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 برای هر اصفهانی هنوز یک کتاب 
در کتابخانه ها وجود ندارد

کند و کاوی در میان آمار کتابخانه ها در ایران؛

فوبیایی به نام رانندگی زنان
8

  ساختارهای مردانه جامعه، زنان راننده را هر روز تحقیر می کند؛ 

امیرعلی مرآتی

بحران اقتصادی اوج گرفته اســت و مردم در مقابل این همه گرانی »ِسر« 
شده اند و نمی دانند چه واکنشی باید نشان دهند! اعتراضات بی فایده است 
و تنها سیاست دولت هم ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به کاالهای 

دارای منشأ خارجی است! 
در شرایط کنونی، رســانه ها از اولین و مهم ترین قربانیان هستند. اینگونه 
پیش برود، بعید نیست بسیاری از نشریات قادر به ادامه فعالیت نباشند و به 

آخر سال نکشیده، تعطیل شوند. 
این اتفاق ناخوشایند به چهار دلیل عمده رخ می دهد؛ اول اینکه تبلیغات در 
حکم دماسنج اقتصاد است و رونق تبلیغات یکی از نشانه های رونق اقتصادی 
است. حیات اغلب رســانه های ایران به آگهی وابسته است و اولین قدم  های 
صنایع برای تداوم فعالیت هایشان در این شرایط، حذف هزینه های اضافه از 
جمله تعدیل نیرو و کاهش شدید تبلیغات اســت که نتیجه اش افت شدید 
درآمد رسانه ها از محل آگهی   اعم از میزان جذب آگهی یا وصول هزینه های 
آگهی  است. این اتفاق از نیمه دوم سال گذشــته عیان شد و اکنون شدت 

گرفته و مطبوعات را تحت فشار گذاشته است.
دلیل دیگر تضعیف رســانه ها، تغییر چشمگیر ســبک زندگی مردم است. 
تجربه نشان داده که مردم به مراتب سریع تر از بنگاه های اقتصادی، خود را 
برای شرایط سخت آماده می کنند و اولویت هایشان را در هزینه کرد تغییر 
می دهند. وقتی مردم مجبور باشند گوشت را کیلویی 70 هزارتومان بخرند 
و یک کیلو موز 7000 تومان باشــد، طبیعی است که »روزنامه« در اولویت 
خرید قرار نمی گیرد کما اینکه ســال هاســت از ســبد خرید مردم حذف 
 شده و شاید به زودی از ســبد خرید همان قشــر اندک روزنامه خوان هم 

 حذف شود. 
 دلیل بعدی این اســت که روزنامه ها باید در چارچوب یکســری »باید« و 
»نباید« هــا حرکــت کنند. اخبارشــان سانســور مــی شــود؛ درواقع 
»خودسانســور«ی می کنند چون اگر غیر از این عمل کنند باید به صد جا 

پاسخ بدهند و متهم به التهاب آفرینی می شوند)!( وقتی رسانه نتواند همگام 
با مطالبات مردمی حرکت کنــد، مخاطبان خود و اعتماد آنها را از دســت 

می دهد و ریزش مخاطب با کاهش درآمد همراه است. 
چهارمین دلیل، به وضعیت بازار ارز برمی گردد که وضعیت رسانه های کاغذی 
را بحرانی تر کرده است؛ هرچند با واردات کاغذ با ارز 3800 تومانی می توان 
موقت بازار را مدیریت کرد؛ اما واقعیت آن اســت که سوابق نشان داده، این 
کمک ها در بلندمدت پایدار و موثر نیســت و رســانه ها برای تداوم انتشار با 
بحران کاغذ مواجه خواهند شد و اگر بتوانند از پس هزینه های معمول برآیند، 
توان پرداخت هزینه سرســام آور خرید کاغذ را ندارند. در چنین شرایطی، 
رویکرد اغلب روزنامه و مجالت، افت تیراژ اســت و آنهایی که نتوانند با افت 

تیراژ نیز ادامه دهند، به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت.
درحال حاضر زمزمه هایی درباره کاهش صفحات و یا حتی توقف انتشــار 
برخی ویژه نامه ها و مجالت جنبی روزنامه های اصفهان به گوش می رسد. 
تقریبا تمامی رسانه های اصفهان تعدیل نیرو کرده و یا حقوق خبرنگاران را 

کاهش داده اند. 
این وضعیت نشــان می دهد، تصــور اینکه در ســال 1397 و 1398، تنها 
وب سایت های خبری، روزنامه  ها و مجالت کوچک از صحنه حذف می شود، 
دقیق نیست و این بحران می تواند تبعات بیشتری در پی داشته و مرگ طیف 
گسترده  تری از رسانه ها را نیز در پی داشته باشــد که حتی تصورش را هم 

نمی کنید.
سوال اینجاست که آیا این اتفاق تلخ برای رییس جمهور و مردانش اهمیتی 

دارد؟ مسئوالنی که باید پاسخگو باشند و فعال هیچ راهکاری ندارند. 
برای اســتانداری و یا شــهرداری اصفهان اهمیتی دارد که چــرا روزنامه 
»زاینده رود« و یا فالن روزنامه محلی مدتی است به این ارگان ها نمی رود و 
در سبد اشــتراک رایگان ها آنها قرار نمی گیرد؟ هیچ کس علت این مسئله 
 را از ما نپرسید. ما هم بهتر است سوالی نکنیم، چون معاون وزیر اعتقاد دارد 

»رسانه ها چرت و پرت می نویسند!« 

بحران اقتصاد گریبان رسانه ها را زودتر می گیرد؛

ما »چرت و پرت« نمی نویسیم!
مشکلی در تامین هزینه ساخت 

بندرخشک اصفهان نداریم
3

8

مجبور شدیم قید »مسلمان« 
را بزنیم

10

رییس اتاق تعاون اصفهان:

 تغییر ساعات کاری ادارات 
6 شهرستان اصفهان

درآمد 230 میلیاردی با شکستن تحریم فروش کاتالیست ها
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان مطرح کرد:

3

افزایش 11 درصدی داوطلبان کنکور در اصفهان
رییس ستاد آزمون استان اعالم کرد:

8

10

       دوئل شاگردان  کی روش با یاران رونالدو برسر صعود؛

در انتظار تاریخ سازی تیم ملی
در شرایطی کمتر از 24 ساعت دیگر تا تاریخ سازی ملی پوشان   
ایرانی در بازی های جام جهانی و صعود از مرحله گروهی باقی 
مانده است که تیم ملی ایران در سه دوره قبلی رقابت های جام جهانی این 
فرصت را داشت تا با پیروزی در بازی سوم به دور بعدی راه یابد؛ اما این اتفاق 
هیچ گاه روی نداد تا شاگردان »کارلوس کی روش« در این دوره از بازی ها به 
دنبال طلسم شکنی باشند و با برتری بر یاران »رونالدو« رکورد خاطره انگیزی 

در کارنامه تیم ملی در مسابقات جام جهانی ثبت کنند...

 مدیر کل هواشناسی استان در جمع اصحاب 
رسانه خبر داد:

اصفهان گرفتار بدترین نوع خشکسالی 
شده است 11

صفحه 4
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سارا بهرامی

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش خبرنگار، 
مبنی بر اینکه »مردم این روزها از شما با عنوان 
مرد شماره یک تنظیم بازار کشور خیلی انتظار 
دارند، چه  کارهایی را برای پاســخگویی به این 
انتظارات در دستور کار دارید؟« گفته است: »من 
از رسانه ها انتظار دارم که این قدر چرت وپرت به 

مردم نگویند تا ما حرف هایمان را بزنیم.« 
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغی، 
تمام اختیارات خــود را در کارگروه تنظیــم بازار به 
سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود واگذار 
کرده و جالب اینجاســت که با وجود اوضاع نامساعد 
بازار معاون مربوطه، حاضر به پاسخگویی در خصوص 

اقدامات صورت گرفته نشده است!
او و وزارتخانه ای که چنین مسئولی را به عنوان معاون 
در خود جای داده، چهار ماه است درباره وضعیت نگران 
کننده بازار اقدام خاصی صــورت نداده و آن را به حال 
خود رها کرده اســت و وقتی خبرنگار می پرســد که 
چه اقدامی در این باره انجام د اده اید، پاسخ می دهد: 
» من قصد صحبت در این شرایط را نداشتم!«  جالب 
اینجاست که سینکی در هر دو دولت روحانی یکی از 
گزینه های جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بوده و با امتحانی که مجلس در آزمون رای اعتماد به 
وزرای پیشــنهادی پس داد، باید خدا را شاکر باشیم 
که این شــخص درنهایت به عنوان وزیر پیشــنهادی 

معرفی نشد، وگرنه احتماال 
رای اعتماد می گرفت و خود 
را موظف به پاسخگویی به 
رســانه ها و مردم هم نمی 

دانست. 
به نظر می رسد، پیش از به 
کارگیری چنین مسئوالنی، 
باید نخســت آموزش های 

الزم به آنها در خصوص نحوه ارتباط با مردم و رسانه ها 
به عنوان مطالبه گران و نمایندگان افکار عمومی داده 
شود و آنها بدانند که وقتی در جایگاهی قرار می گیرند، 

الزام جدی برای پاسخگویی 
نســبت بــه اقدامــات و 
عملکردشــان دارند. وقتی 
شرایط بازار به هم ریخته و 
همه چیز را به »حباب« ربط 
می دهند، حداقل می شود 
از لحاظ روانی هم شده مردم 
را آرام کرد. می شود حفظ 
ظاهر کرد و خود را با مردم همراه نشان داد؛ اما برخی 
مسئوالن ما حتی به کالم هم حاضر به همراهی با مردم 
نیستند.  حضرت امام)ره( مردم را »ولی نعمت« معرفی 

می کردند و تاکید داشتند مســئوالن نظام جمهوری 
اسالمی باید خود را »خادم« این ملت بدانند. در چهل 
سالگی انقالب شکوهمندی که خمینی کبیر بنیانگذار 
آن بود، رسیده ایم به جایی که رسانه ها به خاطر مطالبه 
گری درباره گالیه های مردم از گرانی و شرایط نابسامان 
بازار، متهم به »چرت و پرت نویسی« می شوند و یک 
مسئول به خود اجازه می دهد به راحتی بگوید: » مردم 
چه انتظاری دارند؟!«  یک وزیر میکروفون را از دست 
خبرنگار می گیرد و پرتاب می کند، آن یکی در جواب 
فرماندار درباره گالیه های مردمی به او می گوید »بی 
شــعور« و معاون وزیر هم حتی ابتدایی ترین اصول و 
آداب در برخورد با رســانه ها را نمی داند و »ادب« را 
رعایت نمی کند و هرچه مــی خواهد می گوید. دولت 
در چنین شرایطی بازار را به امان خدا رها کرده است. از 
رییس جمهور و آن نطق های غرا و سخنرانی های پرشور 
خبری نیست.) دیروز پس از مدتی ایشان را در »توچال« 
دیدیم. به کوهنوردی رفته بودند و لبخند به لب داشتند. 
انتشار تصاویر رییس جمهور  در توچال، حتی حامیانش 
را هم شــوکه کرد! (  از »معاون رییس جمهور« که در 
مناظرات انتخاباتی لقب ســتاره گرفته بود و با شور و 
هیجان به مخالفان حمله می کرد و وعده حل مشکالت 
را می داد و همه چیز را به گردن دولت قبل می انداخت 
هم خبری نیست. حتی از سخنگویی که همیشه لبخند 
می زد هم این روزها خبری نیست. آقای سخنگو وقتی 
پای پسرش به میان آمد، رخ عیان کرد و پاسخگو شد اما 
درباره غم آب و نان این روزهای مردم حرفی نمی زند 

درست مثل بقیه !

طالبان پاکستان،  رهبر جدید 
انتخاب کرد

گروه طالبان پاکســتان با تایید کشته شدن رهبر 
پیشــین این گروه اعالم کرده کــه رهبر جدیدی 

انتخاب کرده است.
در اعالمیه ای  که محمد خراسانی، سخنگوی طالبان 
پاکســتان به رسانه ها فرســتاده، آمده که شورای 
رهبری این گروه »مفتی نور ولی محســود« را به 
عنوان رهبر جدید این گروه تعیین کرده است. این 
نخستین بار است که طالبان پاکستان تایید می کند 
که موالنا فضل ا...، رهبر پیشین این گروه کشته شده 
است.هفته پیش مقامات افغانســتان و پاکستان 
اعالم کردند کــه موالنا فضــل ا...در حمالت یک 
هواپیمای بدون سرنشین )پهپاد( آمریکا در والیت 
کنر افغانستان هم مرز با پاکستان کشته شده است.

 واکنش  یمن
  به  سکوت  سازمان  ملل  

سخنگوی دولت نجات ملی یمن، سکوت سازمان 
ملل و نهادهای وابســته به آن را در قبال جنایات 
ائتالف ســعودی-آمریکایی به ویژه اقدام امارات و 
آمریکا در ایجاد زندان های مخفی در استان های 
جنوبی یمن و تعرض به زندانیان و شکنجه آنان را 

محکوم کرد.
عبدالسالم جابر گفت که چشم پوشی و فرار سازمان 
ملل از مســئولیت های خود در محکــوم کردن 
جنایات وحشــیانه علیه افراد بازداشــت شده در 
زندان های مخفی امارات، این ســازمان را در زمره 
شریک ائتالف متجاوز سعودی- آمریکایی قرارداده 
است. وی یادآورشد که اگر ســکوت سازمان ملل 
و ســازمان های وابســته به آن نبود، این جنایات 
ننگین ادامه پیدا نمی کرد. سخنگوی دولت نجات 
ملی یمن همچنیــن ادعاهای برخــی نهادهای 
سازمان ملل و دیگر سازمان ها را که با هدف توجیه 
حمالت متجاوزان به استان الحدیده و تالش برای 
محاصره ملت یمن صورت می گیرد، محکوم کرد 
و گفت: ادعای ســازمان عفو بین الملــل در باره 
کارشکنی دولت نجات ملی در ارتباط با کمک های 

بشردوستانه، صحت ندارد.

راننده فلسطینی، ۳ نظامی 
صهیونیست را زیر گرفت

۳ نظامی صهیونیست در اثر زیر گرفته شدن با یک 
خودرو زخمی شــدند که حال یکی از آنها وخیم 
گزارش شده است. رسانه های صهیونیستی اعالم 
کردند که یک خودروی فلسطینی با سرعت باال در 
این جاده در حال حرکت بود و تعدادی از نظامیان 
صهیونیست را در نزدیکی شهرک »بیتار عیلیت« 
واقع در غرب بیت لحم زیر گرفت که باعث زخمی 

شدن ۳ نفر از آنها شد.

آغاز اجرای لغو ممنوعیت 
رانندگی زنان در عربستان

بامداد یکشنبه ممنوعیت رانندگی زنان عربستانی 
رسما لغو شــد و به پایان رســید. گفتنی است که 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی 
مهرماه گذشــته در حکمی ممنوعیــت رانندگی 
زنان ســعودی را لغو کرده بود؛ اما به دلیل فضای 
بســته ای که رژیم ســعودی بر جامعه عربستان 
تحمیل کرده است اجرایی شدن این حکم حدود 

۹ ماه طول کشید.

