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یک نشست دوستانه

مدیر کل صدا وسیمای مرکز اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران
 از برنامه های این مرکز برای چهل سالگی انقالب گفت و به سواالت اهالی رسانه اصفهان درباره مسائل مختلف پاسخ داد؛

 رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرد که تاکنون موردی از کالهبرداری در مورد سبد حمایت کاال گزارش نشده است؛

مردم مراقب باشند

اجرای کوئینتت تهران
1 آذرماه/ ساعت 20

پل چمران هنرسرای خورشید

روز جهانی تلویزیون؛
امروز می خوایم جلوی 

تلویزیون بشینیم و برنامه مورد 
عالقمون رو تماشا کنیم و لذت 

ببریم!

7

5

نرخ بیکاری 
 تحصیل کرده ها در اصفهان

 ۲۱ درصد است

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان :

3

 فرمانده بسیج امام صادق )ع(
 اصفهان مطرح کرد:

بسیج شدن »بسیج« برای 
حل مشکالت مردم

 پرونده مسکن مهراصفهان
 در دهه فجر بسته می شود

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان:

3
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گفت و گو با چهره ویژه این روزهای ورزش اصفهان؛

 از افتخار آفرینی در جاکارتا 
 تا سخنرانی در بیت رهبری

چهارشنبه هفته گذشــته در دیدار مقام معظم رهبری با مدال آوران کاروان  
بازی های پارا آسیایی جاکارتا؛ مهدی علیزاده، قهرمان اصفهانی حاضر در این 
رقابت ها، نماینده ورزشکاران این کاروان بود که در محضر رهبر انقالب به ایراد سخنرانی پرداخت، 

صفحه   6سخنرانی که با تحسین رهبری همراه شد و  ...

7

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی جواد طاهری

18 آبان لغایت 1 آذر 1397

درگذشت پدربزرگوارتان که عمری در راه تربیت فرزندان صالح کوشید

 را تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز سفر کرده از درگاه خداوند منان

 طلب غفران و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان 

طلب صبر داریم.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حاج مجتبی فدا 
جانشین فرماندهی محترم سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 

روزنامه زاینده رود

سردارجانشین محترم فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج(
سالم علیکم

با نهایت تاسف و تاثر خبر درگذشت پدر گرامي تان، خادم الحسین حاج حسن فدا واصل و باعث تألم خاطر گردید.             
مصیبت فقدان عزیزان به ویژه پدر بسی ســخت و ناگوار است، اما انســان های خدایی با تأسی از آموزه های 
قرآن کریم و به تصریح کالم وحی؛ و لیبنونکم بشٍئ من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و 
بشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة، قالوا اِناهلل و انا الیه راجعون؛ در مقابل حوادث و مصائب باصبر و بردباری 
تسلیم تقدیر و مشیت الهی می شوند.اینجانب فقدان آن  سفر کرده را به جنابعالی و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزدمنان مســئلت می نمایم که با رحمت بی پایان خود روح پاك آن سفرکرده را با ارواح 
مقدس طیبه انبیا و اولیا محشور فرماید و به شما و سایر بازماندگان پاداش صابرین توأم با عزت و سعادت عنایت 

فرماید. ان شاءا...

سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(استان اصفهان

  پیمان شاه سنایی
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 به نظر می رسد سفر اخیر »جرمی هانت« به ایران 
و تالش او برای گرفتن برخی از امتیازات از ایران به 
بهانه کمک به کشورمان برای مقابله با تحریم های 
ایران بی نتیجه پایان یافته و این مسئله خشم وزیر 

انگلیسی را در پی داشت. 
این موضوع را می تــوان از خالل صحبت های تند 
این وزیر در مصاحبه با روزنامــه گاردین به خوبی 

درک کرد.
وزیر خارجه انگلیس که در ایــران با ظریف، وزیر 
امور خارجه و علی شــمخانی، دبیر عالی شورای 
امنیت دیدار و رایزنی کرد در پی آن بود که بخشی از 
مطالبات دولت انگلیس به خصوص در زمینه های 
حقوق بشری و آزادی برخی از زندانیان دو تابعیتی 
را به ایران حل و فصل کند و به نوعی در پشت پرده 
این ســفر برخی از مورد نظرترین خواســته های 
دولت بریتانیا که به نوعی واحد یک بحث حیثیتی 
در روابط دو کشور شده اســت را پیگیری کند؛ اما 
در نهایت این مسئله از سوی مسئوالن کشورمان 
پذیرفته نشــد و در نهایت »هانت« با خط و نشان 
هایی برای سیاســت های به اصطالح ضد حقوق 

بشری ایران را ترک کرد. 
وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با روزنامه گاردین 
در سفارت این کشــور در تهران گفت: »اگر ایران 
بخواهد از شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار 

سیاسی استفاده کند در 
این صــورت تبعاتی برای 
آنها وجود خواهد داشت. 
ما اجازه نمی دهیم که قسر 
در بروند«.جرمی هانت، 
وزیــر خارجــه انگلیس 
تالش هایی را برای دیدار 
با نازنین زاغری انجام داد 

که همه ناکام ماند و بار دیگر مانند همتای ســابق 
خود »بوریس جانسون« دست خالی ایران را ترک 

کرد. این مســئله موجب 
شــد تا هانت در مصاحبه 
با روزنامه گاردین هشدار 
بدهــد کــه اگــر ایران 
می خواهــد در جامعــه 
جهانی پذیرفته شود باید 
از زندانی کــردن افرادی 
مثل زاغری خــودداری 
کند.عالوه بر صحبت بر ســر مســئله دو تابعیتی 
های زندانــی در ایران یمن و اجــرای راهکارهای 

مالی ایران و اتحادیه اروپا نیــز از جمله محورهای 
این دیدار عنوان شده بود؛ اما وزیر خارجه انگلیس 
در ســخنانی تامل برانگیز تاکید کرده اســت که 
عربستان متحد استراتژیک انگلســتان است و نه 
ایران.  با این حــال وی تاکید کرد کــه تحقیقات 
عربســتان در زمینه مســئولیت نهایی افرادی که 
در قتل جمال خاشقچی دســت داشته اند ممکن 
 اســت آینده رویکرد لندن در قبال ریاض را شکل

 دهد. 
اتحادیه اروپایی تــالش دارد تا بــا رایزنی با تمام 
طرف های درگیر در مناقشــه یمن به نوعی صلح 
پایدار در این منطقه برسد به خصوص آنکه این بار 
هم عربستان و هم مقاومت یمن نظر مساعدی در 
مورد آتش بس دارند و رسیدن به صلح محتمل تر 

به نظر می رسد.
 از ســوی دیگر انگلیس به عنوان یکی از شــرکای 
برجام در مورد اجرای ســاز و کار مالی با ایران نیز 
تحت فشــار قرار دارد و با سرگردانی این پیمان در 
میان کشورهای کوچک اتحادیه اروپا و امتناع این 
کشورها از قبول میزبانی از این ساز و کار گمانه زنی 
ها روی آینده برنامه هســته ای ایران و ناکارآمدی 
 اتحادیه اروپــا در مقابله با آمریکا هر روز بیشــتر 

می شود. 
حــال باید دید تا چــه میزان ســفر جرمی هانت، 
وزیرخارجه انگلیس در ارتباط با اجرایی شدن این 

ساز و کار ویژه مالی موفقیت آمیز باشد.

 پیام »مهم« بشار اسد
 به پادشاه اردن

رییس جمهوری سوریه از طریق هیئت پارلمانی 
اردن پیام شــفاهی مهمی را برای پادشــاه این 
کشور فرستاد.عبدالکریم الدغمی، رییس اسبق 
پارلمان اردن در رأس هیئتی به دمشق سفر کرد 
و این سفر در نوع خود اولین سفر از سال ۲۰۱۱ 
محسوب می شود.به نقل از المنار، »الدغمی« در 
این سفر با بشار اسد، رییس جمهور سوریه دیدار 
کرد. بشار اسد از الدغمی خواست پیام شفاهی را 
به عبدا... دوم، پادشاه اردن منتقل کند. اسد در 
این پیام گفت: به پادشاه اردن بگویید» ما به جلو 
چشم دوخته ایم نه به عقب«. مسئله جالب توجه 
این است که به نظر می رســد این پیام بیشتر از 
اینکه پیام سیاســی باشــد پیامی سرزنش آمیز 
است، چرا که چشم دوختن به پیش رو به معنای 
وجود مسئله ای در گذشته است که اسد تصمیم 

گرفته از آن چشم پوشی کند.

 پاسخ قاطع »عمران خان«
 به اتهامات ترامپ

نخست وزیر پاکستان اعالم کرد، اتهامات دروغین 
ترامپ نمک دیگری بر زخم های وارد شــده بر 
پاکستان در جریان جنگ آمریکا علیه تروریسم 
به لحاظ از دست رفتن جان انسان ها و به وجود 
آمدن بی ثباتی و هزینه های اقتصادی پاشــید.

نخســت وزیر پاکســتان در پیامی توئیتری در 
واکنش به اتهامات دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا درباره این کشــور اعالم کرد: »اتهامات 
دروغین ترامپ نمک دیگــری بر زخم های وارد 
شده بر پاکســتان در جریان جنگ آمریکا علیه 
تروریسم به لحاظ از دســت رفتن جان انسان ها 
و به وجود آمدن بی ثباتی و هزینه های اقتصادی 
پاشید.«وی گفت: »او باید از حقایق تاریخی مطلع 
شود. پاکســتان به اندازه کافی از جنگ آمریکا با 
تروریسم رنج کشیده، در حال حاضر ما بر اساس 
آنچه که برای مردم و منافع مان بهتر است، عمل 

خواهیم کرد.«

دعوت رسمی مصر از رهبران 
جنش حماس برای سفر به قاهره

منابع فلسطینی از دعوت رسمی مصر از رهبران 
جنبش حماس برای سفر به قاهره با هدف تکمیل 
تالش های آشــتی خبر دادند.  یک منبع مسئول 
اعالم کــرد جنبش حماس دعوت نامه رســمی 
جمهوری عربی مصــر را برای دیــدار از قاهره 
طی روزهای آینده بــا هدف تکمیل گفت وگوها  
درباره تالش های آشتی دریافت کرده است.این 
منبع مسئول که خواســت نامش فاش نشود، به 
پایگاه خبری شهاب گفت: تالش های مصر برای 
تکمیل پرونده آشــتی و تکمیل مذاکرات میان 
 جنبش های حمــاس و فتح بی وقفــه ادامه دار

 دارد.

    فرمان مهاجرتی ترامپ با 
دیوار قضائی برخورد کرد

خبرگــزاری رویترز خبــر داد که یــک قاضی 
آمریکایی فرمان ترامپ برای ممنوعیت اعطای 
پناهندگی به مهاجران غیرقانونی را تعلیق کرد.
رویترز افزود: دستور موقت این قاضی شهر سان 
فرانسیســکوی ایالت کالیفرنیــا در حالی صادر 
می شــود که رییس جمهوری آمریکا 9 نوامبر 
)۱8 آبان( با صدور فرمانی، اعطای پناهندگی به 
مهاجران غیر قانونی ورودی از مکزیک را ممنوع 
کرده بود.این در حالی اســت که دسته هایی از 
اتباع کشورهای آمریکای مرکزی با عبور از خاک 
مکزیک خود را به مرز آمریکا رســانده اند و قصد 
ورود به این کشور را دارند.رییس جمهوری آمریکا 
از هفته ها پیش نیز دستور اعزام نیروهای نظامی 
به مرز را صادر کرده و از سوی دیگر مردم برخی 
از شهرهای مرزی مکزیک به حضور پناهجویان 

معترض شده و با آنان درگیر شده اند.

تالفی به سبک انگلیسی!
سومین کنفرانس امنیتی تهران 

در دی ماه برگزار می شود
ســومین کنفرانس امنیتی تهــران با موضوع 
»امنیت منطقه ای در غرب آســیا، چشم انداز 
ثبات ،همکاری و پیشــرفت جمعــی« برگزار 
می شود.دی ماه ســال جاری این کنفرانس به 

میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

طرح استیضاح وزیر علوم و 
»ظریف« در مجلس کلید خورد

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس از 
تدوین طرح اســتیضاح وزیر امــور خارجه در 
مجلس خبر داد.حســینعلی حاجی دلیگانی 
با اشــاره به اینکه در حال جمــع آوری امضا 
برای این استیضاح هســتیم، ادامه داد: محور 
اصلی این طرح اســتیضاح، اظهارات وزیر امور 
خارجه درباره پولشویی اســت و ما تا امروز به 
وی فرصت دادیم که مدارک و مستندات خود 
درباره اظهاراتش را به نماینــدگان ارائه کند. 
وی خاطرنشــان کرد: در صورتی که »ظریف« 
مدارک خود درباره پولشویی را به وکالی ملت 
ارائه نکند، طرح استیضاح وی پس از جمع آوری 
امضا تقدیم هیئت رییســه مجلس می شــود. 
همچنین رییس کمیسیون عمران نیز از طرح 
اســتیضاح وزیر علوم خبــر داد و گفت: طرح 
اســتیضاح وزیر علوم با بیش از ۱۰۰ امضا در 
مجلس شورای اسالمی کلید خورد. محمدرضا 
رضایی کوچــی، رییس کمیســیون عمران در 
حاشیه جلسه علنی  روز گذشــته مجلس در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استیضاح غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری کلید خورده و 
هم اکنون بیش از ۱۰۰ امضا برای این تقاضای 
اســتیضاح جمع آوری شده اســت.وی افزود: 
انتخاب های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه ها، 
کاهش کیفیــت علمی دانشــگاه ها و انتخاب 
مدیران ناکارآمد در دانشــگاه ها، از مهم ترین 

محورهای این استیضاح است.

رییس مجلس:
طرح تحقیق و تفحص از بانک 
مرکزی در حال پیگیری است

رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر 
یکی از نمایندگان مبنی بر لزوم بررسی تحقیق 
و تفحص از بانک مرکزی گفت: طرح تحقیق و 
تفحص از بانک مرکزی حذف نشده و در حال 
پیگیری است.»حســینعلی حاجی دلیگانی«، 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
اسالمی، در نشست علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی در تذکر ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی 
مجلس گفت: »درخواســت تحقیق و تفحص 
از بانک مرکزی که توســط نمایندگان تحویل 
هیئت رییسه مجلس داده شــده بود، بارها در 
دســتور کار روز مجلس قرار گرفــت ولی در 
هفته گذشــته و هفته جاری مجلس از دستور 
کار حذف شــده و علت آن مشخص نیست«.

الریجانی که ریاست جلســه علنی را برعهده 
داشت در پاسخ به این تذکر گفت: طرح تحقیق 
و تفحــص از بانک مرکزی حذف نشــده و این 

موضوع پیگیری خواهد شد.

رونمایی از آخرین 
دستاوردهای دفاعی در 

آینده ای نزدیک
معاون هناهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: در آینده ای نزدیک ناوشکن و زیر 
دریایی به آب انداخته می شود و در حوزه های 
پدافند هوایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی نیز 
رونمایی خواهیم داشت. امیر دریادار حبیب ا... 
سیاری اظهار داشــت: ما در آستانه 4۰ سالگی 
انقالب اســالمی اقداماتی انجام می دهیم که 
دشمن فکر نکند با تبلیغات و جنگ روانی می 
تواند مقابل پیشــرفت جمهوری اسالمی مانع 
ایجاد کند.  وی افزود: در حــوزه تجهیزات ما 
امروز به جایی رســیدیم که توانمندی تولید و 

تجهیز تمام تجهیزات دفاعی خود را داریم.

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: احتمــال تعدیل 
همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
وجود دارد که در شــرایط فعلی جدی تر شده است.

حشمت ا... فالحت پیشه، با اشــاره به ناتوانی اروپا از 
ثبت ســازوکار مالی و سرونوشــت برجام، گفت: به 
واقع این مجموعه دستگاه های نظام هستند که در 
مورد آینده برجام تصمیم می گیرند. وی ادامه داد: 
البته مجموعه نظام تصمیمی کــه در قبال برجام 
می گیرد فقط منتهی به این موضوع نخواهد شــد و 
مسائل مربوط با منافع ملی هم در این تصمیم مد نظر 
قرار خواهد گرفت.رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
اگر سازوکار عملی بین ایران و اتحادیه اروپا در قبال 
اجرای برجام شکل نگیرد، جمهوری اسالمی ایران 
رفتار افراطی نخواهد داشت چرا که ما معتقدیم عصر 

افراط گرایی در دنیا امروز رو به پایان است.

احتمال تعدیل همکاری های 
ایران با آژانس انرژی اتمی

رییس کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

کافه سیاست

عکس  روز 

بشار اسد در جشن میالد 
پیامبر)ص( در دمشق

تحریم  کسی را به میز مذاکره برنمی گرداند

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه کشــورمان با تاکید بر اینکه 
تحریم ها هرگز سیاســت را تغییــر نمی دهد، 
گفت: ایران نه تنهــا از تحریم های آمریکا عبور 
می کند، بلکه پیشرفت هم خواهد کرد.محمد 
جواد ظریف گفت: ما به فشار و مقاومت در برابر 
فشار عادت کرده ایم. تحریم ها همواره آسیب زا 
هستند و به مردم عادی آسیب می رسانند، اما به 
ندرت سیاست را تغییر می دهند و این مشکلی 
است که تحریم های آمریکا همیشه با آن مواجه 
بوده اســت. وی افزود: این تحریم ها کســی را 
به میز مذاکره بــر نمی گرداند. در حقیقت، این 
تحریم ها عزم آنها را بــرای مقاومت، مصمم تر 
می کند. وی تصریح کرد: نه تنها  از این تحریم ها 
عبور خواهیم کرد بلکه پیشرفت هم می کنیم. 
ما تالش کرده ایم تا تاثیرات این تحریم ها را بر 
مردم به حداقل برسانیم، اما مردم عادی و اقتصاد 

تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

تحریم  کسی را به میز مذاکره 
برنمی گرداند

سید محمود علوی
 وزیر اطالعات:

یک مقام نظامی با تاکید بر اینکه دوران تحریم های 
جدیــد خیلی طول نمی کشــد، اظهار کــرد: فکر 
می کنم دوره تحریم های جدید یک ســال الی یک 
سال و نیم بیشــتر طول نمی کشد.ســردار احمد 
وحیدی اظهار کرد: اصوال تحریم های آمریکا که از 
دید خودشان بسیار گسترده است، قابلیت تحقق 
ندارد و نمی تواند آنها را به اهداف شــان برســاند.

وی به بیان دالیل عدم دســتیابی آمریکا به اهداف 
خود با اعمال تحریم های جدیــد علیه جمهوری 
اسالمی ایران پرداخت و گفت: راهکارهایی که ایران 
برای مقابله با تحریم ها در اختیار دارد، ابتکارات و 
خالقیت هایی که ایــران دارد، موقعیت ژئوپلتیکی 
و جغرافیایی ایــران و همچنین روابط خارجی ما و 
طراحی هایی که در حوزه اقتصاد درون زا در داخل 
کشور انجام شده اصوال به آمریکایی ها خیلی میدان 
 نمی دهد که بتوانند تحریم هــای خود را عملیاتی 

کنند.

تحریم های جدید بیشتر از 
یک سال و نیم طول نمی کشد

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی:

وزیر اطالعات گفت: از ابتــدای پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون همواره کشــور در معرض انواع 
تهدیدات قرار دارد و ساالنه صدها تیم تروریستی 
کشف و منهدم می شود.سید محمود علوی افزود: 
امسال با تالش نیروهای اطالعاتی بیش از ۳۰۰ 
تالش تروریستی در کشــور کشف و بی اثر شده 
است.وی با بیان اینکه در این راستا دشمنان تالش 
های زیادی برای ناامن نشــان دادن کشور انجام 
می دهند، اضافه کرد: از دشــمنان و بدخواهان 
نظام به جز ایــن گونه تالش هــا انتظار دیگری 
نمی رود و براین اساس در امنیت کشور با کسی 
تعارف نداریم.حجت االسالم علوی با بیان اینکه 
در حال حاضر امنیت بی بدیلی در کشور حاکم 
است عنوان کرد: این امنیت در سایه  همگرایی و 
هم افزایی دستگاه های تاثیرگذار از جمله وزارت 
اطالعات، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و 

سایر نهادها به وجود آمد ه است.

