با بهترین نتیجه همراه بود: خطر 
مرگ و میر 8 درصد کاهش می یابد.یک معجزه بزرگ از 
یافته های جدید این است که نمی توان همه محصوالت 
لبنی را در یک گروه دسته بندی کرد. سوالی که مطرح 
می شود  این اســت که چرا ممکن است شیر، برخالف 

پنیر و ماست، برای سالمتی مان خطرناک باشد؟
 محققان اظهار داشــتند که به نظر می رسد شیر خطر 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد، در 
حالی که پنیر )و به میزان کمتر، ماســت(، برخالف آن 
عمل می کنند. تفاوت بین محصوالت لبنی که بیشــتر 
و یا کمتر ســالم هســتند، ممکن اســت به روش های 
تنظیم پروتئین و مولکول های چربــی در پنیر مربوط 
باشد. سپر محافظتی مولکول چربی، غشای گوی های 
چربی شــیر، در محصوالتی مثل پنیر و دوغ بدون کره، 
جنبه محافظتی بهتری دارد؛ اما در مورد کره و شــیر 
هموژنیزه، نمی توان این را بیــان کرد.یکی از مطالعات 
انجام شده اخیرا در ایرلند نشان داد که بزرگساالن دارای 
اضافه وزن که پنیر پر از چربی می خوردند، کلســترول 
بیشتری نســبت به همساالن شــان که پنیر کم چرب 
یا کره می خوردند، از دســت دادند؛ بنابراین، در حالی 
 که پنیر و ماســت می تواند بخش مهمی از رژیم غذایی

 شما باشد، بهتر است مصرف شــیر و کره را محدودتر 
د؟کنید.
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پریسا سعادت

واکسن های تاریخ مصرف گذشته  در بازار!
 کالهی که دارو خانه ها
 بر سر مردم گذاشتند

طی روزهــای اخیــر بازرســان وزارت بهداشــت در 
بازرسی های خود از ســطح داروخانه ها موفق به کشف 
دو مورد داروی تاریخ مصرف گذشته و یک مورد داروی 
قاچاق شــدند؛ همچنین انتشــار برخی از اخبار ضد و 
نقیض درباره فروش واکسن های تاریخ مصرف گذشته 
نیز نگرانی هایی را برای افراد جامعه به وجود آورد که با 
واکنش رییس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو مواجه 
شد.رییس اداره بیولوژیک ســازمان غذا و دارو با بیان 
اینکه متاسفانه گزارش هایی مبنی بر عرضه غیرقانونی 
واکســن آنفلوآنزای ســال گذشته از ســوی برخی از 
داروخانه ها دریافت کردیم، گفت: افرادی که طی چند 
روز گذشــته واکســن آنفلوآنزا تزریق کردند بدانند که 
این واکسن ها برای ســال قبل بوده و اثر بخشی الزم را 
 ندارند و باید مجددا واکســن جدیــد آنفلوآنزا را تزریق 

کنند.
علی واشقانی از توزیع واکســن آنفلوآنزای جدید از این 
هفته خبر داد و گفت: متاســفانه یکسری گزارش ها به 
ویژه در استان فارس داشــتیم مبنی بر اینکه برخی از 
داروخانه ها بــه صورت غیر قانونی واکســن آنفلوآنزای 
سال قبل را عرضه کردند که این داروخانه ها شناسایی و 
برخوردهای قانونی الزم با آنها انجام شده است.وی تاکید 
کرد: بنابراین افرادی که طی چند روز گذشــته واکسن 
آنفلوآنزا تزریــق کردند بدانند که این واکســن ها برای 
سال قبل بوده و اثر بخشــی الزم را ندارند؛ بنابراین بعد 
از توزیع واکسن جدید آنفلوآنزا باید مجددا آن را تزریق 
کنند.واشقانی همچنین در این باره گفت:  البته واکسن 
سال گذشته عوارض خاصی برای مردم ندارد و مشکلش 
عدم اثربخشی است، بنابراین از این هفته واکسن جدید 
آنفلوآنزا توزیع می شود و افرادی که طی چند روز گذشته 
این واکســن را تزریق کردند باید مجددا  واکسن جدید 

را هم  تزریق کنند.

 تاثیر پوست سیب و خیار
 در کنترل قند خون دیابتی ها

یک متخصص تغذیه گفت:افراد مبتال به دیابت در کنار 
حذف مواد قندی ساده الزم اســت مصرف فیبر غذایی 
که بیشتر در پوســت میوه هایی همچون پوست خیار و 
پوست سیب وجود دارد را افزایش دهند.دکتر مرتضی 
صفوی ، درباره ارتباط تغذیه با ابتال به دیابت اظهار کرد: 
ذائقه کودکان ایرانی از سنین کم به مصرف خوراکی های 
شیرین آشــنا می شــود؛ بنابراین در بزرگسالی تمایل 
زیادی به مصرف شیرینی جات پیدا می کنند. وی با بیان 
اینکه مردم توجهی به میزان مصــرف مواد قندی خود 
ندارند، افزود: درحال حاضر مصرف قند، شــکر و مواد 
قندی مثل مربا، شربت، نوشابه ، نبات، آبنبات، شکالت 
و شیرینی در کشــور ما باالســت.این متخصص تغذیه 
عنوان کرد: دیابت دو نوع دارد که نوع یک مادرزادی و 
وابسته به انسولین است ولی نوع دو این بیماری بیشتر 
از سن 3۰ سالگی شروع می شود و سن 4۰ سالگی اوج 

این بیماری است.
صفوی با اشــاره به اینکه افراد مبتال به دیابت انسولین 
مترشحه از لوزالمعده آنها کاهش یا کامال قطع می شود، 
عنوان کرد: در این صورت قند نمی تواند در بدن تجزیه 
شود و مستقیما وارد خون شده؛ بنابراین قند خون فرد 
افزایش پیدا کرده و دیابت بروز می کند.وی یادآور شد: 
اگر قند خون ناشــتای فرد مبتال به دیابت در حد ۱۱۰ 
میلی گرم در دسی لیتر باشد می توان با رژیم غذایی آن 
را کنترل کرد ولی وقتی قندخون فرد باالتر از این مقدار 
باشد الزم اســت  برای کنترل قند خون خود به پزشک 

مراجعه کند تا دارو برای آن تجویز شود.
صفوی خاطرنشــان کرد: مواد قندی ســاده مثل قند و 
شکر، مربا، شربت و عسل که خیلی زود قندخون را باال 
می برد باید از برنامه غذایی فــرد مبتال به دیابت حذف 
شود و مصرف قندهای مرکب مثل خرما، کشمش، انجیر 

و توت خشک جایگزین شود.

بررسی وضعیت سالمت بیش از دو میلیون نفر که از مکمل های غذایی استفاده کردند نشان می دهد که ویتامین ها، امالح و اسیدهای چرب 
که به صورت قرص یا کپسول فروخته می شوند، تاثیری بر احتمال خطر ابتال به ســکته ندارد و حتی می توانند مضر باشند.ویتامین ها، امالح  
معدنی و اسیدهای چرب امگا 3 که به صورت مکمل های غذایی عرضه می شوند در شــمار پرفروش ترین محصوالت داروخانه ها در بسیاری 
از کشورهای جهان هستند. از جمله در آلمان مکمل های غذایی به وفور در دسترس هســتند و در سال 2۰۱۵ میالدی حدود یک میلیارد و 
۱۰۰ هزار یورو فروش داشــتند.این مکمل ها ترکیب های مختلفی دارند و خریداران امیدوارند که با مصرف آنها به سالمت خود کمک کنند.

در تبلیغ این مکمل های غذایی که به صورت قرص ، قرص های مکیدنی، پودر یا کپســول عرضه می شــوند ادعا می شود که مصرف آنها خطر 
ابتال به بیماری های قلب و عروق را کاهش می دهد یا اینکه با تقویت سیستم ایمنی بدن خطر ابتال به بیماری  را کاهش می دهند. کارشناسان 
می گویند خریداران این محصوالت، پولی که بابت خرید مکمل های غذایی خرج می کنند می توانند هزینه کار دیگری کنند که فایده بیشتری 

برای سالمت آنها داشته باشد.
نتیجه تحقیقات گسترده ای که در مورد این مکمل ها صورت گرفته نشان می دهد ویتامین ها، امالح معدنی مانند منیزیم و کلسیم یا کپسول های 
روغن ماهی با اسیدهای چرب امگا 3 که به صورت مکمل غذایی مصرف می شــوند، بدن را در برابر خطراتی مانند مرگ بر اثر سکته های قلبی 
یا مغزی محافظت نمی کنند.پزشــکان آمریکایی،  3249 تحقیق را که در فاصله ســال های ۱97۰ تا 2۰۱۶ میالدی صورت گرفته،  بررسی 
کردند که در مجموع  شامل پرونده ســالمت بیش از دو میلیون نفر بوده که مکمل های غذایی مصرف کرده بودند. در میان این تحقیقات ۱8 
پژوهش به دلیل معیارهای در نظر گرفته شده از ارزش علمی باالیی برخوردار بودند.پتر برلیت، رییس انجمن اعصاب آلمان و رییس  پیشین 
کلینیک نورولوژی بیمارستان »آلفرید کروپ« در شهر »اســن« می گوید: نتیجه اینکه هیچ کدام از این تحقیقات ثابت نکرده که مکمل های 
غذایی فایده ای دارند که بتوان ادعا کرد برای همه مصرف کنندگان آنها صادق است.از آن گذشــته، احتمال مرگ در اثر بیماری های قلب و 
عروق در افرادی که مکمل غذایی مصرف کردند تفاوتی با افرادی که مکمل غذایی مصرف نکردند، نداشته است. این مسئله در مورد احتمال 
مرگ بر اثر سکته مغزی یا احتمال وقوع سکته های مغزی هم صادق بوده اســت.متخصصان معتقدند مکمل های غذایی برخالف آنچه تصور 
می شود نه تنها فایده ندارند، بلکه می توانند مضر باشند. پتر برلیت، رییس انجمن اعصاب آلمان معتقد است نتیجه تحقیقاتی که در این زمینه 
صورت گرفته »هشداردهنده« اســت.او تاکید می کند پژوهشگران به تازگی به این نتیجه رســیده اند که تاثیر ویتامین ها و امالح به صورت 
 طبیعی با تاثیر آنها در دوز باال و بسته بندی شده به صورت قرص یا کپسول فرق می کند، در نتیجه احتمال مضر بودن آنها برای سالمت بدن

 وجود دارد.