بازجویی از پسر فرماندار 
آمریکایی به دلیل آزار جنسی

طبق گزارشــات منتشــر شــده پســر فرماندار 
ماساچوست به آزار جنسی یک زن در پرواز»جت 
 بلو« در چهارشــنبه گذشــته متهم شــده است.

ای بی سی نیوز در پوشش این خبر گزارش داد که 
این اتفاق در پرواز ۱۳۵۴ از واشــنگتن به بوستون 
رخ داده که در جریان آن اندرو ای. جی بیکر، پسر 
فرماندار ماساچوست از طرف یک زن به آزار جنسی 

متهم شد.

علی برکت ا...  دردسرهای لغو دستور دولت 
احمدی نژاد برای شرکت 

دولتی
در حالی که دولت دهم با صدور مصوبه ای در 
اردیبهشت ماه ســال ۹0، یکی از شرکت های 
مهم دولتی را منحل و تصمیماتی را در خصوص 
اموال و نیروی انســانی آن گرفت، این مصوبه 
در دولت اول حجت االسالم روحانی، لغو و به 
تعدادی از اعضای کابینه دستور داده شد برای 
آغاز مجدد فعالیت این شرکت اقدام کنند؛ اما 
گزارش جدید یک عضو کابینه به مســئوالن 
اجرایی نشــان می دهد به رغم این دستور، به 
علت واگذاری مرکز اصلی آن شرکت به یک نهاد 
دولتی دیگر، مجموعه مذکور فاقد ساختمان 

مناسب برای ادامه فعالیت های خود است.

زیباکالم: 
 کنترل قیمت سکه

 به ضرب چاقو نمی شود
صادق زیبا کالم، فعال سیاسی در انتقاد از گرانی 
سکه که در این روزها رکورد می زند، در توئیتر 
خود نوشت: »اجرای عدالت به ضرب چاقو! دولت 
به منظور جمع آوری نقدینگی اقدام به فروش 
سکه کرد و به گفته آقای نوبخت ۷ میلیون سکه 
عرضه شــد. طبیعی بود که ثروتمندان تا آنجا 
که توانستند خریدند، چون می دانستند ترقی 
می کند؛ اما حاال مورد غضب و تهدید قرار گرفته 
اند، اگر کار آنها غیراخالقی یا غیرقانونی بوده، 

چرا دولت سکه فروخته است؟«

یک استاد حوزه:
 باید با ملت آمریکا 
وارد مذاکره شویم!

محسن غرویان، اســتاد حوزه گفت: باید ملت 
آمریــکا را از دولــت آمریکا جدا دانســت. در 
صورت مذاکره با آمریکا بایــد اعالم کنیم که 
با مردم آمریکا و افکار عمومی در آمریکا مذاکره 
می کنیم. با آنهایی مذاکره می کنیم که نماینده 
اصلی ملت آمریکا و قلب های آنها هستند. ملت 
ایران با ملت آمریکا عنادی ندارند. باید بتوانیم 
با اندیشــمندان و احزاب و همچنین مخالفان 
سیاســت های ترامــپ و آنهایی کــه مخالف 
بدعهدی ها و خروج ترامپ از برجام هســتند 
و حیثیت آمریکا را با توجه به این بدعهدی ها 
در خطر می دانند صحبــت کنیم تا همین امر 
فشارها را نسبت به سیاســت های غلط دولت 

آمریکا افزایش دهد.

پزشکیان:
بانک مرکزی اختیار کنترل 
موسسات مالی غیرمجاز را 

نداشت
مسعود پزشکیان با اشــاره به اظهارات احمد 
توکلی در خصوص مباشرت بعضی مسئوالن 
در جرم موسســات مالــی، گفــت: این گونه 
حرف زدن ها خوب نیســت. آنچه مشــخص 
اســت این اســت که ما قوانینی را نوشــتیم 
 کــه آن قوانین چنیــن اوضاعــی را به وجود 

آورده است.
 نایب رییس مجلس ادامــه داد: مجلس اجازه 
داده که موسســات و تعاونی ها برای خودشان 
صندوق تاســیس کنند؛ همچنین اجازه داده 
وزارت کشاورزی تعاونی کشاورزی و موسسه 
بزند و بانک ها هم یــک مجوزهایی دادند و در 
نهایت چون مسئول مشخصی برای همه اینها 
نبود پول کشور مســئول واحدی پیدا نکرده 
است. پزشــکیان گفت: بانک مرکزی باید این 
قدرت را داشت که نظارت و برخورد کند و باید 
می توانست موسسات مالی و اعتباری را کنترل 
کند؛ اما قوانین، این اختیار کامل را در اختیار 
بانک مرکزی نگذاشته است و آن موقع هم که 
گذاشت قدرت اجرایی کافی را که بتواند این کار 
را انجام دهد، نداشت. سازمان ها و ارگان ها باید 
در این راستا با بانک مرکزی همکاری می کردند 

که این اتفاق هم نیفتاد.

حسینعلی حاجی دلیگانی
نماینده مجلس:

دبیر هیئت رییسه مجلس با اشاره به برخی مباحث 
مطرح شده درباره خروج الیحه FATF از دستور کار 
مجلس با توجه به مالحظات و سخنان رهبری گفت:  
اعالم خارج شدن این الیحه از دستور کار مجلس نظر 
شخصی افراد بوده و نظر هیئت رییسه مجلس نیست.
وی تصریح کرد: تا االن که مــن در جریان قرار دارم 
هیئت رییسه مجلس هیچ تصمیم قطعی در خصوص 

این موضوع نگرفته است.
محمد علی وکیلی افزود: برداشت ما از سخنان رهبری 
هم مخالفت مطلق نبوده بلکه برداشت ما این بود که 
ایشان معتقد هستند که FATF نکات مثبتی دارد و 
باید براساس مالحظات کشور مجلس قانون گذاری 
کند و برداشــت قطعا این نبوده که ایشان خواستار 
خروج این الیحه از دســتور کار مجلس هستند.این 
عضو هیئت رییسه با اعالم این خبر که رییس مجلس 
برای کسب نظر دقیق رهبری به همراه رییس جمهور با 
ایشان جلسه ای خواهند داشت، افزود: ما نباید بهانه ای 
به دست دشمنان بدهیم تا ایران را وارد لیست سیاه 

گروه اقدام مالی کنند. 

دیدار الریجانی و روحانی با 
FATF رهبری درباره الیحه

دبیر هیئت رییسه مجلس خبرداد:

کافه سیاست

عکس  روز 

آنگال مرکل صدراعظم آلمان در 
یک مهدکودک در بیروت لبنان

هیچ کس دوست و دشمن دائمی نیست!

پیشنهاد سردبیر:

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از تعطیلی تابســتانی دو هفتــه ای مجلس 
خواستار بررسی مســائل اقتصادی کشور و 
گرانی ها در مجلس شــد. حسینعلی حاجی 
دلیگانی در جلســه علنی صبح دیروز طی  
تذکری اظهار کرد: ما دو هفته تعطیلی ایام 
تابســتان را در مجلس داریم، این در حالی 
است که شــرایط خاص اقتصادی بر کشور 
حاکم است و ما زمانی که دو سه روز به حوزه 
انتخابیه می رویم جوابی برای مردم نداریم. 
فردی ۳۸ هزار سکه می خرد و معلوم نیست 
بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی به کجا 
می روند و یــا اینکه قیمت یــک تن پارچه 

یکباره ۷ میلیون تومان افزایش می یابد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: طرح اســتیضاح 
وزیر اقتصــاد و تحقیق و تفحــص از بانک 

مرکزی را در دستور کار داریم. 

 به جای تعطیلی
 گرانی را بررسی کنید

محمدرضا عارف
رییس فراکسیون امید مجلس:

دیپلمات ارشد سابق ایران گفت: عربستان و اسرائیل 
هیچ کدام ظرفیت حمله نظامی به ایــران را ندارند و 
چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت مگر اینکه از ورود 
ارتش آمریکا مطمئن شوند. استراتژی فعلی ترامپ 
هم ورود به تقابل نظامی با ایران نیست. ترامپ دنبال 
افزایش فشار به ایران است تا ایران دعوت او به مذاکره 
مستقیم را بپذیرد. منتهی فعال ۳فاکتور ترامپ، شرایط 

منطقه و آینده برجام، قابل پیش بینی نیستند.
سید حســین موســویان افزود: از نظر من مذاکره با 
آمریکا در شــرایط فعلی به چنــد دلیل به مصلحت 
نیست؛ اوال طبق قانون اساسی، مذاکره و هرنوع توافق 
با آمریکا از اختیارات رهبری نظام است؛ لذا تا زمانی که 
معظم له موافق نیســتند، دامن زدن به این موضوع 
درداخل مضر اســت. ثانیا ما در داخــل راجع به این 
موضوع اجماع نداریم. تا زمانــی که مذاکره با آمریکا 
موجب شکاف و اختالف داخلی باشد، این مذاکرات، 
مضر است، به نتیجه نمی رسد و اگر به نتیجه هم برسد، 
پایدار نخواهد ماند و در نهایت هم هر مذاکره کننده ای 

متهم به خیانت خواهد شد. 

 مذاکره با آمریکا 
فعال به مصلحت نیست

دیپلمات ارشد سابق ایران: 

رییس فراکســیون امید مجلس بــا انتقاد 
از کســانی که خود را ســخنگوی بزرگان 
اصالحات معرفــی می کنند، هشــدار داد 
که جریــان اصالحات باید مراقب باشــد از 
درون ضربــه نخورد؛ چرا کــه در مواقعی از 
درون جریان اصالحات صداهایی شــنیده 
می شــود که جز ایجاد چالــش و هزینه در 
 درون خانواده اصالحات، دســتاورد دیگری 

ندارد.
محمدرضــا عــارف یــادآور شــد: جریان 
اصالحات در دهه اخیــر ظرفیت خود را به 
خوبی نشان داد و نقشه برخی جریانات که 
می خواستند القاء کنند جریان اصالح طلب 
به دنبال رو دررویی با نظام است را نقش بر 

آب کرد . 
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف گفتمــان 

اصالحات صرفا حضور در قدرت نیست .

گفتمان اصالحات، صرفا 
حضور در قدرت نیست

پیشخوان

بین الملل

برخی کارشناســان معتقدند که اختالفات ایران و اســرائیل بر 
سر ســوریه به بن بست رســیده اســت. مایلن دوبلت، تحلیلگر 
ژئوپولیتیک اسرائیلی به خبرگزاری اســپوتنیک هشدار داد که 
این وضعیت ممکن است منجر به درگیری مستقیم بین بازیکنان 
قدرتمند منطقه و خارج از آن شــود. این تحلیلگــر اعتقاد دارد 
احتمال درگیری مســلحانه ایران و اسرائیل بسیار باالست. او در 

ادامه درباره حمالت پراکنده تل آویو به ســوریه توضیح می دهد 
و اینکه یکی از مهم ترین نگرانی های اســرائیل حمایت تهران از 
حزب ا... و حماس اســت؛ گروه هایی که از نظر اسرائیل و برخی 
کشــورهای دیگر به عنوان تروریست شناخته شــده اند. به گفته 
دوبلت؛ ایران می تواند از چندین جهت در ســوریه، عراق و یمن 
موردحمله قرار بگیــرد. تهران می خواهد بــا تقویت روابطش با 

رهبری عراق از این موضوع جلوگیری کند.
دوبلت ادعا کــرده کــه در روز انتخابات پارلمانی عراق، ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، سردار قاسم سلیمانی را به بغداد فرستاد 

که حضور او با هدف تقویت روابط با رهبر این کشور بود.
این تحلیلگر اسرائیلی خاطرنشــان کرد که تهران به هیچ وجه 

حاضر به عقب نشینی برابر فشارهای آمریکا نیست. 

ادعای یک تحلیلگر ژئوپلیتیک اسرائیلی:
احتمال درگیری مسلحانه ایران با اسرائیل وجود دارد

  وزیر و معاون بی اعصاب هستند، رییس جمهور و معاون کم پیدا    

پاسکاری گرانی بین دولت 
و دکان دارها

امضای 20 میلیاردی

لرزه بر اندام آقازاده ها

واردات 1400 قلــم کاال 
ممنوع

رسانه ها به خاطر مطالبه گری 
درباره گالیه های مردم از گرانی 
و شرایط نابسامان بازار، متهم به 
»چرت و پرت نویسی« می شوند

طعنه سنگین زنگنه به پوتین؛
هیچ کس دوست و دشمن دائمی نیست!

جلســه اوپک که تمام شــد زنگنه، وزیر نفت ایران، در جمع خبرنگاران حاضر شــد تا جواب بســیاری از 
پرســش ها را بدهد. همکاری نکردن ایران و روســیه در به توافق رســیدن اوپک و غیراوپک منجر شده بود 
زنگنه که به عنوان عضو ناظر جلســه بــود، پیش از برگزاری نشســت صدو هفتادوچهارم ســازمان را ترک 
کند. او در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به موضع گیری های اخیر روســیه درباره افزایش عرضه 
نفت، درباره این کشور چه احساسی دارید، گفت: »چرا دلخور باشــیم؟ باید واقعیت ها را درک کنیم. نباید 
توقع زیادی از کســی داشــته باشــیم. جمله معروف چرچیل را از یاد نبرید که وقتی از او پرسیدند چطور 
با روسیه که دشــمن اســتراتژیک ما در جنگ جهانی دوم بود، متحد شدید، پاســخ داد بریتانیا دوست و 
 دشمن دائمی ندارد، فقط منافع ملی دائمی دارد... . همیشــه گفته ام که نه کشوری برادر ماست و نه دشمن

 دائمی ماست«. 

کیهان:
برنامه عادل فردوسی پور بد است!

کیهان نوشت:وب ســایت »رادیو زمانه« طی مطلب مفصلی درباره برنامه »20۱۸« که ویژه جام جهانی روســیه 
پخش می شود، به گزارش های تبلیغی برنامه یاد شده درباره ایسلند و کره جنوبی و ژاپن  اشاره و تاثیر آن را بر اذهان 
مخاطبان اینچنین توصیف کرد:» در پناه فوتبال، گزارش هایی قبل از بازی درباره تیم ها پخش می شود که سرشار 
از گفته هایی است که بینندگان را از دخمه جمهوری اسالمی پرواز می دهد... وقتی از کره جنوبی گزارش می دهد، از 
پرش بلند کره ای ها یادی می کند و همین نکته که از چهل سال پیش تاکنون رفاه کره ای ها ۱۴ برابر شده، کافی است 
تا بیننده حسرت مند ایرانی آهی بکشد...« این درحالی است که کره جنوبی به عنوان کشوری  اشغال شده توسط 
ارتش آمریکا در چرخه اقتصاد جهانی قرار گرفته و عالوه  بر این، به دلیل همین حضور نظامیان آمریکایی، به روال 
حضور مفسده آمیز همیشگی شان در کشورهای دیگر، دنیایی از فساد و فحشا به کره جنوبی تحمیل شده؛ اما برنامه 

»20۱۸« این واقعیات را درباره کره جنوبی سانسور کرده است. 