 در امنیت کشور
 با کسی تعارف نداریم

پیشخوان

بین الملل

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در اظهاراتــی جنگ طلبانه 
 تاکید کرد که این رژیم به عملیات  خود در خاک ســوریه ادامه

 می دهد. 
شــبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیســتی گزارش داد بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در جلسه  پشت درهای بسته ی 

کمیته امنیت و امور خارجی پارلمان )کنســت( عنوان کرد که 
اسرائیل به عملیات خود در سوریه ادامه می دهد.

وی در ســخنانی خصمانــه گفــت: روســیه به تنهایــی قادر 
نیســت ایران و گروه های حامــی آن را از ســوریه خارج کند.

نتانیاهو اذعان کــرد که این رژیــم پس از حادثه ســرنگونی 

هواپیمای نظامی روســیه در ســوریه در ســپتامبر گذشته، 
عملیات های نظامــی دیگــری را در خاک این کشــور انجام 
داده اســت.وی اظهار داشــت کــه هواپیماهای جاسوســی 
 اســرائیل اقــدام بــه جمــع آوری اطالعــات در ســوریه

 کرده اند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
 روسیه به تنهایی قادر نیست ایران را از سوریه خارج کند

 ناامیدی» جرمی هانت« از رسیدن به اهداف انگلیسی سفرش به ایران موجب شد تا او در گفت و گو با گاردین صحبت های 
تندی علیه ایران  بیان کند؛

اگر ایران بخواهد از شهروندان 
دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاسی 
استفاده کند در این صورت تبعاتی 

برای آنها وجود خواهد داشت

واکنش رضایی به فضاسازی ها علیه نظارت مجمع تشخیص
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:رهبر انقالب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای همه امور 
کشور سیاست گذاری کرده است. اگر به این سیاست ها عمل می شد، مردم با مشکالت اقتصادی مواجه 
نمی شدند.محسن رضایی با اشاره به اجرایی نشدن برخی سیاست های کلی ابالغی در کشور اظهار داشت: 
رهبر انقالب با مشورت مجمع بیش از ۲۰ سال برای همه امور کشور سیاست گذاری کرده است. اگر به 
این سیاست ها عمل می شد، مردم با مشکالت اقتصادی مواجه نمی شدند.وی با بیان اینکه سند اقتصاد 
مقاومتی را اجرا نمی کنند، تصریح کرد: این روزها با مطرح شــدن نظارت بر اجرای سیاست ها، بمباران 
تبلیغاتی به راه انداخته اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کســی حساب پس ندهند.رضایی اضافه کرد: 
در یک روز، چندین تن طال و طی چند ماه، میلیاردها دالر ذخایر بانک مرکزی را به بازارهای کاذب سوق 

می دهند و از جوابگویی فرار می کنند. 

ادعای عجیب نماینده مخالف دولت
عضو فراکســیون والیی با بیان اینکه باید از سیطره دالر خارج شویم، گفت:جای تاســف دارد که بانک مرکزی و 
وزارتخانه های اقتصاد و امورخارجه هنوز به جمع بندی الزم برای انعقاد پیمان های پولی نرسیده اند. پاپی زاده با بیان 
اینکه کشورها می توانند به جای مبادله بر مبنای دالر از پیمان های پولی دو یا چندجانبه استفاده کنند، اظهار داشت: 
جای تاسف دارد که متولیان این مسئله مهم در کشورمان یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت 
امور خارجه هنوز به جمع بندی الزم برای انعقاد پیمان های پولی نرسیده اند.وی با اشاره به اینکه وقت آن رسیده که 
کشورهای جهان خود را از سیطره دالر آمریکا خارج کنند، ادامه داد: شکل گیری یورو در اروپا به نوعی مخالفت با دالر 
آمریکا بود و دیگر کشورها هم باید این اقدام را انجام دهند.پاپی زاده  با اشاره به اینکه حذف دالر یکباره اتفاق نمی افتد، 
بیان کرد: ما در وهله اول باید به دنبال انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورها باشیم که با ادامه این روند، بسیاری 

از مشکالت کشور حل و فصل می شود .

چهره ها

دامنه پدیده پولشویی

صبر ایران حدی دارد

قطار به ارومیه رسید، وعده  
ریلی دولت محقق شد

گپــی دربــاره برجام و 
»زاغری«

علیرضا کریمیان
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تنها 50درصد موزاییک سازی اصفهان فعال است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

آبفا

خـبر

اجرای طرح راهداری زمستانه 
توسط ۱۰۰ اکیپ راهداری

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان از آماده باش ۱۰۰ اکیپ 
راهداری دائم و موقت برای اجرای طرح راهداری 
زمســتانه در اســتان اصفهان خبر داد.»فرزاد 
دادخواه« اظهار کرد: طرح راهداری زمســتانه 
در مناطق کوهستانی، برف گیر و پربارش از اول 
آذرماه و در ســایر محورهای مواصالتی استان 
اصفهان از ۱۵ آذرماه آغاز خواهد شد.وی با بیان 
اینکه اســتان اصفهان ۷۵ گردنه برف گیر دارد، 

تصریح کرد: در فصل بارش برف بیش از ۶۰ درصد 
از محورهای استان اصفهان تحت تاثیر بارش برف 
قرار می گیرند.دادخواه با بیان اینکه ۷۵۰ نفر از 
نیروهای مجرب راهــداری در این طرح به مردم 
خدمت رسانی خواهند کرد، اضافه کرد: در اجرای 
این طرح ۵۵۰ دستگاه ماشین آالت و بالغ بر ۲۰۰ 
دســتگاه تجهیزات راهداری مانند نمک پاش و 
تیغه های برف روب به کار گرفته شده است.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان تصریح کرد: راهداری زمستانه در 
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه های حوزه استحفاظی 
اســتان اصفهان اجرا خواهد شد. وی به آمادگی 
کامل این معاونت برای زمستان سال جاری اشاره 
و خاطرنشان کرد: ذخیره شن، ماسه و نمک مورد 
نیاز در انبارهای شهرستان های اصفهان، آماده 
سازی راهدارخانه ها، تجهیز و تعمیر ماشین آالت 
و خرید تجهیزات جدیــد در حد امکان از جمله 
اقدامات انجام شده در این حوزه به شمار می آید.

بازار

زودپز

رییس اتحادیه صنایع دستی استان:
مشکالت صنایع دستی نیازمند 
حمایت های همه جانبه است

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
مشکالت عدیده هنرمندان صنایع دستی در قالب 
بسته های حمایتی و اصالح قوانین واردات و صادرات 
مربوط کاهش می یابد.» عباس شــیردل« افزود: 
افزایش قیمت مواد اولیه و وضع مالیات و عوارض، 
صنعتگران دستی اســتان را با مشکالت عدیده ای 
مواجه کرده است. وی اظهارداشت: افزایش دو برابری 
قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین باالرفتن قیمت 
مواد داخلی از جمله رنگ و حتی مس، بســیاری از 
کارگاه های صنایع دســتی را به تعطیلی کشانده 
است. وی یادآور شد: بر این اساس بازار صنایع دستی 
در رکود کامل قرار گرفته و بســیاری از مغازه  های 
فروش صنایع دستی در میدان نقش جهان اصفهان 

از درآمد حداقل روزانه ناتوان شده اند. 

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان:
 پرونده مسکن مهراصفهان
 در دهه فجر بسته می شود

سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان گفت: مســکن مهر تحــت تعهد تنها 
۱۸۰ واحد در شــهرضا باقی مانده که تا دهه فجر 
جشــن اختتامیه برگزار و پرونده این پروژه بسته 
می شــود.»حمیدرضا امیرخانی« ادامه داد: این 
واحدها ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تنها 
در بحث نصب کابینــت، درب و قفل ها کمی کار 
مانده که به مناســت دهه فجر جشــن اختتامیه 
 مسکن مهر استان اصفهان برگزار و پرونده آن بسته 
شود. سرپرست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان 
با تاکید بر اینکه تمام واحدهای مســکن مهر این 
اســتان متفاضی دارند، تصریح کرد: با مذاکراتی 
که انجــام گرفت هیچ کدام از واحدهای اســتان 
بدون متقاضی نیســت و همه آنها تعیین تکلیف 
شده اند. وی اظهار داشت: در بحث روبنایی مشکل 
احداث مدارس وجود دارد که ۵۰ درصد ســهم 
تحت تعهد ایــن اداره کل پیش بینی شــده و با 
تخصیص اعتبار از جانب سازمان نوسازی مدارس 
 و اعتبارات شهرستان این مهم نیز به انجام خواهد 

رسید.

مدیر آبفای شهرستان اردستان:
75 درصد مشترکان مطابق الگوی 

مصرف، آب مصرف می کنند
مدیر آبفای شهرستان اردســتان گفت: در استان 
اصفهان حــدود ۹۲درصــد مشــترکان مطابق 
الگوی مصــرف آب مصرف می کنند کــه این آمار 
در شهرســتان اردســتان ۷۵درصد است.»سید 
عباس شــریعت مدار« در آیین نواخته شدن زنگ 
آب در جمع دانــش آموزان دبســتان مصطفوی 
اردستان، اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب جهت 
مقابله با کم آبی برنامه هایــی را در چند رده انجام 
می دهد که یکــی از آن برنامه نقاشــی بود که در 
سطح هشــت مدرســه شهرســتان برگزار شد و 
برگزیدگان آن به مراحل اســتانی اعزام می شوند.

وی افــزود: صرفه جویی فقط مختص تابســتان 
نمی شــود و باید آن را در همه فصول رعایت کرد. 
آب و فاضالب شهرستان سال گذشته در ۱۰ محور 
برنامه های بهینه مصــرف را برگزار کرد که یکی از 
آن تفاهم نامه ای بود که با آموزش و پرورش انجام 
شد.مدیر آبفای شهرستان اردستان نصب کنترل 
فشــار آب در شهرهای اردســتان و زواره و تجهیز 
چاه ها و فعالیت مروجان مصرف در شهرستان را از 
اقدامات فرهنگ سازی شهروندان در مقابله با کمبود 
آب عنوان کرد و افزود: سال گذشته در کل ۱۵ تا ۲۰ 
درصد کاهش مصرف و در بخش خانگی ۱۰ تا ۱۵ 
درصد صرفه جویی آب داشتیم.شریعت مدار گفت: 
در استان اصفهان حدود ۹۲درصد مشترکان مطابق 
الگوی مصــرف آب مصرف می کنند کــه این آمار 
در شهرستان اردستان ۷۵درصد است. امیدواریم 
فرهنگ ســازی بین دانش آموزان بتواند شاخص 

الگوی مصرف را افزایش دهد.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان اردستان نیز 
با اشــاره به اینکه »آب« نخســتین واژه درســی 
دانش آموزان است، گفت: آموزش درست مصرف 
کــردن آب را هم بایــد از بدو ورود به مدرســه به 
دانش آموزان یاد داد.عیســی شــفیعی با اشاره به 
اینکه زنگ صرفه جویی مصرف آب در بیش از 4۸ 
مدرسه شهرستان اردستان نواخته می شود، گفت: 
جشنواره آب به منظور فرهنگ سازی مصرف آب 
 و ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری از منابع آبی ویژه 

دانش آموزان ابتدایی برگزار شد.

auto�  زودپز پر مد ل
clave گنجایش 8 لیتر

 140,000
تومان

زودپز Suntoza مد ل 
S23 - گنجایش 5 لیتر

 690,000
تومان

 Clipso Minut زودپز تفا ل مد ل
Duo گنجایش 5 لیتر

1,650,000
تومان

»تورم« دو رقمی شده ، اجناس چند برابر قیمت ها 
همچنان رو به صعود است؛ اما تنها رقمی که طی 
چند ماه اخیر ثابت مانده، حقوق و دستمزد کارگران 
است. اهرمی که همچنان در دست دولت به عنوان 
سدی بر سر راه مهار گرانی و تورم قرار دارد و انگار 
قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود. اگر چه حرف 
و حدیث ها در مورد تعیین نرخ دســتمزدها تا ماه 
های ابتدایی امسال هم به دلیل عدم توافق بر سر 
میزان آن ادامه داشــت و در نهایت با نارضایتی هر 
دو طرف به تصویب رســید؛ اما با ایجاد موج گرانی 
و تورم در جامعه چند وقتی اســت که تالش های 
جامعه کارگری برای ترمیم دســتمزدها آغاز شده 
است؛ اما همچنان بدون رسیدن به نتیجه ای عملی 
جلســات برگزار می شــود.  توافق در این جلسات 
در پیچ و خم های زیادی گرفتار اســت و بعید به 
 نظر می رســد مجوز افزایش حقوق در سال جاری

 داده شود.
نشست کمیته مزد، همچنان بی نتیجه

نشســت های چند باره شــورای مزد هر بار بدون 
نتیجه و رســیدن به توافقی عملی پایان می یابد. 
آخرین مورد از این نشست ها باز هم بدون نتیجه 
پایان یافت. فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار در این باره می گوید:» 
این نشست برگزار شــد و بر مبنای صورت جلسه 
آن نماینــدگان کارگری مجــددا تقاضای خود را 
برای برگزاری جلســه اضطراری و فوری ســرای 
عالی کار برای بررسی قدرت خرید و سبد معیشت 

خانوارهای کارگری و جبران آن ارائه دادند«.
وی تاکید کرد: درخواست ما صرفا برگزاری نشست 
فوری و اضطراری با همین دســتور کار اســت؛ نه 
اینکه جلسه ای با دســتور کار دیگری برگزار شود 
و خواســته کارگران به انحراف کشــیده شود.وی 

با تشــریح جزئیات این نشســت گفت: »نماینده 
دولت هیــچ وظیفــه ای در قبــال کاهش قدرت 
خرید کارگــران بر عهده نمی گیــرد و نمایندگان 
کارفرمایی نیز از این آشــفته بازار ســوء استفاده 
می کنند«.نماینده کارگران گفــت: دو ضلع دیگر 
شرکای اجتماعی ما مســئولیت پذیر نیستند در 
حالی که در بالیی که بر سر معیشت کارگران آمده 
مقصر هم هســتند و باید به نحــوی آن را جبران 
کنند. توفیقی تاکیــد کرد: کارفرماهــا حاضرند 
مواد اولیه را گــران بخرند و قیمت تمام شــده را 
بــاال ببرند و کاال را گران بفروشــند؛ امــا وقتی به 
 دستمزد می رســند هیچ مســئولیتی در قبال آن

 نمی پذیرند.
»بیــکاری« عاقبت گرانی دســتمزدها 

خواهد بود
در حالی که جامعه کارگری بر باال بردن دستمزدها 
اصرار دارد؛ اما کارفرماها معتقدند این اقدام موجب 

خواهد شــد هزینه های تولید باال رفته و کارگران 
بیکار شــوند؛ چرا که اساســا تولیدکننده قادر به 
پرداخت این بار هزینه ای تحمیل شده نیست. در 
همین زمینه نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد 
است که باال بردن دســتمزدها عمال موجب ایجاد 
موجی از بیکاری در میان کارگران شــده و امیت 

شغلی را به خطر می اندازد.
حســین ســالح ورزی اظهار کرد: جبران قدرت 
خرید کارگران با افزایش دســتمزد در این شرایط 
اقتصادی، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن 
آنها می شود.وی گفت: از سال ۸4 تا ۹۶ دو درصد 
از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد 
به وسیله دولت ایجاد شــده؛ اما ۸۰ درصد اشتغال 
ها در کارگاه های کمتر از ۱۰ کارگر به وجود آمده 
است. ســالح ورزی افزود: قیمت های محصوالت 
تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه 
و ارز نبوده و باید پرســید مگــر کارفرما چقدر در 

ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای 
ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد. وی افزود: 
اکنون بخش خصوصی با مشکالت زیادی از جمله 
بخشنامه جدید بانک مرکزی مواجه است و قانون 
واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف 
به ماسبق و اعالم کرده اســت صادر کنندگانی که 
در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی 
که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت 
واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.

ســالح ورزی ادامه  داد: موافق حذف شرکت های 
پیمانکاری بــرای کمک به کارگران هســتیم؛ اما 
امکان افزایش مزد برای بخــش کارفرمایی وجود 

ندارد.
جامعه کارگری در حالی از روند فعلی ناراضی است 
که تقریبا اغلب تعرفه های دستمزدی از اول امسال 
بازنگری شده است. حتی تعرفه های دریافتی قشر 
مرفهی مانند پزشــکان نیز در ماه های اخیر مورد 
بازنگری قرار گرفت؛ اما هنــوز خبری از باال رفتن 
نرخ دســتمزدها نیست. از ســوی دیگر بر اساس 
آمار رسمی ارائه شــده از نرخ تورم گفته می شود 
که دســتمزد کارگران تنها جوابگوی 3۰ درصد از 
نیازهای آنان است و عمال قدرت خرید این افراد به 

یک سوم کاهش یافته است. 
با این شــرایط به نظر می رســد دولت در میان دو 
راهی سختی بر ســر افزایش و یا ثبات قیمت های 
دســتمزدی قرار دارد؛ مســئله ای که اگر دولت 
تالش می کند بــا راهکارهای موقتــی مانند ارائه 
ســبدهای حمایتی کاال جبران کند؛ اما نمی توان 
به این مســکن های موقتی امید چندانی داشت و 
دولت ناچار خواهد بود بیــن دو راهی افزایش و یا 
ثبات قیمت ها به نفع کارگــران یا کارفرماها یکی 
را انتخاب کند. در این میان  با توجه به شکنندگی 
 ســاختارهای اقتصاد هر کــدام از ایــن راهکارها 

هزینه هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

جلسات افزایش دستمزد همچنان بدون نتیجه
 فصل ترمیم هنوز به دستمزدهای کارگری نرسیده است 
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مر مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: در این استان نرخ بیکاری تحصیل 

کرده ها ۲۱ درصد، نرخ بیکاری بانوان تحصیل کرده 34 درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا 34 سال، 
3۰.۱ درصد است. نیرومند اعالم کرد: طی تابستان امسال در مقایســه با سال گذشته، نرخ بیکاری 
استان ۲.4 درصد رشــد داشــته اســت. وی افزود: دلیل اینکه در چند ماهه اخیر 3.۵ درصد به نرخ 
مشارکت و جویندگان کار اضافه شده، این است که در شــرایط اقتصادی کنونی شاغالن با حقوق و 
مزایای خود توان اداره مالی زندگی شان را ندارند و در حال حاضر بسیاری از بانوانی که تاکنون عالقه ای 

به شاغل بودن نداشتند، مجبور به جست وجو برای کار شده اند.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان ادامه داد: با ترویج کارآفرینی در اســتان اصفهان 
می توانیم برای ۹۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در استان، شغل ایجاد کنیم.وی با تاکید بر اینکه بالغ بر 
۱۸۰ مرکز، مجمع، نهاد، سازمان، اداره، ستاد، خانه، اتاق، کانون، کافه، مرجع و اخیرا تعدادی خیریه در 
حوزه  کارآفرینی مشغول به کار هستند، گفت: متاسفانه همه این نهادها از اقدامات یکدیگر بی خبرند 

و اگر بخواهیم هزینه ها در بیراهه خرج نشود به ایجاد نظام کار آفرینی در کشور نیاز داریم.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، راه اندازی و ایجاد کافه های کار آفرینی، 
راه اندازی و ایجاد کمپ های دانش آموزی کارآفرینی، تقویت و صدور مجوزهای کار آفرینی را از جمله 
اقدامات اداره کار و تعاون اســتان اصفهان در سال ۹۷ برشــمرد.نیرومند اعالم کرد: در سال ۲۰۱۸ 
 جایگاه کشــور ما در حوزه کارآفرینی ۱3 رتبه ارتقا داشــته و در منطقه اصفهان نیز سه رتبه صعود 

داشته ایم.