مکمل های غذایی، سودمند نیستند
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راموس: 
انتظار استقبال بهتری از 

انگلیسی ها داشتم!
»سرخیو راموس« کاپیتان تیم ملی »اسپانیا« 
که شنبه شــب توســط هواداران انگلیس هو 
شد، تاکید کرد که انتظار 
اســتقبال بهتری از 
آنها داشته است.

علت واکنش تند 
هواداران انگلیسی 
علیه او، برخوردش 
با »محمد صالح« در 
فینال چمپیونزلیگ است. 
راموس در آن دیدار، صالح را به عمد به زمین 
زد و موجب مصدومیت مهاجم مصری و خروج 
او از زمین شــد. در نهایت رئال بــازی را برد و 
قهرمان رقابت ها شد. حال راموس مدعی شد 
که انتظار برخورد بهتری از هواداران انگلیس 
داشته اســت.او گفت: »دوســت داشتم طور 
دیگری با من برخورد شــود. آنها یک کار من 
را در فینال به خاطر دارند؛ ولی کسی به خاطر 
ندارد که خانواده و بچه های من بارها تهدید به 

مرگ شدند.«

کاسیاس: 
به بازنشستگی نزدیک شده ام

»ایکر کاسیاس« اســطوره و نماد دروازه بانی 
باشــگاه »رئال مادرید« 
به شــمار می آید و 
سال ها با پیراهن 
این تیم به میدان 
رفت. کاســیاس 
بعد از تــرک رئال 
راهی »پورتو« شد و 
درحال حاضر نیــز در این تیم 
پرتغالی بازی می کند. ایــن دروازه بان اعتراف 
کرد که به دوران بازنشســتگی نزدیک شــده 
 اســت و گفت: من، »جان لوئیجی بوفون« و 
»پیتر چک«، آخرین بازماندگان از یک نســل 
طالیی هستیم. من ۳۷ ســال سن دارم و این 
یعنی اینکه به دوران بازنشستگی خود نزدیک 
شده ام. با این حال نهایت تالش خود را به کار 
می گیرم تا از بازی کردن لذت ببرم و لحظات 
خوب و خوشی را پشت ســر گذارم.کاسیاس 
در پاسخ به این پرسش که بعد از خداحافظی 
از مســتطیل ســبز چه می کند، گفت : بعد از 
خداحافظی، به دنیای مربیگری روی می آورم 

و می خواهم به یک مربی بزرگ تبدیل شوم. 

استثنای فدراسیون فوتبال 
ایتالیا برای کاپیتان فیورنتینا

فدراسیون فوتبال »ایتالیا« بعد از گذشت سه 
هفته از آغاز فصل جدید 
رقابت های ســری 
A در بیانیــه ای 
بــه کاپیتان های 
تیم هــای حاضر 
در سری A هشدار 
داد. در این بیانیه آمده 
است: همه کاپیتان ها باید از 
یک بازوبند خاص و یک رنگ استفاده کنند و 
در صورت تخلف با آنها برخورد می شود. »پازال« 
کاپیتان آرژانتینی »فیورنتینا« در فصل جاری 
اصرار دارد که روی بازوبند کاپیتانی خود نام و 
شماره »داویده آستوری« کاپیتان فقید تیمش 
را ببندد. فدراسیون فوتبال ایتالیا پیش از این 
به پازال هشدار داد و او را به جریمه نقدی مواجه 
ساخت اما ظاهرا آنها کوتاه آمده اند و کاپیتان 
فیورنتینا را اســتثنا قرار داده اند تا جایی که او 

می تواند از بازوبند متفاوتی استفاده کند.

»زاکرونی« در آستانه 
برکناری از نیمکت امارات

رسانه های اماراتی بعد از شکست تیم   ملی این 
کشــور برابر »ترینیداد« و »توباگو«، به انتقاد 
از عملکرد »زاکرونی« 
پرداختند و خواستار 
اخراج او شــدند. 
جــام ملت هــای 
آســیا 2019 به 
میزبانــی امــارات 
زمســتان سال جاری 
برگزار خواهد شــد. تیم   ملی فوتبال امارات با 
هدایت »زاکرونی« یکی از شــانس های اصلی 
کسب عنوان قهرمانی اســت؛ اما اماراتی ها از 
عملکرد ایــن مربی با تجربــه ایتالیایی راضی 
نیستند و خواستار برکناری او هستند. تیم   ملی 
امارات در دیداری دوستانه به مصاف ترینیداد 
و توباگو رفت و با دو گل، تن به شکســت داد.

بعد از این شکســت انتقادهــا از زاکرونی باال 
گرفته است.

 رقیب کیانوش
 با سهراب رقابت می کند؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

درد دل سیدجالل؛
 همه زحماتم پوچ شد!

سرانجام »ســیدجالل حسینی« ســکوتش را 
شکســت و در مصاحبه ای درددل کرد. کاپیتان 
پرســپولیس که در ماه های گذشــته مغضوب 
»کارلوس کی روش« بوده و هــم جام جهانی را 
از دســت داده و به اردوهای بعــدی هم دعوت 
نشده، به سکوت چندماهه خود پایان داده و برای 

نخستین بار لب به انتقاد گشوده است. 
او گفته با نرفتن به جام جهانی، این همه سختی 
چهارســاله و دوری  از خانواده، برایش پوچ شده 
اســت. او گفته خودش تصمیــم می گیرد چه 
زمانی کفش هایش را بیاویــزد، نه اینکه دیگران 
بگویند و البته گفته که اگر پســت های حمایتی 
از پرسپولیســی  ها بعد از لیست جدید گذاشته، 
اعتراض به نبود خــودش نبوده؛ بلکه دلش برای 
هم تیمی هایش می سوزد که حقشان حضور در 

تیم ملی بوده است.

حسینی درباره ماجرای دستشویی رفتن 
پژمان زیر حرفش زد؛

 شوخی بود!
بعد از انتقاد »کــی روش«، مدافع جوان تیم ملی 

هم داستانی را که تعریف بود، تکذیب کرد. 
»مجید حســینی« بعد از جام جهانی در برنامه 
»عادل فردوســی پور« گفت: چون منتظری به 
wc رفته بود، او شــانس بازی به دســت آورد و 
توانست فیکس شــود. »کارلوس کی روش« این 
داستان را تخیلی دانست و گفت باید به آن نوبل 
بدهند! حاال حسینی هم حرفش را پس می گیرد 
و آن داستان را یک شوخی می داند: » آن موضوع 

یک شوخی بود!«
او در ادامــه در ایــن بــاره می گوید کــه نباید 
»ازبکســتان« را بزرگ کرد. همچنین به تعریف 
و تمجید از دیگر مدافعان تیم از جمله »محرمی« 
و »پورعلی گنجی« می پــردازد و می گوید: باید 
بازیکنان این قــدر خوب کار کنند که دســت 

کی روش هم باز باشد.

 بند عجیب و غریب 
در قرارداد بازیکن استقالل!

باشگاه اســتقالل در بند قرارداد»علی کریمی«  
آورده کــه اگــر او از ناحیه کمر مصدوم شــود 
 قــراردادش به طــور خــودکار فســخ خواهد 
شــد . این بازیکن تیم فوتبال »اســتقالل« در 
صورت مصدومیــت از ناحیه کمــر، قراردادش 
به طورخودکار فســخ می شــود. در صورتی که 
این بازیکن آســیب دیدگی شــدیدی از ناحیه 
کمر پیدا کند، باشگاه اســتقالل طبق این بند ار 
 قرارداد می تواند یک طرفه قرارداد کریمی را فسخ

 کند.
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پیشخوان

حتمــا بایــد مدیــران 
پرسپولیس تماس بگیرند و از 

دلش درآورند

 ناگفته های سیدجالل از 
داســتان حذفش از تیم ملی، 
روزی خداحافظی می کنم که 

خودم بخواهم نه دیگران!