چهره ها
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افزایش دوباره قیمت مسکن در شهریورماه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 عوامل موثر برتمکین 
صاحبان مشاغل برای پرداخت 

به موقع مالیات
صاحبان مشــاغل که همان اشخاص حقیقی 
هســتند، طیف وســیعی از جمعیت مودیان 
مالیاتی را تشکیل می دهند؛  این موضوع یعنی 
در برنامه ریزی های مدیریتی، باید به این گروه 

توجه ویژه ای شود.
می توان گفت بخش عظیمی از مردم که مشغول 
کار وکسب هستند در راسته صاحبان مشاغل 
قرار دارند؛ در واقع گســتره این گــروه در تمام 
مناطق کشور و فرهنگ و اقوام مختلف پراکنده 

است. 
این موضوع و لزوم ایجــاد و افزایش اعتماد این 
گروه به دســتگاه مالیاتی، نیازمند بررسی های 
کارشناســانه و اتخاذ تدابیــر الزم برای جلب 

مشارکت این تعداد مودیان مالیاتی است.
وقتی باید چرخ هــای اقتصاد بر پایــه مالیات 
بچرخــد و درآمدهــای مالیاتــی جایگزیــن 
درآمدهای نفت شــود، اهمیــت اقدامات الزم 
برای جلب اعتماد و  افزایش مشارکت صاحبان 

مشاغل و فعاالن اقتصادی مشخص می شود.
بی تردید تمکین صاحبان مشــاغل از قوانین و 
بخش نامه های مالیاتی و مشارکت به موقع و ارائه 
صحیح اطالعات شغلی خود، به عوامل گوناگونی 
بستگی دارد که الزامات و ضمانت های اجرایی 
قانون و مجازات های تعیین شده یکی از آنهاست. 
پرواضح است که اختیارات قانونی که به دستگاه 
مالیاتی تفویض شــده، اهرم بسیار قدرتمندی 
برای اخذ مالیات از تمام اقشار و صنوف به شمار 
می رود؛ لیکن تاثیر فرهنگ سازی در جامعه را 

نباید نادیده گرفت.
آنگاه که حقوق مودي رعایت شــود و اطالعات 
و قوانین مالیاتي و تکالیــف و وظایف مربوطه 
به موقع و با ساده ترین صورت در اختیار وي قرار 
گیرد فرآیندي به نام »اعتماد« شکل مي گیرد 

که رکن مهم تعامل و تفاهم است.

بازار

پرينتر لیبل زن

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان مطرح کرد:
درآمد 230 میلیاردی با شکستن 

تحریم فروش کاتالیست ها
مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان از 
دستاورد محققان داخلی برای افزایش درآمد 230 
میلیاردی این واحد تولیدکننده با شکستن تحریم 
فروش کاتالیست ها توسط شرکت های اروپایی و 

آمریکایی خبر داد. 
»لطفعلی چاووشی« افزود: با تولید کاتالیست های 
موردنیاز این واحد پاالیشگاهی، عالوه بر شکستن 
تحریم فروش کاتالیست های موردنیاز ما توسط 
برخــی از شــرکت های اروپایــی و آمریکایــی، 
افزایش درآمد 230 میلیــارد تومانی را برای این 
واحد تولیدکننده فرآورده هــای نفتی به ارمغان 
آورده اســت. وی با اشــاره به کاهش ورودی آب 
موردنیاز پاالیشــگاه اصفهان افــزود: این کاهش 
ورودی آب روی تولیــدات فرآورده هــای نفتی 
تاثیر منفی گذاشته است اما با حمایت مسئوالن 
 اســتانی و شهرســتانی، این مشــکالت کاهش 

خواهد یافت.
چاووشی در ادامه هشدار داد: ادامه این روند کاهش 
دریافت آب مورد نیاز پاالیشگاه، به کاهش تولید 
برخی از فرآورده های نفتی منجر خواهد شد. وی 
اضافه کرد: طرح جایگزینــی تامین آب از تصفیه 
پساب شهری به  جای دریافت آب از زاینده رود 70 

میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری اعالم کرد:

ایجادشغل برای فارغ التحصیالن 
در مراکز رشد وکارآفرینی

معاون پژوهشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: 33 هزار فارغ التحصیل دانشگاه های مختلف 

در مراکز رشد و کارآفرینی شاغل شدند.
»مســعود برومند« اظهار داشت: به دنبال توسعه 
فناوری ها می توانیم اشتغالزایی را باال ببریم؛ از این 
رو تالش کردیم با توســعه مراکز رشد و فناوری، 
زمینــه اشــتغالزایی را بــرای فارغ التحصیالن 

دانشگاه های مختلف ایجاد کنیم. 
وی با بیان اینکه از دهه 70 شاهد توسعه فناوری 
در سطح کشور بودیم، افزود: از سال ها ۸۵ به بعد 
فناوری رو به پیشــرفت رفت و از ســال های ۸۸ 
به بعد مراکز رشــد و کارآفرینی، شکل و شمایل 
پیدا کــرد؛ به طوری کــه امروز 33 هــزار نفر از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف شاغل شدند.

معاون پژوهشــی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
موضوع مهم پیش روی کشــور را »کارآفرینی« و 
»نوآوری« عنوان کرد و بیان داشت: با وجود بحران 
بیکاری، امروز به دنبال اشتغالزایی از راه فناوری 
هستیم که شهرک علم و فناوری اصفهان در این 
حوزه از سال های قبل قدم گذاشته است و سابقه 

طوالنی دارد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،822،000
تومان

1،361،000 نیم سکه
تومان

731،000ربع سکه
تومان

411،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

242،860
تومان

      قیمت سکه و طال

پرينتر ليبل زن بيکسولون 
SLP-T403 مدل

2,599,000
تومان

2,350,000
تومان

1,650,000
تومان

GC420t پرينتر ليبل زن زبرا مدل

C168 پرینتر ليبل زن پوزتک مدل

سونامی خرید »سکه« به اندازه ای طی چند ماه 
گذشته در ایران شدت یافته که این روزها هر 
کسی با هر توان مالی به سوی این بازار متمایل 
شده است. بررسی های شورای جهانی »طال« 
نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی، ایرانیان 9/3 تن سکه و شمش طال از 
بازار داخلی خرید کرده اند که باالترین میزان 
در 3سال اخیر است. همچنین براساس آمار 
بانک مرکزی ۶۰ تن ســکه طال در یک دوره 
زمانی ۶ ماهه توسط مردم خریداری شده است. 
ســوددهی بیش از 2۰۰ درصدی این بازار در 
کمتر از سه ماه موجب شده است، عده زیادی 
پول های سرگردان خود را وارد این بازار کنند و 
قیمت سکه را تا مرز 3 میلیون تومان باال ببرند.

 به عقیده اغلب کارشناســان اقتصــادی، این روند 
باالخره با فروکش کردن خرید سکه و افت بازارهای 
طال معکوس خواهد شد و سرمایه ها از این بازار بیرون 
کشیده می شود. آنچه در رصد این بازار به ذهن متبادر 
می شود این است که با توجه به هجم نقدینگی و نیز 
بی اعتمادی مردم به نظام بانکی و کاهش ارزش پول 
ملی، مقصد بعدی سرمایه های ســرگردان که حاال 
مقدار قابل توجهی از آن تبدیل به ســکه شده است 

کجاست؟
سکه های خود را کجا سرمایه گذاری کنیم؟

این روزها کمتر کسی را می بینید که سخن از خرید 
سکه و طال یا حتی ارزهای خارجی و مسکن را به میان 
نیاورد. هر کســی برای حفظ ارزش ســرمایه اش یا 
کسب اندکی ســود، دل به دریا می زند و سرمایه ای 
که به سختی آن را به دســت آورده وارد بازار می کند. 
در این میان بازار سکه و طال از جذابیت سنتی و البته 
ثبات بیشــتری برخوردار اســت. افرادی که نوسان 
شدید ارز را ریسک بزرگی می دانند یا از خرید مسکن 
با قیمت های آن چنانی ناامید شــده اند، ســراغ فلز 
گرانبهای طال می روند؛لیکن با متزلزل شــدن این 
بازار برخی از گزینه های اقتصادی مطرح می شــود؛ 

یکی از این پیشنهادات، صندوق های سرمایه گذاری 
مبتنی بر سکه و طالست؛ این صندوق ها روش نوینی 
برای ســرمایه گذاری غیرمستقیم هســتند که هم 
نیاز مخاطبان بازار ســرمایه را جواب می دهند و هم 
چالش ها و دغدغه های خرید ســنتی طال را به دنبال 
ندارند. صندوق ســرمایه گذاری طال، مدت کوتاهی 
است که در بازار سرمایه راه اندازی شده؛ شاید کمتر 
از یک سال است که از ایجاد این صندوق ها می گذرد. 
صندوق های طال ابزار به نسبت جدیدی است که این 
امکان را به سرمایه گذار می دهد تا بدون خرید سکه 

روی این فلز گرانبها سرمایه گذاری کند.
 نکته قابل توجــه اینکه بخش مهمــی از بازده این 
صندوق ها متاثر از بازده ســکه طالست، اما به کمک 
سایر ابزارهای بازار که صندوق، امکان استفاده از آنها را 
دارد، این بازده می تواند کمتر یا بیشتر باشد. هر چند 
شــاید پیش از درج گواهی های سکه و طال در بورس 
کاال و پس از آن ایجاد صندوق های ســرمایه گذاری 
مبتنی بر طال، تمایل برای داشتن سکه می توانست 
صحیح باشد، اما همیشه ریســک های زیادی برای 
این سرمایه گذاری وجود داشت. با ورود صندوق های 

سرمایه گذاری طال، این امکان به سرمایه گذار داده شد 
تا با یک دهم قیمت واقعی سکه اقدام به سرمایه گذاری 
در آن کند؛ دیگر اینکه با داشــتن این دارایی عمال از 
منافع افزایش ارزش ســکه بهره مند شود و هر زمان 
نیاز به ســکه داشــت با نقدکردن گواهی سکه خود 
اقدام به خرید ســکه فیزیکی در بازار کند. با تاسیس 
صندوق های مبتنی بر ســکه و طال، عالوه بر مزایای 
فوق، این امکان به ســرمایه گذار داده شد که با ورود 
به این صندوق ها، از نظر و تخصص مدیران حرفه ای 
صندوق در ایجاد منفعت بیشتر و جلوگیری از ضرر 
و زیان در شــرایط مختلف بازار استفاده کند. ضمن 
اینکه نقدشــوندگی باالی این صندوق هــا نگرانی 
ســرمایه گذاران از موفقیــت در ورود و خروج های 

احتمالی در شرایط مختلف بازار را مرتفع می کند.
بانک ها شاید دست بجنبانند

به رغم نوسانات ایجاد شده در میزان سود سپرده ها 
و خارج شدن بخش بزرگی از نقدینگی از بانک ها، اما 
به دلیل کنترِل خارج شــدِن حجم نقدینگی در بازار 
شــاید بانک ها دوباره برای افزایش سود بانکی مجوز 
بگیرند. عالوه بر بانک ها، فروش اوراق قرضه و گرفتن 

وام از بانک ها هم انتخاب های بعدی پیش روی بازار 
است؛ هر چند طی یک ماه اخیر به علت مبهم بودن 
برنامه های دولت به منظور تنظیم بازار، این مســئله 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. اگرچه در ســایه نوسان 
قیمت هــای ارز و ارزش پول ملی، ســرمایه گذاری 
در بانک ریســک کاهش ارزش ســرمایه را به دنبال 
دارد، ولی این موضوع یکی از چالش هایی اســت که 
عالقه مندی به سپرده های بانکی در جامعه را به شدت 

کاهش داده است.
چراغ خاموش رونق در بازار مسکن

جذابیت بازار مسکن در اقتصاد ایران همواره باال بوده 
است. پتانســیل جذب ســرمایه در این بازار موجب 
شده تا با وجود رکود شدید در سال 1396، ۸1هزار 
و 760میلیارد سرمایه به این بازار جذب شود. به رغم 
اینکه در ماه های اخیر رونق کمی در بازار مسکن ایجاد 
شد، اما هنوز بخش بزرگی از پول ها همچنان در بازار 
طال باقی مانده است؛ ضمن اینکه هراس از رکود دوباره 
در بازار مســکن و گیر افتادن سرمایه در آن از جمله 
عواملی است که موجب شده تا سرمایه گذاران از وارد 

شدن به این بازار هراس داشته باشند.

سرمایه های سرگردان و »سکه« همچنان در اوج
  سکه  از کدام بازار سر درمی آورد؛

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان پیش بینی کرد:
افزایش دوباره قیمت مسکن در شهریورماه

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی همچنان ملتهب 
باقی می ماند و به احتمال در شهریورماه دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.»احمد توال«  اظهار 
کرد: درحال حاضر بازار مسکن در بالتکلیفی و التهاب به سر می برد به صورتی که نه شاهد رکود قبلی و نه رونق در 
این بازار هستیم. وی افزود: از طرفی با افزایش قیمت  مصالح و قیمت تمام شده مسکن مواجه ایم؛ همچنین برخی 
استان ها افزایش قیمت داشته اند و برخی استان ها نیز در حال افزایش قیمت مسکن هستند؛ مردم در دوراهی 
خرید یا عدم خرید مسکن گرفتارشده اند. وی  اظهار کرد: قیمت تمام شده مسکن به سرعت در حال افزایش است، 
به  طور میانگین نرخ مصالح ساختمانی بیش از ۵0 درصد گران شده است که بیشترین افزایش قیمت در فوالد 

با حدود 70 درصد و کمترین افزایش در بخش سنگ با کمتر از یک درصد بوده است. 

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اعالم کرد:
پیشرفت ۴0 درصدی پروژه نمایشگاه جدید اصفهان

مدیرعامل نمایشــگاه های بین المللی اصفهان گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه نمایشــگاه جدید بین المللی 
اصفهان ۴0 درصد بوده و سالن اصلی آن تا سال آینده به بهره برداری می رسد.»علی یارمحمدیان« با اشاره 
به روند ساخت نمایشــگاه جدید اصفهان اظهار کرد: پیش از مدیریت هشت ماهه من، این پروژه 2۵ میلیارد 
تومان بدهی داشت که آن را تسویه کردیم. همچنین معوقات بانکی که بعضی از آنها مشمول جرایمی هم شده 
بود، تسویه شد. وی افزود: خوشبختانه پروژه ای که متوقف شده بود، در دست ساخت است و اگر سهامداران 
به تعهدات خود عمل کنند، این پروژه به زودی به بهره برداری  خواهدرسید. در حال حاضر تمام توجهات بر 
اتمام سالن اصلی است. این مقام مسئول اضافه کرد: مناقصه های خوبی هم برای اجرای این پروژه منعقد شده 
است. اکنون پیشرفت فیزیکی 32 درصدی به ۴0 درصد رسیده است. یارمحمدیان افزود: مناقصه پایپینگ با 

قرارداد یک میلیارد و ۸00 میلیون تومانی منعقد شده و در حال اجراست.