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان :

 نرخ بیکاری تحصیل کرده ها در اصفهان
 ۲۱ درصد است
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دبیر اتحادیه موزاییک ســازان اصفهان با بیان اینکه در ســال های نه 
چندان دور در اصفهان 3۰۰ واحد موزاییک  ساز فعالیت می کردند که 
امروزه تعداد ۱۵۰ مورد از این واحدها به طور کامل تعطیل شــده اند، 
گفت: حدود ۱۰۰ واحد آنها با وجود رکود و نبود ساخت و ساز در بازار 
مسکن در بالتکلیفی به ســر می برند و فقط تعداد ۵۰ موزاییک ساز با 
کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت با شرایط اقتصادی فعلی دسته و پنجه نرم 
می کنند.»علی هاشمی« نبود ســاخت و ساز و رکود در بازار مسکن و 
پروژه های عمرانی را سبب متضرر شدن بسیاری از واحدهای تولیدی 
و صنایع وابسته مســکن برشمرد و اظهار داشــت: البته در این میان 
افزایش بی رویه ســالیانه هزینه های جانبی آب و برق برای واحدهای 

تولیدی موزاییک  ساز و رشــد میلیونی مالیات های اداره دارایی، کمر 
بسیاری از واحدها را خم کرده است.وی بیان کرد: معضل اصلی حدود 
۵۰ درصد موزاییک  سازان اصفهان که به تعطیلی و ورشکستگی دچار 
شده اند مالیات های بی سروسامان و بی پایه و اساس است، در سال ۹۰ 
مالیات های پرداختی واحدهای تولیدی موزاییک  کمتر از یک  میلیون 
تومان بوده؛ اما یکباره این هزینه ها بــه ۸، ۱۰، ۱۵، 3۲ و ۹۷ میلیون 
تومان افزایش یافته و واحدهای موزاییک  ساز با نبود ساخت و ساز، رکود 
در بازار و نبود مشتری واحدها را تعطیل کرده و حتی برخی از آنها فرار 
را بر ماندن ترجیح داده اند.دبیر اتحادیه موزاییک سازان اصفهان ادامه 
داد: بارها برای رفع این معضل با اداره دارایی جلساتی برگزار کرده ایم 

تا  با وجود رکــود و نبود خرید و فروش هزینه هــای مالیات ها را برای 
واحدهای تولیدی باقی مانده که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت 
دارند کاهش دهند، اما هیچ گونه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردیم.

وی افزود: در پی برگزاری جلسات این موضوع را هم متذکر شدیم که در 
سال های اخیر بسیاری از کاالهای مصرفی و محصوالت ساخت و ساز 
مسکن افزایش نرخ داشته، اما از سال ۹۰ قیمت موزاییک  به هیچ وجه 
تغییر و افزایش نداشته و با وجود سیر صعودی هزینه های جانبی برق، 
آب و مواد اولیه برای موزاییک  سازان هم اکنون موزاییک  با بهای ۷ سال 
 گذشته خرید و فروش می شود، البته چنانچه مشتری و ساخت و سازی

 باشد.

اپلیکیشــن کاربردی هف هشتاد 
 USSD کلیه خدماتی که در بستر
با کد #780* ارائه مــی کند را  به 
همراه ایجاد محیط کاربری بســیار 
دلپذیر ، جذاب و راحت و سریع تر، 
در دسترسی عموم قرار داده است. 
یکی از مزایای بیشــمار استفاده از 
این نرم افزار، توانایی مدیریت هزینه 
و مدیریت زمان از طریق مشاهده 
تراکنش های بانکی انجام شده در 

بازه های زمانی مختلف می باشد.

هف هشتاد 
)*78۰#(

شن مالی
معرفی اپلیکی

دبیر اتحادیه موزاییک سازان استان:
تنها 5۰درصد موزاییک سازی اصفهان فعال است

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه ۲۸ هزار و 3۲۲ میلیارد ریالی شرکت ذوب آهن از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی های این شرکت را صادر کرده است. مدیر راهبری شرکت ها،امور مجامع و سهام شرکت ذوب آهن گفت: 
این موضوع از طریق روزنامه کثیراالنتشار شرکت و همچنین سامانه کدال جهت اطالع سهامداران محترم شرکت اطالع 
رسانی شده است و افرادی که در زمان برگزاری مجمع، سهامدار شرکت باشند سهام جایزه به آنها تعلق خواهد گرفت.

روح اله فاضل پور  به تاثیرات مثبت افزایش سرمایه نیز پرداخت و گفت: ذوب آهن با این افزایش سرمایه از شمول ماده 
۱4۱ الیحه اصالحی قانون تجارت خارج خواهد شد و با افزایش مبلغ سرمایه شرکت به ۶۱۵۰ میلیارد تومان، نسبت 

مالکانه بهبود چشمگیری خواهد داشت.

صدور مجوز افزایش 
سرمایه 85 درصدی 
ذوب آهن اصفهان

عت
صن

مرضیه محب رسول
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اخطار اجرايي
8/471 شماره: 218/97 حل9 مشخصات محکوم عليه: نام و نام خانوادگي: رضا نبي، نام 
پدر: براتعلي، نشاني: مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: منصور 
اســحاقيان، نام پدر: ناصر، نشاني: درچهـ   ابتداي خ شــريعتيـ  پالک 9 ، محکوم به:به 
موجب راي شماره 331 تاريخ 97/05/27 حوزه نهم شوراي حل اختالف شهرستان خميني 
شهر که قطعيت يافته است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت ميليون 
ريال )60/000/000 ريال( بابت اصل خواسته و مبلغ 820/000 ريال بابت هزينه دادرسي 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چکهاي 96/4/25 و 96/4/15 لغايت زمان اجراي 
حکم در حق خواهان و همچنين پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت. ماده34 
قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت 
اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 293227  قاضي شعبه 

نهم شوراي حل اختالف خميني شهر )205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

8/472 شماره پرونده: 1070/97 حل8 مرجع رسيدگي: شعبه هشتم حقوقي شوراي حل 
اختالف خميني شهر به نشاني خميني شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروي کوي مهستانـ  
مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگي:ساعت 04:00 بعدازظهر روز سه 
شنبه مورخه 1397/10/04 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگي: اميرحسين هدايت، 
نام پدر: رضا ، نشاني:تهران شــهر ري خ مدرس پ142 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگي: حسين اميريان، نام پدر: رمضانعلي، خواســته و بهاي آن: مطالبه چک قرض 
الحسنه به مبلغ 6/000/000 ريال و خسارت دادرسي، داليل خواهان: کپي مصدق چک و 
گواهي عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ 
دادخواست و وقت رسيدگي جهت استماع شهادت شــهود به وي از طريق نشر آگهي در 
يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني نموده است. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
يک نوبت آگهي مي گردد خوانده مي تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف: 294403 

رئيس شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر)196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايي

8/474 شماره: 723/97 حل1 مشخصات محکوم عليه: نام و نام خانوادگي: عبدالحميد 
ميثاقي فريدوني ، نشاني: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: 
غالمرضا فاتحي ، نام پدر: براتعلي ، شغل: آزاد، نشاني: خميني شهر خ اشرفي اصفهاني سه 
راه شهيد محراب کوچه شــهيدان فاتحي، محکوم به: به موجب راي شماره 1071 تاريخ 
97/06/06 حوزه يازدهم شــوراي حل اختالف شهرستان خميني شهر که قطعيت يافته 
است. محکوم عليه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ششصد و شصت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رســيد چک 84/7/30 لغايت اجراي حکم در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي 
در حق صندوق دولت در ضمن راي صادره غيابي مي باشد. ماده34 قانون اجراي احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر 
مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 292886 قاضي شعبه يکم شوراي حل اختالف 

خميني شهر )214 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/475 آقاي مهدي نصيري نصرآبادي داراي شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به 
کالسه 849/97 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

که شادروان علي نصيري نصرآبادي  بشناســنامه 40 در تاريخ 95/5/29 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدي به شماره 
شناسنامه 88، 2- عباس علي به شماره شناسنامه 1453، 3- شهاب به شماره شناسنامه7، 
4- سجاد به شماره شناسنامه 20، 5- افضل به شــماره شناسنامه 43982، 6- معصومه 
به شماره شناسنامه 1492 همگي نصيري نصرآبادي به عنوان فرزندان متوفي، 7- عزت 
باقري نصرآبادي فرزند رضا به شــماره شناســنامه 554 به عنوان همســر متوفي بوده 
والغير، اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه 
آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنمامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
 نشر  نخســتين آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد . 
م الف 294637 مهدي عموزاده رئيس شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف آران و 

بيدگل)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

8/469 شماره ابالغنامه: 9710103734105898 شماره پرونده: 9709983734100502 
شماره بايگاني شعبه: 970509 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي 
عباس خزاعي طرقي فرزند يحيي، خواهان )بانک ملت( دادخواســتي به طرفيت خوانده 
آقاي عباس خزاعي طرقي فرزند يحيي و غيره به خواسته مطالبه ارز مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983734100502 شعبه دادگاه عمومي حقوقي 
دادگستري شهرستان نطنز ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/10/22 ساعت 10 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف: 292895 شعبه دادگاه عمومي 

حقوقي دادگستري شهرستان نطنز )153 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

8/468 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالسه 970387 ج/2 له آقای ابوالقاسم همت و عليه خانم مهناز جوادی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 3/223/000/000 ريال بابت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق 
االجرای دولتی در تاريخ 97/09/26 ساعت 11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 18 خيابان شهيد نيکبخت جهت فروش 10/313 حبه مشاع 
از 72 حبه شــش دانگ ملکی به پالک ثبتی شــماره 5 فرعی از 2996 اصلی ثبتی 5 با 
مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی خانم مهناز جوادی و 
اکنون در تصرف استيجاری آقای محمد مهدی درويشی می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شــده نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده 
برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی بر عهده محکوم عليه می باشد 
و مابقی ثمن را ظرف حداکثر يکماه پرداخت و اال ده درصــد واريزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزايده: موقعيت ملک معرفی شده واقع در اصفهان- خيابان 
وحيد- خيابان حسين آباد- بن بســت آبان- پالک 728- به کدپستی 8175933891 
بازديد و بررسی و کنترل های الزم انجام و ضمن مطالعه پرونده شهرداری و استعالم های 
الزم از اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان موارد به شرح ذيل اعالم نظر می گردد. 
وضعيت سند ملک: با عنايت به نامه شماره 13978562024001908 مورخ 97/04/25 
در خصوص قطعه زمين پالک 2996/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 521/5 
متر مربع در صفحه 376 دفتر 363 امالک به نام آقای محمد مهدی درويش و خانم مهناز 
جوادی )بالسويه هر کدام سه دانگ مشاع از شش دانگ( سابقه ثبت و سند مالکيت دارد و 
برابر نامه شماره 134/94 مورخه 94/03/16 شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان ملک خانم 
مهناز جوادی به مبلغ 1/500/000/000 ريال در بازداشت می باشد. وضعيت ملک با توجه 

به سوابق شــهرداری: ملک مذکور دارای کد نوسازی 44-105240-9-5 و در محدوده 
شهرداری منطقه 5 قرار دارد و با توجه به سوابق پرونده دارای پروانه ساختمانی به شماره 
2963 مورخ 54/04/01 که با توجه به استعالم شماره 3807 بر گذر اصالحی شمالی شش 
متری ) حداقل 3 متر از مجوز( اعالم شده است و حدود اعيانی 240 متر مربع اعالم شده 
اســت. وضعيت ملک با عنايت به بازديد انجام شده: ملک معرفی شده با عنايت به بازديد 
اعالم شده يک منزل مسکونی در حال بهره برداری که در تملک مالکين می باشد با توجه 
به قدمت ساختمان )حدود 44 سال( اسکلت ســاختمان ديواره های باربر و ستون های 
فلزی است و سقف آن طاق ضربی است ديواره ها گچ و خاک و رنگ می باشد و درب های 
داخلی چوبی و دربهای خارجی فلزی می باشد کف واحد سراميک و کف حياط موزاييک 
می باشد دارای انشــعابات آب، برق، فاضالب، گاز و تلفن می باشد. نظريه کارشناسی: با 
احتســاب جمع جهات و موقعيت ملک و با در نظر گرفتن عوامل موثر و قيمت های روز 
بازار ارزش شــش دانگ ملک بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون به هر يک از دادگاه ها، 
سازمان ها، ارگانها، شهرداری و برابر 22/500/000/000 ريال معادل دو ميليارد و دويست 
و پنجاه ميليون تومان و ســه دانگ از ملک مذکور که مالک آن خانم مهناز جوادی است 
برابر 11/250/000/000 ريال معادل يک ميليارد و يکصد و بيست و پنج ميليون تومان 
ارزيابی می گردد. در نتيجه ارزش 10/313 حبه مشاع آن به مبلغ 3/223/000/000 ريال 
ارزيابی که مقدار 0/492 حبه مشاع آن به مبلغ 154/000/000 ريال بابت حق االجرای 
دولتی و مقدار 9/821 حبه مشاع آن به مبلغ 3/069/000/000 ريال بابت مطالبات محکوم 
له ارزيابی می گردد.  م الف: 276299 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم اصفهان )652 

کلمه، 6 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

8/476 اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجم اصفهــان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی کالسه 961303 ج/5 له خانم ماه منير سهيلی و عليه آقای داود 
حجتی مبنی بر مطالبه مبلغ 751/847/294 ريال بابت محکوم به و هزينه های اجرايی 
 و حق االجرای دولتی که آقای حميــد آقاجانی در اجرا تبصره يک مــاده 3 قانون نحوه 
محکوميت های مالی ملک خود را بعنوان وثيقه معرفی و ظرف مهلت قانونی محکوم اليه 
را معرفی ننموده و دستور وصول محکوم بر وفق االجرا از محل وثيقه صادر شده است در 
تاريخ 97/9/27 ســاعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زيرزمين اتاق 18 جهت فروش 41/640 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک 
ثبتی شماره 170 فرعی از 47 اصلی بخش 21 با مشخصات مندرج در نظريه کارشناسی 
 که ذيال درج شده است ملکی آقای حميد آقاجانی و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه وی مصون 
از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريــد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز مزايده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد شد. هزينه 
های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن حداکثر ظرف يکماه پرداخت و اال 
ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزايده مشخصات ملک 
و مالک: نام مالک: آقای حميد آقاجانی فرزند قربانعلی به شماره ملی 5659820269 به 
نشانی اصفهان براآن جنوبی زيار روستای ده کرم خيابان اتحاد خ سعدی 83، شماره ملک 
پالک ثبتی: 170 فرعی از 47 اصلی، نوع کاربری: مســکونی- انباری- پارکينگ، عمر 
ملک: 35 سال، متراژاعيان: 230 متر مربع، نوع اسکلت: مصالح سيمانی، سقف: تيرآهن 
و طاق خری، نوع کابينت: فلزی- ســنتی، درب و پنجره خارجی: فلزی، سطوح داخلی: 
گچ، تعداد انباری: دارد، امتياز آب: دارد، امتياز گاز: دارد، شــماره سريال دفترچه مالکيت: 
452432 د /91، کدپستی: 99193-81681، بخش 21 ثبت اصفهان، وضعيت مالکيت 
قطعی، شماره سند قطعی غيرمنقول 8558 دفتر 58 صفحه 271، متراژ عرصه 481/68 
متر مربع، واقع در طبقه: همکف، نمای خارجی: آجر زبره، نمای داخلی: گچ ســراميک، 
سيستم گرمايشی: بخاری، کف سازی: موزائيک، درب های داخلی: چوبی، پارکينگ: دارد، 
امتياز برق: دارد، حدود اربعه مندرج در ســند مالکيت با تصرفات فعلی منطبق می باشد. 

باتوجه به موارد فوق و موقعيت محل و مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا و مشترکات وی 
متعلقات و امتيازات ارزش دانگ از پالک ثبتی فوق الذکر دارای يک جلد سند مالکيت که 
جمعا به حروف شش دانگ / حبه بعدد شــش دانگ/ حبه به صورت ششدانگ/ مشاعی 
می باشد. بالغ بر 1/300/000/000 ريال ) يک ميليارد و سيصد ميليون ريال( برابر يکصد 
و ســی ميليون تومان ارزيابی می گردد. در نتيجه ارزش 41/640 حبه مشاع آن به مبلغ 
751/847/294 ريال ارزيابی که مقدار 1/932 حبه مشاع آن به مبلغ 34/893/442 ريال 
بابت حق االجرای دولتی و مقدار 39/708 حبه مشــاع آن به مبلغ 716/953/852 ريال 
است مطالبات محکوم اليه ارزيابی می گردد.  م الف: 271528 اجرای احکام حقوقی 

شعبه پنجم اصفهان )531 کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال غيرمنقول

پرونــده:  شــماره   9710463630400020 درخواســت:  شــماره   8 /482
9509983630100097 شــماره بايگانی شــعبه: 950044، به موجب اجرائيه کالسه 
950044 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تيران و کرون محکوم له آقای علی 
اکبر امينی با وکالت ابوالفضل رمضانی محکوم عليه آقای اســداله سلطانی فرزند حيدر، 
مبنی بر فروش اموال منقول ذيل الذکر که توســط کارشــناس دادگستری به شرح ذيل 
ارزيابی و توصيف اجمالی گرديده اســت: مورد مزايد عبارت است: 21 قلم اموال توقيفی 
)رديف يک تا پنج لوازم و وسائل نو و دست اول و رديف شش تا بيست و يک لوازم و وسائل 
مستعمل و دست دوم می باشند( به شرح زير جمعا به ارزش 90/000/000 ريال. 1- يک 
عدد شير مخلوط ظرفشوئی با مارک گلپايگان و يک عدد سينک ظرفشويی دوقلو استيل 
با مارک اخوان 2- تعداد يک عدد قابلمه تفلون بزرگ نقــره ای تابان و يک عدد قابلمه 
تفلون متوسط قهوه ای و يک عدد ماهيتابه تفلون بزرگ تابان دربدار و يک عدد ماهيتابه 
تفلون متوسط تابان 3- تعداد سه عدد سری آلومينيومی المپ و تعداد سيزده عدد سری 
معمولی المپ و ده عدد طوقه آلومينيومی المپ و بيست و هشت عدد کليد و پريز تک پل 
و دو پل 4- تعداد هفت بسته سيم افشان 1*1 ، 100 متری و هشتاد متر کابل آيفون هادی 
نور 5- يک دستگاه فلش تانک سفيد رنگ و يک دستگاه سبزی خرد کن دستی کوچک 
6- تعداد يک دستگاه اسپيکر دوباند نقره ای مارک گلدوين و دو عدد ماشين حساب کاسيو 
کوچک 7- يک تخته فرش دوازده متری ماشــينی گل برجسته با مارک کبير يزد و يک 
عدد قاليچه ماشينی 8- تعداد شش عدد شير مخلوط و تعداد سه عدد روشوئی چينی سفيد 
9- يک دستگاه سبزی خرد کن استيل نگين سبز 10- يک دستگاه آبميوه گيری ناسيونال 
11- تعداد يکسری سيســتم حفاظتی دزدگير پاناسونيک و هشت عدد دوربين مداربسته 
ويژن با متعلقات هارد و منبع تغذيه و کابل و سيم و کليد و پريز 12- يک دستگاه کولر آبی 
ام/50 لورچ و يک دستگاه آبگرمکن ديواری بوتان 3118، 13- يک دستگاه اجاق گاز پنج 
شعله پاديسان و دو دستگاه بخاری گازی مشهد دوام و ظهور 14- دو عدد کمد فلزی دو 
درب طوسی و يک عدد کمد چوبی شيشه دار ويترينی کوچک 15- دو عدد صندلی چرخدار 
و يک عدد صندلی معمولی 16- يک سرويس دوازده نفره غذاخوری ديس و بشقاب بلور 
و يک سرويس چينی غذاخوری ديس و بشقاب و ســه قوری و سه قندان 17- يک عدد 
تانکر پلی اتيلنی هزار ليتری و تعداد بيســت و شش شــاخه لوله چهار متری پليمری آب 
18- سيزده کابينت ام دی اف و فلزی 19- ظروف روی سه  عدد قابلمه کوچک و دو عدد 
قابلمه متوسط و يک عدد آبکش و چهار کفگير 20- لوازم خواب چهار عدد تشک و شش 
عدد پشتی بزرگ و شش عدد پشتی کوچک 21- تعداد پانزده عدد المپ و مهتابی کوچک 
کم مصرف، مقرر گرديد اموال موصوف روز شنبه مورخ 97/9/17 ساعت 9/30 صبح الی 
10 صبح از طريق مزايده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تيران به فروش برسد 
و قيمت پايه از قيمت کارشناسی شروع و به هر کسی که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديدمی گردد طالبين در 
صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعــد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد 
آنان از مورد مزايده داده شــود.  م الف: 294942 اجرای احکام حقوقی شعبه دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان تيران و کرون )593 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
8/477 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 558/96 
شماره و تاریخ دادنامه: 237-1397/7/24، خواهان: آقای سید محمد میر مطلبی فرزند 
سید ابوالحسن به نشــانی فریدونشهر روســتای چغا، خوانده: آقای محمد قجاوند فرزند 
درویشعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/7/21 
در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر تشکیل است. شورا با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای سید محمد میر مطلبی فرزند سید 
ابوالحسن به طرفیت آقای محمد قجاوند فرزند درویشعلی به خواسته مطالبه نوزده میلیون 
ریال به استناد یک فقره چک به شماره 9511/495777-07 مورخ 95/11/20 عهده بانک 
ملی شعبه فریدونشهر به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده 
از طریق نشر آگهی دعوت لکن در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز در دفاع 
تقدیم ننموده است علیهذا شورا با بررسی محتویات پرونده و وجود اصل چک در ید خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دفاعی در 
قبال دعوی مطروحه نکرده است و اصالت چک و بدهی خویش را تایید نموده است خواسته 
خواهان ثابت تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 1258 و 1275  از قانون 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور 
مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سی و هفت هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت 
بر اساس شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از گذشت این مدت 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
فریدونشهر می باشد. م الف:293412 شعبه 2  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر )362 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