برخی از ورزشکاران اصفهانی به همراه جمعی از مدیران و مسئوالن 
ورزش استان اصفهان به جمع جهادگران اردوهای جهادی در اطراف 
شهر اصفهان پیوستند. »ســمیرا عطاردیان« و »رویا داودیان« دو 
بازیکن اصفهانی تیم ملی »کبدی« ایران که موفق شدند در مسابقات 
آسیایی »جاکارتا« مدال خوش رنگ طال را کسب کنند، به همراه 
رییس هیئت کبدی اصفهان در این اقدام حضور داشتند.همچنین 

»علیرضا امین آزاد« معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
و »مجید رحیمی زاده« رییس اداره ورزش و جوانان این شهرستان،  
به همراه رییس هیئت نجات غریق اســتان، در این برنامه حضور 
داشتند و در »محله حصه« در اطراف شهر اصفهان در مدرسه ای در 
حال تجهیز حضور یافتند. »وحید رجبی« رییس بسیج ورزشکاران 
اســتان اصفهان در این باره اظهار کرد: همان طور که ورزشکاران 

با تالش و زحمات شــبانه روزی در اعتالی پرچم مقدس ایران کار 
کردند، در عرصه های محرومیت زدایی و بسیج سازندگی هم حضور 
فعال داشته باشند. وی افزود: همان طور که مدال آوری این بزرگان 
باعث نشاط و ایجاد دلگرمی در بین مردم و باال رفتن عزت و غرور ملی 
شده  است، با حضورشان در مناطق محروم و عرصه های جهادی نیز 

عامل امیدبخشی به مردم خواهند بود.

درخششی که هنوز ادامه دارد؛
بانوان طالیی تیم ملی »کبدی« این بار در لباس جهادی

سمیه مصور

مصدومیت، دلیل جدایــی مهاجم تیم »ذوب آهن« از 
این تیم معرفی شد تا »مسعود حسن زاده« که به دلیل 
همین مصدومیت از »سپاهان« جدا شده بود، از دیگر 

تیم اصفهانی هم کنارگذاشته شود.
 حسن زاده با درخشــش در تیم های مس رفسنجان 
و داماش به فوتبال ایرانی معرفی شــد و سپس به تیم 
ذوب آهن پیوســت و در این تیم بود که موفق شد در 
کنار »کاوه رضایی« خود را به عنوان یکی از مهاجمان 
آینده دار لیگ معرفی کند؛ اما در ادامه شــرایط برای 
او خیلی خوب پیش نرفت تا اینکــه او از این تیم جدا 
شد. مهاجم 2۷ ســاله جدید ذوب آهن، در نیم فصل 
اول لیگ شــانزدهم به سایپا پیوســت ولی نتوانست 
نمایش های خوبی با سایپا داشته باشد. او فصل بسیار 
بدی را با »حسین فرکی« تجربه کرد اما با پیوستن به 
تیم سپاهان، دوباره به روزهای خوب خودش برگشت 
و توانســت در این تیم گل هــای تعیین کننده ای هم 
به ثمر برســاند؛ ولی یک مصدومیــت از ناحیه رباط 
صلیبی در بازی های پایانی لیگ شــانزدهم، ســبب 
شد تا شــرایط برای مهاجم سپاهان سخت شود و این 

 بازیکن در لیگ هفدهــم تنها در پنــج دیدار حضور 
داشته باشد.

عدم حضور ثابت »حســن زادهــم در ترکیب اصلی 
زردپوشان و پایان قراردادش، بهانه خوبی بود تا او جایی 
در لیست »قلعه نویی« نداشته باشــد و این بازیکن از 
جمع سپاهان خارج شود. به دنبال جدایی حسن زاده 

 از سپاهان، دیگر تیم اصفهانی که با جدایی
»کی روش  اســتنلی« نیز روبه رو شده 
بود بــه پای میــز مذاکره بــا بازیکن 
سال های پیشــین خود رفت و در 1۷ 
مرداد با  بستن قراردادی دوساله، بعد 

از دو سال دوری دوباره به تیم ذوب آهن 
پیوست؛ ولی درحالی که هنوز سه ماه از قرارداد 

او با سبزپوشان نمی گذشت، به دلیل مصدومیت از این 
تیم جدا شد .  »سعید آذری« مدیرعامل باشگاه ذوب 

آهن در خصوص این تصمیم می گوید: حسن زاده از 
اول فصل ناراحتی زانو داشت و مصدوم 

بود. این بازیکن از ابتدای 

فصل تحت نظر پزشکان بود و به این ترتیب کادر پزشکی 
ما تشخیص دادند که این بازیکن نمی تواند به ما کمک 
کند. با نظر کادر پزشــکی و با هماهنگــی مدیریت و 
کادرفنی تصمیم براین شد که حسن زاده از جمع ما جدا 
شود؛ زیرا طبق نظر پزشک او تا پایان فصل نمی توانست 
کمک چندانی به ذوب آهن کنــد. وی ادامه می دهد: 

نــوی با توجــه به عــدم بهبودی  ا ز
حسن زاده و تایید 
کمیته پزشکی 
باشگاه مبنی بر 

شرایط این بازیکن، قرارداد او را با توجه به دالیل موجه 
ورزشی و بدون پرداخت حتی یک ریال فسخ کردیم. 
سرپرست تیم »ذوب آهن« نیز درخصوص جایگزینی 
»رحیم زهیوی« به جای »مسعود حسن زاده« می گوید: 
خیر چنین مطرح نیســت و ما ایــن بازیکن را مدنظر 
نداریم؛ فعال شــخص خاصی مدنظرمان نیست، ولی 
باید کمی زمان بگذرد تا ببینیم چه می شود. سرپرست 
تیم فوتبال ذوب آهن ادامه می دهد: سبزپوشــان در 
این فصل توانســته اند بازیکنان خوبــی را به خدمت 
بگیرند؛ امید می رود با توجه به حفظ شاکله اصلی تیم، 
مجموعه خوبی را  برای حضور در سه جبهه »لیگ برتر«، 
»جام حذفی« و »رقابت های آسیایی« آماده سازیم.  به 
نظر می رسد با توجه به اینکه تیم ذوب آهن در 6 بازی 
سپری شده از 18 امتیاز ممکن 8 امتیاز را آورده است، 
شرایط روحی و روانی خوبی ندارد و جدایی حسن 
زاده که قرار بود جای »استنلی« را در این تیم 
بگیرد، اوضاع را برای سبزپوشــان سخت 
تر می کند. حاال بایــد منتظر ماند و دید 
که »امید نمازی« با توجه به شــرایط 

ذوب آهن چه راهکاری  برمی گزیند.

شرایط برای سبزپوشان سخت می شود
  مصدومیت، حسن زاده را از ذوب آهن دور کرد؛  

بازی با آرژانتین، اولویت 
فدراسیون نیست!

جهانبخــش در صــف 
حاجیــان بازی دوســتانه با 
آرژانتین؛ ما بزرگ هستیم و 

بازی بزرگ نیاز داریم

 سعید عزت اللهی:
می خواهیم طلسم قهرمانی در آسیا را بشکنیم

»سعید عزت اللهی« در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال عنوان کرد: این نخستین اردوی آماده سازی تیم 
ملی بعد از جام جهانی است و زیر نظر »کارلوس کی روش« کارهای تاکتیکی و تکنیکی انجام داده و سطح 
خود را ارتقا می دهیم. فکر می کنم بازی دوستانه با ازبکستان برای گام اول خوب باشد. باید از تجارب خود 
در گذشته استفاده کنیم و البته آن را ارتقا دهیم تا این بازی خوب برای تیم ملی مثمرثمر واقع شود و قطعا 
از نظر فنی کمک می کند. هافبک تیم ملی فوتبال با اشاره به شانس ایران برای قهرمانی در آسیا تاکید 
کرد: قطعا همه هدف ما این است که طلسم قهرمانی در آسیا را بشکنیم و برای مردم عزیزمان که در این 

مدت خیلی حمایت وهمراهی کردند، مقام قهرمانی را به ارمغان بیاوریم.

علی کریمی:
امیدوارم با بدنی آماده برای تیم ملی موثر باشم

هافبک ملی پوش ایران در حاشیه تمرین تیم ملی به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
»علی کریمی« هافبک تیم ملی ایران در حاشیه تمرین دیروز درباره شــرایط تیم در اردوی فعلی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: »خدا را شکر بعد از اینکه مصدومیت را پشت سر گذاشتم، خیلی خوشحالم که دوباره 
در اردوی تیم ملی حضور دارم و همه تالش و تمرکزم را روی تمرین گذاشته ام. امیدوارم شرایط طوری باشد 
که بتوانم کمک کنم. امیدواریم تیم ملی بتواند اردوهای خوبی را برای آماده سازی جام ملت های آسیا پشت 
سر بگذارد که نتایج خوبی به همراه داشته باشــد.« او درباره وضعیت مصدومیتش و آمادگی برای حضور در 
تیم ملی گفت: مصدومیتم که خدا را شکر بهتر شده و فکر می کنم هیچ مشکلی نداشته باشم. همه تالشم را 

می کنم که بدنم آماده تر شود و هم در تیم ملی موثر باشم و هم در تیم باشگاهی.