فروش اموال

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در نظر دارد تعداد 21 دستگاه انواع خودروهای مستعمل و از رده خارج 
خود را برطبق جدول مشخصات مربوطه و از طریق مزایده عمومی به همراه جزئیات مندرج در اسناد مزایده و صرفا به 

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.satadiran.ir به فروش برساند.
 تاریخ انتشار آگهی استانی 97/0۴/0۴

 تاریخ انتشار آگهی کشوری 97/0۴/06
 مهلت بازدید از 97/0۴/0۵ لغایت 97/0۴/16 از ساعت ۸ صبح الی 13:30 در ایام غیرتعطیل 

 مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات از تاریخ 97/0۴/0۴ الی 97/0۴/1۵آخر وقت اداری ساعت 1۴:30
 مهلت ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مزایده از 97/0۴/0۵ لغایت آخر وقت اداری مورخ 97/0۴/16

 )اسناد دریافتی شامل فرم شرایط، تعهدنامه و مشخصات کامل خودروها و مبلغ تضمین هر خودرو به صورت مجزا(
 تاریخ برگزاری جلسه بازگشــایی پاکت های قیمت به صورت الکترونیکی و در ســامانه تدارکات ساعت 9 صبح روز 
97/0۴/17 در محل سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان- خ شمس آبادی – جنب بانک 

انصار
 تاریخ اعالم برندگان مزایده 97/0۴/19 ساعت 1۴:30

 قیمت کارشناسی و مبلغ ضمانت هر خودرو به صورت مجزا در فرم شــماره 2 مشخص و در سامانه تدارکات موجود 
می باشد .

آدرس محل بازدید خودروها : اصفهان – خ امام خمینی – روبروی خ شریف – بین کوچه 7۵ و77 – انبار شهید تیموری 
تلفن : 03133312996  آقای باصری

م الف: 193739بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

نوبت اول

رییس اتــاق تعــاون اصفهــان گفت: 
درصورتی کــه مجــوز بندر خشــک به 
اصفهان داده شــود، هیچ مشــکلی در 
تامیــن هزینــه ســاخت و بهره برداری 
آن نداریم.»حبیــب ا... بهرامی« اظهار 
داشت:  بندر خشــک یک پروژه بزرگ 
برای اصفهان است که هفت شرکت بزرگ 
سهامدار آن هستند و اینگونه نیست که 
پــس از دادن مجوز به خاطــر هزینه ها 

ساخت و بهره برداری آن به طول بینجامد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵00 میلیون تومان برای این 
پروژه هزینه شده است، بیان داشت: فاز اول آن تنها در حد مشخص شدن یک مکان برای بندر خشک 
اجرایی شده است. رییس اتاق تعاون اصفهان تصریح کرد: بندر خشک در سه فاز اجرا می شود که برای 
ساخت و بهره برداری از هر فاز نیاز به 200 میلیارد تومان دارد. وی در پاسخ به این پرسش که با وجود 
گمرک آیا نیاز به راه اندازی بندر خشک است، گفت: بندر خشک به منظور تسهیل در امر صادرات و 
واردات ساخته می شود و به جای اینکه کاالها از بندرعباس به اصفهان و از اینجا به سایر نقاط کشور 
برود، راه اندازی بندر خشک سبب می شود کاالها مستقیم وارد اصفهان شود که در  بُعد مسافت، زمان 
و هزینه ها صرفه جویی خواهد شد. بهرامی با بیان اینکه گمرک نیز در دل بندرخشک جای دارد، اضافه 
کرد: با راه اندازی بندر خشک 200 شغل غیرمستقیم برای یک هزار خانوار ایجاد می شود. وی گفت: 
همچنین نزدیک به یک هزار مغازه و هتل در این بندر احداث می شود. بهرامی ادامه داد: بندر خشک به 
وسعت ۸30 هکتار در شرق اصفهان و در حوالی سجزی تعبیه شده و می تواند محل دپوی کاالها باشد؛ 
این در حالی است که هم اکنون دپوکردن کاالها در بندر ساحلی ب موجب شده به خاطر رطوبت باال و 
شرجی بودن هوا، کاالها از بین برود و به همین دلیل تخلیه در بنادر ساحلی، زودهنگام انجام می شود 
اما در بندر خشک امکان دپوی کاال تا مدت های مدید وجود دارد. بهرامی با بیان اینکه ما به دنبال مجوز 
کشوری این بندر هستیم، گفت: درحال حاضر مجوز استانی آن را در اختیار داریم، همانطور که یزد با 
در دست داشتن مجوز استانی اقدام به راه اندازی بندر خشک کرده است اما چون مجوز کشوری ندارد 

قسمت هایی از بندر خشک تبدیل به انبار میوه و صیفی جات، پارکینگ خودرو و بارانداز شده است.

رییس اتاق تعاون اصفهان:

مشکلی در تامین هزینه ساخت بندرخشک اصفهان نداریم
 آگهی مزایده عمومی فروش اموال 

منقول اداری  و از رده خارج ) انواع خودرو(

مرضیه محب رسول
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 پخش مستقیم بازی ایران و پرتغال در سینماهای
 »سپاهان« و »چهارباغ«

پیشنهاد سردبیر:

میزان مطالعه و سرانه کتابخوانی در ایران همواره محل مناقشه در میان اهالی فرهنگ بوده است. عدم 
مطالعه  و گردش مالی پایین صنعت نشر در ایران موجب شده تا این آمار  به صورت شفاف و دقیق بیان 
نشود؛ اما آنچه هر فرد بی طرفی از رصد وضعیت کتابخوانی می تواند دریابد این است که میزان مطالعه 
و عالقه مندی در این حیطه در ایران بسیار اندک است. از دالیلی مانند عدم فرهنگ سازی و نبود برنامه 
های مدون و کارآمد و ... که بگذریم کاهش میزان قدرت خرید در میان مردم هم از جمله دالیل مهمی 
است که کتاب را به حاشیه رانده است. برای مقابله با این چالش ایجاد و گسترش کتابخانه های عمومی 

و در دسترس قراردادن بهتر و بیشتر کتاب می تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
اصفهان، از لحاظ تعداد کتابخانه در رده دوم قرار دارد

بر اساس آماری که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است، استان هاي تهران با ٢٩٧، اصفهان با 
٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣ و خراسان رضوي با ٢٠٤ کتابخانه، بیشترین کتابخانه هاي عمومي 
کشور را دارا هستند. براساس آخرین انتشار سالنامه آماري، تعدادکتابخانه هاي عمومي کشوردر طول ده 
سال گذشته یعني  در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٩٣/٥ درصد افزایش یافته است به طوري که از 
١٧٢٩ کتابخانه در سال ١٣٨٥، به ٣٣٤٦ کتابخانه در سال ١٣٩٥ رسیده است. اصفهان دارای بیشترین 
میزان کتابخانه پس از تهران است؛ اما کیفیت در کتابخانه های اصفهان چندان تعریفی ندارد و به نظر 
می رسد در این سال ها به اندازه ای که به گسترش کمی این مکان های فرهنگی توجه شده به ارتقای 
کیفی آنها توجهی نشده اســت. اگر چه تجهیز و به روز رسانی منابع در کتابخانه های اصفهان وضعیت 
مطلوبی دارد؛ اما همچنان منابع تخصصی در این کتابخانه ها به سختی یافت می شود و دسترسی اعضا 
به کتاب های مورد نظرشان به خصوص به دلیل مشکالت و پیچیدگی های سیستم سرچ کتابخانه ها 

با مشکالت زیادی همراه است.
رشد دو برابری اعضای کتابخانه ها امیدوار کننده است

بر اساس آمار منتشر شده از میزان اعضای کتابخانه ها در کشور تعداد عضو کتابخانه هاي عمومي کشور 
در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٢/٢ برابر شده که از رشد ١٢٠ درصدی برخوردار  است و به ازای 
هر ٧١٠ نفر عضو، یك کتابخانه در کشور وجود داشته است؛ همچنین در سال ١٣٨٥ به ازای هر نفر عضو 
حدود ٩ کتاب در کتابخانه هاي کشور وجود داشته که در سال ١٣٩٥، به ١٢ کتاب به ازای هر عضو رسیده 
است. هزینه نســبتا باالی عضویت در کتابخانه های اصفهان از جمله مسائلی است که می تواند شتاب 
عضو گیری کتابخانه در استان را کند، نماید. هر چند نهاد کتابخانه ها همواره با معضالتی مانند کمبود 
اعتبارات روبه رو بوده است؛ اما ضرورت مطالبه گری در این حوزه ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه با 
فعال تر شدن خیران و فرهنگ کتاب به کتابخانه ها می توان تا حدودی این مسئله را مرتفع ساخت؛ هر 
چند که نمی توان عمال بدون پشتوانه نهادهایی مانند حوزه و شهرداری ها در فراگیر شدن این فرهنگ 

و تبلیغات در این زمینه امیدوار بود.
اصفهان هنوز با کاهش میزان کتاب مواجه است

براي هر شهروند یزدي ١/٧٥ کتاب، سمناني ١/٥٢ کتاب، زنجاني 
١/٢٠ کتاب، خراســان جنوبي ١/٠٥ کتاب و چهارمحال بختیاري 
٠/٩٦  )٩.٦ دهم( کتاب، در کتابخانه هاي عمومي این استان ها وجود 
داشــته که جزو استان هاي بیشترین کتاب نســبت به فرد در بین 
استان ها قرار گرفته اند و براي هر شهروند تهراني در کتابخانه هاي 
عمومي این اســتان ٠/١٩)١.٩ دهم( کتاب، سیستان و بلوچستان 
٠/٢٣ )٢.٣ دهم( ، قم ٠/٣٤)٣.٤ دهم( ، لرستان با ٠/٣٥ )٣.٥ دهم( 
، هرمزگان بــا ٠/٣٦)٣.٦ دهم(کتاب جزو اســتان هاي با کمترین 
کتاب نســبت به هر فرد در کتابخانه هاي عمومي در بین استان ها 
دیگر کشور  بوده اند. بر اساس این آمار هنوز در اصفهان برای هر نفر 
حتی یك کتاب هم وجود ندارد؛ البته در این آمار سایر کالن شهرها 

مانند تهران و مشهد هم دیده نمی شوند.

کند و کاوی در میان آمار 
کتابخانه ها در ایران؛

برای هر اصفهانی 
 هنوز یک کتاب 
در کتابخانه ها 

وجود ندارد

ثنا  رجایی

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان از پخش مستقیم بازی ایران و 
پرتغال در سینما سپاهان و پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان خبر داد.

سید مصطفی حسینی اظهار داشت: همگام با شور و اشتیاق مردمی برای تماشای 
بازی های ایران در جام جهانی، امکان مشاهده پخش مستقیم بازی ایران و پرتغال بر پرده سینما 

سپاهان و در سالن چهلستون پردیس سینمایی چهارباغ فراهم آمده است.
وی با اشاره به فیلم هایی که پس از عید فطر تاکنون بر پرده اکران سینماهای اصفهان قرار گرفته 
است، افزود: »در وجه حامل« به کارگردانی بهمن کامیار، »دشمن زن« به کارگردانی کریم امینی 
و »دلم می خواد« از بهمن فرمان آرا از جمله فیلم هایی است که در  سالن های مختلف پردیس 

سینمایی چهارباغ اکران شده است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان ابراز داشت: همچنین فیلم های »جشن دلتنگی« 
به کارگردانی پوریا آذربایجانی، »چهار راه استانبول« به کارگردانی مصطفی کیایی، »خجالت 
نکش« از رضا مقصودی، »تگزاس« به کارگردانی مصطفی اطیابی، »فیلشاه« از هادی محمدیان، 

»رفتن« به کارگردانی نوید محمدی و »درباره فروشنده« از وحید صداقت و تهمینه منزوی دیگر 
فیلم هایی است که هر روز در پردیس سینمایی چهارباغ اکران می شود.

وی ادامه داد: همچنین فیلم های »دشمن زن« به کارگردانی کریم امینی، »چهار راه استانبول« به 
کارگردانی مصطفی کیایی، »خجالت نکش« از رضا مقصودی و »تگزاس« به کارگردانی مصطفی 

اطیابی هم اکنون بر پرده سینما سپاهان است.
حسینی با اشاره به اینکه فیلم »التاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان به دلیل استقبال 
خوب مردمی همچنان در سانس های ١٨:٣٠ دقیقه و ٢٢:٣٠ دقیقه در سینما فلسطین  روی 
پرده اکران قرار دارد، گفت: در این سینما همچنین فیلم های »دلم می خواد« از بهمن فرمان آرا 

و »تگزاس« به کارگردانی مصطفی اطیابی هر روز اکران می شود.
وی از افتتاح پردیس سینمایی ساحل در روزهای آینده خبر داد و ابراز داشت: بازسازی این سینما 
مراحل نهایی را طی می کند و به زودی شــاهد خبر افتتاح این پریس سینمایی مجهز به کافه 

سینما، کافه  سینما، سینمای کودک و سینمای روباز در روزهای آینده خواهیم بود.

دیدار مدیران کل ثبت و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی ثبت اسناد و امالک اصفهان؛ مدیر کل ثبت اسناد و امالک اســتان دردیدار با  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بر 
اهمیت و ضرورت موضوع انتشار آگهی های ثبتی به عنوان یك فرآیند قانونی در ارائه خدمات ثبتی به مردم تاکید کرد و نقش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این زمینه را بسیار مهم دانست. وی با اشاره به اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی در قوانین و مقررات متولی نظارت بر چاپ و انتشار آگهی های ثبتی در 

رسانه های نوشتاری است، تعامل میان این اداره با اداره ثبت اسناد و امالک را مهم برشمرد.
علی بهبهانی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در منویات خود همواره از اصطالح »آتش به اختیار« در 
مسائل فرهنگی اســتفاده کرده اند و توجه به این حوزه از دغدغه های ایشان می باشد، نقش سازمان ثبت 

اسناد در تقویت رسانه های نوشتاری از جمله روزنامه ها را مهم دانست. 
وی ادامه داد: ثبت اصفهان ازسال ٩٣ با هدف حمایت از روزنامه ها و هفته های محلی از ظرفیت این جراید 
به ویژه درشهرستان ها استفاده کرده و انتشار آن گروه از آگهی های ثبتی که چاپ آن در هفته نامه معاذیر 

قانونی ندارد را به جراید واگذار کرده است. 
بهبهانی اظهار داشــت: اداره فرهنگ و ارشــاد بهترین مرجع برای تقســیم آگهی هــای ثبتی در میان 
روزنامه ها می باشد که ثبت اســناد همچون سال های گذشته این مســئولیت رابه عهده این اداره واگذار 
 کرده است. وی همچنین از همکاری موثر و زحمات مدیر کل ومسئولین ذی ربط اداره کل فرهنگ و ارشاد 

قدردانی کرد. 
 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان نیز در این دیدار از حســن توجه، بلندنظری و تعامل 
سازنده مجموعه ثبت استان به ویژه مدیر کل این استان قدردانی کرد و سال های اخیر را بهترین دوران 

در خصوص تعامل دو اداره ارزیابی کرد. 
 انصاری با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در مسئله فنی انتشار آگهی های ثبتی وجود ندارد، مطالبی 
را پیرامون بهبود فرآیند انتشار آگهی بیان کرد. از جمله مواردی که در این جلسه با حضور مدیران کل و 
کارشناسان دو اداره به آن پرداخته شد،  چگونگی پرداخت هزینه  روزنامه ها، بررسی قوانین و مقررات در 
خصوص چگونگی ارسال آگهی های پشت سفید به ادارات ثبت جهت کاهش هزینه های روزنامه ها،احصای 
حجم آگهی های واحدهای ثبتی، تهیه نرم افزار تقسیم بندی و انتشــار آگهی های ثبتی بود که در مورد آن بحث و تبادل نظر  صورت گرفت و دستوراتی نیز از سوی مدیران 

صادرشد.