8/478  آقای سید محمود رحیمی  دارای شناسنامه شــماره 734 به شرح دادخواست به 
کالسه  462/97 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شایســته بیگم ابوالحســنی اردستانی به شناســنامه 4846 در تاریخ 
1393/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- فاطمه رحیمی فرزند سید عبدالعظیم، ش.ش1112 فرزند متوفی 2- سید علی 
رحیمی فرزند سید عبدالعظیم، ش.ش 20388 فرزند متوفی 3- سید حسین رحیمی فرزند 
سید عبدالعظیم، ش.ش 782 فرزند متوفی 4- سید قاسم رحیمی فرزند سید عبدالعظیم، 
ش.ش 1746فرزند متوفی 5- سید محمود رحیمی فرزند سید عبدالعظیم، ش.ش 734 
فرزند متوفی 6- ســید مهدی رحیمی فرزند ســید عبدالعظیم، ش.ش 76 فرزند متوفی 
7- سید عباس رحیمی  فرزند سید عبدالعظیم، ش.ش 225 فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 294677 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/479 شماره پرونده: 1890/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 04:40 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1397/10/15 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: لطف اله پیرحاجی ، نام 
پدر: سیف اله ، نشانی:خمینی شــهرـ  میدان نماز خ مولوی فرعی9 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ســهیال بهرامیان زمانی، نام پدر: محمدعلی ، خواسته و بهای آن: 
انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری نقره ای 2006 پالک ایران23- 198 س 76 ، دالیل 

خواهان: رونوشت مدارک خودرو ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 294503 رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)199 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/480 کالسه پرونده:1086/97 ،شماره دادنامه:2013-97/8/13 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمیدرضا محمودخانی نشانی: خمینی 
شهر خیابان امام شمالی کوچه شــهید ملکوتی؛ خوانده: محمود قاسمی نشانی: مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای حمیدرضا محمودخانی به طرفیت آقای محمود 
قاسمی به خواســته مطالبه مبلغ چهل و ســه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
71632 بتاریخ 96/10/25 عهده بانک سپه شعبه خام اصفهان به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی مورخه 97/8/2 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/8/2 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 294784  محمدرضا توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر  )358 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

8/481 شــماره: 97/262  ارجاعی ، تاریخ: 1397/08/20 اجرای احکام مدنی شــورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 262-97  ارجاعی له آقای مجتبی 
هیبتیان علیه آقای بهروز دهقانی به خواســته مطالبه در نظر دارد که کارشــناس رسمی 
دادگستری 116/000/000 ریال بابت خودروی پیکانـ  وانت سفید روغنی مدل 1391 
به شــماره انتظامی 656 ج 46 - ایران 53 ارزیابی نموده را از طریــق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه در تاریخ 1397/09/27 در محل 
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران 
مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده 
به نشانی خمینی شــهرـ  درچه پارکینگ حجت مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال مورد مزایده را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی 

شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و 
اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 
نمایید. م الف:290523 علی بلدی مدیر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350700072 درخواســت:  شــماره   8 /429
9609980350701144 شماره بايگانی شــعبه: 961368  خواهان  محمدرضا شفيعی 
فرزند اکبر دادخواســتی به طرفيت  خوانده آقای محمد تقی غالمی به خواســته اعسار 
از محکوم به تقديم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
 به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  
ارجاع و به کالسه 961368 ثبت گرديده  که  وقت رسيدگی  آن  97/10/12 و ساعت 10 
صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر 
 گردد. م الف:255801 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/483 شماره ابالغنامه: 9710106795801913 شماره پرونده: 9709986795800591 
شماره بايگانی شعبه: 970592  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مجيد ميثمی، خواهان آقای حسين سلمانی دادخواســتی به طرفيت  خوانده آقای مجيد 
ميثمی به خواسته مطالبه مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خيابان سجاد خيابان آيت اله 
ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986795800591 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهيد حججی( ثبت و  وقت رســيدگی  مورخ  1397/10/17 ساعت 17 تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 263080 شعبه 28 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/484 شماره ابالغنامه: 9710100351211710 شماره پرونده: 9709980351200644 
شماره بايگانی شــعبه: 970727  آگهی ابالغ وقت رســيدگی و دادخواست و ضمائم به  
اسفنديار حيدری فرزند حسين حيدری، خواهان بهرام بهرامی فرزند علی جان دادخواستی 
به طرفيت  خوانده اسفنديار حيدری فرزند حسين حيدری به خواسته مطالبه وجه، تامين 
خواسته مطرح که به اين شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351200644 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسيدگی  مورخ  1397/10/18 و ســاعت 8  تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:277442 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)170 

کلمه، 2 کادر(

آگهی تغييرات موسسه نغمه های زندگی کچو مثقال به 
شماره ثبت 61 و شناسه ملی 14006831453 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/08/10 و به استناد 
نامــه شــماره 402/97/2348 مــورخ 1397/8/13 اداره بهزيســتی 
اردستان تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقای عليرضا بهنام با شماره ملی 
1189661071 به سمت رئيس هيات مديره و خانم صديقه ميرکاظمی 
کچومثقالی با شــماره ملی 1189802406 به سمت نايب رئيس هيات 
مديره و آقای مجتبی فدائی اردستانی با شماره ملی 1189294850 به 
سمت خزانه دار هيات مديره و آقای عليرضا بهنام فرزند يوسف با شماره 
ملی 1189661071 به ســمت مديرعامل برای مدت 2 ســال انتخاب 
گرديد .کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدير عامل و نايب 
رئيس هيات مديره يا امضای مديرعامل و خزانه دار و با مهر موسســه 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاری اردستان 
)291885(

آگهی تغييرات شرکت بهين کاوش اسپادانای مهرگان با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 48592 و شناسه ملی 10260668115 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/03 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، شيخ کلينی ، کوچه )حجتی( ، خيابان شيخ کلينی ، پالک 5 ، 
طبقه اول کدپستی 8168844863 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاری اصفهان
)291884( 

آگهی تغييرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 

 10260647780
به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/08/19 محمد 
مروج االحکامی کدملی 1293093351 بسمت رئيس هيات مديره، 
اميرحسين گلفر کدملی 1292066075 بسمت مديرعامل و عضو 
هيات مديره ، ايمان امين الرعايايی يمينی کدملی 1292324937 
بسمت نايب رئيس هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند.

کليه اوراق و اسناد مالی با امضای دو نفر از اعضای هيئت مديره و با 
مهر شرکت و کليه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مديرعامل 
و با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان
)292451( 
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استقرار پزشک خانواده در مراکز بهداشت

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سالمت

ناجا

برخورد قاطع پلیس با پدیده 
خرید و فروش کارت سوخت

در حالی که نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش 
قاچاق ســوخت از کشور شده اســت، پلیس 
می گوید اجازه نخواهد داد عده ای ســودجو با 
خرید و فروش کارت سوخت امنیت اقتصادی 
جامعه را مخدوش کنند.در حال حاضر به گفته 
شهروندان، در برخی جایگاه ها، پیشنهادهایی 
مبنی بر خرید و فروش کارت سوخت به مالکان 
خودروها ارائه می شود که برخورد با آن نیازمند 
ورود جدی پلیس به این مسئله است.در همین 
رابطه سردار حســین رحیمی، رییس پلیس 
پایتخت گفت: نیروی انتظامــی در برخورد با 
پدیده قاچاق همواره در صــف اول بوده و اگر 
ســودجویان از روش های جدیدی برای گمراه 
کردن دســتگاه های نظارتی همچون خرید و 
اســتفاده از کارت ســوخت دیگران به منظور 
تهیه بنزین و قاچاق آن استفاده کنند، پلیس 
 موضوع را با جدیت پیگیری کــرده و برخورد

 می کند.
وی افزود: موضوع خرید و فروش کارت سوخت 
در برخــی جایگاه هــا در دســتور پلیس قرار 
می گیرد و اگر با مواردی برخورد کنیم، به طور 
قطع برخورد پلیس بازدارنده خواهد بود.روند 
صدور کارت سوخت المثنی از هنگام ثبت نام 
در دفاتر پلیس +10 تا تحویل به مالک خودرو از 
طریق پست حدود ۳ هفته به طول می انجامد؛ 
موضوعی که سودجویان را بر آن می دارد تا با 
خرید کارت سوخت شــهروندان و استفاده از 
آن در چرخه قاچاق ســوخت، در کنار گمراه 
کردن رهگیری سوخت گیری از سوی مراجع 
نظارتی، تا زمان ثبت درخواست و صدور کارت 
سوخت المثنی با آسودگی از کارت خریداری 

شده، بهره ببرند.

کشف 247 طاقه پارچه 
خارجی قاچاق در اصفهان

رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان گفت: 
کارآگاهان در بازرسی از یک انبار باربری 247 
طاقه پارچه خارجی قاچاق به ارزش 5 میلیارد 

ریال کشف کردند.

سرهنگ »ســعید ســلیمیان« رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان  اظهار داشت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پي کســب 
خبري مبني بــر تخلیه بار پارچــه قاچاق در 
یکي از باربري هاي شــهر اصفهان، رسیدگي 
به موضوع را در دســتور کار خــود قرار دادند. 
رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: کارآگاهان 
پس از انجام تحقیقات الزم و کســب اطمینان 
از درســتي موضوع با هماهنگي مقام قضائي 
از باربري مذکور بازرســي کردند که در نتیجه 
این عملیات 247 طاقه پارچه خارجي قاچاق 
کشف شد.ســرهنگ ســلیمیان تصریح کرد: 
ارزش محموله مکشوفه توســط کارشناسان 
مربوطه 5 میلیــارد ریال برآورد شــده که در 
این رابطه یک نفر دســتگیر و همــراه پرونده 
 بــراي اقدامات قانوني تحویــل مراجع قضائي

 شد.

دستگیری 2 سارق با 10 میلیارد 
اموال مسروقه در اصفهان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از 
دستگیری 2 ســارق که مرتکب چندین فقره 
ســرقت اماکن ، منزل، داخل خودرو و سرقت 
کابل برق شــده بودند، خبــر داد و گفت: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان 10 میلیارد ریال 
اموال مسروقه کشف شد. ســرهنگ »حسن 
یاردوستي« با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
پي وقوع چندین فقره سرقت منزل در مناطق 
مختلف شــهر اصفهان،  موضوع در دستور کار 
ماموران فرماندهی انتظامی این شهرســتان  
قرار گرفت.وي گفت: مامــوران در این رابطه 
وارد عمل شده و تحقیقات گسترده ای را آغاز 
کردند که در نهایت در پی یک سری اقدامات 
علمی و پلیسی، دو سارق سابقه دار  که مرتکب 
این گونه سرقت ها شــده بودند را شناسایی و 
دســتگیر کردند.فرمانده انتظامي شهرستان 
اصفهــان ارزش اموال مســروقه را برابر اعالم 
کارشناســان مربوطه حدود 10 میلیارد ریال 
عنوان و  خاطر نشان کرد :هردو متهم با دستور 
مقام قضائي به مراجع قضائی تحویل داده شده 
و  تالش براي شناســایي مالباختــگان اموال 

مسروقه نیز ادامه دارد.

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی )ره( اصفهان خبر داد:

 ترویج اندیشه های امام )ره( 
در قالب جشنواره تئاتر روح ا...

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( 
اصفهان گفت: با برگزاری جشــنواره تئاتر روح ا...

قصد داریم اندیشــه های امام خمینــی )ره( را با 
زبان تاثیرگذار هنــر نمایــش در جامعه ترویج 
دهیم.حجت االســالم عباس کمساری در ارتباط 
با برگزاری دومین جشــنواره نمایشنامه نویسی 
و تئاتر روح ا... اظهار داشــت: امام خمینی )ره( به 
عنوان رهبری جهانی، عالم اسالمی و مرجع تقلید 
در میان مردم جامعه ما و حتی کشورهای مختلف 
جایگاه خاصی دارد.وی افزود: بسیاری از  افرادی 
که زمان ظهور را درک نکرده اند به دنبال شناخت 
آرا و گفتمان امام خمینی )ره( هســتند و بر این 
اساس همه ما باید با وســایل و زبان های مختلف 
این اندیشــه و گفتمان را در جامعه پیاده سازی 
کنیم.مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
)ره( اصفهان با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای 
ترویج این اندیشــه وجود دارد، ابراز داشت: هنر 
تاثیرگذارترین روش برای دستیابی به این هدف 
است و با توجه به استقبال مخاطبان از این روش 
تاثیرگذار اگر اندیشه ای در قالب هنر ارائه شود مانا 
و ماندگار نیز می شود.حجت االسالم کمساری با 
بیان اینکه در جشنواره نخست بازخورد خوبی از 
مخاطبان هنری و جامعــه دریافت کردیم، اظهار 
داشت: حدود یک سال از جشنواره اول می گذرد؛ 
اما هنوز آثاری که در حوزه تئاتر به ویژه نمایش های 
خیابانی داشتیم در شــهرهای مختلف استان و 
پایتخت اجرایی می شود و این امر نشان از موفقیت 

و مخاطب پذیری جشنواره تئاتر روح ا... دارد.

توسط کمیته امداد اصفهان در سال جاری 
صورت گرفت؛

 اعطای 2۶4 هزار سبد کاال 
به خانوارهای نیازمند اصفهانی

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گزارشی از پرداخت 
بسته حمایت غذایی به جامعه تحت حمایت این 
نهاد در سال جاری ارائه کرد.محمدرضا متین پور، 
بابیان اینکه 2۶4 هزار و 272 خانوار تحت حمایت 
این نهاد امسال سبد کاالی طرح حمایت غذایی 
دولت را دریافت کردند، گفت: این تعداد سبد کاال 
در ســه نوبت ماه مبارک رمضان، شهریور و آبان 
ماه به مددجویان پرداخت شده است و پیش بینی 
می شــود که تا پایان ســال در دو نوبت دیگر نیز 
پرداخت شود. وی با اشــاره به واریز مستقیم این 
کمک هزینه به حساب سرپرستان خانوارهای تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان از طرف دولت، گفت: 
در آبان ماه ۹1 هــزار و 5۶5 خانوار تحت حمایت 
کمیته امداد در استان اصفهان از این بسته حمایت 

غذایی بهره مند شدند.

عوارض مصرف نکردن گوشت 
در کودکان

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با هشدار این موضوع که پدران و مادران نباید به 
دلیل ترس از افزایش کلسترول بد و چربی اشباع، 
مانع مصرف گوشت در کودکان و نوجوانان شوند، 
بیان کرد: »مصرف گوشــت برای رشد کودکان 
بسیار مناسب بوده و متخصصان موارد بسیاری از 
کوتاه قدی، کمبود رشد و شکستگی استخوان ها 
را در کودکان و به خصوص نوجوانان  به دلیل عدم 
مصرف گوشت که یک ماده حاوی پروتئین حیوانی 
اســت، گزارش کرده و در مــورد مصرف نکردن 

گوشت هشدار داده اند.«
 دکتر صفوی تصریح کرد: »همچنین عدم مصرف 
گوشت در کودکان، رشد مغزی و فیزیکی آن ها را 
کند می کند و کودکانی که گوشــت نمی خورند، 
احساس خســتگی بیشــتر، بی تفاوتی نسبت به 
محیــط اطراف خــود و کاهش تمرکــز و گاهی 
افسردگی دارند.« این متخصص تغذیه در ادامه با 
اشاره به اینکه گوشت حاوی آهن، روی و ویتامین 
B12 اســت و مطالعات جدید ثابت کــرده این 
ماده خوراکی، دارای اسیدلینولئیک مرکب، یک 
ماده ضدســرطان قوی است، گفت: »متخصصان 
مصرف روزانــه ۸0 تا ۹0 گرم گوشــت را توصیه 
می کنند که در کشور ما هم سرانه مصرف گوشت 
در روز، ۸0 گرم است و توصیه می شود در هفته، دو 
نوبت به جای گوشت قرمز نیز از ماهی و همچنین 
دو نوبت گوشــت مرغ مصرف شــود تا از ابتالی 
به افزایش کلســترول بد خــون و بیماری نقرس 

جلوگیری شود.

مدیر کل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان از 
تصویب طرح جامع خطرپذیری این استان خبرداد 
و گفت: بر اســاس این طرح وظایف دســتگاه های 
اداری و خدماتی برای مدیریت بحران ابالغ شــده 
است.»منصور شیشــه فروش« افزود: این طرح با 
مشارکت دانشــگاه های اصفهان تهیه و به تصویب 
ســازمان مدیریت بحران کشوررســیده است.وی 
بیان کرد: بر اســاس این طرح خشکســالی، زلزله، 
فرونشست، آلودگی هوا و گرد و غبار جزو اولویت های 
مدیریت بحران قرار گرفته که دســتگاه های اداری 
متولی باید بر اساس برنامه میان مدت، بلند مدت و 
کوتاه مدت اقدامات پیشگیری و رسیدگی به موقع 
را انجام دهند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان ادامه داد: ادارات دولتی بر اســاس اولویت 
سازمانی خود برای پیشگیری و رسیدگی به حوادث 
و بالیای طبیعی ماموریت دارنــد، مانند اداره کل 
منابع طبیعی که مسئول رسیدگی به معضل انتشار 
ریزگردهاست.شیشه فروش با بیان اینکه اصفهان 
معین تهران در مدیریت بحران معرفی شده است، 
گفت: هشت اســتان مجاور اصفهان از جمله یزد، 

فارس، چهار محــال و بختیــاری و مرکزی معین 
اصفهان هنگام بروز حوادث غیرمترقبه هستند.وی با 
اشاره به فعالیت دو فروند بالگرد امداد رسان حوادث 
در اســتان اصفهان افزود : پیش بینــی و جانمایی 
ایجاد هشــت پایگاه هوایی دیگر برای امداد رسانی 
در حوادث انجام شده و هالل احمر و دانشگاه علوم 
پزشکی مسئولیت پیگیری و اجرای آن را بر عهده 
دارند.اســتان اصفهان یکی از نقاط آسیب پذیر از 
بالیای طبیعی از قبیل ســیل ، زلزله ، رانش زمین ، 
ریزگردها ، خشکسالی ، فرونشســت و بالیای غیر 

طبیعی مانند آلودگی هواست.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

طرح جامع خطر پذیری استان تصویب شد
دبیر اجرایی یازدهمین جشنواره ملی »حرکت« با 
اشاره به حضور 540شــرکت کننده از داخل کشور 
و ۸0 شرکت کننده از دانشگاه های خارجی در این 
رویداد گفت: میهمانان داخلی شامل 2۳0دانشجوی 
پسر، ۹00دانشــجوی دختر، ۹0کارشناس انجمن 
های علمی، ۳0کارشــناس بخش ارتباط با صنعت 

و صد نفر از اتحادیه ها و نهادهای مختلف هستند.
»ابراهیم رضایی« با اشاره به اینکه روادید دانشجویان 
خارجی صادر شده اســت گفت: بیشتر دانشجویان 
خارجی شــرکت کننده در جشــنواره ملی حرکت 
از کشــورهای اروپایــی هســتند.وی ادامــه داد: 
حدود 22هزار دانشــجو از 125دانشــگاه خارجی 
در این جشــنواره ثبت نام کردند کــه از میان آنها 
۸0دانشــجوی خارجی در جشــنواره حضور پیدا 
می کنند.هزار و ۳55 اثر از 10۶دانشــگاه کشور به 
دبیرخانه یازدهمین جشــنواره ملی حرکت ارسال 
شده است که از میان آنها 10۶ اثر برتر در اختتامیه 

جشنواره معرفی و تجلیل می شوند.
توسعه هم افزایی علمی ملی و بین المللی و تقویت 
حوزه هــای رقابتی و داوری جشــنواره بر اســاس 

استاندارد های علمی از راهبردهای اصلی اداره کل 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علــوم در این دوره از 

جشنواره حرکت است.
یازدهمین جشــنواره ملی حرکت بــا هدف ایجاد 
پیوند بیشتر انجمن های علمی دانشگاه ها با بخش 
های مختلف کشــور به همت معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهارم 
 تا هفتم آذر امســال در دانشــگاه اصفهــان برگزار 
می شود. گفتنی است؛ حدود ۹ هزار انجمن علمی و 
40 اتحادیه انجمن های دانشجویی در دانشگاه های 

کشور فعالیت می کنند.