رقیــب چینی »کیانوش رســتمی« هم بــه نظر می رســد به جمع 
مدعیان وزن 96 کیلوگرم اضافه شــده اســت. در جریان مســابقات 
وزنه برداری قهرمانی کشــور چین، »تیان تائو« که پیش از این رقیب 
 کیانوش رستمی در دســته 8۵ کیلوگرم بود، در دسته 96 کیلوگرم 

وزنه زد.

تیان تائو که مدال طالی بازی های آسیایی201۴ و نقره المپیک ریو 
را در کارنامه دارد ویکی از اصلی ترین رقبای رســتمی در ســال های 
اخیر محسوب می شــد، در مسابقات قهرمانی کشــور چین در دسته 
96 کیلوگرم رکورد 1۷۵ یک ضــرب و 220 دوضرب و مجموع ۳9۵ 
کیلوگرم را ثبت کرد. او در حالی در این دسته وزنه زد که وزن بدنش 
91 کیلوگرم بوده اســت. این وزنه بردار در یک ضــرب 1۷0 و 1۷۵ 
کیلوگرم را ثبت کرد؛ اما در مهار 18۵ کیلوگرم ناموفق بود. در دوضرب 
هم 206 کیلوگــرم را زد ، 220 کیلوگرم را نتوانســت مهار کند و در 

حرکت سوم 220 را باالی سر برد. با توجه به تغییر اوزان وزنه برداری 
و اینکه دســته 96 کیلوگرم المپیکی اســت، به نظر می رســد او نیز 
تصمیم گرفته به جــای اینکه از 8۵ کیلوگرم بــه 89 کیلوگرم برود، 
در 96 کیلوگرم وزنه بزند؛ زیرا وزن 89 کیلوگرم المپیکی نیست. اگر 
»تیان تائو« برای مسابقات جهانی، هم چنان در نظر داشته باشد در 96 
کیلوگرم وزنه بزند، رقابت جذابی را در این وزن بین »سهراب مرادی«، 
 »ایلیا ایلین« قزاقســتانی و ایــن وزنه بردار چینی شــاهد خواهیم

 بود.

 رقیب کیانوش
 با سهراب رقابت می کند؟

ورزش کشــور به دلیل ضعــف در نظارت و ارزیابــی، دچار برخی 
فدراسیون ها شــده که فقط نقش همراه و توریست را در بازی های 
آسیایی و المپیک دارند و نبودشــان برای کشور مقرون به صرفه تر 

است.
حاال که بازی های آسیایی »اندونزی« به پایان رسیده، وقت مناسبی 
فراهم شده است تا ارزیابی دقیقی درباره عملکرد فدراسیون ها داشته 
باشیم؛  موضوعی که می تواند راه گشای آینده وزارت ورزش و کمیته 
المپیک به عنوان دستگاه های باالدستی این حوزه باشد. اما واقعیت 
این است که باید اذعان داشت، وزن کارشناسی در این دو دستگاه، 
تنزلی جدی داشته و نمی تواند رسالت خود را به درستی انجام دهد 
که اگر چنین نبود، شاید کاروان ما با این نتایج ناامیدکننده به کشور 

باز نمی گشت.
یک مرور ساده نشــان می دهد که در کاروان اعزامی به »جاکارتا« 
و »پالمبانــگ«، برخی رشــته ها فقــط نقش همــراه و به عبارت 
دقیق تر، »توریســت« را داشــتند. کارنامه »تنیس« ایران حتی 
یک ســت پیروزی را نیز به ثبت نرســاند! »بدمینتون« ایران اگر 
بدون فدراســیون اداره می شــد، نتیجه ای بدتــر از آنچه اکنون 
رقــم زده را بایگانــی نمی کرد. »اســکواش«، »ژیمناســتیک«، 

»دوچرخه ســواری«، »ســوارکاری«، »ســامبو«، »جوجیتسو«، 
»هندبال«، »شــنا« و »شــیرجه« و »ســه گانه«، بدون داشتن 
 فدراســیون یا تشــکیالتی خاص نیــز نتیجــه کنونــی را رقم 

می زدند.
چــرا باید در ســال میلیاردها تومــان بودجــه ورزش، صرف این 
فدراســیون ها شــود که عمال در میادین آزمــون و رقابت، نقش 
گردشگرانی را دارند که به جز آبروی یک کاروان، ارز کشور را هدر 
می دهند. مخاطب این مطلب، ورزشــکاران یا اهالی این ورزش ها 
نیست که قطعا قابل احترام بوده و هستند و نباید انتقادی بدان ها 

داشت.
 روی ســخن با مدیرانی اســت که به دلیل ناتوانــی و ضعف خود، 
این مجموعه ها و ظرفیت ها را در کشــور از بین بــرده و اکنون نیز 
در مقام مدعی و مطالبه گر، بر مســند تکیه زده و ایام را به خوشی 
می گذرانند.در چنین مواقعی، مدیران این فدراسیون ها از کاستی 
ها سخن می گویند و البته، وعده روزهای خوش آینده را می دهند 
که تاکنون هیچ یک از این قول ها عملی نشده و همچنان در انتظار 
فرداهای موعود هستیم! اما تشکیالت وزارت ورزش و کمیته ملی 
 المپیک که حسابی فربه و عظیم اســت، نباید تحلیل دقیق از این

 سال ها ارائه دهد و مانع از اتالف سرمایه های ریالی و ارزی در این 
زمینه ها شود؟ چگونه کارشناســان این دو دستگاه، عملکردهای 
این گونه ضعیف و حتی موجب شرمســاری را مــورد ارزیابی قرار 
می دهند که مدیران ارشد ورزش کشور در تصمیمات خود، چنین 
واقعیت های بدیهی و آشکاری  را نمی بینند؟ آیا وقت آن نرسیده که 
چنین مدیرانی به مردم معرفی شوند و جای خود را به اشخاص الیق 
و کاردان بسپارند؟ این بخش های عریض و طویل نظارت و ارزیابی در 
وزارت ورزش و کمیته المپیک، دقیقا چه وظیفه ای بر عهده دارند؟

هجدهمین دوره بازی های آسیایی بار دیگر نشان داد که مسئوالن 
ارشــد ورزش کشور باید در ســازوکار ارزیابی دســتگاه های خود 
تجدیدنظر جدی داشــته باشــند که وضعیت نامطلــوب کنونی، 
محصول ســال ها تحلیل و بررسی نادرســت و غلط آنهایی است 
که القابــی مانند »دکتــر« را یدک می کشــند؛ اما ســاده ترین 
پیش بینی هایشــان هم غلط از آب درمی آید! اگــر در چنته این 
کارشناسان و مسئوالن کهنســال و همیشه در پشت میز مدیریت 
چیزی بود، امروز در جایگاهــی نبودیم که برخی فدراســیون ها 
 را در قامــت توریســت و میهمــان در جاکارتــا و پالمبانــگ 

ببینیم.

فدراسیون های توریستی به مردم معرفی شوند؛

 می بازند، بازمی گردند و هم چنان وعده می دهند!
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 لزوم خرافه زدایی 
از نهضت حسینی در عزاداری ها

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون قضائی دادگستری اصفهان خبرداد:
رسیدگی به ۴۰ درصد 

 پرونده های دستگاه قضائی
 در شوراهای حل اختالف

معاون قضائی دادگســتری اصفهان گفت: ۴۰ 
درصد از پرونده های وارده به دســتگاه قضائی 
کشــور در شــوراهای حل اختالف رسیدگی 
می شود.»سیدمهدی رستگاری« با بیان اینکه 
کار قضاوت به ویژه با داشتن حاشیه های متعدد 
بسیار سخت است، اظهار داشــت: امیدواریم 
قضات پاکدامــن و باتقوای مــا بتوانند از هر 
گونه خطا در امان باشــند.وی با بیان اینکه از 
نمایندگان مجلس این درخواســت را داریم تا 
مسائلی که مربوط به قوه قضائیه است، حداقل 
در هر شهرســتان و بخش مورد پیگیری ویژه 
قرار بدهنــد، تصریح کرد: بــا زحمات صورت 
گرفته، زمینی برای احداث ســاختمان دادگاه 
بخش »زواره« در نظر گرفته شده است که آغاز 
عملیات احداث آن نیازمنــد پیگیری نماینده 
مجلس و درخواســت تامین اعتبــار از منابع 
خاصی اســت که در اختیار رییس قوه قضائیه 
قرار دارد تا بتــوان عملیــات اجرایی احداث 

ساختمان دادگاه بخش زواره را شاهد باشیم.
معاون قضائی دادگســتری اصفهان و مسئول 
شورای حل اختالف اســتان اصفهان، با بیان 
اینکه هدف و نیت اصلی تاســیس شــوراهای 
حل اختالف، گســترش و ایجاد صلح و سازش 
بوده اســت و موافقت اصلی شــوراهای حل 
اختالف در میزان صلح و سازشــی اســت که 
آن شورا به آن دست پیدا می کند، خاطرنشان 
کرد: متوسط میزان صلح و سازش در کشور در 
شوراهای حل اختالف حدود 31 درصد است و 
در شهر زواره 2۰ درصد که از میانگین کشوری 
پایین تر اســت. وی با بیان اینکه امروز حدود 
۴۰ درصد پرونده های وارده به دستگاه قضائی 
کشــور در شــوراهای حل اختالف رسیدگی 
می شود، افزود: با توجه به افزایش خواسته ای 
که در قانون شــوراهای حل اختالف ذکر شده 
است، تا 2۰ میلیون مطالبات در شوراهای حل 
اختالف قابل طرح است. در شهرهای کوچک 
میزان مراجعه به شــوراهای حل اختالف زیاد 
است. افزایش حل پرونده ها در شوراهای حل 
اختالف منجر بــه افزایش رضایــت مندی از 

دستگاه قضائی و نظام خواهد شد.