 محسن ابراهیم زاده
 در اصفهان می خواند

کنسرت موسیقی »محسن ابراهیم زاده« در سیتی سنتر اصفهان 
برگزار می شود. این خواننده جوان با آهنگ »سال نو« به شهرت 
رســید و به عنوان یکــی از خوانندگان مردم پســند به عرصه 
موسیقی وارد شد. ابراهیم زاده سال ٦٦ در تهران متولد شد. وی 
وقتی ١٧ ساله بود یادگیری و آغاز فعالیت در زمینه موسیقی را 
آغاز کرد و اولین ملودی خود به نام »هنوز وقتی می خندی« را 
سال ٨٨ منتشر کرد. محسن ابراهیم زاده با آهنگ »هنوزم بود« 
در سال ٩٤ توانست جایی در دل مردم پیدا کند و اولین بار به طور 
جدی صدایش با آهنگ »سال نو« در تیتراژ برنامه »مهتاب« از 
شبکه تهران شنیده شد که به شدت او  را به محبوبیت و شهرت 
رساند. »رضا لمعانی« رهبری ارکستر او را به عهده دارد و مدیر 
برنامه های وی نیز »مهدی کرد« است که نقش موثری در معرفی 
وی در عرصه موسیقی داشته است. کنسرت موسیقی »محسن 
ابراهیم زاده« نهم تیرماه در دو سانس، ساعت ١٧:٣٠ و ٢٠:٣٠ 
در سالن همایش های سیتی سنتر برگزار می شود و عالقه مندان 
می توانند برای تهیه بلیت و دریافت اطالعات بیشــتر به نشانی 

اینترنتیiranconcert.com مراجعه کنند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان خبر داد:
پخش مستقیم بازی ایران و پرتغال در سینماهای »سپاهان« و »چهارباغ«

خانه موســیقی حوزه هنــری اصفهان، 
هشتمین نشست از سلسله نشست های 
ماهانه موســیقی را با عنوان »بررســی 
آموزش موسیقی ایرانی« با حضور جمعی از 

اساتید ، عالقه مندان و هنرمندان برگزار می کند.
در این نشست »احمد هنرمند« و »کامبیز فانیان« درباره 
موسیقی ایرانی به ارائه ســخن خواهند پرداخت. »احمد 
هنرمند« از هنرمندان پیشکســوت در عرصه موســیقی 
اصفهان است که ســال ١٣١٣ در نصف جهان متولد شد 
و زیرنظر »حســین یاوری« به فراگیری ســاز عرفانی نی 

پرداخت. وی تبحر خاصی در دســتگاه های موسیقی و نواختن  نی دارد، ضمن اینکه ســال ٨٧ نیز کتابی را در زمینه سفره 
هفت سین وفلسفه آن منتشر کرد. »کامبیز فانیان« نیز یکی از محققان و پژوهشگران موسیقی نواحی ایران است و به عنوان 

سرپرست و آهنگساز در گروه موسیقی ایرانی »کهن« فعالیت دارد.
 بخشــی از این برنامه به اجرای موســیقی ســنتی ایــران اختصــاص دارد و »مهــرداد بابك مهــر« نوازنده تار اســت و 
 »ســجاد منصوری« نیــز نوازندگی تنبــك را به عهــده دارد، ضمــن اینکه »حســین رســتمی« خواننده ایــن برنامه 

خواهد بود.
هشتمین نشست از سلسله نشست های ماهانه خانه موســیقی با نام »بررسی آموزش موسیقی ایرانی« جمعه هشتم تیرماه 

ساعت ١٠ صبح در خانه هنرمندان اصفهان، واقع در خیابان آبشار اول برگزار می شود.

موسیقیدیدار روز

خبر روز

بررسی آموزش موسیقی ایرانی در خانه هنرمندان

درشهر
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برنامه گوگل برای اندازه گیری اشیا منتشر شد

پیشنهاد سردبیر:

استقبال از پیام رسان ویژه کودکان در جهان
پیام رسان »مســنجر کیدز« مخصوص کودکان قرار است در کشورهایی همچون 
کانادا و پرو نیز عرضه شده و در دسترس کودکان قرار بگیرد. اپلیکیشن پیام رسان 
فیس بوک مسنجر که سال گذشــته به منظور اســتفاده راحت و ایمن کودکان از 
فضای مجازی، پیام رســان مخصوص مســنجر کیدز )Messenger Kids ( را 
برای کودکان و نوجوانان اهل کشور ایاالت متحده آمریکا راه اندازی و عرضه کرد، از 
استقبال بی نظیری از سوی والدین آمریکایی و همچنین کاربران کودک و نوجوان 
در این کشور برخوردار شد.حاال فیس بوک اعالم کرده که قرار است مسنجر کیدز 

به این کشــورها نیز بیاید و کودکان شان را از گزند و 
آسیب های اجتماعی فضای آزاد مجازی حفظ 

کند.این امر که حاصــل همکاری های میان 
فیس بوک، محققان و پژوهشگران دانشگاه 
ییل در حوزه هــوش مصنوعی و گروهی از 
مشاوران بین المللی است، به زودی با انتشار 

در کشــورهای دیگر می خواهــد کودکان و 
نوجوانان را در محیطی گــرم، صمیمانه و امن 

پرورش دهد و خیال والدین آنهــا را از ارتباطات با افراد 
غریبه، ناشناس و همچنین خطرات و تهدیدات فضای باز مجازی آسوده کند.

بازاریابــی دیجیتالی یــا دیجیتال 
مارکتینگ، نوعی بازاریابی محسوب می شود 
که در بستر اینترنت عمل کرده و انواع مختلف 
دارد.این ســبک از بازاریابی که در دهه های 
اخیر در کشــور های مختلف باب شده است 
عالوه بر اشتغال زایی برای افراد، در صورتی 
که تمامی مراحلش به درســتی عمل شود 

درآمدزایی فوق العاده ای دارد.
 بازاریابی دیجیتالی چیست؟

بازاریابی دیجیتال، یک اصطــالح کلی برای انواع 
بازاریابــی آنالین بــه حســاب می آید.صنایع به 
کانال هــای دیجیتال مثل جســت وجوی گوگل، 
شــبکه های اجتماعی، ایمیل و وب سایت ها نفوذ 
کرده اند و از ایــن طریق با مشــتری های فعلی و 
احتمالی آینده خود ارتباط برقرار می کنند.مفهوم 
بازاریابی در این امر تغییری نکرده اســت و مانند 
قبل ارتباط با مخاطب در مکان درســت و در زمان 

مناسب معنی می شود.از خود وب سایت گرفته 
تا برندســازی آنالین، تبلیغات دیجیتال، 

بازاریابــی ایمیلی، بروشــور های 
آنالیــن و فراتــر از آنهــا 

روش هایی هســتند کــه همه زیر چتــر بازاریابی 
دیجیتال قرار می گیرند.

انواع مراحل دیجیتال مارکتینگ
فعالیت های دیجیتال مارکتینگ شــامل اقدامات 

زیر است:
• سایر فرم های رسانه های دیجیتال

• بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
• بازاریابی از طریق تاثیرگذاری

• بازاریابی محتوایی
• اتوماسیون محتوا

)e-commerce( تجارت الکترونیک •
• تبلیغات نمایشی )بنری و کلیکی(

• دیسکت های نوری و دیسکت های بازی
• بهینه سازی موتور جســت وجوگر یا همان سئو 

)SEO(
)Campaign Marketing( مانور های بازاریابی •

• کتاب های الکترونیکی
به عالوه دیجیتال مارکتینگ را می توان به سایر 

کانال های غیر اینترنتی رسانه های دیجیتال مانند 
تلفن های همراه )SMS, MMS(، خدمات پاســخ 
دهی تلفنی و یا متن پیام گونه تلفن در حالت انتظار 

نیز گسترش داد.
روش های بازاریابی دیجیتال

• بهینه سازی موتور جست وجو )سئو(
فرآیند بهینه سازی وب ســایت برای این است که 
بتوانید در صفحه نتایج موتور های جست وجو رتبه 
باالتری بگیرید؛ بنابراین تعداد ترافیک طبیعی )یا 
رایگان( که وب سایت  شما دریافت می کند افزایش 

پیدا خواهد کرد.
• بازاریابی محتوا

تولید و تبلیغ محتوا با هدف معرفی و شناســاندن 
برند، رشد ترافیک، جذب کاربر دائمی یا مشتری.

• بازاریابی داخلی
بازاریابی داخلی به نظریه قیف کامل اشــاره دارد و 
هدفش جذب، تبدیل، نزدیکی و خرســند کردن 
مشتری هاست و این کار را از طریق محتوای آنالین 

انجام می دهد.
• بازاریابی شبکه های اجتماعی

تبلیغ برند و محتوا در شــبکه های اجتماعی برای 
معرفی برند به مردم، هدایت ترافیک به وب سایت 

شرکت و جذب کاربر های دائمی.
PPC تبلیغات کلیکی یا •

در این روش هر بار که کسی روی تبلیغ تان کلیک 
کند به منتشر کننده تبلیغ باید مبلغی را پرداخت 
کنید، این نوع تبلیغات ترافیک را به ســمت وب 
ســایت هدایت می کند. یکی از رایج ترین انواع 

تبلیغات کلیکی، گوگل ادوردز است.
مزایای روش های دیجیتال مارکتینگ

در قرن حاضر، بدون شــک دیجیتال مارکتینگ، 
مطمئن ترین روش ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده 
و مخاطب اســت.در این نوع بازاریابــی، می توانید 
پیام ها را به گونه ای طراحی کنید تا به طور 
کامل پاسخگوی نیاز ها و خواسته های 

معین مخاطبان باشد.
در تبلیغات دیجیتالی می توان 
به راحتی و با صرف زمان و هزینه 
کم پیام بسیار جذابی طراحی کرد 

و ضمن اطالع رسانی سریع و دقیق جایگاه خود را در 
فضای مجازی ارتقا داد.

نکات مهم دیجیتال مارکتینگ
• مهم تر از تعداد، کیفیت بازدید کنندگان اســت. 

یادتان باشد که همه مشتری شما نیستند!
• در کمپین دیجیتال مارکتینــگ، فقط به دنبال 
اعداد و ارقام نباشید. زیرا دیجیتال مارکتینگ یک 
هدف نیست! یک وسیله و ابزار کمکی برای رسیدن 

به هدف است.
• تعداد تعامــالت یعنی تعداد الیک هــا، نظرها و به 
اشتراک گذاری ها حائز اهمیت اســت و این موضوع 
است که در نهایت به ارتقای برند و فروش بیشتر شما 

کمک می کند.
• توجه به این نکته مهم اســت که هدف دیجیتال 
مارکتینگ افزایش تعامالت کاربران در وب سایت 
و شبکه های اجتماعی است و در نهایت باید منجر 
به کســب درآمد و بازگشــت هزینه های دیجیتال 

مارکتینگ شود.
• نکته  مهــم دیگر این اســت که بهینه ســازی 
فقط برای وب ســایت ها نیســت بلکه برای تمامی 
کمپین هــای دیجیتــال مارکتینــگ، از جملــه 

شبکه های اجتماعی است.
نقش بازاریابی موبایل چیست؟

یکی دیگر از مولفه های کلیدی بازاریابی دیجیتال 
بازاریابی تلفن همراه است. در واقع به طور کلی 60 
درصد زمان دسترسی آنالین توسط دستگاه های 
موبایل انجام می شــود؛ یعنی 20 درصد بیشتر از 
سایر روش ها. این به این معنی است که بهینه سازی 
آگهی های دیجیتالی، صفحات وب، تصاویر رسانه 
های اجتماعی و ســایر محتویــات دیجیتال برای 
دستگاه های تلفن همراه ضروری است. اگر شرکت 
شما دارای یک برنامه کاربردی تلفن همراه است که 
کاربران را قادر می سازد تا با شما ارتباط برقرار کنند 
یا محصوالت شما را خریداری کنند، برنامه شما نیز 

زیر چتر بازاریابی دیجیتال قرار می گیرد.
کسانی که با شرکت شما به صورت آنالین از طریق 
دستگاه های تلفن همراه ارتباط برقرار می کنند باید 
تجربیات مثبتی به خوبی دســتگاه های دسکتاپ 

داشته باشند.

بازاریابی دیجیتال دقیقا یعنی چه؟!
تازه ها

برنامه گوگل برای اندازه گیری اشیا منتشر شد
گوگل اعالم کرده که اپلیکیشن اندازه گیری خود را که مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده 

)ARCore( است، برای کاربران منتشر کرده است.
از آنجا که بسیاری از کاربران سر و کارشــان با اندازه گیری و سنجش وسایل و ابزارهای 
مختلف پیرامون شان است، گوگل اعالم کرده که با بهره گیری از فناوری های نوین و روز 
جهان همچون واقعیت افزوده )ARCore( توانسته است یک اپلیکیشن و برنامه جدیدی 
را به منظور دسترسی و استفاده کاربران توسعه دهد.این اپلیکیشن جدید و شگفت انگیز 
که مژر اپ )Measure app( نام دارد، هم اکنون در پلتفرم فروشگاه آنالین و اینترنتی 
گوگل پلی استور موجود است، با استفاده از فناوری واقعیت افزوده می تواند اجسام و اشیای 
واقعی موجود در پیرامون کاربران را به طور دقیق اندازه گیری کند و به آنها در درج اندازه، 

سایز و قد اجسام موردنظر خود کمک کند.
کاربران و عالقه مندان به این اپلیکیشن کاربردی می توانند با مراجعه به پلی استور، آن را 
جست وجو و پیدا کرده و سپس به دانلود و نصب آن اقدام کنند. این اپلیکیشن اندازه گیری 
از دوربین گوشی های هوشــمند اســتفاده کرده و می تواند طول، عرض و اندازه اشیای 
موردنظر کاربران را اندازه بگیرد؛ البته برای عکاسی از اجسام موردنظر باید نور محیط به 
اندازه ای باشد که هوش مصنوعی به کار رفته در این برنامه بتواند به درستی اندازه گیری 
کند. شما بعد از اندازه گیری، می توانید عکس مربوطه با اندازه های دقیق را برای دوستان و 

مخاطبان موردنظر خود ارسال کرده و آن را با دوستان تان به اشتراک بگذارید.