با حضور ۸۰شرکت کننده از دانشگاه های خارجی در هفته اول آذر صورت می گیرد؛

برگزاری جشنواره ملی »حرکت« در دانشگاه اصفهان

دانشگاهاستانداری

پس از اعالم اجرایی شدن ارائه بسته حمایت سبد 
کاالیی از ســوی دولت، موجی از ابهــام در میان 
مردم ایجاد شــد؛ اینکه دقیقا چه افرادی و با چه 
شرایطی از این ســبد حمایتی بهره مند می شوند 
که در سایه ضعف اطالع رسانی دولت قبل از توزیع، 
این مسئله پر رنگ تر هم شــد و  افراد بسیاری که 
مشمول دریافت این بسته حمایتی بودند )حقوق 
زیر سه میلیون تومان( به دنبال ساز و کار دریافت 
آن قرار گرفتند. از آنجایی که دولت هنوز جزئیات 
کامل پرداخت بســته حمایتی را اطالع رســانی 
نکرده و مشخص نیســت کسانی که تحت پوشش 
نهادهای حمایتی و دولت نیستند چگونه باید این 
بســته حمایتی را دریافت کنند، عده ای در قالب 
استعالم بسته حمایتی دولت و استعالم سبد کاال 
شروع به سود جویی و کالهبرداری کردند. پس از 
تصویب بسته حمایتی کاال و اجرایی  شدن آن در 
سراسر کشور اعالم شد که افراد می توانند با دادن 
یک پیامک به سامانه ای از وجود نام شان در لیست 
دریافت کنندگان این بسته حمایتی اطالع یابند.

اگر چه این خبر روی خروجی اغلب خبرگزاری های 
مهم و معتبر کشــور قرار گرفت؛ اما چند ســاعت 
پس از آن این خبر توســط پلیس تکذیب و اعالم 
شد که هیچ ســامانه و شــماره ای از سوی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به ایــن منظور اعالم 
نشده اســت. پس از آن موجی از تاییدها و تکذیب 
ها و بیانیه ها در مورد اطالعات حساب شهروندان و 
نیز اطالع از نحوه اخذ بسته و یا اطالع از نام دریافت 
کنندگان از سوی پلیس آگاهی و فتای کشور ارائه 
شد تا این بار پلیس قبل از کالهبرداران نسبت به 
شــگردهای احتمالی آنها به منظور دزدی و خالی 
کردن حســاب های مردم پیش دستی  کرده و در 
این باره هشــدارهای فراوانی داد. باال بودن جرایم 

اینترنتــی و کالهبرداری 
ها در قالب قرعه کشــی، 
اعطای جوایــز و یا برنده 
شدن در مسابقه به حدی 
در کشور باال رفته است که 
پلیس و نیــروی انتظامی 
را واداشــته که بارها در 
این مورد اطالع رســانی  

کنند. برابر آمارهای ارائه شــده ازسوی پلیس فتا، 
کالهبرداری و سوءاســتفاده هــای مالی در صدر 
جرایم فضای مجازی قــرار دارد؛ جرایمی که اکثرا 
با سوءاســتفاده مجرمان از موضوعات روز، غفلت 
شهروندان و وسوسه شــان برای درآمد یا امکانات 
بیشتر به وقوع می پیوندد و در این میان با توجه به 
گستردگی فضای مجازی حتی ممکن است برخی از 
مجرمان در خارج از کشور دست به چنین اقداماتی 
بزنند.پیش از این نیز افراد ســودجو با بهانه هایی 

همچون دریافــت یارانه، 
پرداخــت فطریه، کمک 
به زلزله زدگان، پیش بینی 
مسابقات جام جهانی و... 
اقــدام به کالهبــرداری 
و خالی کــردن حســاب 
شــماری از شــهروندان 
کرده بودند. سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی، رییس پلیــس فتای اصفهان 
در گفت وگو با»زاینــده رود« با بیان اینکه تاکنون 
موردی از کالهبرداری در مورد بسته های حمایتی 
در اصفهان گزارش نشده اســت، گفت: با توجه به 
مواردی از کالهبــرداری و ســودجویی در برخی 
از موارد مشــابه،  پلیس هشــدارهایی را به منظور 
پیشگیری و تکرار حوادث مشابه ارائه کرده است. 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
هیچ پیامکی برای بسته های حمایتی وجود ندارد  

و احتمال اینکه کالهبرداران با ترفند های مختلف 
تالش کنند تا اطالعات حریــم خصوصی افراد را 
به دســت بیاورند وجود دارد. بــه همین دلیل اگر 
شهروندان با تماسی برای  دریافت اطالعات رمز و 
شماره حساب مواجه شدند به هیچ عنوان اطالعات 
را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. وی افزود:  اگر 
افرادی این اطالعات را در اختیار اشخاص ناشناس 
قرار داده اند، مراتب را سریعا به پلیس اطالع داده 
و نســبت به تغییر رمز اطالعات حساب های خود 

اقدام کنند. 
با توجه به گستردگی شگردهای کالهبرداری طی 
چند سال اخیر در کشور با هر گونه تماس مشکوک 
و یا پیامک ناشــناس از درگاه هــای نامعلوم نباید 
با سهل انگاری برخورد شــود. آن گونه که  معاون 
امور بین الملــل و حقوقی پلیس فتــا اعالم کرده 
است در گذشته یکی از شیوه های کالهبرداری از 
شهروندان این بود که پیامک هایی را با جعل عنوان 
دســتگاه های مختلف به شــهروندان ارسال کرده 
و از آنان می خواســتند اطالعات مربوط به کارت 
بانکی خود از جمله شــماره کارت، رمز دوم و ... را 
پیامک کنند تا مشــمول بهره مندی از تسهیالت 
شوند که متاسفانه برخی از شهروندان به خصوص 
سالمندان و افراد کم سواد، فریب این افراد را خورده 
و در دام کالهبرداران می افتادند.»رمضانی« با بیان 
اینکه شیوه دیگر ســودجویان طراحی سایت های 
جعلی و بعضا با آدرسی مشابه ســایت اصلی بوده 
اســت، اظهارکرد: در همین راســتا نیز الزم است 
که شــهروندان حتما آدرس ســایت را چک کرده 
و صرفا به آدرســی که در یک پیامــک یا محتوای 
جست وجو شده در موتورهای جست وجو مشاهده 
کرده اند، اعتماد نکنند. بهترین راه برای اطمینان 
از صحــت اطالعات، مراجعه به ســایت رســمی 
 وزارت رفاه یا خبرگزاری ها و رســانه های رسمی

 است.

مردم مراقب باشند
 رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرد که تاکنون موردی از کالهبرداری در مورد سبد حمایت کاال گزارش نشده است؛ 

رییس مرکز گسترش شبکه بهداشت وزارت بهداشت در اصفهان خبر داد:
استقرار پزشک خانواده در مراکز بهداشت

در مراکز و خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت کشور از این پس پزشک خانواده مستقر می شود.رییس 
مرکز گسترش شبکه بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:هم اکنون در مراکز بهداشت 
و پایگاه سالمت سراسر کشور پزشکان عمومی، ماما، مراقبان بهداشتی و سالمت، مشاوره و روان شناسان 
بیش از ۹0درصد نیاز خانواده ها را بر طرف می کنند؛ اما از امســال 70دانش آموخته پزشکی تخصصی 
خانواده مشغول به کار شده و به مرور در همه مراکز این پزشکان به کار گرفته می شوند.شریعتی با بیان 
اینکه سامانه یکپارچه بهداشت در مراحل پایانی تکمیل شدن است، گفت: بر اساس نظر سنجی پیامکی 
که از مراجعان مراکز بهداشت گرفته شده اســت حدود ۹۶درصد از خدمات راضی هستند.وی با اشاره 
به اینکه تا کنون بیش از 75میلیون نفر درکشــور پرونده الکترونیک دارند، گفت: از این تعداد تا کنون 

52میلیون نفر از خدمات بهداشتی استفاده کرده اند.

 کارشناس دامپزشکی استان مطرح کرد:
اصفهان؛ بزرگ ترین تولیدکننده بوقلمون در کشور

کارشناس بهداشت و مدیریت بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بابیان اینکه از هورمون در 
صنعت پرورش دام و طیور استفاده نمی شود، گفت: باور غلطی در جامعه وجود دارد که هورمون به مرغ تزریق 
می شود، این صحبت ها غیرعلمی است. »مرتضی نساجی« بابیان اینکه گوشت مرغ که به صورت بسته بندی در بازار 
عرضه می شود، نیمچه گوشت است، اظهار کرد: نزدیک 1۸0 نژاد مرغ بومی در دنیا وجود دارد که برخی از این ها 
خصوصیت گوشتی و برخی دیگر خصوصیت تخم گذاری دارند و طی ۸0 سال دانشمندان ژنتیک در این نژادها 
فعالیت های ژنتیکی انجام داده و  یک ژن خوب استخراج کردند.وی با اشاره به اینکه جوجه و مرغ در شرایط خاص 
و زنجیروار تکثیر و پرورش می یابد و در شرایط بهداشتی به بازارها عرضه می شود، افزود: جوجه 50 گرمی به سالن 
پرورش و چهار ماه بعد به کشتارگاه برده شده که بر اساس وزن و استاندارد خاصی این فعالیت ها انجام می شود. وی 

اضافه کرد: استان در بوقلمون رتبه اول و در بحث تخم گذار در رتبه اول و دوم کشور است.

سرپرســت معاونت آموزش متوســطه وزارت آموزش و پــرورش از رایزنی 
برای اجرای قانون کاردانی پیوســته فنــی و حرفه ای ها خبــر داد و گفت: 
تعامالت مربوطه در حال انجام اســت و امیدواریم ســال آینده به سرانجام 
برسد.»عبدالرسول عمادی« درباره پیوسته شدن دوره کاردانی برای شاخه 
فنی و حرفه ای اظهار کرد: اجرای برنامه کاردانی پیوســته در شاخه فنی و 
حرفه ای از الزامات  و جزو قوانین کشور اســت.وی افزود: در حال رایزنی با 

دانشــگاه فنی و حرفه ای هســتیم تا هنرجویان ما در مقطع متوسطه دوم 
در شــاخه فنی و حرفه ای ظرفیت های خوبی برای کاردانی پیوسته داشته 
باشند. عمادی درباره زمان پنج ساله شدن دوره تکنسینی فنی عنوان کرد: 
تعامالت مربوطه در حال انجام است و امیدواریم سال آینده به سرانجام برسد و 
زمینه های اجرایی الزم فراهم شود. ما خواهان آن هستیم  که تمام هنرجویان 

شاخه فنی و حرفه ای بتوانند مستقیما وارد دانشگاه شده و تکنسین شوند.

خبر
 رایزنی برای 5 ساله  

 شدن هنرستان ها
 در سال آینده

 احتمال اینکه کالهبرداران با 
ترفند های مختلف تالش کنند تا 
اطالعات حریم خصوصی افراد 

را به دست بیاورند وجود دارد

پریسا سعادت
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»کیهیل« از بازی های ملی 
خداحافظی می کند

مهاجم با تجربه تیم ملی فوتبال استرالیا در دیدار 
دوستانه برابر لبنان برای 
همیشه از بازی های 
ملــی خداحافظی 
کــرد.  خواهــد 
»گری کیهیل« را 
باید یکی از بهترین 
مهاجمان تاریخ فوتبال 
استرالیا دانست.این مهاجم سرزن که در اورتون 
سال ها درخشــید به بازی های ملی خود پایان 
می دهد.»کیهیل« در دیدار دوستانه برابر لبنان 
که قرار است در ســیدنی برگزار شود بعد از پنج 
دقیقه حضور در میدان برای همیشه از بازی های 
ملی خداحافظی خواهد کرد.این مهاجم با تجربه 
تیم ملی فوتبال اســترالیا ۱۰۸ بار پیراهن تیم  
 ملی فوتبال اســترالیا را بر تن کرده و توانست با 
این تیم قهرمانی در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ 

را به دست آورد. 

بارسلونا در فکر جانشینی 
بلندمدت برای »سوارز«

ESPN مدعی شده است بارسلونا در تالش برای 
یافتن یک جانشین بلندمدت برای لوئیز سوارز، 
در این فصل بازی چند 
مهاجــم را زیرنظر 
گرفته تا در صورت 
صالحدید، نسبت 
بــه جــذب یکی 
از آنهــا اقــدام کند. 
بازیکنان مــورد توجه 
بارســلونا، پیاتک، نیکوالس په په و لوکا یوویچ 
هستند.ســوارز که در ژانویه 3۲ ساله می شود، 
هنوز هم چهره شاخصی در نیوکمپ به شمار می 
آید ولی سران بارســلونا می دانند که باید به فکر 
آینده هم باشند. به جز مسی، منیر الحدادی تنها 
مهاجم دیگر در ترکیب اصلی بارسلوناســت که 
قراردادش در پایان فصل به اتمام می رسد. آلکاسر 
هم اگرچــه دوران قرضی خوبــی در دورتموند 
ســپری می کند ولی تیم آلمانی به دنبال انتقال 
دائمی اوست.در این میان، بارسلونایی ها در این 
فصل بــازی »پیاتک« مهاجم جنــوا، »یوویچ« 
مهاجم فرانکفورت و »په په« بازیکن لیل را زیرنظر 
گرفته اند ولی تالش برای خرید یک مهاجم، هدف 

بلندمدت بارسلوناست. 

 پیشنهاد جالب برای رسیدن 
به میزبانی جام جهانی

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا به دولت مراکش 
پیشــنهاد کرد تا با همراهی پرتغالی ها پیشنهاد 
میزبانــی مشــترک از 
جــام جهانی ۲۰3۰ 
فوتبــال را به فیفا 
ارائه کنند.براساس 
گــزارش،  ایــن 
نخست وزیر اسپانیا 
به سعدالدین العثمانی، 
نخست وزیر و محمد ششــم، پادشاه مراکش در 
شهر رباط پیشنهاد کرد تا برای رسیدن به میزبانی 
جام جهانی ۲۰3۰ فوتبال بــا همراهی پرتغال 
پیشنهاد مشترکی را به فیفا ارائه کنند. پادشاه و 
دولت مراکش نیز از این اقدام پیشنهادی اسپانیا 
ابراز خشــنودی کرده و آن را پذیرفتند.پیش از 
این لوئیس روبیالس، رییس فدراســیون فوتبال 
اسپانیا در نشست ماه سپتامبر خود با پدرو سانچز، 
نخست وزیر کشورش پیشنهاد کرده بود تا اسپانیا 
برای میزبانی جام ملت هــای ۲۰۲۸ اروپا یا جام 
جهانی ۲۰3۰ تالش کند. در این نشست که جانی 
اینفانتینو، رییس سوئیسی فیفا نیز حضور داشت 
نخست وزیر اســپانیا قول داد که این پیشنهاد را 

مورد ارزیابی قرار می دهد.

»بونجاح« بهترین بازیکن 
عرب در سال ۲۰۱۸

 نسخه عربی سایت گل در نظرسنجی از مخاطبان 
عرب زبان به انتخاب بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸ 
جهان عــرب پرداخت و 
در نهایــت بغــداد 
بونجاح الجزایری 
این عنوان را به نام 
خودش ثبت کرده 
اســت.بر این اساس 
بغداد بونجاح، مهاجم 
باشگاه السد قطر که عالوه بر آقای گلی لیگ این 
کشور عنوان آقای گلی لیگ قهرمانان آسیا را نیز 
به دست آورد عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸ 
فوتبال در جهان عــرب را نیز به نام خودش ثبت 
کرد.بونجاح در شرایط آمادگی آرمانی قرار دارد به 
طوری که عملکرد این بازیکن موجب توجه چند 

باشگاه اروپایی شده است.

موفقیت در لیگ و آسیا بدون ریخت و پاش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در روزهایی که شــایعات زیادی پیرامون جدایی الحاجی گرو در 
نیم فصل مطرح می شود، وی با پیشــنهاد 3 باشگاه لیگ برتری 
مواجه شده و مسئوالن این باشگاه هم در جریان این موضوع قرار 
گرفته اند.الحاجی گرو، بازیکنی است که در ابتدای فصل به جای 
مامه بابا تیام با اســتقالل قرارداد امضا کرد؛ اما عملکرد او صدای 

هواداران این تیم را در آورد.

سه تیم لیگ برتری به دنبال جذب مهاجم استقالل

یک رسانه انگلیسی مدعی شد که کریم انصاری فرد با گلزنی در تیم 09
ملی فوتبال ایران می تواند بازیکن ناجی تیم ناتینگهام فارست باشد.

تیم فوتبال ناتینگهام فارست پس از گذشت چندین ماه از مسابقات 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه  و جذب کریم انصاری فرد ، ستاره تیم ملی 
فوتبال ایران  در نهایت توانست مجوز کار این بازیکن را جذب کند تا 

از او در مسابقات چمپیونزشیپ انگلیس استفاده کند.

انصاری فرد، ناجی باشگاه انگلیسی می شود
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خطر مرگ از بیخ گوش ستاره 
پرسپولیس گذشت!

حاشیه های دیدار پرســپولیس و پیکان تمامی 
ندارد.این بــازی هم طبق معمول با حواشــی و 
اتفاقات خاصی همراه بود، از مصدومیت عالیشاه 
گرفته تا صحبت های مجید جاللی پس از اتمام 
بازی؛ اما جنجالی ترین صحنه این دیدار در تونل 
ورزشگاه آزادی رخ داد، جایی که اتوبوس حامل 
بازیکنان پیکان قصد گرفتن دنده عقب و خروج از 
ورزشگاه را داشت و نزدیک بود شجاع خلیل زاده 
را زیر بگیرد؛ خوشبختانه این حادثه با هوشیاری 
مدافع پرسپولیس به خیر گذشت و به هیچ کس 

آسیبی نرسید.