 کارشناس بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان:

 بیماری خاصی در 
حجاج اصفهانی مشاهده نشد

کارشــناس بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان گفت: تاکنون بیماری خاصی 
در بین دستکم چهار هزار حجاجی که به این 

استان برگشتند، مشاهده نشده است.
»مهدی فارسی« افزود: این حاجیان از هشتم 
شــهریورماه تا کنون به فــرودگاه بین المللی 
شــهید بهشــتی اصفهان وارد و به لحاظ ابتال 
به انواع بیماری های واگیــر از جمله »مرس« 
و »وبا« معاینه شــدند. مرس )سندرم تنفسی 
خاورمیانه(، بیماری است که دستگاه تنفسی و 
بخش های حیاتی بدن مثل کلیه و کبد را درگیر 
می کند و احتمال مرگ و میر ناشی از آن حدود 
35 درصد است. این بیماری سال های اخیر در 
»عربستان« و برخی کشورهای منطقه شیوع 
یافت. فارسی با اشاره به استقرار تیم پزشکی در 
پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه اصفهان، تصریح 
کرد: بــا معاینه های صورت گرفتــه ازحجاج 
توسط کادر درمانی، ســالمتی آنان به لحاظ 
ابتال به بیماری های مربوط رضایت بخش است.

وی تصریح کرد : تاکنــون دو نفر از این حجاج 
به بیمارستان اعزام شــدند که وضعیت آن ها 
بهبود یافته و از بیمارســتان مرخص شــدند.
وی یادآورشد: دستکم یک صد زائر حج تمتع، 
بیماری ساده ای نظیر سرماخوردگی داشتند 
که شدید نبود و بسیاری از آن ها با پیگیری های 
درمانی و مراقبتی، به طور کامل بهبود یافتند. 
این کارشناس مرکز بهداشــت اصفهان تاکید 
کرد: در سال های گذشــته هیچ مورد ابتال به 
بیماری های حاد مانند »مرس« در بین زائران 
اصفهانی مشاهده نشد و فقط در سال 92 چند 
مورد در اســتان کرمان گزارش شد. وی ادامه 
داد : افرادی که دارای عالئم مشــکوک ابتال به 
بیماری خاصی هســتند، مورد معاینه دقیق تر 
قرار می گیرند و موارد حاد به بیمارستان اعزام 
می شوند و موارد دیگر، تا دو هفته تحت مراقبت 

و پیگیری مرکز بهداشت قرار می گیرند.

 همکاری نهادهای هنری 
 مشهد و اصفهان در برگزاری 

جشنواره هنر مقاومت
 دبیرکل جشــنواره »هنر مقاومــت« از همکاری 
»نهضت مردمی پوستر انقالب اسالمی مشهد« و 
»مجمع طراحان انقالب اسالمی آیه اصفهان« در 

برگزاری پنجمین دوره این جشنواره خبر داد.
»مسعود نجابتی« با اعالم این خبر گفت: در برگزاری 
پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« در نظر داریم از 
اســتعدادها و ظرفیت های بالقوه هنرمندان جوان 
در سراسر کشــور اســتفاده کنیم. نجابتی افزود: 
تمرکززدایی از تهران، یکی از سیاست های برگزاری 
جشنواره پنجم هنر مقاومت است؛ بنا داریم تا همه  
توان حرفه ای هنرمندان سراســر کشور را در این 
جشنواره کنار خود داشته باشــیم و در این راستا، 
در نخســتین گام، از دو تشکل حرفه  ای »نهضت« 
و »آیه«  که جــزو مجامع هنری رشــته هنرهای 
تجسمی در شــهرهای اصفهان و مشهد هستند، 

دعوت به همکاری کردیم. 

 نمایشگاه ملی صنایع دستی
 در اصفهان گشایش یافت

نوزدهمین نمایشــگاه ملی »صنایع دســتی« در 
»باغ موزه چهلستون« اصفهان گشایش یافت. این 
نمایشگاه که آثار هنرمندان کشور را در 1۰۰ غرفه 
به نمایش گذاشته است، با هدف معرفی و توسعه 
هرچه بیشتر صنایع دستی کشــورمان به مدت 6 
روز ) تا 23 شهریور ( برپاست. در این نمایشگاه آثار 
صنایع دستی کشــور از جمله قلمزنی و زیورآالت 
اصفهان، البسه محلی کرمانشاه، قفل سازی سنتی 
چهارمحال و بختیاری، حکاکی روی سنگ های نیمه 
قیمتی خراسان شمالی و سفال سنتی مازندران به 
نمایش در آمده است. خاطرنشان می شود؛ شورای 
جهانی صنایع دستی روز چهاردهم شهریور 139۴، 
اصفهان را از بین 6 شهر جهان به عنوان شهر جهانی 

صنایع دستی برگزید.

اعظم محمدی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( اصفهان از 
اجرای رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان 
حضرت محمــد)ص( 2 در 21 شــهریورماه با حضور 
بســیجیان اردوگاه های قدس و گروه های جهادی در 

سطح شهر اصفهان خبر داد.
»علی مقواساز« در نشســت خبری با اصحاب رسانه، 
بســیج را یک نهاد کامال مردمی دانست و گفت: برای 
ارتقای سطح فرهنگی، علمی واجتماعی مردم، بسیج 
یک کار مردمی را در حال انجــام دارد؛ وظیفه ما نیز 
در سپاه، شناسایی تمام اقشــار بسیجی  از حوزه های 
مختلف است، با هدف اینکه بتوانند باری از دوش مردم 
بردارند. خوشبختانه نزدیک به 21 واحد تخصصی از 
حوزه های مختلف در قالب گروه های جهادی بسیج به 
مردم خدمت رسانی می کنند. وی در ادامه به تشریح 
عملکرد ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( طی 6 
ماه نخست امســال در حوزه های اردوهای جهادی، 
ســازندگی، محرومیت زدایی، فعالیت های فرهنگی، 
اردویی و برنامه های تربیتــی پرداخت و گفت: امروز 
اولویت اصلی بســیج، ارائه خدمات اجتماعی،  علمی، 
فرهنگی  و دینی به مردم است. مقواساز گفت: رزمایش 
بزرگ اقتدار عاشــورایی بســیج ســپاهیان حضرت 
محمد)ص(، در سطح کشور در حال اجراست که هر 
روز یک شــهر به اجرای این رزمایش می پردازد و روز 
21 شــهریورماه، اصفهان در راستای آمادگی دفاعی، 
حفظ و انســجام، امیدآفرینی برای دوستان انقالب و 
ایجاد ناامیدی در دشمنان، به ویژه آمریکای جنایتکار  
با حضور داوطلبانه گروه های جهادی و اردوگاه های 

قدِس نواحی، اجرا می شود. البته باید گفت این رزمایش 
بخش کوچکی از توان بسیج است که در 21 شهریورماه 

به صحنه خواهد آمد.
اولویت اصلی بســیج در تابستان، مسجد 

محوری در محالت است
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صــادق)ع( بیان 
کرد: برای ارائه خدمات مورد نیــاز به مردم اصفهان، 
مســاجد محــالت را شناســایی کــرده و مجموعه 
 خدمات را در این مســاجد به صورت رایگان به همه 

گروه های سنی ارائه می دهیم.
آموزش مشاغل خانگی به صورت رایگان 

وی درخصوص کسب مهارت در حوزه مشاغل خانگی 
عنوان کــرد:  با همــکاری جهاد کشــاورزی و فنی و 
حرفه ای و با حضــور داوطلبانه اســاتید، فرهنگیان 
و دانشــجویان در مســاجد، حرفه هــای مختلفی به 

کارآموزان آموزش داده می شود.

بهسازی مدارس توسط دانش آموزان بسیجی
مقواساز بیان کرد:  تابســتان امسال  2۰۰ نفر دختر و 
پسر بسیجی در مقطع متوسطه دوم، جهت بهسازی و 
محیط سازی مدارس مناطق کم برخوردار، سازماندهی 
شدند و کار خود را به صورت رایگان به انجام رساندند.