مایکروسافت آفیس از PDF پشتیبانی می کند
 PDF مدتی قبل زمزمه هایی از همکاری ردموندی ها با ادوبی برای ارائه پشتیبانی از
در برنامه های آفیس به گوش رســیده بود. در راستای این مشارکت، مایکروسافت 
به تازگی از برخی افزونه های جدید که بخشــی از برنامه های مایکروسافت آفیس 
خواهند بود، رونمایی کرده اســت. این دو شــرکت اکنون توابع جدید و پیشرفته 
PDF در برنامه های مایکروســافت آفیس را معرفی کرده اند.این قابلیت جدید به 
کاربران اجازه می دهد به طور مستقیم از داخل برنامه های آفیس مانند ورد، اکسل 
و پاورپوینت اســناد پی دی اف ایجاد کنند. توابع جدید در نســخه آنالین آفیس 
سوئیت در دســترس خواهند بود. مایکروســافت همچنین روی یکپارچه سازی 

پی دی اف در شــیرپوینت و وان نوت نیز کار 
می کند که به کاربران اجازه 
می دهد فایل های پی دی اف 
جدید را با حفظ قالب بندی 

اسناد ایجاد کنند.مایکروسافت 
از دو سال پیش همکاری خود 
با شــرکت ادوبی را آغاز کرده 

 و از آن زمان تاکنون تالش کرده اســت تا پی دی اف را با شیرپوینت، وان نوت و ...
ادغام کند.

 تقلبی بودن طال را با لیزر تشخیص دهید
تقلبی بودن طال، آن هم با توجه به قیمت باالی طال بســیار خطرناک است. فرض 
کنید که طال خریده اید و بعد متوجه تقلبی بودن آن می شوید.پژوهشگران موفق 
به ساخت دستگاهی شدند که مجهز به یکی از فناوری های پیشرفته دنیا در زمینه  
اندازه گیری فوق دقیق بوده و به کمک نفوذ اشــعه های پرانرژی الکترومغناطیسی 
در درون نمونه های طالی قرار داده شده در داخل آن، اطالعاتی از درون جسم آنها 
همچون ســاختار و جنس عناصر به کار رفته در آنها را استخراج می کند.در مرحله 
بعدی نیز در چند ثانیه کوتاه با پردازش و تحلیل این اطالعات به دست آمده، نوع و 
درصد تک تک عناصر تشکیل دهنده  آن نمونه را با دقتی باال تعیین کرده و در نهایت 
عیار طالی به کار رفته در ساخت آن نمونه را با دقتی در حد هزارم درصد به کاربر ارائه 
می دهد؛ اما این دستگاه صرفا مختص سنجش عیار طال نیست. این دستگاه قابلیت 
آن را دارد تا به تحلیل و عیارســنجی قطعات ساخته شده از ســایر فلزات گران بها 
همچون نقره، پالتین، پالدیوم و رودیوم پرداخته و عیار دقیق آنها را نیز تعیین کند.

دستگاه های آناالیزر برای اندازه گیری خواص شیمیایی و فیزیکی سیاالت فرآیندی 
به کار می روند و از لحاظ عملکرد به دودسته online و offline تقسیم می شوند. 
جواهر سازها نیز دیگر دردسر چندانی ندارند؛ چرا که فناوری و فرآیندی که آناالیزر 
بر مبنای آن عیار طال را تعیین می کند؛ مطمئن، ســریع و کامال غیر مخرب است 
همچنین عالوه بر طال، آنا لیزر قابلیت تحلیل و عیارسنجی قطعات ساخته  شده از 

سایز فلزات گران بها همچون نقره، پالتین، پالدیوم و رودیوم را دارد.

  عکس روز

 المبورگینی هوراکان، سریع ترین خودروی جهان
 در درگ ۸۰۰ متر 

خبر

دستگاه فیزیوتراپی قابل نصب 
روی مبلمان طراحی شد

مخترعان کشــورمان موفق به طراحی و ســاخت دســتگاه 
فیزیوتراپی قابل نصب روی مبلمان و صندلی شدند.

 در حال حاضر هیچ دستگاه فیزیوتراپی در دنیا که مکان تراپی 
و اگزوســایزتراپی را در منزل بتواند پوشش دهد و قابل حمل 
باشد وجود ندارد از این رو محققان موفق شدند دستگاهی که 
بتواند این ویژگی ها را باهم داشته باشد، بسازند.این دستگاه 
طراحی شده بر خالف دستگاه های کالیبره شده قابل تنظیم 
برای افراد معلول خواهد بود و بزرگســاالن، کــودکان، افراد 
 مسن و ورزشکاران می توانند از دستگاه فیزیوتراپی بهره مند 

شوند.

»هوش مصنوعی« به مراکز 
خرید راه  می یابد

شــرکت»مارکز اند اسپنســر«) Marks & Spencer( در 
حال همکاری با»مایکروســافت« اســت تــا چگونگی تاثیر 
 فناوری»هوش مصنوعــی« روی تجربه خریــد کردن مردم

 را بسنجد.
 )Marks & Spencer ( »فروشــگاه »مارکز اند اسپنســر
که یک شرکت خرده فروشی انگلیســی و چندملیتی است و 
با در اختیار داشتن  هزار و ۱0 شــعبه فروشگاه های پوشاک، 
موادغذایی و کاالهای لوکس در انگلیس و ۴0 کشــور جهان 
فعالیت می کند، در حال همکاری با »مایکروسافت« است تا 
دریابد چگونه فناوری می توانــد موجب بهبود در روند»خرید 
کــردن« شود.»اســتیو راو« مدیرعامل شــرکت» مارکز اند 
اسپنسر« که به اختصار به »M&S« مشهور است، گفت: ممکن 
است »هوش مصنوعی« موجب تغییری اساسی در روند صنعت 
خرده  فروشی در انگلیس شود.در حال حاضر مایکروسافت در 
حال کار روی این فناوری اســت که  ممکن است سبب حذف 

صندوق داران و خطوط پرداخت از فروشگاه ها شود.

روباتی که بوی ردپای افراد را 
ردیابی می کند

محققان دانشگاه کیوشــوی ژاپن، روباتی را ســاخته اند که 
می تواند بوهــای مختلفی که روی زمین به جــا مانده)مانند 
بویی که در ردپا مخفی شده( را ردیابی کند؛ هرچند پیش از 
این روبات های ردیاب بو نیز ساخته شده بودند؛ اما بیشتر آنها 
برای ردیابی بوهای موجود در هوا هستند. روبات جدید بوها را 
از روی زمین ردیابی و همزمان با سرعت ۱0 سانتی متر به ازای 
هر ثانیه حرکت می کند.زیر این روبات لوله هایی کار گذاشته 
شده که مولکول های بو را از ســطح زمین مکیده و به حسگر 
LSPR خود می فرستد. این حســگر تغییرات جذب نور یک 

فیلم از نانوذرات طال را در مقابل گازهای هدف رصد می کند.

واکنش وزیر ارتباطات به گرانی گوشی موبایل؛
تخلفات پیگیری می شود

وزیر ارتباطات از پیگیری دالیل افزایش قیمت گوشی موبایل خبر داد و گفت: امکان اعالم گزارش 
اختصاص ارز به گوشی های وارداتی فراهم شــده و تخلفات صورت گرفته قابل پیگیری است.به 
دلیل ثبت سفارش گوشی موبایل با ارز آزاد، طی یک ماه گذشته قیمت این کاال در بازار ایران حدود 
۴0 درصد، افزایش یافت. در این زمینه رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی دلیل گرانی ۳0 تا 
۴0 درصدی قیمت گوشی موبایل را تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اعالم کرد و گفت: 
بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می آورند.در همین حال کاربران تلفن همراه در 
شبکه اجتماعی توئیتر با اعتراض به افزایش قیمت گوشی، از وزیر ارتباطات خواستند که در 

این زمینه توضیح دهد.در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر 
نوشت: انتقاد وارد است و هفته گذشته پیگیری هایی در این خصوص 

داشته ام. وی افزود: تخلفات صورت گرفته نیز قابل پیگیری است.
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رییس اداره حج و زیارت کاشان:
زائران حج تمتع امسال سوغات 

ایرانی می خرند
رییس اداره حج و زیارت کاشان   کاشان
گفت: درباره فراهم شــدن بستر تهیه سوغات برای 
زائران کشورمان ســازمان حج و زیارت در راستای 
منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از کاالی 
ایرانی با یکی از فروشگاه های خرید و فروش کاال در 
فضای مجازی رایزنی کرده که سازوکار این موضوع 
در حال فراهم شدن است تا با برنامه ریزی های انجام 
شده، کاالهای با کیفیت و با قیمت مناسب به زائران 
کشورمان ارائه شــود. »عباس نیکونیا« با اشاره به 
اعــزام 673 نفر از زائــران حج تمتع ســال 97 از 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل گفت: تعداد 
338 نفر از زائران را بانوان و 335 نفر از آنها را آقایان 

تشکیل می دهند. 

رییس میراث فرهنگی نطنز:
»سورگاه« در انتظار مجوز 

باستان شناسی است
رییس میراث فرهنگی نطنز اظهار  نطنز
داشت: مدتی پیش در یک خانه تاریخی مربوط به 
دوران تیموری در محله افوشته شهر نطنز، در حین 
مرمت برای ایجاد یک مرکز بوم گردی، حفره و تونلی 
پیدا شــد و با توجه به برخی احتمــاالت تا زمان 
بررسی های دقیق تر باستان شناسی این خانه پلمب 
شده است. اهالی قدیمی محله افوشته، قبل از کشف 
این حفره بر این اعتقاد بودند که در این محل مسیر 
زیرزمینی برای عبور و مرور در قدیم وجود داشــته 
است. در این ارتباط »حسین یزدان مهر« افزود: در 
محله افوشته نطنز خانه ای تاریخی به نام »سورگاه« 
متعلق به دوره تیموری وجود دارد که در فهرســت 
آثار ملی ایران نیز به ثبت رســیده است. وی با بیان 
اینکه ایــن خانه توســط اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان و نطنز در سال گذشته مرمت شده است، 
افزود: این خانه توسط یک مالک خصوصی خریداری 
و قرار بود در ادامه به شــکل یک هتل سنتی مورد 
بازسازی قرار گیرد که در حین مرمت حفره ای در 

بخشی از خانه پدیدار شده است.

قاب روز

خبر

مردم به شایعه های »فضای مجازی« دامن نزنند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

 برگزاری نخستین جشنواره 
ملی »کباب گلپایگان«

جشنواره »کباب گلپایگان«   گلپایگان
با هدف معرفــی و طبخ این کبــاب به عنوان 
میراث ناملموس و لذیذ شهرستان برگزار شد 
که غرفه های کباب پزی، صنایع دستی، سوغات 
گلپایــگان و اجرای برنامه های مفرح و شــاد، 

قسمتی از این جشنواره بود.

۷۸۰ جلد کتاب به کتابخانه 
شهرضا اهدا شد

رییس کتابخانه های عمومی  شهرضا
شهرضا اظهار کرد: کتابخانه عالمه طباطبایی که 
کتابخانه مرکزی شهرستان است، درحال حاضر 
3373 عضو دارد. »فاطمه پورخاقان« ادامه داد: در 
سه ماهه نخســت امســال 657  نفر به اعضای 
کتابخانه مرکزی شهرستان افزوده شده است. وی 
با بیان اینکه اعضای این کتابخانه از ابتدای امسال 
تا پایان خردادماه یازده هزار و ۱66 جلد کتاب به 
امانت گرفته اند، تصریح کرد: در همین مدت 78۰ 
جلد کتــاب به این کتابخانه اهدا شــده اســت. 
پورخاقان از آغاز ثبت نام هشــتمین جشــنواره 
کتابخوانی رضوی در این شهرســتان خبر داد و 
گفت: سال گذشــته ۱۲۰۰ نفر از شهرضا در این 
مسابقه شرکت کردند که یک نفر از آنان به مرحله 
بعدی راه پیدا کرد. وی اظهار کرد: این مسابقه در 
سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال 
برگزار   شد. پورخاقان ادامه داد: کتاب های »کاش 
تو را می دیدم« و »مسافر هشــتم«  منابع گروه 
سنی نوجوان؛ کتاب های »مژده گل« و »مهمان 
خراسان« ازمنابع گروه سنی کودک و کتاب های 
»ماه هشتم«،  »مهر والیت در آسمان ایران«  و »به 
سپیدی یک رویا« اثر فاطمه سلیمانی، منابع گروه 

سنی جوان و بزرگسال هستند.

دادگســتری  رییــس  شاهین شهر
شاهین شــهر و میمه در جمع نمازگزاران 
مسجد المهدی شاهین شهر، با گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه و بزرگداشت مقام شهید 
آیت ا... دکتر »بهشتی« در هفتم تیرماه سال 
1360، اظهارکرد: افزون بر اقدامات بســیار 
اساسی شهید بهشــتی و مبارزات قبل از 
انقالب، اقدامات ایشان در دوران سه ساله بعد 
از پیــروزی انقالب اســالمی تــا زمان 

شهادت شان بسیار موثر بود.
»محمد باقری« با بیان اینکه شــهید بهشــتی به 
معنای واقعی کلمه یــک روحانی انقالبی، متعهد، 
متخصص، خدوم و بی اعتنا به جاذبه های پســت 
و مقام بود، افزود: اوصاف ایشــان را باید در کالم 
بزرگان جست وجو کرد. امام خمینی)ره( فرمودند: 
»بهشــتی یک ملت بــود«  و در جــای دیگر نیز 
فرمودند: » شهادت بهشــتی در مقابل مظلومیت 

او ناچیز بود«.
وی در ادامه بیان کــرد: رهبر معظم انقالب درباره 
شهید بهشــتی فرمودند: او در اوج احساسات نیز 
منطقی و متین بود. ایشــان در جایی دیگر شهید 
بهشــتی را یک معیار و میزان برای مردم معرفی 
کردند؛ بنابراین الزم است اقدامات و مواضع چنین 
شخصیتی شناخته شــود و رفتار افراد مختلف با 
ایشــان و اتهامات وارده بر این شخصیت بزرگ و 

وضعیت حاکم بر آن دوران بررسی و تبیین شود.
باقری، بررسی مظلومیت و ترور شخصیت شهید 

بهشــتی را برای جلوگیری از تکرار این جفاها در 
حق شــخصیت های حقیقی و حقوقی در آینده 
الزم دانست و گفت: نقش محوری شهید بهشتی 
در تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی بسیار 
پررنگ است و باید توجه بیشــتری به آن صورت 

گیرد.
رییس دادگســتری شهرســتان شــاهین شهر و 
میمه، معماری قوه قضائیه بر اساس مبانی اسالم 
با بهره گیری از ابزارهای روز را دومین اقدام شهید 
بهشتی از لحاظ درجه اهمیت دانست و ابراز کرد: 
اصل ۱56 قانون اساسی »قوه قضائیه« را یک قوه 

مســتقل معرفی می کند که این اســتقالل جای 
بحث بسیار دارد. 