در حاشیه

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو 
اصفهان: 

با حمایت مسئوالن دنبال 
قهرمانی در لیگ هستیم

سرمربی تیم فوتســال بانوان »نامی نو« اصفهان 
درباره شرایط تیم فوتسال بانوان اصفهان حاضر 
در لیگ برتر فوتسال باشــگاه های کشور اظهار 
داشــت: پس از هفته هفتم رقابت های این فصل 
لیگ برتر فوتســال بانوان و پــس از انتقال تیم 
سپیدرود به اصفهان و واگذاری به باشگاه نامی نو، 
با ادامه فعالیت خود در این شهر و تا پایان هفته 
ســیزدهم رقابت ها عملکرد خوبی را از خود به 
نمایش گذاشته ایم.»شهناز یاری« درباره ادامه 
مســابقات و شــرایط نامی نو برای کسب عنوان 
قهرمانــی در پایان این فصــل از رقابت ها گفت: 
با توجه به این که در پایــان این فصل از رقابت ها 
برای نخســتین بار قهرمان از طریق پلی آف و با 
حضور 4 تیم برتر رقابت ها مشــخص می شود، 
شــرایط با فصول گذشــته متفاوت است.وی با 
بیان  این که 4 بازیکن ملی پوش در تیم فوتســال 
نامی نو اصفهان فعالیت می کنند، خاطرنشــان 
کرد: تمام تالش خود را بــرای قهرمانی در این 
فصل  به کار می بندیــم و امیدواریم تا با حمایت 
روزافزون مســئوالن ورزش اســتان اصفهان و 
 باشــگاه نامی نو بــه عنــوان قهرمانی دســت

 یابیم.

 فعالیت ملی پوشان بسکتبال 
در شبکه های مجازی ممنوع!

فهرســت اخیر تیم ملی بســکتبال کــه برای 
پنجره پنجم رقابت های انتخابــی جام جهانی 
۲۰۱۹ چین اعالم شــد، با واکنش هایی از سوی 
برخی بازیکنان همراه بود.از جمله این بازیکنان 
»حامد حدادی« بــود که در اســتوری خود با 
هشتگ »ارســالن تنها نیســت«، حمایت و به 
نوعی شکایتش را از دعوت نشدن این بازیکنان 
اعالم کرد. حامد حدادی در حالی اقدام به انجام 
این کار کرد که خود در فهرســت اردونشــینان 
حضور داشــت با این حــال در تمرینــات تیم 
 ملی غایب بــود و در کیش پیگیــر تمریناتش

 است.
»مهران شاهین طبع« سرمربی تیم ملی بسکتبال 
نسبت به این اقدام حامد حدادی واکنشی نداشته؛ 
چراکه می گوید به خاطر درگیری های کاری اصال 
پیگیر شبکه های اجتماعی و اتفاقات آنها نیست. 
حتی تاکید کرده تصمیم گیری در مورد بازیکنان 
غایب و اینگونه اقدامات آنها با فدراسیون است. 
شاهین طبع می گوید که این حق را به من بدهید 
که در این مورد تصمیم گیری نداشته باشم و نظر 
شخصی اعمال نکنم.سرمربی تیم ملی بسکتبال 
اما انجام چنین فعالیت هایی توســط بازیکنان 
 حاضر در اردوی تیم ملی بسکتبال را منع کرده 

است. 

منهای فوتبال

پیشخوان

عضو سابق AFC: فوتبال 
پاک، شرط نامزدی مرد سال 

آسیاست

 چهارشــنبه هفته گذشــته در دیدار مقام معظم 
رهبری با مدال آوران کاروان بازی های پارا آسیایی 
جاکارتا؛ مهدی علیــزاده، قهرمان اصفهانی حاضر 
در این رقابت ها، نماینده ورزشــکاران این کاروان 
بود که در محضر رهبر انقالب به ایراد ســخنرانی 
پرداخت، سخنرانی که با تحســین رهبری همراه 
شد و  خاطره ای خوش برای ملی پوش دوومیدانی 
کار اصفهانی باقی گذاشــت. علیــزاده، جانباز 7۰ 
درصد که ســال ها پیش از درخشــش در میدان 
های ورزش، موفق به کسب مدال های قهرمانی در 
میدان جنگ و دوران اسارت شده بود در گفت وگو با 
»زاینده رود«  از دغدغه هایش برای ورزش جانبازان 
و معلوالن می گوید و اینکه با وجود پتانسیل باالی 
اصفهانی ها در این حوزه، حمایت های چندانی از 

این ورزشکاران صورت نمی گیرد.
 در ادامه گفت و گــوی ما با این ورزشــکار را می 

خوانید:
آقای علیزاده از دیدار اخیرتان با مقام معظم 

رهبری بگویید؟ 
خدا را شــکر این توفیق نصیب من و دیگر اعضای 
کاروان بازی های پارا آسیایی شد که با رهبر انقالب 
دیدار داشته باشــیم و با صحبت هایی که رهبری 
دربــاره ارزش کار حضور ورزشــکاران در رقابت 
های جهانی داشــتند ما به ادامه کار در این عرصه 
امیدوارشدیم و دیدار خاطره انگیزی در ذهن همه 

شکل گرفت.
از قبل هم مشخص بود که شما در این دیدار 

صحبت می کنید؟
 بله، گفته بودند که می توانید صحبت هایی در این 
دیدار داشته باشید. من شب قبل از دیدار استرس 
زیادی داشتم و حتی نتوانستم بخوابم ولی زمانی که 
به محل دیدار رسیدیم و رهبری را از نزدیک زیارت 
کردیم به دلیل آرامشــی که بر جو حاکم بود، آرام 

شدم و توانستم به راحتی صحبت کنم که صحبت 
های من با تحســین رهبری هم همراه شد. بعد از 
پایان دیدار ، در حالی که در حال رفتن از ســالن 
بودیم فردی پیش من آمــد و گفت که مقام معظم 
رهبری پشــت پرده منتظر من  ایستاده اند، زمانی 
که نزد ایشان رفتم پیشانی مرا بوسیدند و انگشتری 
که دست خودشــان بود را به من هدیه کردند که 
 در توصیــف این لحظــات هیچ کلمــه ای یاریگر

 نیست.
چه زمانی به ورزش حرفه ای روی آوردید؟

در سال ۱3۹۲ به توصیه پزشکان و برای جلوگیری 
از اضافه وزن بــه ورزش روی آوردم ولی به تدریج 
در مسیر ورزش حرفه ای قرار گرفتم و دوومیدانی 
 را در بخش پرتاب وزنــه و نیزه به طور جدی دنبال

 کردم.
چه موفقیت هایی تاکنون کسب کرده اید؟

طی این چند سال در مســابقات مختلفی حضور 
پیدا کرده ام و تاکنون موفق شده ام که مدال های 
رنگارنگی را از مسابقات آسیایی اقیانوسیه، مسابقات 

جهانی لندن، مسابقات جهانی تونس کسب کنم و 
در آخرین حضور  در بازی های پارا آسیایی جاکارتا 
موفق به کسب یک مدال طال در رشته پرتاب نیزه و 

یک مدال برنز در رشته پرتاب وزنه شدم.
به کسب مدال در بازهای پارالمپیک 2020 هم 

فکر می کنید؟
 هرچند کسب مدال در این مسابقات افتخار بزرگی 
است ولی هدف من باالتر از این حرف هاست. این 
روز ها بین ســه کار مردد شــده ام، ادامه ورزش، 
مربیگــری و تربیت چندین علیــزاده و یا پیگیری 
تحصیالت عالیه و می خواهم تصمیم درســتی در 
 این زمینه بگیرم کــه من را به همــان چیزی که 

می خواهم برساند.
پتانسیل ورزش جانبازان و معلوالن اصفهان 

را چطور می بینید؟
 ورزشــکاران جانباز و معلول اصفهانی از ظرفیت 
باالیی برخوردار هستند و اگرحمایت از آنها صورت 
بگیرد می توانند در مسابقات مختلف ورزشی برای 
این شــهر مدال آوری کنند ولی متاســفانه از این 

ظرفیت ها به درســتی اســتفاده نمی شود. ما در 
اصفهان در زمینه مربی که بتواند در سطح حرفه ای 
کار کند و کالس بندی ها را بشناسد ضعیف هستیم 
و ورزشکاران از این مشکل رنج می برند که امیدوارم 
مسئوالن ورزش اســتان فکری اساســی در این 
زمینه کنند. ورزشــکاران جانباز و معلول سختی 
های زیادی در راه  ورزش قهرمانی می کشند و ما 
نباید این فکر را داشته باشــیم که مدال آوری آنها 
کار آسانی است، باید توجه داشته باشیم که تالش 
آنها دو برابر ورزشکاران ســالم است و آنها باید اول 
بر مشکالت جسمی شان غلبه کنند و بعد در عرصه 

رقابت وارد شوند.
 از چگونگــی مجروحیت خــود و دوران 

اسارت تان هم برای ما بگویید؟
 در ســال ۱366 زمانی که ۱4 سال بیشتر نداشتم 
راهی جبهه های حــق علیه باطل شــدم و بعد از 
حضور در چندیــن عملیات، ۲۹ فروردین ســال 
67 و در زمــان پاتک عــراق داخل فــاو به منظور 
بازپس گیری آن منطقه، مجروح شــدم و در حالی 
که بیهوش بودم به اســارت عراقی هــا در آمدم.

خانــواده ام فکر می کردند من شــهید شــده ام و 
تا سه ســال برای من مراســم می گرفتند و حتی 
قبری هم برایم در گلستان شــهدا یادبود گذاشته 
بودند که وقتی از اســارت آمدم خــودم رفتم آن 
 را برداشــتم و حــاال هــم در خانه ام یــادگار نگه 

داشته ام.
سخن پایانی؟

دوســت دارم دوباره این صحبت را بگویم، هرچند 
بارها آن را عنوان کرده ام؛ قهرمانان واقعی این کشور 
شهدایی هســتند که برای بقای وطن شان جلوی 
گلوله دشمن رفتند و به جای مدال زرد، گلوله زرد 
به گردن شان آویخته شــد و این نکته را هم اضافه 
کنید که باید قدر مقام معظم رهبری را دانســت و 
پشت سر ایشان حرکت کرد تا به آن جایگاهی که 

می خواهیم دست یابیم.

از افتخار آفرینی در جاکارتا  تا سخنرانی در بیت رهبری
 گفت و گو با چهره ویژه این روزهای ورزش اصفهان؛

  عکس روز

 دیدار وزیر ورزش و جوانان 
با رییس فدراسیون فوتبال بلغارستان

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با رییس فدراسیون فوتبال بلغارستان دیدار کرد.
وزیر ورزش و جوانان  همچنین در استادیوم واسیل لوسکی صوفیه بیننده بازی تیم های 

بلغارستان و اسلوونی از گروه سه مرحله مقدماتی لیگ ملت های اروپا بود.

تاج: هرچه قانون بگوید

رابطه مهدی رحمتی و امیر قلعه نویی در گذشــته ای نزدیک چنان تیر و تار شده بود که سنگربان 
استقالل در جریان بازی با تراکتورسازی و جلوی دوربین های تلویزیونی و هزاران تماشاگر به امیر 
قلعه نویی تاخت! خوشبختانه هر چه بود گذشت و شاگرد و استاد این روزها اگر با هم گرم و صمیمی 
 هم نباشند به خوبی احترام یکدیگر را دارند در حالی که مهدی رحمتی دراستقالل برای قهرمانی 
می جنگد و امیــر قلعه نویی هم در دیار نصــف جهان همه تالش خودرا به کار گرفته تا ســپاهان 
چهاردهم را قهرمان لیگ برتر کند، این رفتار به خوبی نشــان می دهد که در اوج رقابت می شــود 

رفاقت ها را هم حفظ کرد و رقابت در تضاد با رفاقت نیست.
اما مهدی رحمتی در تازه ترین مصاحبه ای که در مورد وضعیت اســتقالل داشــته در بخشــی از 
مصاحبه اش از امیر قلعه نویی به عنوان یکی از پیشکسوتان افتخار آفرین استقالل یاد کرده و اشاره 

داشته او هم برای اعتالی استقالل خون دل خورده است.
در بخشی از مصاحبه مهدی رحمتی آمده است: » پیشکسوتان استقالل هم مثل هواداران هستند.

آنها زمانی در این تیم بازی کرده و من می دانم در شرایط ســخت پرچم این تیم را باال نگه داشته 
اند. اســتقالل دو ســتاره ای که روی پیراهنش دارد را مدیون همین پیشکسوتان است. استقالل 
بزرگانی داشته و دارد که هواداران با شنیدن اسم آنها به خود افتخار می کنند،افرادی که اگر بخواهم 
اسم ببرم شــاید در قالب یک مصاحبه نگنجد.اسم اســتقالل با حجازی، پورحیدری،روشن،علی 
جباری، قراب، قلعه نویی و خیلی هــا که برای موفقیت این تیم خون دل خورده اند عجین شــده 
 ولی یک عده هم هستند که مثال استقاللی هستند ولی بدون تعارف بگویم باخت استقالل آرزوی

  آنهاست!«

تعریف ویژه رحمتی از قلعه نویی:

 »ژنرال« برای اعتالی استقالل خون دل ها خورده است

سمیه مصور

 فرمان پیکان از دست آقای 
گلر خارج نشده، پرسپولیس 

خسته هنوز از پا ننشسته

پیکان حریف پرسپولیس 
خسته نشد

سیاست اصلی باشگاه ذوب آهن در این ۱۸ فصلی که در باالترین 
سطح فوتبال ایران حضور داشــته، در اکثر مواقع بر پایه انجام 
خریدهای منطقی و نه چنــدان گران قیمت قرار گرفته و ذوبی ها 
با وجود اینکه در تمامی فصول لیگ، کمتر از بقیه مدعیان هزینه 
کرده اند با این حال همیشه تیمی قابل احترام و با کیفیت بوده اند 
که نقش بازیکن سازی را هم بر عهده داشته اند. تزریق بازیکن از 
تیم های پایه به مجموعه بزرگساالن هم رفتار دیگری است که از 
جانب باشگاه ذوب آهن سراغ داریم و اگر از فصل دوازدهم لیگ 
و تغییرات متوالی مربیان ذوب آهن فاکتور بگیریم باید گفت که 

ذوب آهن اقتصادی ترین تیم لیگ بوده که همیشــه خرجش با 
دخلش متناسب است.

اما در این چند سال اخیر و بعد از کاهش بودجه باشگاه ذوب آهن 
شرایط برای این باشگاه سخت تر هم شده و برآیند آن را می توان در 
فروش بازیکنی تاثیرگذار مثل »مرتضی تبریزی« دید که باعث شد 
سعید آذری برای جبران بخشی از هزینه های باشگاه قید استفاده از 

کاپیتان تیمش را بزند و تبریزی را به استقالل و اگذار کند.
با این حال یکی از مهم ترین نکاتی که در این چند روز اخیر و بعد 
از پیوستن علیرضا منصوریان به تیم ذوب آهن مد نظر قرار گرفته، 
ایجاد کمترین تغییر در کادر فنی تیم بوده که به نظر می رسد در 
راســتای انجام هزینه های کمتر در این باشگاه انجام شده است. 
منصوریان آنطور که خودش در گفت وگو با رسانه ها بیان کرده فقط 
محمد خرمگاه، مدافع سابق استقالل را به عنوان دستیار به تیم 

اضافه کرده و خبری از حضور علی چینی و بقیه دستیاران سابق 
منصوریان در این مجموعه نیست.در حال حاضر مک آلن، مربی 
دروازه بانان ذوب آهن که با حضور امید نمازی به تیم اضافه شده بود 
همچنان به عنوان دستیار در کنار تیم فعالیت می کند تا ذوب آهن 
مجبور به پرداخت هزینه اضافی برای جذب مربی دروازه بان جدید 
نباشد. از طرف دیگر حسن اســتکی به عنوان یکی از دستیاران 
موفق ذوب آهن که سابقه کار با مربیانی مثل محمود یاوری، یحیی 
گل محمدی و مجتبی حسینی را هم دارد و در این فصل سرمربی 
تیم امید ذوب آهن بوده به عنوان دستیار در کنار منصوریان قرار 
گرفته که او هم هزینه  اضافه ای به باشــگاه تحمیل نکرده است 
و منصوریان تصمیم گرفته برای جلوگیــری از انجام هزینه های 
 جدید با همــان نیروهایی کار کند که تحت قــرارداد ذوب آهن

 هستند.

سیاست ذوب آهن بعد از خرید منصوریان؛

موفقیت در لیگ و آسیا بدون ریخت و پاش

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2567 | November  21,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



بسیج شدن »بسیج« برای حل مشکالت مردم
پیشنهاد سردبیر:

همین که مدیرکل صدا و سیما نشست خبری گذاشت و اجازه 
داد درب صدا و سیمای همیشه بســته اصفهان با آن فضا و 
شرایط خاص و محدودیت هایی که دارد، روی اصحاب رسانه 
باز شود و خودش و معاونانش میزبان خبرنگاران شدند، اتفاق 
خوبی است. مدیران قبلی کمتر با رســانه ها تعامل داشتند 
و بعضا سال به ســال آن ها را نمی دیدیم. مدیرکل جدید اما 
نشان داد هم اهل تعامل اســت، هم زود از کوره درنمی رود، 
هم انتقــادات را قبول می کند و هم به خوبــی از عهده دفاع 

از مجموعــه و زیرمجموعه اش 
برمی آید. لبخند به لب هم هست 

و چهره عبوس ندارد!
این کلیات نشسِت حدود دوساعته 
روز گذشته »بهرام عبدالحسینی« 
بــا خبرنــگاران اصفهانــی بود. 
 نشســتی که بــه منظــور اعالم 
برنامــه های صــدا و ســیمای 
اصفهان به مناســبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی شــکوهمند 
انقالب اسالمی ایران برگزار شد 
و رییس و معاونان صدا و ســیما 
از برنامه ها و تــدارکات ویژه این 
مرکز برای ایــام دهه فجر و چهل 
ســالگی انقالب گفتنــد. برنامه 
هایی که تاکید شد»ویژه« و حتی 
»متفاوت« اســت و تالش شده 
تا در آن ها از تکــرار مکرراتی که 
مخاطب امــروزی را جذب نمی 
کند و مخاطب دیروزی هم بارها 

شنیده، دوری شود. 
حضــور  از  زیــادی  زمــان 
»عبدالحسینی« در صدا و سیمای 
مرکز اصفهان نمــی گذرد . با این 

حال مدیرکل جدید می گوید تالش کرده تا تغییراتی ایجاد 
کند: »ما شبکه استانی هستیم و همه مردم استان باید خود را 
در قاب صدا و سیما ببینند. طبق برنامه ریزی های انجام شده، 
سعی کردیم تغییراتی را ایجاد کنیم تا چهره قاب تلویزیون را 

پس از ماه صفر تغییر دهیم و خوشبختانه در همین مدت ۳ 
ماه این تغییرات انجام شده 

است.«
مدیر کل صدا و ســیما مرکز 
اصفهــان گفت: »هــدف ما 
تنها این تغییــرات نبود و به 
دنبال آن هســتیم تا جایگاه 
صدا و سیمای اصفهان را که 
همیشه در سطح کشور زبانزد 
بوده اســت، به جایگاه اصلی 
خود کــه مدنظرمان اســت 

برسانیم«.
و البته توضیح زیادی درباره 
اینکه جایگاه اصفهان اساسا 
کجاست و قرار است به کجا 
برســد نداد. ولی اذعان کرد 
در رتبه بندی کلی در کشور 
در جایگاهی که باید باشــد، 
نیست و ابراز امیدواری کرد 
که به جایگاه خوبی برسد. )بر 
اســاس گفته عبدالحسینی، 
اصفهان در رتبــه بندی کل 
کشور واحد سیما در رتبه 9 و 
در رادیو رتبه 21 کشور را در 

اختیار دارد.(
خوشبختانه نشست روز گذشــته مدیرکل تنها به مونولوگ 
گویی رییس و روسا محدود و منحصر نشد و خبرنگاران اجازه 
داشتند سوال بپرسند. عبدالحســینی هم با روی باز شنوای 
تمامی سواالت بود. از جمله در پاســخ به یکی از خبرنگاران 

که در رابطه با آنتن فروشی مرکز صدا و سیما اصفهان در دوره 
گذشته پرســید، گفت: »ما هم مایل به آنتن فروشی نیستیم 
ولی برای ارتزاق عمومی نیاز به برخی از برنامه های مشارکتی 

نیاز داریم.«
عبدالحسینی گفت صدا و ســیما وقتی پول و بودجه ندارد، 
مجبور است آنتن فروشی کند و اگر مجلس و دولت بودجه صدا 
وسیما را تمام و کمال پرداخت کنند، این رسانه هم مجبور به 