در حوزه تربیتی؛ ارائه خدمات شاد و مفرح به 
یک هزار دختر نوجوان اصفهانی

وی گفت: در حوزه تربیتی با توجــه به نیاز نوجوانان، 
گروه های جهــادی توانســتند در روز میالد حضرت 
معصومه )س( در فضاهای سربسته به یک هزار دختر 
نوجوان، امکانات و خدمات شــاد و مفــرح به همراه 

مباحث فرهنگی و دینی ارائه دهند.
شــایان ذکر اســت که ناحیه مقاومت بســیج امام 
صادق)ع( به تنهایی بالغ بــر 25۰۰ حلقه تربیتی در 
حال انجام دارد که هر هفته، ســنین مختلفی در این 
جلسات تربیتی که در مساجد برگزار می شود، شرکت 

می کنند.
 ترویج اقدامات فرهنگی، قرآنی 

مقواســاز اعالم کرد:  برای ترویــج اقدامات فرهنگی، 
قرآنی  دوماه گذشته، فضایی با متراژ 12۰۰ مترمربع و 
صرف اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال واقع در خیابان 
»خواجو« برای تربیت مربیان قرآنــی و ترویج حوزه 

فرهنگی، قرآنی افتتاح و راه اندازی شد.
آموزش مهارت های زندگــی در 108 نقطه 

اصفهان در حال برگزاری است
وی در بحث آموزش مهارت های زندگی به دختران و 
مادران گفت:  آموزش مهارت های زندگی به دختران و 
مادران در نشست هایی جداگانه  در 1۰8 نقطه اصفهان 
برگزار می شــود که تعدادی زیادی از مــردم در این 

نشست ها شرکت می کنند.
بازســازی منــازل فرســوده در محالت 

کم برخوردار
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( اعالم کرد:  
در سه ماه گذشــته تعداد 25۰ نفر بسیجی جهادی 
در عرصه های مختلف توانســتند بیــش از 5۰ منزل 
فرســوده در مناطق کم برخوردار اصفهان را  با کمک 
کمیته امداد امام خمینی )ره( بازسازی کنند و تحویل 

مردم دهند.
ارائه خدمات درمانی به بیش از 5 هزار نفر در 

اصفهان
مقواساز گفت:  در حوزه پزشکی، بیش از صد پزشک 
عمومی، متخصص و فوق تخصص بسیجی به مناطق کم 
برخوردار اعزام شدند و به بیش از پنج هزار نفر خدمات 

درمانی رایگان ارائه کردند.

اجرای رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد)ص( در 21 شهریور

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از 
آماده باش این سازمان در راستای ارتقای ایمنی هیئت های مذهبی 
برای ایام محرم و مراسم عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین )ع( خبر 
داد. »محسن گالبی« در مورد تمهیدات سازمان آتش نشانی برای ایام 
محرم اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، با 
توجه به آغاز محرم و شروع مراسم عزاداری حضرت اباعبدا... الحسین 
)ع( به منظور ایمن سازی محیط برای عزاداران حسینی در هیئت ها 

و تکایا، اقدامات الزم را در دو مرحله قبل از برپایی ایستگاه صلواتی یا 
خیمه های عزاداری و بعد از برپایی مراسم انجام می دهد. وی با اشاره 
به اقدامات سازمان آتش نشانی قبل از برپایی ایستگاه صلواتی افزود: 
کارشناسان سازمان از هیئت ها، تکایا و خیمه های عزاداری بازدید و 
موارد ایمنی را بررسی می کنند، همچنین ایستگاه های صلواتی و ... 
روز بعد توسط فرماندهان شیفت ایستگاه ها مجددا بررسی می شود.    
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

اضافه کرد: خاموش کننده های دستی نیز به صورت امانت به متولیان 
مراکز عزاداری و تکایا تحویل داده می شود تا حوادث احتمالی را مهار 
کنند. وی اعزام و استقرار نیرو با خودروهای اطفائیه یا موتورسیکلت 
به محل های عزاداری و معابر پر ترافیک شهر را از دیگر اقدامات این 
سازمان برشمرد و گفت: بازدید دوره ای فرماندهان شیفت از محل های 
عزاداری به صورت مستمر و ارائه تذکرات ایمنی به مسئوالن و متولیان 

امر، از اقدامات پیشگیرانه سازمان آتش نشانی در این ایام است.   

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:
تدابیر ایمنی سازمان آتش نشانی برای ماه محرم

   فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( خبرداد:

با رای اعضای شورای شهر اصفهان؛
الحاق پینارت، کردآباد و جی شیر به منطقه ۴ اصفهان تصویب شد

الیحه پیشنهاد الحاق سه پهنه از حریم منطقه چهار شهرداری اصفهان به مساحت تقریبی 1۴۰ هکتار به محدوده قانونی شهر اصفهان در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان بررسی شد.»کوروش محمدی« عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای این طرح نیاز به مطالعات بیشتر دارد، افزود: باید به گونه ای در این زمینه عمل کرد که آسیب جدیدی برای شهر نداشته باشد. وی افزود: در قالب این طرح 1۴۰ هکتار به وسعت شهر اصفهان اضافه 
می شود و باید تبعات این الحاق را مورد توجه قرار دهیم. »امیراحمد زندآور« دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان توسعه در شهر به عنوان موجود زنده را امری ضروری دانست و گفت: باید در این توسعه به همه جوانب توجه شود  و نباید 
برای برخی افراد، ناخواسته منافعی را ایجاد کنیم که در قالب آن، شهروندان آسیب ببینند. »نصیر ملت« رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری نیز با بیان اینکه دغدغه شهرداری منطقه چهار برای توسعه در خصوص این 
الحاق قابل دفاع است، اضافه کرد: البته شهرداری باید میزان کاربری های در اختیار را بسنجد و طرحی را که ارائه شده است، بر این مبنا بررسی کند. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه پهنه »کردآباد« ادامه خیابان 
عالمه امینی و دارای طرح مصوب است، افزود:  برای آزادسازی این محور با توجه به شرایط خشکسالی مالی که در پیش رو داریم، باید این الحاق انجام شود و تعادلی از کاربری ها در این محور شکل بگیرد.در نهایت الیحه پیشنهاد الحاق سه 

پهنه از حریم منطقه چهار شهرداری اصفهان به مساحت تقریبی 1۴۰ هکتار به محدوده قانونی شهر اصفهان با هفت رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور  1371/07/12و تبصره یک ماده 3 
آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیأت وزیران بر  اساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده 

حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل:

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق، موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید 
و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه و اداره کل موجود است، جزء منابع 
ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این 
رقبات معترض می باشند، از تاریخ انتشار این آگهی درروزنامه کثیراالنتشار به مدت 6  ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات 
قانونی به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش و بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایضا نامه شماره 31/721 مورخ 91/2/25 رئیس 

دادگاه های عمومی اصفهان به شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان به شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.  

محمدحسین شاملی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 241434

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتی

شهرستان

کالسه پروندهمساحت به هکتارحدود اربعه

پالک 
اصلی

پالک 
جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشفرعی 

مرتع و مزرعه 1
سمیرمیک 172شتیر

به اراضی پالک 167 اصلی 
موسوم به شمس آباد آگهی 
شماره 15959- 69/8/7 و 
به اراضی پالک 168و169 

اصلی موسوم به کردوستان 
و گود آبی و قنات موضوع 

آگهی 43287-81/11/30 و 
به اراضی پالک 170 موسوم 

به جسور موضوع آگهی 
 64/7/17-16422

به اراضی و 
مراتع پالک 171 
اصلی موسوم 
به اسفراهان 

به اراضی ملی 
پالک 173 

اصلی موسوم به 
پرچگان موضوع 
آگهی 16422- 

 64/7/17

به اراضی ملی 
پالک 173 

اصلی موسوم 
به پرچگان 

موضوع آگهی 
 – 16422
64/7/17

6/6471711/3674718/014590-51-327

نائب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: ضروری 
است مســئوالن هیئت های مذهبی به سمت بیان فضیلت های 
اخالقی حرکــت کنند و تا جایــی که ممکن اســت، تالش در 
جهت خرافه زدایی از نهضت حســینی صورت گیرد. وی با بیان 
اینکه ســازمان زیباسازی شــهرداری، راهنمایی های الزم را به 
دســت اندرکاران هیئات مذهبی برای تبلیغات و بنر ارائه دهد، 
افزود: همچنین سازمان آتش نشانی و اتوبوسرانی نیز باید برای 
جابه جایی و خدمات ایمنی عزاداران همکاری داشــته باشــند.

نائب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: ضروری 
اســت مســئوالن هیئات مذهبی به ســمت بیان فضیلت های 
اخالقی حرکت کنند و تا جایی که ممکن است تالش در جهت 
خرافه زدایی از نهضت حســینی صورت گیرد. وی با بیان اینکه 
رعایت حــق الناس باید مــورد توجه برگزار کنندگان مراســم 
عزاداری محرم باشــد، اضافه کرد: در این ایام مسیر برای تردد 
مردم باید باز باشــد و از مسدود کردن مســیر توسط هیئات و 

کاروان ها خودداری شود. 
»نصراصفهانی« با اشــاره به مصوبه شــورای شــهر وتصویب 
الحاق ســه پهنه به شــهر اصفهان گفت: مالکانی که در این سه 
پهنه مالکیــت دارند، باید مراقب باشــند طعمــه رانت خواران 
نشــوند، شــهروندان این مناطق باید توجه داشــته باشند که 
معامالت را با اطالعات الزم و با چشــم باز انجــام دهند. وی به 
گذشت یک ســال از فعالیت شورای پنجم اشــاره کرد و گفت: 
از فرهیختگان، نخبگان و فعاالن سیاســی درخواســت داریم 
انتقادات و پیشــنهادات ســازنده خود را برای اعتالی بیشــتر 
اصفهان به شــورای شــهر منعکس کننــد تا با بهــره گیری از 
 مشــارکت شــهروندان و افراد صاحب نظر، مســئولیت خود را 

دنبال کنیم.