وی با بیان اینکه استقالل قوه قضائیه هیچ منافاتی 
در تعامل سازنده با سایر قوا و نهادها ندارد، اظهار 
کرد: استقالل به معنای ســتیز قوه قضائیه با سایر 
قوا نیســت، از طرفی قوه قضائیه نمی تواند نسبت 
به اقدامات خالف قانون سایر قوا و نهادها بی تفاوت 

باشد و چشم پوشی کند.
ورود بیــش از 50 هــزار پرونــده به   

دادگستری شاهین شهر در سال 96
رییس دادگســتری شهرســتان شــاهین شهر و 

میمه، از رســیدگی به حدود 5۰ هزار پرونده در 
دادگستری شاهین شــهر و میمه در سال گذشته 
خبــر داد و گفت: با وجود تحقــق تنها 3۰ درصد 
چارت اداری و قضایی شهرســتان، سال گذشته 
بیــش از 5۰ هزار پرونــده وارد این دادگســتری 
شده است که سرانه هر قاضی ماهیانه حدود ۱8۰ 

پرونده است.
وی با تاکید بــر اینکه کمبودها رافع مســئولیت 
کارکنان و قضات دادگستری نیست، خاطرنشان 
کرد: به طور متوســط و در ایام معمولی، هر لحظه 
حدود ۲۰۰ نفر به دادگستری شاهین شهر مراجعه 
می کنند که این حجم ارباب رجوع قایل مقایسه با 
دیگر ادارات و سازمان ها نیست و کارکنان با تالش 
شــبانه روزی و خارج از وقت، این بار سنگین را به 

دوش می کشند.
شوراهای حل اختالف نیز مشابه چنین حجم باالی 

مراجعه کننده را دارند.
 لزوم رعایــت عدالت در گفتــار و رفتار با 
اجتناب از دامن زدن به شایعات در فضای مجازی 
وی با دعوت  مراجعه کننــدگان به قوه قضائیه به 
رعایت عدالت در رفتار و گفتار، افزود: همانگونه که 
انتظار رعایت دقت و عدالت را از دادگستری داریم، 
خودمان هم بر اساس عدالت اظهارنظر و رفتار کنیم 
و در موضع گیری ها به خصوص در فضای مجازی 
به هر گفته ای بر اساس شــایعات اعتماد نکنیم و 
بر اساس شــنیده ها قضاوت نکنیم و به شایعات 

دامن نزنیم.

مردم به شایعه های »فضای مجازی« دامن نزنند

نماینده مردم اردستان در جلسه هماهنگی و برنامه  اردستان
ریزی مراسم »هفتم تیر« به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و نخستین 
نماینده مردم اردستان، در فرمانداری اظهار کرد: شهید بهشتی می 

تواند یک الگوی خوب شخصیتی برای همه ما باشد.
حجت االســالم »ســیدصادق طباطبایی نژاد« افزود: دشــمنان 
نظام اسالمی وقتی از تخریب شــخصیتِی شهید بهشتی نتیجه ای 

نگرفتند در تاریخ هفتم تیر سال 6۰ نســبت به حذف فیزیکی این 
شخصیت برجسته اقدام کردند که فاجعه هفتم تیر در تاریخ انقالب 
اسالمی ماندگار شد. وی افزود: با توجه به اینکه در حادثه هفتم تیر، 
نخستین نماینده مردم اردســتان هم به شهادت رسید، هر ساله در 
این شهر یادواره شــهدای هفتم تیر با شکوه خاصی برگزار می شود. 
حجت االسالم طباطبایی نژاد با بیان اینکه در حادثه هفتم تیر دو نفر 

دیگر به نام های شهید »تفویضی« و »بخشایش« از منطقه اردستان 
نیز حضور داشــته اند، تصریح کرد: به همین مناسبت مراسمی در 

شامگاه هفتم تیر در شهر زواره نیز برگزار می شود.
 وی تاکید کرد: یادواره شهدای هفتم تیر هر ساله با حضور سخنرانان 
مهم کشوری برگزار می شود که امسال »محمدجواد آذری جهرمی« 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات میهمان شهر اردستان خواهد بود.

نماینده مردم اردستان در مجلس خبر داد:
برگزاری یادواره شهدای هفتم تیر در اردستان با حضور آذری جهرمی

  رییس دادگستری شاهین شهر و میمه؛  

مزايده
4/77 شــماره نامه: 9710113635100131 شــماره پرونده: 8509980353200435 
شماره بايگاني شعبه: 970789 اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
خميني شهر در پرونده کالسه 970789 در نظر دارد ملک به مشخصات 6320/158 واقع 
در خميني شهر بلوار دکتر بهشتي کوچه شهيد محمدي که کارشناس رسمي دادگستري 
5/500/000/000 ريال ارزيابي نموده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده در 
تاريخ 1397/04/31 در محل اجراي احکام کيفری دادسراي عمومي و انقالب در شهرستان 
خميني شهر واقع در منظريه بلوار دانشجو روبروي اداره برق دادگستري خميني شهر اتاق 
20 برگزار مي گــردد طالبين مي توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشــاني مراجعه و مورد 
مزايده را از نزديک بازديد نمايند. خريدار کســي است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
خريدار مي بايست ده درصد قيمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستري 
واريز و مابقي را ظرف يک ماه ازتاريخ مزايده به حساب اشاره شده واريز نمايد و اصل فيش 
را به اجرا تحويل دهد در غير اين صورت ده درصد اوليه پس از کســر هزينه هاي مزايده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضيان شــرکت در مزايده مي بايست 10 درصد 
بهاي مال را طي فيش چهار نسخه اي به حساب سپرده دادگستري خميني شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملي واريز و با دردســت داشــتن اصل فيش و اصل کارت 
ملي نيم ساعت قبل از شروع مزايده به اجراي احکام کيفري مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزايده را تکميل و به همراه کپي کارت ملي و اصل فيش ســپرده تحويل اجرا نماييد. 
م الف: 1139 اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان خميني شهر 

)262 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

4/15 تاريخ: 96/10/16 پرونده کالسه 960694 شماره دادنامه: 9609976796103561 
شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک ملت به مديريت آقاي هادي اخالقي 
به نشاني اصفهان خ شيخ صدوق شمالي مديريت شعب بانک ملت استان اصفهان با وکالت 
محمود سنجري به نشاني اصفهان خ امام حسين خ شريف شرقي کوچه 35 شهيد رفيعيان 
پالک 194، خواندگان: 1- محمد تولري 2- فردين باللي هر دو به نشاني مجهول المکان، 
گردشکار: پس از جري تشريفات قانوني با توجه به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم وبه شــرح زيرمبادرت به صدور راي مينمايد. راي شورا: 
در خصوص دادخواســت خواهان بانک ملت با مديريت هادي اخالقي با وکالت محمود 
سنجري به طرفيت خواندگان 1- محمد تولري 2- فردين باللي به خواسته مطالبه مبلغ 
81/200/000 ريال بابت اصل خواسته و خســارت قراردادي تاخيردر پرداخت از قرار هر 
روز 40/000 ريال به انضمام خسارات دادرســي تظر به مفاد دادخواست تقديمي و قرارداد 
 مرابحه و تعهدنامه پيوســت دادخواســت و امضائات ذيل آنها که منتســب به خواندگان 
مي باشــد و نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگي و عدم اقامه دفاع با استحضار 
از اصل صحت خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخيص مســتندا به مواد 219 و 230 
قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرســي مدني حکم به محکوميت تضامني 
خواندگان به پرداخت مبلغ 81/200/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
قراردادي از قرار هر روز 40/000 ريال از تاريخ تقديم دادخواســت 96/8/23 لغايت زمان 
پرداخت و پرداخت مبلغ 2/245/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه قانوني صادر و اعالم مي گردد راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل  واخواهي در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاکم 
عمومي حقوقي شهرستان اصفهان خواهد بود. م الف:6985 شعبه 31 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

4/16 کالسه پرونده: 960817  شماره دادنامه:9709976796100202 -97/3/8 مرجع 
رسيدگي: شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جالل الماسي به نشاني اصفهان 
خ پروين جنب کوي انقالب پ 3، خوانده: ابراهيم شــهبازي به نشــاني مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 23/000/000 ريال وجه چک شــماره 597018 تاريخ 96/3/5،   با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 
آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شوراي حل اختالف: در خصوص دعوي 
آقاي جالل الماسي به طرفيت آقاي ابراهيم شهبازي به خواسته مطالبه مبلغ 23/000/000 
ريال وجه چک به شــماره 597018 تاريخ 96/3/5 به عهده بانک ملي به انضمام مطلق 
خسارات قانوني با توجه  به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي 
عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد که 

به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسي مدني 
حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيســت و نه ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و 1/317/500 ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشــر آگهي و خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ سررسيد چک موصوف )96/3/5(  تا تاريخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مينمايد راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه 
مي باشد و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:6965 شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف 

اصفهان )296 کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

4/17 کالسه پرونده 312/96 شــماره دادنامه: 9609976795500759 مرجع رسيدگي: 
شعبه 25 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بينا به نشاني اصفهان خ چهارباغ 
پايين مقابــل هتل پيروزي طبقه فوقاني فروشــگاه بينا موسســه راه صــادق،  خوانده: 
 الهه امينــي بيطرف به نشــاني اصفهان خ پرويــن خ حکيم شــفايي دوم ک انقالب پ 
131) مجهول المکان(، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي 
شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد: راي قاضي شورا: 
در خصوص دادخواســت عباس بينا به طرفيت الهه اميني بيطرف به خواسته مطالبه مبلغ 
37/200/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 153011 عهده بانک ملت شعبه بوستان 
سعدي به انضمام خسارات دادرسي و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و 
گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از ناحيه بانک محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسيدگي مورخه 96/8/2 و عدم حضور خوانده  عليرغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي 
شورا و نظر به اينکه اصل سند تجاري در يد دارنده چک حکايت از مديونيت صادرکننده و 
ظهور در اشتغال ذمه وي دارد و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلي که حکايت از پرداخت 
وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتي اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/8/2 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دين و مستنداً به ماده 9 قانون 
شــوراهاي حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقي مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آيين دادرسي مدني حکم به محکوميت خوانده و به پرداخت مبلغ 37/200/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان اجراي حکم بر 
اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانک مرکزي و نشر آگهي و پرداخت 580/000 ريال هزينه 
دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه  و پس از اتمام واخواهي ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. م الف:6959 

شعبه 25 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان )377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ راي

4/18 کالسه پرونده 960229 مرجع رسيدگي: شــعبه 39 شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقاي عباس بينا فرزند رضا به نشاني اصفهان چهارباغ پايين مقابل هتل پيروزي 
طبقه فوقاني فروشــگاه بينا موسســه راه صادق، خواندگان: 1- آقاي فرشاد بازگير فرزند 
کيومرث به نشاني بهارستان خ الفت بعداز چهار راه ايثار دفتر مشاور امالک فرشاد 2- خانم 
آمنه خدامرادي ريزي به نشاني سپاهان شهر بلوارشاهد بعد از چهار راه شاهد مجتمع پرديس 
10 طبقه 4 واحد 4، به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه 
مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راي 
مي نمايد: راي قاضي شورا:  در خصوص دادخواست آقاي عباس بينا به طرفيت 1- آقاي 
فرشاد بازگير 2- خانم آمنه خدامرادي ريزي به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال 
وجه يک فقره چک به شماره 163899 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني 
با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چک از ناحيه بانک محال عليه 
و با توجه به بقاي اصول مســتندات در يد خواهان که ظهور در اشــغال ذمه خوانده دارد و 
نظر به اينکه خوانده رديف دوم با حضور در جلسه رسيدگي مورخ 96/9/4 اظهار نموده که 
فقط ظهرنويس چک جهت انتقال آن را داشته و ضمانت وصول وجه آن را ننموده است و 
نظر به اينکه خواهان با وصف ابالغ واقعي و انتظــار کافي و همچنين خوانده رديف اول با 
وصف ابالغ قانوني و انتظار کافي در جلسه رسيدگي شورا حاضر نگرديده و اليحه اي نيز 
ارسال ننموده اند و خوانده رديف اول در قبال دعوي خواهان دفاع و ايرادي بعمل نياورده 
است و مدرک مســتندي در جهت برائت ذمه خويش ارائه نکرده است دعوي خواهان را 
ثابت تشخيص داده و به اســتناد مواد 198 و 519  و 522 قانون آيين دادرسي مدني حکم 
بر محکوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ1/595/000 ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 

چک 94/10/3 تا تاريخ وصول در حق خواهان صادر واعالم مي دارد در خصوص خوانده 
رديف دوم نظر به اينکه دارنده )خواهان( در ظرف مهلت يکسال از تاريخ سررسيد چک وجه 
آن را از خوانده رديف دوم )بعنوان ظهرنويس( مطالبه ننموده است )مهلت يکساله رعايت 
نشده است( و دعوي طبق قانون طرح نشده اســت، قرار رد دعوي خواهان )به استناد ماده 
2 قانون آ.د.م و ماده 274 قانون تجارت( صــادر و اعالم مي گردد راي صادره در خصوص 
خوانده رديف اول غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه 
و ســپس ظرف 20 روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل اعتراض در محاکم عمومي 
حقوقي اصفهان مي باشد قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم حقوقي 
اصفهان است. م الف:6956 شــعبه 39 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف 

اصفهان )479 کلمه، 5 کادر(
ابالغ راي

4/19 کالســه پرونده: 961057 شــماره دادنامه:96/11/17-9609976794204314 
مرجع رسيدگي: شعبه 12 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  حسين غزل گو به نشاني  
اصفهان خ سجاد نبش ميدان حســن قاضي ج پليس 10+ کلينيک ساختماني غزل گو با 
وکالت افسانه غالبي سيف آبادي به نشاني اصفهان اردستان شهرک کاوه نبش ميدان امام 
حسين موسســه حقوقي صدراي اردستان،  خوانده: محمد شــيرواني ميرآبادي به نشاني 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه يک فقره چک،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نمايد. راي قاضي شوراي حل اختالف: در خصوص دعواي حسين غزل گو با وکالت خانم 
افسانه غالبي ســيف آبادي به طرفيت محمد شــيرواني ميرآبادي به خواسته مطالبه مبلغ 
35/000/000 ريال وجه چک به شــماره 610268-95/14/15به عهده بانک ســپه به 
انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه  به محتويات پرونده و بقاي اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهي عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه 
رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محکمه پسندي در مقام 
اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرســي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و 1/632/500 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل طبق 
تعرفه قانوني و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چک موصوف )95/14/15(  تا 
تاريخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد و پس از اتمام مهلت واخواهي 
ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
م الف:6954 شعبه 12 حقوقي مجتمع شــماره دو شوراي حل اختالف اصفهان )328 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ راي