آنتن فروشی نمی شود. 
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهان در پاســخ به سوال 
»زاینده رود« درباره ادعای اخیر رییس رســانه ملی که گفته 
80 درصد مخاطبان جذب تلویزیون و تنها 20 درصد جذب 
فضای مجازی می شوند و آیا مدیرکل صدا و سیمای اصفهان 
این آمار را قبول دارد و خودش چه آماری از میزان مخاطبان 
 شبکه اصفهان دارد، گفت:» رییس رسانه ملی آمار را از مرکز 
پژوهش ها می گیرد و نظرســنجی هایی که این مرکز انجام 
داده موثق و قابل استناد است. منظور از مخاطبان و درصدی 
هم که اعالم می شــود، می تواند شامل حال کسانی باشد که 
مثال تنها فوتبال یا سریال نگاه می کنند و مخاطب یک برنامه 
خاص هستند و آمار را باال می برند نه اینکه الزاما تصور کنیم و 
یا منظورمان این باشد که همه مردم شبانه روز یا مثال هشت 

ساعت در طول روز تلویزیون نگاه می کنند.« 
هرچند به نظر می رســد حتی با مورداســتناد قراردادن این 
توضیح، بازهم آماری که علی عسگری اعالم کرده، جای شک 
و تردید دارد و می توان آن را به چالش کشــید اما به هرحال 
عبدالحسینی آمار مدیر مافوق خود را قبول دارد. او در پاسخ به 
قسمت دوم سوال »زاینده رود« درباره میزان مخاطبان شبکه 
اصفهان هم گفت: »آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد 62 
درصد سیما و 26 درصد رادیوی اصفهان را دنبال می کنند.« 

 یکی دیگر از سواالت نشســت روز گذشــته به حاشیه ها و 

هجمه های صورت گرفته از ســوی برخی هواداران سپاهان 
به یکی از مجری های خانم اختصاص داشت. »زهره سادات 
هاشمی« مجری زن برنامه »کاشانه« است )که گفته می شود 
برنامه ای رپرتاژی است و اسپانســر آن کاشانی ها هستند و 
اساسا ربط چندانی به اصفهان نداشته(. آرزوی موفقیت کردن 
خانم مجری برای پرســپولیس که نماینده ایران در آسیا بود 
و قرار بود در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازی کند، به مذاق 
ســپاهانی ها خوش نیامد و هجمه ای سنگین به این مجری 
پس از پایان برنامه را به دنبال داشت. عبدالحسینی دررابطه 
با اتفاقات رخ داده در این باره گفت: » اگر سپاهان هم به جای 
پرســپولیس بود، همه ما متعهد بودیم که از این تیم حمایت 
کنیم. همه ما و رسانه و شبکه های سراسری پرسپولیس را به 
عنوان تیم ملی محسوب می کردیم و مجری ما هم به همین 

نگاه موضوع را مطرح کرد.«
همین موضوع باعث شد تا توضیحاتی هم در رابطه با سیاست 
صدا و سیمای اصفهان درباره مجریان بومی و غیربومی داده 
شود. عبدالحسینی در این باره تاکید کرد :» دستور داده ایم که 
تمامی برنامه های اصفهان با مجری اصفهانی اجرا شود و قرار 

است سری جدید برنامه کاشانه با مجری کاشانی اجرا شود.«
این در حالی است که برخی برنامه های پربیننده این شبکه 
مثل »زنده رود« و »هشت بهشت« گویا استثناء شده اند و البته 
آن ها هم در آینده با مجری اصفهانی روی آنتن خواهند رفت. 
مجریانی که امیدواریم نام خانوادگی شان احیانا »صادقی« ، 
»مستعان« و ...نباشد! و حلقه چرخشی بسته ای که در صدا 
و سیمای ملی و استانی و در رابطه با مجریان و گزارشگران و 
گویندگان خبر و ... وجود دارد ، باالخره یک جایی شکسته شود 

و کمی تنوع را هم تجربه کنند!
مدیرکل صدا و سیما استان اصفهان در خصوص کیفیت پایین 
پخش زنده مسابقات فوتبال هم گفت: »به لحاظ تصویربرداری 

و کارگردانی رتبه اول کشور هستیم؛ اما از نظر تصویربرداری 
زیرساخت هایمان درشــان و جایگاه اســتان نیست. استان 
اصفهان تنها یک استودیو تلویزیونی دارد و به دنبال تغییراتی 
در این موضوع هســتیم. باید واحد ســیار HD داشته باشیم 
در حالی که ما از همان واحد SNG که 20 ســال پیش به ما 
تخصیص داده شده اســت درحال استفاده هستیم؛ قول های 
خوبی از تهران گرفته ایم و به دنبال ارتقا زیرساخت ها درشان 

استان هستیم.«
نشست مدیرکل با خبرنگاران خوشــبختانه همزمان با اذان 
ظهر تمام شد و مثل برخی نشست های خبری نبود که حتی 
زمان اذان را هم رد می کند و هیچ مدیریتی برای عدم تداخل 
با این لحظات ملکوتی وجود ندارد و بعد هم همه می نشینند و 
جلسه هم گاهی تا یکی دو ساعت بعد از اذان ادامه پیدا می کند 
و واجب الهی به خاطر یک امر کامال فرعی به تعویق می افتد 
و عجیب اینکه مدیر هم به سخنرانی ادامه می دهد. دیروز اما 
نشست سروقت تمام شد و حاال بعد از نشست چه کسی برای 

ادای نماز رفت و چه کسی نرفت را نمی دانیم! 

کوتاه از البه الی سخنان مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز استان: 

 شورای راهبردی را با حضور فرهیختگان 
استان تشکیل دادیم تا بتوانیم از نظرات آن ها 
استفاده کنیم. دِر صدا و سیمای اصفهان بر روی 

تمامی هنرمندان باز است.
 جلساتی را با هنرمندان تشکیل دادیم تا 
دلخوری های به حقی که داشتند را گوش دهیم 
و به دنبال آن هستیم تا از پتانسیل همه آن ها 

استفاده کنیم.
 با توجه به ظرفیت و پتانسیل خوب اصفهان 
به دنبال پخش کارهای نمایشــی از استان 
هستیم تا بتوانیم مردم را به خواسته های خود 
برســانیم. همچنین برای فیلم سینمایی، تله 
فیلم و مستند طرح هایی ارائه شده است که تا 
پایان سال چند تله فیلم خوب خواهیم داشت.

در حــال توافق با اتاق بازرگانی اســتان 
هســتیم تا با ۴۰ کارآفرین برتر کشور که در 
استان هستند با حضور مســئولین از آن ها 

تجلیل کنیم.

برخی از ویژه برنامه های تدارک 
دیده شده صدا و سیما مرکز اصفهان به 

مناسبت چهل سالگی انقالب:
 از نیمه دوم سال 95 ستادی در صدا و سیما 
برای چهل ســالگی انقالب تشکیل شد که این 
ستاد در همه استان ها هم تشکیل شده است و از 
این تاریخ موظف شــده اند که به این مناسبت 

برنامه هایی تولید و پخش کنند.
تولید بیش از 7۰ مستند تولیدی و خبری در 

رابطه با پتانسیل ها دستاوردهای استان 
معرفی برترین مراکز اقتصادی و علمی استان 

با عنوان »مولود انقالب«
تهیه مستندهایی با محوریت معرفی شهدا و 
مبارزین اصفهان در انقــالب از جمله آیت ا...
مستجابی که از همرزمان شهید نواب صفوی بوده 
گفت و گو با تمامی استانداران اصفهان پس از 
انقالب که تا کنون 6 برنامه آماده است و از شنبه 

هفته آینده پخش خواهد شد.
تهیه مستندی که اقدامات قبل و بعد از انقالب 
استان اصفهان را رصد و معرفی می کند؛ عملکرد 
نظام پس از انقالب، روایت پیشگامان انقالب، 
نماهنگ در این راستا از جمله اهم برنامه هایی 

است که درحال تهیه است. 
در حوزه صــدا و در رادیو هم تولید نمایش، 
مسابقه، مستند، مینی فیچر و آنونس مرتبط با 

انقالب در دستور کار است. 

 مدیر کل صدا وسیمای مرکز اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران از برنامه های این مرکز برای
 چهل سالگی انقالب گفت و به سواالت اهالی رسانه اصفهان درباره مسائل مختلف پاسخ داد؛

یک نشست دوستانه

سمیه پارسادوست 

در آستانه هفته بسیج، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( اصفهان در جمع اصحاب رسانه 
حضور پیدا کرد تا از برنامه های بسیج در این هفته سخن بگوید. 

»علی مقواساز« در نشست خبری به همین مناسبت که روز گذشته برگزار شد، گفت: »بسیج« یک حرکت مردمی برای 
مردم به جهت خدمت رسانی خالصانه و بدون منت برای همه مردم است و امروزه بیش از هر روز دیگری انقالب اسالمی 

با قدرت بیشتری به سمت اهداف و آرمان ها حرکت می کند و بسیج یک ضرورت برای آن محسوب می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( اصفهان گفت: بسیج امروز چهره پررنگ خدمت رسانی را سرلوحه برنامه ها 
قرار داده است تا در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و... از مردم شهر اصفهان رفع نیاز کند و بیش از هر زمان 

دیگری آماده دفاع از ارزش ها و آرمان های انقالب است.
وی بیان کرد: بسیج امروز با بصیرت و آگاهی تمام با پیروی از رهنمودهای رهبری آماده خنثی کردن هرگونه توطئه های 
داخلی و خارجی است و در واقع از منظر مقام معظم رهبری خداوند بسیج را به قلب امام)ره( الهام کرد تا این شجره طیبه 

در سرتاسر منطقه به بسیج جهانی مستضعفین تبدیل شود.
مقواساز ابراز داشت: بسیج، مجموعه ای است که در همه مساجد، ادارات، مدارس و اقشار پرتوان، خوش ذوق، پرنشاط و 
زنده فعالیت های موثری را به دنبال دارد، در این هفته بیش از 5 هزار برنامه در 1200 رده بسیج در ناحیه امام صادق)ع( 

در حال برگزاری است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( اصفهان در تشریح برنامه های بسیج در این هفته گفت: ازجمله این برنامه ها 
اعزام سرگروه جهادی به مناطق محروم و حاشیه شــهرها به جهت ارائه خدمات تخصصی از قبیل پزشکی، عمرانی، 
آموزشی، اقتصادی، کارآفرینی و فرهنگی در سطح شهرستان اصفهان است که توسط 20 هزار نفر از جهادگران بسیجی 

انجام می شود.
وی یادآور شد: برپایی جشن ازدواج آسان برای بیش از 60 زوج بسیجی با هدف ارتقای فرهنگ ازدواج آسان در سطح 
شهر اصفهان، اجرای طرح پیوند آسمانی، جمع آوری جهیزیه برای خانواده های نیازمند بیش از 200 زوج شهر اصفهان، 
ارائه خدمات پایش سالمت دندانپزشکی، ویزیت تخصصی و عمومی برای 4 هزار نفر از آحاد مردم در شهر اصفهان  هم 
از اقدامات دیگر بسیج ناحیه امام صادق )ع( است که بخشــی از اعزام پزشکان هفته گذشته در منطقه زینبیه و حصه 
صورت گرفت. مقواساز عنوان کرد: تعمیر و بازسازی بیش از 100 منزل مسکونی محرومان و نیازمندان توسط یک هزار 
جهادگربسیجی، اجرای طرح همگام با کشاورز در مناطق روستایی شهرستان اصفهان توسط مهندسان بسیجی کشاورز 
برای باال بردن بهره وری در حوزه کشاورزی، بازدید از هزار خانواده شهید و ایثارگر توسط 10 هزار بسیجی در اصفهان و  

افتتاح 4 پروژه کارآفرینی به جهت اشتغال زایی انجام می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( اصفهان تاکید کرد: اردوی یک روزه 11 هزار نفره دانش آموزان در خانه 
مشروطه، آغاز پویش مطالعاتی کتاب با توزیع بیش از 10 هزار جلد کتاب »سالم بر ابراهیم«، اجرای بیش از 200 برنامه 
جذاب، پرنشاط و پرتحرک ویژه دختران با هدف ارتقای خودآگاهی و مهارت های زندگی توسط بسیج خواهران در سطح 

پایگاه های بسیج خواهران و مدارس نیز از جمله اقدامات ناحیه امام صادق )ع( است.
وی اذعان داشت: کارگاه های خانواده مقاوم به منظور تقویت اقتصاد خانواده برای مادران بسیجی، برگزاری بیش از 2 هزار 
نشست مادرانه با هدف ارتقای آگاهی مادران نحوه ارتباط گیری با فرزندان با حضور بیش از 60 هزار نفر از مادران شهر 
اصفهان، برنامه های مشاوره فردی و گروهی با موضوع سبک زندگی، رفتار خانواده و مشکالت تحصیلی ساالنه در ناحیه 
امام صادق )ع( صورت گرفته است.  مقواساز، با اشاره به هفته بسیج مطرح کرد: سر زدن و گروه های بسیج به بیمارستان ها 
و عیادت از بیماران و تعدادی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در هفته بسیج برگزار می شود و نزدیک به 100 مسابقه ورزشی در 
سطح رده ها هم در هفته بسیج برپا خواهد شد؛ اگر مردم بافرهنگ بسیجی آشنا شوند زندگی پرنشاطی خواهند داشت.

حسنعلی رحیمی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی »گیاه 
پزشکی« سالمت گیاهان زراعی، باغی و جنگلی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت : مدیریت حفظ نباتات ، با شبکه های مراقبت از سازمان 
های واکنش سریع با مدیریت پایش به شمار می رود . علت این امر ، 
امکان طغیان ناگهانی آفات بومی و یا ورود غیر منتظره آفات قرنطینه 
خارجی از سایر کشورها و یا انتشار آفات قرنطینه داخلی در مناطق 
جدید در داخل کشور است و لزوم آماده باش همیشگی این سازمان 
برای رویارویی به موقع واکنش سریع در برابر عوامل زیان بار در بخش 

کشاورزی است .
مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی اصفهان ، با اشاره به  دستاوردهای 
مهم این مرکز در بخش حفظ نباتات تصریح کرد  : در بخش قرنطینه 
نباتی ،توانسته ایم 10 آفت مهم در 1۳680هکتار و 4 بیماری مهم 
 در ســطح 12018 هکتار را ردیابی کنیم؛ همچنین کنترل آفات 
قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای در سطح 7275۳ و ردیابی آفت 
در 787 ایستگاه بوده  که اگر این آفت به همه میوه ها ورود پیدا کند، 
می تواند یک میلیون و 250 هزار میوه را آلوده و به تمام میوه های 
یک استان مانند زردآلو، گیالس در اول فصل تا بِه و گالبی در آخر 

فصل خسارات جبران ناپذیری را وارد کند.
وی اضافه کرد: این مگس در تمام مناطق از سرد تا گرم فعالیت دارد 
و 6 ماه است در استان ما فعال شــده به نوعی که هشت شهرستان 
را آلوده ساخته است که در سه شهرســتان یاد شده جدی تر بود. 
مشکل عمده استان ما این اســت که باغات آن آجیلی است، بدین 
معنا که همیشه برای این مگس غذا فراهم است، از سویی میوه های 
 ترانزیتی از اصفهان عبور می کنند که خود خطری مهم محســوب 

می شود.
رحیمی همچنین کنترل آفت آتشک درختان میوه دانه دار را یکی 
دیگر از موفقیت ها دانست که در سطح 12500 و توسط ۳5 شبکه 
مراقبت انجام  شــده و این آفت را در شهرستان های آلوده از جمله 
کاشان ، نطنز، شاهین شهر ، گلپایگان ، خوانسار و باغ سرخ شهرضا 

شناسایی و9۳4 هکتار کنترل شده است .
رحیمی با تاکید بر اینکه آتشــک در درختان دانه دار مانند سیب، 
 گالبی و بِه خســارت شــدید وارد می کند و درخت کامل از میان

 می رود، گفت: عامل آتشــک، نوعی باکتری اســت که از گل ها به 

درختان ســرایت می کند. وی ادامه داد: این بیماری که به وسیله 
حشرات گرده افشان مانند زنبور عسل پخش می شود در چند سال 
اخیر به دلیل افزایش بارندگی های بهاره طغیان کرده ؛ اما بیماری 

قابل کنترلی است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با توضیح این 
مطلب که تاکنون یک میلیارد تومان برای کنترل و جلوگیری از انتشار  
این بیماری هزینه شده اســت، ابراز داشت: بیماری از راه نهال های 
آلوده نیز ســرایت می کند که باید این نهال ها بــرای دفع بیماری 
سوزانده شود، همچنین طی چند سال اخیر چندین آفت قرنطینه 
ای داشتیم از جمله روی سیب زمینی های کشت بافت وارداتی که 

شناسایی و منهدم شدند.
رحیمی  تاکید کرد که  کشاورزان نهال های خود را از مکان های معتبر 
تهیه کنند و هر نوع اندام گیاهی تکثیر شونده در استان و کشور باید از 

واحد قرنطینه ما گواهی سالمت داشته باشد تا مشکلی ایجاد نشود.
مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 10 
واحد قرنطینه نباتی، کنترل آفات عمومی همگانی، کنترل بیولوژیک 
آفات، امور سم پاشــی، نظارت بــر واحدهای گیاه پزشــکی مانند 
فروشندگان ســموم و کلینیک های گیاه پزشکی، کنترل بیماری 
های گیاهی، واحد پیش آگاهی، کنترل علف های هرز و آفات زراعی 
در  مدیریت حفظ نباتات مشغول فعالیت هستند، اضافه کرد: واحد 
قرنطینه دو بخش دارد که یکی کنترل آفات و بیماری هایی است که 
در استان ما وجود ندارد و دیگری کنترل صدور و ورود کاالهای خام 

بخش کشاورزی است.
رحیمی در بخش دیگری از صحبت های خوب با اشاره به اینکه در 
بخش کنترل آفات عمومی همگانی  توانسته ایم دیده بانی ملخ های 

بومی استان را به سطح 1000 هکتار برسانیم، اظهار داشت : مبارزه 
با انواع جوندگان در سطح 8۳7۳ هکتار ، کنترل سن غالت )گندم و 
جو( در 60164 هکتار که این اعمال با حضور 1۳4 کارشناس و کمک 
کارشناس دولتی ، 27 کارشناس بخش خصوصی که مجموعه 164 
نفر هستند در قالب تعداد 47 شبکه مراقبت ، متشکل از 24 شبکه 
دولتی و 2۳ شبکه خصوصی و کشــاورزان از اسفند 96 در مناطق 
گرمسیر تا نیمه تیرماه 97 در مناطق سردسیر استان با موفقیت انجام 
گرفته است. وی با اشاره به اینکه واحد کنترل بیولوژیک و مدیریت 
تلفیقی آفات در محصوالت گلخانه ای مانند گوجه فرهنگی و انار  در 
سطح 550 هکتار وارد عمل شد که بدون استفاده از سموم شیمیایی 
این عملیات انجام می شود، ابراز داشت: ســاماندهی فروشندگان 

سموم را در برنامه قرار دادیم.
رحیمی در خصوص آفــت کش ها گفت : ســاالنه درصد زیادی از 
محصوالت کشــاورزی در اثر آفات و بیماری هــا از بین می رود و 
ما ناگزیر به اســتفاده از آفت کش ها هســتیم . آفت کش ها اثرات 
گوناگونی روی انســان و محیط دارند و همانگونه که می توانند به 
تولید کمک کنند در صورت عدم رعایــت اصول مصرف باعث بروز 
 خسارت به انسان و محیط می شــوند که استفاده منطقی از سموم
 می تواند اثرات ســوء مصرف آن ها را کاهش دهد. پس برای اینکه 
بتوانیم از سموم به نحو مطلوب اســتفاده کنیم بایستی از کیفیت 
ساخت ، تهیه و توزیع آن مطمئن باشیم و کشاورزان می بایست برای 
تهیه سموم دفع آفات نباتی به کلینیک های گیاه پزشکی مراجعه و 
با دریافت نسخه گیاه پزشکی به  پیش فروشندگان مجاز سموم رفته 
و از آن ها سموم خود را تهیه کنند در غیر این صورت عواقب جبران 

ناپذیری متوجه کشاورز خواهد بود .
 وی ادامه داد: در کشــور  ما حدود 51 کارخانه تولیدی و 61 واحد 
واردکننده ســم داریم که دو واحد تولید کننده در استان ما فعال 
هستند که این خود باعث هزینه کمتر، کنترل آفت ، حفظ سالمت 
کشاورز و مردم ، حفظ سالمت محیط زیست ، پایداری تولید  و حفظ 

سالمت محصول کشاورزی خواهد شد. 
مدیرحفظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان اصفهــان تعداد کل 
فروشندگان ســموم در اســتان را 547 وتعداد کلینیک های گیاه 
پزشــکی فعال را 60واحد اعالم کرد و افزود : شناسایی 155 واحد 
سموم نباتی غیر مجار را  توسط 24 گروه نظارتی در سطح استان و 

طی 1200 بازدید و شناسایی می کنیم .