نائب رییس شورای اسالمی اصفهان تاکید کرد:
 لزوم خرافه زدایی 

از نهضت حسینی در عزاداری ها
شماره:26850

تاریخ:1397/5/30

عکس روز

عکس  روز 
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همایش شیرخوارگان حسینی
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
 ا یثار ، خوی نیکان است

یادداشت

در کوچه ای نیمه بن بســت راه می رفتم. از همان هایی که ختم 
می شود به پله هایی که بی چشم انداِز واضحی، آدم را به پیاده روی 

خیابان اصلی می رسانند.
این کوچه ها، حال خوشــی دارند، دنجنــد و آرام؛ اما برخالف 
کوچه های بن بست، باالخره به جایی راه دارند و خلوتی بودنشان، 
آدمی را نومید نمی کند.پای پله ها که رســیدم، چیزی مرا نگه 
داشت. نفهمیدم چرا ایستادم و به آسمان نگاه کردم. بویی آشنا 
مرا به خود کشید. بله؛ خودش بود، بوی کتلت در حال سرخ شدن. 
بوی کتلت های مادربزرگ با دورچین سیب زمینی و گوجه سرخ 
شــده. خودش بود! بوی کتلت مادربزرگ بود که مرا انتهای یک 
کوچه نیمه بن بست نگه داشته بود. آن سال های دور، مادربزرگ 
با حوصله گوشــت کتلت را کف دســت هایش پهن می کرد، با 
انگشتانی که در اثر رماتیسم، شکل طبیعیشان را از دست داده 
بودند، حسابی گوشت را کف دست منظم می کرد و با سرعت از این 
دست به آن دست می داد و عاقبت در روغن داغ تابه می انداخت 
و هم زمان، دیســی که در آن کتلت های سرخ شده را چیده بود، 
در انتهای یکی از کابینت ها قایــم می کرد تا از ناخنک زدن های 
ما در امان بماند و عاقبت چیزی به سفره برسد. اما چرا حاال و در 
این روز خاص، بوی کتلت مادربزرگ مرا پای پله های یک کوچه 
بن بست نگه داشته بود؟ چه چیزی در بوی این کتلت بود که تا این 
حد خواستنی اش می کرد؟ همان جا روی پله ها نشستم و خود را 
کاویدم. بوی کتلت، سرشار بود از احساس امنیت. در این روزها 
که که مدام بر سرمان آوار خبرهای ناخوش می بارد، در این روزها 
که گوشمان پر است از صدای کارشناس های سیاسی و اقتصادی 
که یکی از کاهش ارزش پول ملی می گویــد، یکی از بی ثباتی و  
دیگری از ناامنی پیش رو و ... . در این روزهای پرتالطم که »خبر«، 
جز »ملولی« نیســت، بوی کتلت، مرا پر کرد از احساس امنیت 
مادربزرگ. مادربزرگ اگر بود، در همین روزهای ســخت که ما 
 احســاس »ناامنی« و »بی ثباتی« می کنیم و گاه یادمان می رود

»احساس ناامنی« با خوِد ناامنی برابر نیست، با همان ایمان سابق 
پای گاز می ایستاد و کتلت سرخ می کرد؛ زیرا او، هشت سال جنگ 
را دیده بود، مادربزرگ جنگ را زیسته بود، اما حتی زیستن در 
ناامن ترین روزهــا، ذره ای از ایمانش به زندگی نکاســته بود؛ او 
می دانست هرچه که بشــود و کارشناسان هرچه بگویند، ولی ما 
باید زندگی مان را بکنیم. همان زندگی که گاه در کوران رنج های 
حقیقی و توهمی گم می شود. نمی دانم چند دقیقه روی پله های 
کوچه  نیمه بن بست نشستم و بو کشیدم. بوی مادربزرگی که پای 
یکی از پنجره ها، بی توجه به صحبت های کارشناسان شبکه های 
خبری و بی خیال کانال خبرهای فوری، بــا ایمانی قاطع کتلت 
سرخ می کرد و البد قبلش سیب زمینی های سرخ شده را جایی 

قایم کرده بود. 
پر شدم از احساس امنیت و شور زندگی. از روی پله ها بلند شدم و  
همان طور که به سوی چشم انداز مبهم باالی پله ها می رفتم، آرزو 
کردم امشب که به خانه  می رسم تلویزیون را روشن کنم و به جای 
هر گوینده خبر و کارشناسی، مادربزرگ روی صفحه تلویزیون 
ظاهر شود و بگوید: »نترس مادرجان! ما بدتر از این را دیده ایم، 
توکل بر خدا! همه چی درست می شه... نگران نباش. خدا بزرگه. 
براتون کتلت درســت کردم. با ســیب زمینی و گوجه. با سبزی 

خوردن و نون تافتون. نگران نباش! خدا بزرگه!«
در این روزهای سرشــار از احســاس ناامنی، دلتنگ مادربزرگ 
شــده ام با همه آن امنیت محکمی که به ما می داد. راســتش را 
بگویم می ترسم! می ترسم از روزی که من و ما، مادربزرگ شویم، 
بی آنکه بلد باشــیم در روزهای ســخت به بچه هایمان احساس 

امنیت بدهیم.

در روزهای سخت، به یکدیگر احساس امنیت بدهیم

پرند  پورمهر

عکس روز

دوخط کتاب

گرفته. زنی مهاجــم که به 
افــرادی هجوم مــی برد که 
احســاس ناامنــی مــی کنند. 
با ایــن واکنش و با تســلط بر 
وضعیت، موجــب آرامش آنان 
می شود و ســرانجام مادری 
مهربان کــه وظیفه مراقبت 
از کســانی را بر عهــده دارد 

که نیاز به اندرز دارند...

یازده دقیقه
»پائولو کوئلیو«

من در واقع سه 
نفر هستم!

من در واقع ســه نفر هستم؛ 
البتــه بســتگی بــه کســانی 
دارد کــه بــه جســت وجوی 
من می آیند.دخترکی ســاده 
که مردان را با دیده تحســین 
می نگــرد و وانمــود می کند 
تحت تاثیر ماجراهای ناشــی 
از قــدرت و افتخــار او قــرار 

در »سنگاپورم رستوران های فراوانی برای افرادی که مایل هستند غذاهای 
محلی این کشــور را تجربه کنند یا تمایلی به امتحان کردن غذاهای بیگانه 
ندارند، وجود دارد که منوی برخی از آن ها شــامل غذاهای خارجی و برخی 
دیگر شامل غذاهای محلی است. اما نکته مهمی که دانستن آن خالی از لطف 
نیست، روش رزرو کردن میز در رستوران است. روشی که دیگر نیاز به تصویر 
رزرو، بیعانه دادن و... نیست. برای رزرو یک میز، دستمال جیبی خود را روی 
میز مورد نظر می گذارند. این بدان معناســت که از آن لحظه به بعد میز در 
اختیار آن ها قرار گرفته و کسی غیر از شخص مورد نظر، اجازه نشستن روی 

آن را ندارد.

عجیب ترین شیوه رزروکردن میز در سنگاپور!

 فقط دانشــمندان نیســتند که به دنبال راهی برای جلوگیری از انقراض 
نســل حشــرات، به ویژه زنبورها بــه دلیــل فوایدشــان و فرآیند مهم 
گرده افشــانی و حفظ اکوسیســتم هســتند؛ بلکه نوعی نادر از زنبورها 
با نام علمــی Osmia avosetta وجــود دارند که بــرای محافظت از 
خــود، از چندالیــه گلبرگ هــای رنگــی برای ســاخت النه اســتفاده 
می کنند. در حالی کــه زنبورهای معمولــی از اجزای گل بــرای النه ها 
 اســتفاده نمی کنند. این نوع النه ها در آنتالیا و ســپیدان )ایران( کشــف 

شده است.

زنبوری که با گلبرگ های رنگارنگ النه می سازد

محققان روس و کره ای ادعا کردند که نخســتین قدم بــرای زنده کردن 
»ماموت« ۴۰ هزار ساالنه کشف شده در »سیبری« را برداشته اند. این کشف 
در منطقه »دهانه جهنم« در سیبری انجام شــد که به گفته دانشمندان، 
حیوان هنگام مرگ ۲۰ روزه بوده است. بر اساس تصویر می توان به خوبی 
دریافت که حیوان به طورطبیعی فریز شده و در منطقه بسیار سرد سیبری 
به همان شکل باقی مانده است. با شستن کثیفی های هزاران ساله، قسمت 

یال و دم سیاه در پشت ستون فقرات حیوان به خوبی قابل دسترس شد

زنده کردن حیوان ۴۰ هزار ساله !

احمد دهقان:
کسی با ضرب و زور، نویسنده نمی شود

 »احمددهقان« رمان نویس، در نشســت نقد و بررســی کتاب »مثل شیشــه 
مثل سفال« گفت: »خیلی خوشــحال هســتم که برای رونمایی از یک رمان 
جدی از یک نویســنده جــدی در این جا حضــور دارم. ظهور یک نویســنده 
 جدی در ادبیات ما یک اتفاق خوب اســت و امروز شــروع یک نویسنده جدی
  است.«  او افزود: یکی از نکات مثبت این داستان، شخصیت پردازی های آن است.