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:
کنترل بیماری آتشک و مگس میوه با اعتباری بالغ بر2میلیارد و پانصد میلیون تومان در سطح باغات استان اصفهان

حدیث زاهدی

فرمانده بسیج امام صادق )ع( اصفهان مطرح کرد:
بسیج شدن »بسیج« برای حل مشکالت مردم
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  امام حسن علیه السالم:
   چنان با مردم مصاحبت داشته باش كه خود 

دوست دارى به همان گونه با تو مصاحبت كنند.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

وبگردی

زمانی برای متفاوت شدن عروس، لباســی با رنگ قرمز یا سبز با 
توجه به ویژگی های قومی هر منطقه دوخته می شد تا اینکه پای 
خارجی ها به ایران باز و این لباس دستخوش تغییراتی شد. هنوز 
هم پوشاک ســنتی برای نمایش مراسم عروســی اقوام مختلف 
نقش مهمی ایفا می کنند. در حال حاضر در معدود نقاط کشور، 
از لباس های رنگی به شیوه گذشته برای مراسم عروسی در اقوام 
ایران استفاده می شود و می توان این نمونه ها را در اقوام ترکمن، 
قشقایی، بلوچ و مردم جنوب کشور دید.بیشتر زنان ترکمن هنوز 
هم از لباس هایی بــه رنگ قرمز و ســوزن دوزی های خاص این 
منطقه استفاده می کنند. زیورآالت ورشو که در زمان گذشته از 
جنس طال و نقره ساخته می شد، همچنان نقش مهمی در پوشش 
عروس های این منطقه ایفا می کند. زنان قشقایی نیز از دامن های 
پرتور و سربند هایی با رنگ های شــاد و براق استفاده می کنند. 
پوشــاک این منطقه عموما با پارچه های دستباف و دوخت های 
سنتی آماده می شد.لباس عروس همسر دکتر حسابی که در خانه 
موزه در معرض عموم قرار گرفته، بیانگر ســادگی این پوشش در 
مراسم عروسی این چهره مشهور کشورمان است .در حال حاضر 
فرهنگ استفاده از لباس های ســاده با رنگ های شاد در مراسم 
عروسی دستخوش تغییرات شده است. در حال حاضر عروس های 
ایرانی ترجیح می دهند از الگو هــای خارجی به ویژه عروس های 
خاندان سلطنتی انگلیس با تغییراتی به سبک خودشان که بیشتر 
می پسندند، استفاده کنند به همین دلیل عموما لباس های باز به 
رنگ سفید و شیری با دنباله های بلند یا پف زیاد سفارش می دهند، 
لباس هایی که در عین هزینه بر بودن فاقد اصالت هستند.فاطمه 
بهرامی، پژوهشگر پوشاک اقوام  نیز درباره تغییر لباس عروس در 
ایران، می گوید:» لباس عروس در رسم کلی اقوام به همان شکلی 
که دیگران آن را می پوشیدند بوده است، اما با این تفاوت که لباس 
نو می دوختند و از رنگ های شاد و تابناک تر بهره می بردند و از رنگ 
سفید برای لباس عروس به ندرت استفاده می کردند، برای مثال 
اقوام ترک از رنگ قرمز بیشتر استفاده می کردند و بعد ها رنگ ها 

دستخوش تغییر شد«.

لباس عروس از کی سفید شد؟

عکس روز

دوخط کتاب

هر یــک از ما کشــتی هایی 
تنها در دریایی تیره و تاریم. 
نــور کشــتی های دیگــر را 
یی  کشــتی ها ، می بینیم
کــه بــه آن هــا دسترســی 
نداریــم ولی حضورشــان و 
شــرایط مشــابهی که با ما 
دارنــد، آرامش زیــادی به ما 

می بخشد. 

»روان درمانی 
اگزیستانسیال«
اروین د یالوم

وحشــت تنهایــی ات 
را با دیگران تقســیم 

کن

از  بخشــی  »تنهایــی« 
هســتی اســت، باید با آن رو 
در رو شــویم و راهی برای 
هضــم آن بیابیم...ارتبــاط 
با دیگــران مهم ترین منبع 
در دسترس ما برای کاستن 
از وحشــت تنهایی است...

یکی از موارد مهمی که باید  در برگزاری مراسم عروسی در آن دقت به خرج 
داد، کارت دعوت به عروسی برای اقوام و آشنایان است. با توجه به فهرست 
میهمانان که از قبل تدارک دیده اید بایــد کارت های دعوت را با توجه به 
سلیقه صاحب مجلس آماده کنید؛ اما این بحث زمانی جالب می شود که 
عروس و داماد با توجه به ایده ای منحصر به فرد به طراحی آن می پردازند. 
زوج هنرمنــد ایرانی از حرفه متفاوت خود کمــک گرفتند و کارتی به یاد 
ماندنی برای میهمانان به وجود آوردند.شایان به ذکر است که شغل عروس 

و داماد به ترتیب نقاش و مستند ساز است.

متفاوت ترین کارت دعوت به عروسی زوج ایرانی

در نزدیکی شهر »صویره« مراکش دوازده بز روی یک درخت آرگان پیدا شدند.
براساس گزارش »سی جی تی ان«، این یک صحنه معمول در حومه شهر است 
زیرا در امتداد جاده مقدار زیادی درخت آرگان وجود دارد.درخت آرگان دارای 
گل های کوچک مایل به زرد و میوه های نســبتا کوچکی است. روغن آرگان 
نیز از دانه این میوه به دســت می آید و بسیار ارزشمند است.از آنجایی که بزها 
عالقه زیادی به میوه آرگان دارند به سراغ این درخت ها آمده و میوه های آن را 
می خورند؛ اما نمی توانند دانه آن را هضم کنند و گاهی اوقات برخی افراد این 

دانه ها را از ضایعات بزها جمع آوری کرده و روغن آن را استخراج می  کنند!

استخراج روغن آرگان از ضایعات بزها!

نمایشــگرهای انعکاســی مانند آنچه که در کتابخوان های الکترونیکی مورد 
استفاده قرار می گیرد، انرژی بسیار کمی را مصرف می کنند؛ اما سرعت یا وضوح 
 OLED یا LCD تصویر موردنیاز برای پشتیبانی از فناوری های استاندارد مانند
را ندارند. محققان با استفاده از گرافین نوعی نمایشگر انعکاسی ساختند که در 
مقایسه با نمونه های موجود در بازار، نرخ فریم سریع تر و وضوح تصویر باالتری 
دارد. گرافین از صفحاتی به ضخامت یک اتم کربن با آرایش النه زنبوری ساخته 

می شود. این ماده بسیار محکم، انعطاف پذیر، سبک و تقریبا شفاف است.

تولید نمایشگرهای کم  مصرف با استفاده از گرافین

عصارخانه شاهی 
در شهر اصفهان

شــاهی  عصارخانــه 
یک مــکان تاریخی در 
شــهر اصفهان اســت 
که همزمــان با احداث 
بازار قیصریه و مدرسه 
مالعبدا...به دستورشاه 
عباس اول ساخته شد. 
مساحت آن اکنون ۳۸۰ 
متر و در یــک طبقه با 
ارتفاع حــدود ۱۱ متر و 
سه فضای گنبدی شکل 
با مقطع کجــاوه ایجاد 

شده است.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان از ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در 
احداث هفت مدرسه شش کالسه در منطقه محروم شهرستان خواف 

استان خراسان رضوی خبر داد.
  در این آیین که با حضور نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس 
شورای اسالمی، امام جمعه، دادستان، سرپرست فرمانداری، ناظران 
و مشاوران مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان رضوی 
و جمعی از اعضای شوراهای اسالمی و مســئوالن محلی روستاهای 
عباس آباد، قلعه نو، بیاس آباد، حسین آباد، بهدادین و شهرهای قاسم آباد 
و نشتیفان برگزار شد، مهندس سید محسن میرمحمدی مدیرعامل 
فوالد سنگان تصریح کرد: توجه به مسئولیت های اجتماعی و توسعه 
منطقه سنگان از برنامه های فوالد مبارکه است و سرمایه گذاری بالغ بر 
۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از ســوی فوالد مبارکه در حوزه صنایع معدنی 
این منطقه مصداق عینی عمل به منویات مقام معظم رهبری و منشأ 

خیروبرکت برای مردم منطقه است.
وی، تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت های ایجادشــده در شــرکت صنایع معدنی فوالد سنگان و 
همچنین ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی در منطقه خواف را از 

برنامه های مدیریت فوالد مبارکه برشمرد.
میرمحمدی با اشاره به نزدیک شــدن زمان بهره برداری از پروژه های 
توسعه منطقه سنگان بر اهمیت اهتمام هرچه بیشتر مدیران استانی 
و شهرستانی به همکاری و رفع تنگناهای زیرساختی صنایع تاکید و 
ابراز امیدواری کرد: به زودی شاهد بهره برداری از یکی از بزرگ ترین 
پروژه های کنستانتره سازی در سطح کشور به ظرفیت ۵ میلیون تن با 

سرمایه گذاری فوالد مبارکه خواهیم بود.
مدیرعامل فوالد ســنگان در بخش پایانی ســخنان خود با اشاره به 
این که در شهرستان خواف که در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد 
قرار دارد، بیش از ۳۰ هزار دانش آموز دچار کمبود امکانات تحصیلی 
هستند، گفت: بنابر برنامه ها و پیش بینی های صورت گرفته مقرر است 

با ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکه، مدارس مذکور 

طی حدود ۱۲ ماه ساخته شود تا دانش آموزان عزیز بتوانند در محیطی 
شایسته تر به تحصیل علم و دانش بپردازند.
 در راستای عمل به فرامین رهبری

امام جمعه شهرستان خواف، حجت االسالم والمسلمین شمسیان در 
جمع مسئوالن اســتانی و شهرستان در مراســم کلنگ زنی مدارس 
گفت: از برکات ارزشــمند نظام مقدس جمهوری اســالمی، حضور و 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه محروم سنگان و ایجاد اشتغال 

در راستای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری است.
 مجتمع صنایع معدنی ســنگان عــالوه بر کارکردهــای فرهنگی-

اجتماعی، موجب توسعه پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان خواف 
و منطقه سنگان شده است

در این مراسم، دکتر محمود نگهبان، نماینده مردم شهرستان خواف و 
رشتخوار در مجلس شورای اسالمی از اهتمام، جدیت و تدابیر ارزشمند 
مدیرعامل فوالد مبارکــه اصفهان در توجه ویژه به مســئولیت های 
اجتماعی و اشــتغال زایی در این منطقه تشکر و قدردانی کرد و گفت: 
مجتمع صنایع معدنی سنگان مبارکه عالوه بر کارکردهای فرهنگی-

اجتماعی، موجب توسعه پایدار و رونق اقتصادی در شهرستان خواف و 
منطقه سنگان شده است که از مدیران و کارکنان این مجموعه تشکر 

و قدردانی می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: با رویکرد مثبت مدیریت ارشــد فوالد مبارکه 
و اهتمام مدیریت فوالد ســنگان و با به بهره برداری رسیدن طرح ها 
و پروژه های توســعه ای فوالد مبارکه، در آینده نزدیک شاهد رشد و 

توسعه فزاینده این منطقه خواهیم بود.
مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی  

در همین خصوص حجت االسالم والمسلمین مروی، دادستان خواف نیز 
تصریح کرد: سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه سنگان، از عوامل 
اصلی توسعه پایدار و اشتغال زایی در این منطقه است؛ به ویژه این که 
اجرای طرح های توسعه اقتصادی و فرهنگی فوالد مبارکه در منطقه 
ســنگان مصداق واقعی 

اقتصاد مقاومتی است.

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه صورت گرفت؛

 کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقه سنگان به زمین زده شد
پس از برگزاری موفقیت آمیز همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت از سوی 
فوالد مبارکه در آبان ماه سال ۱۳94 در دانشگاه اصفهان و دستاوردهای ارزشمند 
آن، در گامی دیگر دومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران از ۲۲ 
تا ۲4 آبان ۱۳9۷ با حمایت و مشارکت فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان 

برگزار شد.
 رییس گروه فنی ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه هدف از برگزاری این کنگره 
را ایجاد فضایی برای ارائه آخرین دســتاوردهای دانــش آب و فاضالب، تجارب 
موجود در صنعت آب و فاضالب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققان، 
مدیران و کارشناسان شــرکت ها، مهندسین مشــاور، پیمانکاران و سازندگان 
تجهیزات آب و فاضالب برای یافتن راه حل های بهینه برای دغدغه ها و کمبودهای 

موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضالب اعالم کرد.
محـــــمدحسن رحیـــمی تصـــــریح کرد: کنــــگره علوم و مهندسی آب 
و فاضالب ایران بر آن اســت تا زمینه ای فراهم آورد که اســتادان، دانشجویان 
و محققان دانشــگاه های کشــور بتوانند بیش ازپیش با کارشناســان و مدیران 

دست اندرکار صنعت کشور نزدیک و همراه 
شــوند و ضمن ارائه آخرین دستاوردها در 
حوزه علم و فناوری، با نیازها و مشــکالت 
این صنعت بیشتر آشنا شوند و بدین ترتیب 
جهت گیــری تحقیقاتی کشــور به صورت 
کاربردی در راستای حل مسائل و مشکالت 
این حوزه شکل گیرد. در این راستا محورها 
و موضوعاتی که در این کنگره مورد بررسی 
قرار گرفــت عبارت اند از: تامیــن، انتقال، 
تصفیــه و توزیع آب؛ جمــع آوری، انتقال، 
بازچرخانی و بازیافت پســاب، بهره گیری 
از آب های نامتعارف، پســاب ها و آب های 

لب شــور، فناوری های نوین در آب و پســاب، ارتقا، مقاوم ســازی و بازســازی 
سامانه های آب و پساب، مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزه های آب و پساب، 
رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی در مدیریت مصرف آب، بومی سازی ضوابط 
طراحی سامانه های آب و پساب، تجارب حاصل از بهره برداری بومی از سامانه های 

آب و پساب و ارزیابی و آسیب شناسی ساختارهای مرتبط با آب و پساب.
در این کنگــره مقاله ای با عنوان »بررســی تامین پایــدار آب صنعتی از طریق 
تصفیه مجدد پساب حاصل از فرآیند تولید فوالد مبارکه اصفهان« توسط آقای 
مهدی هاشمی بنی، کارشناس گروه فنی ناحیه انرژی و سیاالت، کارگاه آموزشی 
تخصصی با عنوان»فرصت ها و چالش های اســتفاده از پساب در صنعت« توسط 
آقای سید امیر طباطباییان، رییس واحد تصفیه پساب و پنل تخصصی با عنوان 
»دستاوردها و چالش های استفاده از آب های نامتعارف« با حضور مهندس عباس 
اکبری محمدی، مدیر ناحیه انرژی و سیاالت فوالد مبارکه، جنبه ها و موضوعاتی از 
قبیل سیاست ها و برنامه های شرکت های آب و فاضالب برای استفاده از پساب های 
تصفیه شده، فرصت ها و چالش های استفاده از پساب های تصفیه شده برای مصارف 
مختلف، چالش ها و فرصت های اســتفاده از آب های بی کیفیت شور و لب شور و 
تصفیه و انتقال آب دریا و تجارب استفاده از پســاب های تصفیه شده در صنعت 

فوالد موردبررسی و واکاوی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار فوالد، در بخش کارگاه آموزشی  این همایش، عباس اکبری 

ضمن اشاره به دستاوردهای فوالد مبارکه در خصوص کاهش چشمگیر مصرف آب 
موردنیاز برای تولید فوالد گفت: استفاده بهینه از منابع آب از ابتدای بهره برداری 
در دستور کار فوالد مبارکه بوده و در اهداف اســتراتژیک و اساسی این شرکت 
لحاظ شــده اســت. فوالد مبارکه برای مدیریت یکپارچه آب در سه بخش کار 
کرده اســت: یکی تامین آب از منابع جدید؛ دیگری بازچرخانی پساب صنعتی 
 و تکمیــل تصفیه خانه داخلــی و در نهایت کاهش مصــرف آب در فرآیندهای 

تولید شرکت.
مدیر ناحیه انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه با بیان این که مجموع سرمایه گذاری 
فوالد مبارکــه برای پروژه های کاهــش مصرف آب در این مــدت بیش از ۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده است، افزود: قسمتی از این پروژه ها و سرمایه گذاری هوشمند 
و قابل توجه، برای انتقال و تصفیه پساب شهرهای اطراف به شرکت فوالد مبارکه 
انجام شده و با تکمیل شبکه جمع آوری داخل شهرها و اتصال مشترکین و رسیدن 
به ظرفیت نهایی طرح، حدود ۳۰ درصد آب موردنیاز شرکت از این طریق تامین 
خواهد شد. اجرای پروژه جمع آوری پساب شــهرهای همجوار شرکت عالوه بر 
اینکه پساب را به آب قابل استفاده در صنعت 
مبدل می کند، شرایط منطقه را نیز از منظر 

بهداشتی و محیط زیستی ارتقا می دهد.
وی افزود: این شــرکت بــا بهره برداری از 
قســمتی از این پروژه ها در سال های اخیر 
توانسته اســت عالوه بر کاهش مصرف آب 
موردنیاز شرکت پایداری تولید را تضمین 
کند؛ به گونه ای کــه در زمینه مصرف آب 
نیز طی سال جاری با کاهش ۳۵ درصدی 
اســتفاده از آب خام، به مصرف ویژه ۲/۷۵ 
مترمکعب به ازای هر تن تولید ورق فوالدی 
رســیده ایم که این مقدار نه تنها در داخل 
کشور، بلکه در سطح جهانی نیز بین شرکت های فوالدسازی بی نظیر است. این 
رکورد با تکمیل فرآیند بازچرخانی به دســت آمده است؛ ضمن این که با تکمیل 

سایر پروژه های در دست اقدام، این مقادیر کاهش بیشتری خواهد داشت.
اکبری خاطرنشــان کرد: امروزه موضوعــات مرتبط با بهــره وری مصرف آب و 
محدودیت های دسترسی به آب تنها در ایران و صنعت فوالد مطرح نیست، بلکه از 
موضوعات جهانی است و قرار گرفتن این موضوعات در کانون توجه، منجر به رشد 
و پیشرفت های چشمگیری در این زمینه شده است و توسعه فناوری های کاهش 
مصرف آب در فرآیندها، توسعه روش ها و فناوری های تصفیه و بازچرخانی آب و 
به کارگیری آب های نامتعارف از آن جمله است. در این راستا فوالد مبارکه نیز با 
استفاده بهینه از آب و کاهش مصرف، ضمن به کارگیری آخرین فناوری روز دنیا 
پروژه های متعددی را تعریف کرده است که برخی از آن ها برای اولین بار در کشور 
 HERO ،مستغرق UF اجرا شده و برای نمونه می توان به استفاده از فناوری های

جهت تصفیه و بازچرخانی پساب اشاره کرد.
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ایــن مطلب کــه در 
ســال های اخیر توســعه دانش و فناوری در ایــن زمینه در داخل کشــور نیز 
شــتاب گرفته اســت، اظهــار امیــدواری کرد بــا حمایــت مراکــز علمی و 
 صنعتی بتوان گره گشــای صنعت کشــور خصوصا در شــرایط حساس فعلی

 بود.

 برگزاری دومین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 با حمایت و مشارکت فوالد مبارکه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