 آدم ها انگار در این داستان خلق شده اند.
 دهقــان ادامــه داد: نکتــه دیگــر درباره ایــن کتاب این اســت کــه برخی 
 فکــر می کننــد داســتان های دینــی فقط بــرای افــراد مذهبــی و دارای

 شخصیت های مذهبی است. داســتان های ما همیشه مانیفست می دهند، اما 
نویسنده این کتاب این کار را نکرده است. از این روست که می گویم این نویسنده 

موفق خواهد شد. 
وی همچنین ابراز کرد: اگر یک کاِر نویسنده خوب باشد، مردم او را می خواهند 
و به او و کارهایش روی می آورند. »مصطفی مســتور« نمونه همین مدعاست. 
یک فرد از جنوب آمــد و کتاب »روی ماه خداوند را ببوس«  را نوشــت و مردم 
به او روی آوردند. دهقان تاکید کرد: یک فرد با ضرب و زور نمی تواند نویسنده 
 شــود. »فرجاد امین« را مخاطبان می خوانند؛ این جاســت که آزمون او شروع

 شده است.

سفر شهادت
 کتاب »ســفر شــهادت«  دربردارنــده گفتارهای
 »امام موســی صدر« درباره »قیام  عاشورا« و ابعاد، 
نتایج و پیامدهای این نهضت است. امام صدر در این 
گفتار ها تالش می کند تا پیش زمینه های این واقعه و 
اهداف امام حســین)ع( را از این حرکت روشن کند. 
نقش و تاثیر حضرت زینب)س( نیز در گفتارهایی از 
این کتاب بررسی شده اســت. امام صدر تالش دارد 
با درس آموزی از این واقعه، مســائل جامعه لبنان و 
شیعیان را حل کند. به همین سبب، او این واقعه ســال ۶۱ هجری را به تاریخ 
پیوند می زند و آن را یکی از حلقه های تقابل حــق و باطل قلمداد می کند.امام 
موســی صدر از درس های این واقعه برای حل مشکالت جامعه، انسان سازی و 
تربیِت انســان بهره ها برده و از این فرصت و از این اقداِم اماِم سوم درس آموزی 
کرده و از آن برای راست کردِن کژی ها استفاده کرده است. همچنین، به نقش 
زنان، بــه ویژه، حضرت زینب)س( در این واقعه پرداخته اســت. امام موســی 
صدر بار ها به خطبه آتشــین حضرت زینــب)س( در کاخ یزید اشــاره کرده 
 است. به همین ســبب متن عربی و ترجمه این خطبه به پیوست کتاب آورده 

شده است.

  توی فیلم های کمدی ایرانی اگه بازیگر آب قندی رو که واسه 
یکی دیگه درســت کرده، خودش نخوره، ژانر اون فیلم به تراژدی 

تغییر می کنه!
  نمی دونم اینایی که تو »ناســا«، »مایکروسافت«، »گوگل« و 
»اپل« کار می کنن، چرا خودشون رو این قدر باال می بینن؟ بابا دیگه 

از منشی دکترها که باالتر نیستین!
اقتصادی ترین کاری که تو زندگیم انجــام دادم این بوده که   

کوبیده رو مثل نون باگت از وسط باز می کنم تا بیشتر بشه!
   نمی فهمم چرا کسایی رو که تو فیلم ها میان طلبشون رو بگیرن، 
آدم های پلیدی نشون میدن؟ ولی اونی که قرض گرفته و نمی بره 

پس بده، انسان مظلوم و خوب و آبرومندی جلوه میدن!
   خدایا هیچ وقت آدمی رو که عجله داره، با یک پالستیک تخمه 

تنها نذار!
ترسناک تر از قیمت دالر، قیمه هست که هنوز ۶ هزار تومنه!

   چند سال پیش فکر می کردم زمانی که دالر ۱5هزارتومن بشه، 
من یه پیرمرد 7۰ ساله ام که قبرشــو خریده و هیچی دیگه براش 

اهمیت نداره!
چقدر غر می زنین که گرونیه. من قبال هارد ۲ ترا رو یه میلیون 

می خریدم. فقط یه لپ تاپ هم دور اون هارده داشت!
شهریور بهترین ماه ساله؛ هم تابستون رو داری توش و هم بهار      

و پاییز رو!

کتاب

خندوانهدیدگاه

 مراسم سنتی 
 »طشت گذاری« 

در اردبیل
مراسم »طشت گذاری« 
از دوران »صفویــه« در 
اردبیل برگزار شــده و 
قدمتی چندصدســاله 
دارد. تصویــر روبه رو، 
برگزاری این مراسم در 
مسجد جامع اردبیل را 

نشان می دهد.

اجتماع ۵ هزار نفری مردم شهر گز  در همایش »لبخند آب«

همایش »لبخند آب« با محوریت »سازگاری با 
کم آبی« با حضور بیش از پنج  هزار نفر در شهر 

»گز« برگزار شد.
مدیر آبفا شاهین شهر در این همایش  برضرورت 
ساکنان این شهرستان به  ســازگاری با کم آبی 
تاکید و اعالم کرد: در نیمه اول سال جاری با توجه 
به محدودیت شــدید منابع آبی،تخصیص آب 
شرب شهرستان »شاهین شهر« با درنظر گرفتن 
به اینکه  انتهــای خط منابع پیــالف قراردارد،  
حدود 5۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

کمتر شده است.
»محمد خلیلی« با اشــاره به افت شدید منابع 
آب زیرزمینی در این منطقه اعالم کرد: بســتر 
شهرستان شاهین شــهر به گونه ای ست که  از 
منابع غنی  آبــی زیرزمینی برخودار نیســت؛ 
بنابراین مردم بایــد خود را با  چنیــن اقلیمی 

سازگار سازند.
وی به چگونگی تامین آب شرب در فصل تابستان 
اشاره کرد و عنوان کرد: کمبود منابع آبی در فصل 
تابستان موجب شــد در تامین پایدار آب شرب 
مردم، با چالش های متعددی روبه رو شویم؛ اما با 
این وجود توانستیم با اجرای اقدامات فرهنگی، 
فنی ومهندسی و بهره برداری، آب شرب مورد نیاز 

مردم را تامین کنیم.
مدیرآبفا شــاهین شــهر با بیان اینکه با اصالح 
خطوط و تعویــض کنتورهای فرســوده، موفق 
به کاهش میزان هدررفت آب شــدیم، تصریح 
کرد: در ســال گذشــته میزان هدررفت آب در 
شاهین شهر۱۸ درصد بوده که با اصالح خطوط 
فرسوده و تعویض کنتورهای خراب، موفق شدیم 

این رقم را به ۱5 درصد کاهش دهیم.
خلیلی با اشاره به تامین آب شرب جمعیتی بیش 
از ۱۸۰ هزار نفری شاهین شــهر عنوان کرد: به 
منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه آب شــرب 
مشترکان در این شهرستان، اقدام به زون بندی 
شبکه و نصب شــیرهای فشارشکن در خطوط 
انتقال کردیم تــا آب به صــورت عادالنه میان 

مشترکان توزیع شود.
وی بــه حفر  حلقه چــاه در فصل تابســتان در 
شاهین شــهر پرداخت و خاطرنشــان ساخت: 
درحال حاضر حدود ۶ حلقه چاه در شــهرهای 
»گز«، »گرگاب«، »میمه« و »وزوان« حفر شده 
که با دبی بیش از ۱۲۰ لیتر در ثانیه بخشی از نیاز 
آبی منطقه را در مواقع کمبود آب تامین می کند.

مدیر آبفا شاهین شــهر، به حفر دو حلقه چاه در 
منطقه »قلعه خواجــه« پرداخت و تصریح کرد: 

پیش بینی شــده دو  حلقه چاه در این منطقه با 
دبی 5۰ لیتر در ثانیه حفر شــود تا در فصل گرم 
سال آینده، برای تامین آب شرب شاهین شهر، با 

چالش کمتری روبه رو شویم.
خلیلی مصرف ســرانه مردم شاهین شهر را رقم 
باالیی برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون مصرف 
سرانه مردم این شهرســتان حدود ۱۹۰ لیتر در 
شــبانه روز اســت؛ درحالی که این رقم در سال 
گذشــته حدود ۲۱۰ لیتر بوده؛ اما با این وجود 
هنوز مصرف سرانه آب در شــاهین شهر بسیار 

باالست! باید مردم آب را بهینه مصرف کنند.
وی به اقدامــات فرهنگی که منجــر به کاهش 
مصرف سرانه آب در شاهین شهر شده پرداخت 
و بیان داشــت: اعزام کارشناســان به ادارات و 
نهادها، برگزاری نشست مدیر آبفا شاهین شهر با 
مسئوالن فرمانداری، آموزش و پرورش مساجد 
و مرکز درمانــی وتفریحی، برگزاری جلســات 
توجیهی با مشترکان پر مصرف، برپایی نمایشگاه 
»ســازگاری با کم آبی« در مراکز آموزشــی و 
درمانی، توزیــع بروشــور و نصــب بنرهای با 
مضامین چگونگی مصرف بهینــه آب در نقاط 
 پرتردد شــهر از جمله اقدامــات در این زمینه

 بوده است.
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