4/20 کالسه پرونده: 961094 شماره دادنامه:9609976794104334-96/11/3 مرجع 
رسيدگي: شعبه 11 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  آقاي حسين غزل گو به نشاني 
اصفهان خيابان سجاد نبش ميدان حسن قاضي جنب پليس + ده کلينيک ساختماني غزل 
گو با وکالت خانم افسانه غالبي سيف آبادي به نشاني اصفهان اردستان شهرک کاوه نبش 
ميدان امام حسين موسسه حقوقي صدراي اردستان،  خوانده: آقاي بهزاد جوهري به نشاني 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه 5 فقره چک مجموعا به مبلغ 90/000/000 ريال عهده 
بانک ملي به انضمام کليه خسارات دادرسي و تاخير تاديه و حق الوکاله وکيل و صدور قرار 
تامين خواسته،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي 
را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شوراي حل اختالف: در 
خصوص دعواي حســين غزل گو فرزند همايون با وکالت خانم افسانه غالبي سيف آبادي 
به طرفيت بهزاد جوهري  فرزند محمد علي به خواسته مطالبه مبلغ نود ميليون ريال وجه 
چک به شماره هاي 378711-95/5/30 و 378712-95/6/30 و 378714-95/8/30 و 
378715-95/11/30 و 378713-95/7/30 عهده بانک ملي به انضمام مطلق خسارات 
قانوني با توجه  به محتويات پرونده و بقاي اصول مســتندات در يد خواهان و گواهي عدم 
پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علي رغم ابالغ قانوني درج آگهي در جلسه رسيدگي 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محکمه پسندي در مقام اعتراض 
نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به 
نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آيين دادرســي مدني حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ نــود ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و دو ميليون و دويست و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه درج 

آگهي و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانوني و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چک هــاي موصــوف )95/5/30 و 95/6/30 و 95/7/30 و 95/8/30 و 95/11/30 (  تا 
تاريخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد و پس از اتمام مهلت واخواهي 
 ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
  م الف:6953 شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان )389 

کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/58 شــماره صادره:1397/04/501060 - 1397/3/30 نظر به اينکه سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک دستگاه آپارتمان به مســاحت 75/65 مترمربع پالک ثبتی 
2029 فرعی مفروز و مجزی از 1282 فرعی از 52- اصلی قطعه 5 سمت جنوبی طبقه دوم 
واقع در کوی گنبد باز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز  به نام خانم محبوبه رستمی نژاد فرزند 
محمد و تحت شماره دفتر الکترونيکی 139620302033000590 و شماره چاپی 654798 
ج/94  ثبت و صادر و تسليم گرديده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970407061693647 مورخ 1397/03/29 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شماره: 8575 مورخ 1397/03/29 به گواهی دفترخانه 25 نطنز 
رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت اسباب کشی مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 140 عباسعلی عمرانی رئيس ثبت اسناد و امالک 

نطنز)254 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/61 شماره ابالغنامه: 9710100352202219 شماره پرونده: 9609980352201209 
شماره بايگانی شعبه: 961302  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
مريم منصوری فرزند علی اکبر و منصور هاشمی فرزند حسين،  خواهان  بانک مهر اقتصاد 
دادخواستی به طرفيت  خوانده خانم مريم منصوری فرزند علی اکبر و منصور هاشمی فرزند 
حسين و مهدی آقائی کردآبادی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه  مطرح که به اين شعبه )اصفهان خيابان جی چهار راه مسجد 
علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهيد بهشــتی واحد 207(  ارجاع و به شماره پرونده 
 کالســه 9609980352201209 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
) مجتمع شهيد بهشتی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/05/23 و ساعت 9/30 تعيين 
که حسب دستور 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:5242 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهيد بهشتی( )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/60 شماره ابالغنامه: 9710100353100709 شماره پرونده: 9609980362600815 
شماره بايگانی شعبه: 961096  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
روح اله متانت فرزندرضا،  شاکی خانم جميله حبيبی شکوائيه ای به طرفيت  متهم آقای روح 
اله متانت به اتهام ترک انفاق و تهديد با چاقو مطرح که به اين شعبه )اصفهان خيابان جی 
چهار راه مسجد علی خ شهدای ستار مجتمع قضائی شهيد بهشتی واحد 105(  ارجاع و به 
 شماره پرونده کالسه 9609980362600815 شعبه 105 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان
) مجتمع شهيد بهشــتی( ثبت و  وقت رســيدگی  مورخ  1397/05/23 و ساعت 10/30 
تعيين که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد 
کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
دريافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گــردد. م الف:3184 
 شــعبه 105 دادگاه کيفــری دو شــهر اصفهان) مجتمع شــهيد بهشــتی( )174 کلمه، 

2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2296 | May  02,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



مسئوالن برای توسعه مناطق محروم تنگ نظری 
نکنند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیــاری، از آغــار اجرای طرح ملــی الگوی 
نوین توسعه مشــاغل خانگی در این استان خبر 
داد.»ســید حفیظ ا... فاضلی« گفت: اجرای این 
طرح از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان جهاد دانشــگاهی، به صورت پایلوت، 
در استان های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان 
غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، کردستان، کرمانشاه و لرستان آغاز شد. 
وی با بیان اینکه طرح الگوی نوین توسعه مشاغل 
خانگی مشمول مالیات نمی شود، گفت: این طرح   
با پرداخت تسهیالت برای هر متقاضی راه اندازی 
کسب و کار های خانگی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال 
با نرخ پایین بانکی اجرا می  شود. فاضلی ادامه داد: 
در این طرح خدمات و امکاناتــی نظیر آموزش، 
مشــاوره و فروش محصوالت در حوزه مشــاغل 
خانگی با هدف توجه به خانه به عنوان کارگاه خرد 
تولیدی ارائه می شود.وی گفت: عالقه مندان جهت 
شرکت و ثبت نام در این طرح، با شرط دارا بودن 
سن ۱۸ سال تمام، سکونت در استان و نداشتن 
هیچ گونه پوشش بیمه ای می توانند به نشانی های 
 jchb.ir و Inhb.ir و job.jdchb.ac.ir اینترنتی
مراجعه یا با شماره تلفن۰۳۸۳۳۳۸۰۸۹۰ تماس 

برقرار کنند.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال:
ایلراه های عشایری در 

چهارمحال بهسازی می شوند
مدیر کل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه ایلراه های عشایری در چهارمحال 
و بختیاری بهسازی می شوند، اظهار داشت: وقوع 
سیل در مناطق مختلف عشــایری چهارمحال و 
بختیاری در ابتدای امسال خســارت های قابل 
توجهی بــه ایلراه های چهارمحــال و بختیاری 
واردکرد. »یحیی حســین پور« عنوان کرد: بیش 
از دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریــال اعتبار برای 
بازگشایی و بهسازی ایلراه های عشایری در استان 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است. وی 
بیان کرد: ایلراه های عشایری در شهرستان های 
کوهرنگ، فارسان، لردگان، کیار و اردل بهسازی و 

بازگشایی می شوند.

برگزاری دو کارگاه آموزشی 
»سبک زندگی قرآنی « 

 سرپرســت اداره امــور قرآنی تبلیغات اســالمی
 چهارمحال وبختیاری از برگزاری دو کارگاه آموزشی 
سبک زندگی قرآنی در اســتان خبر داد. »محسن 
تقی پور« سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات اسالمی 
استان با اعالم این خبر افزود: کارگاه های آموزشی 
ســبک زندگی قرآنی با هدف ایجاد انس و ارتباط 
میان قرآن، انســان، زندگی و ســالمتی، کاربردی 
کردن فرهنگ قرآن کریم در راســتای پاسخگویی 
به نیازهای معرفتی و مهارتی اقشار مختلف جامعه 
و به صحنه درآوردن قرآن و فرهنگ نجات بخش آن 
در عرصه های مختلف زندگی فــردی، خانوادگی، 
اجتماعی، پنجشــنبه هفتم تیرماه در شهرکرد و 
بلداجی برگزار می شود. وی گفت: در طول سال هایی 
که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، شاهد فعالیت 
تعداد زیادی قاری و حافظ قرآن، جلسات آموزش 
قرآن، موسسات قرآن و دستگاه های قرآنی بوده ایم 
که همه از جمله دستاوردهایی است که در این مدت 
به دست آمده اســت. تقی پور بیان کرد: با توجه به 
شرایط روز و اینکه نیاز مردم در دوره های مختلف 
متفاوت است، فعالیت های قرآنی هم باید متناسب 
با شــرایط روز و نیاز روز مردم تنظیم شود. یکی از 
مواردی که در این زمینه می تواند بسیار تاثیرگذار 
باشد، سمت و سو دادن این فعالیت ها به شکل دهی 
زندگی مردم مطابق با اصول و چارچوب هایی که در 

قرآن و روایات، مورد استفاده قرار گرفته است.

آغاز ساخت یک باب فضای 
آموزشی خیرساز در لردگان

عملیات ســاخت یک باب فضای آموزشی دوازده 
کالسه با مشــارکت خیر مدرسه ســاز »غالمرضا 
ســهرابی بختیــاری« در روســتای جوانمــردی 
شهرســتان لردگان آغاز شــد. »بهروز امیدی« در 
آیین کلنگ زنی این مدرسه ضمن تجلیل از اقدامات 
ارزشمند خیران مدرسه ســاز گفت: در آموزش و 
پرورش با کمبودهای مالی فراوانی مواجه هستیم 
که بدون مشــارکت خیران نمی توان در این عرصه 

پیشرفتی داشت.

رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: در دنیا عمــده مصرف آب در 
بخش کشاورزی اســت؛ به ویژه در کشورهایی که 
تولیدات کشاورزی بیشــتری دارند. این امر به دلیل 

اهمیت و تولید غذایی است که باید صورت گیرد.
»ذبیح ا... غریب« افزود: میزان بارندگی امســال در 
کشــور حدود 2۵۳ لیتر بوده که در ۱۰ ســال اخیر 
کاهش یافته و به 2۰۰ میلی لیتر رسیده است؛ اما در 
برخی کشورها میزان بارندگی سه برابر کشور و استان 
است و این نشــان می دهد که در کشورهای دارای 
بارندگــی مطلوب، درصد بســیاری از مصرف و نیاز 
گیاه از طریق باران تامین می شود ولی در ایران عمده 
آب مورد نیاز کشاورزی باید از طریق آبیاری تامین 
شود. غریب تصریح کرد: در استان های شمال کشور 
به دلیل بارندگی بیشتر، محصول گندم بدون آبیاری 
با بارندگی تولید می شود، اما در استان عملکرد گندم 
آبی با دیم استان های شمال کشور یکی است؛ پس 
نمی توان مصــرف آب را در چهارمحال و بختیاری با 
دیگر استان ها یا حتی ایران را با دیگر کشورها مقایسه 
کرد. وی ادامه داد: در دنیا برای محصوالت متفاوت، 
یک شــاخص برای مصرف آب تعریف شده که این 
شــاخص مالک قرار می گیرد و شــاخص بهره وری 
نامیده می شود که مشخص می کند با چه میزان آب، 

چه میزان محصول تولید می شود.
غریب بیان کرد: استان از نظر میزان بارندگی دارای 
بارندگی باالیی است اما این بارندگی بیشتر در غرب 
استان است که برای ۸۰ تا ۹۰ درصد از استان قابل 

استفاده نیست و عمده آب بارندگی نیز از چهارمحال 
و بختیاری خارج می شود.

وی اضافه کرد: تمام آب ساالنه تولید شده در استان 
طی دهه ۸۰ ، ۱۰میلیارد مترمکعب بوده اما اکنون 
شش تا هفت میلیارد مترمکعب است و امسال از این 
میزان، حداکثر ۵۰۰ میلیون مترمکعب معادل یک 
چهارم آب تولیدی استان، در اختیار بخش کشاورزی 
قرار گرفته اســت. غریب با بیان اینکه در ۱۰ ســال 
گذشــته آب در اختیار بخش کشاورزی، ۱۰ درصد 
از آب تولیدی اســتان بوده اســت اما امسال تقریبا 
7 درصد اســت، گفت: میــزان آب در اختیار بخش 
کشاورزی در استان طی سال گذشته ۸۵۰ میلیون 
مترمکعب و در سال ۹۵، یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
متر مکعب بوده اســت که این مهم نشــان می دهد 

میزان آب در اختیار بخش کشاورزی در سال جاری 
نسبت به سال گذشته نصف شــده است. وی تاکید 
کرد: امســال این میزان آب، نسبت به سال ۹۵، یک 
سوم کاهش یافته است. غریب با اشاره به اینکه اکنون 
بیش از ۵۰ درصد از قنات های استان خشک شدند و 
چشمه ها و چاه ها نیز وضعیت مطلوبی ندارند، تاکید 
کرد: دبی چشمه های استان حدود 7۰ درصد کاهش 

یافته است.
 وی تصریــح کرد: در حــوزه زاینــده رود در پایین 
دست،طی سال گذشــته ۸۵ میلیون مترمکعب آب 
مصرف شده و این آمار براساس گزارش های شرکت 

آب منطقه ای استان است.
غریب خاطرنشــان کرد: با وجود نگرانی از اینکه اگر 
آب نباشد، اولویت ما تامین آب شرب است و ممکن 

است با مشکل مواجه شــویم؛ اما امسال سهمیه  4۰ 
میلیون متر مکعبی از زاینده رود برای باغات استان 
تعیین شــده و این میزان ۵۰ درصد تخصیص سال 
گذشته است. رییس جهادکشــاورزی استان بیان 
کرد: قرار بود امسال تخصیصی از زاینده رود نداشته 
باشیم ولی با پیگیری مسئوالن ارشــد استان، این 
مهم محقق شد.وی افزود: امسال بارندگی در استان 
به ویژه در »کوهرنگ« وضعیت مناســبی نداشــت 
و اکنون اســتان ســاالنه حدود 4۵ درصد کاهش 
بارندگی دارد و کاهش برداشت نیز به اندازه کاهش 
آورد بوده است. غریب اظهار کرد: امروز در کشاورزی 
سیاست بر توسعه نیست و باید این سیاست توسط 
تمام بخش ها هدف گذاری شــود زیرا در کشــوری 
قرار داریم که در شرایط خشکسالی به سر می برد و 
پیش بینی می شود این روند تداوم داشته باشد. وی 
گفت: راهکار گذر از این شرایط، سازگاری است و باید 
صرفه جویی و بهره وری را باال برد که معتقدم با میزان 
آب در اختیار بخش کشاورزی در سال جاری، حتی 
کمتر از این میزان آب، می تــوان تولید محصوالت 

کشاورزی داشت.
غریب ادامــه داد: با اصالح نــژاد و گونه های مقاوم، 
اصالح باغات کم بازده، اصالح خــاک همچون مواد 
آلی که در تنش های کم آبی بســیار موثر هســتند 
و روش هــای اصالح آبیــاری که هدر رفــت آب را 
کاهش می دهد، می تــوان باغات را حفــظ کرده و 
 تولیــد نیز داشــت و باید بــه این ســمت حرکت 

کرد.

اختصاص سهمیه  40 میلیون مترمکعبی از زاینده رود برای باغات استان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد 
با تاکید بر توســعه زیرســاخت های مناطق کمتر توســعه یافته، 
گفت: مسئوالن برای توسعه مناطق محروم روستایی در این استان 
تنگ نظری نداشته باشند.حجت االسالم والمسلمین »محمدعلی 
نکونام« که به همراه استاندار و تعدادی از مدیران کل دستگاه های 
اجرایی چهارمحــال و بختیاری برای دیدار دو روزه از روســتاهای 
منطقه دیناران به شهرستان اردل سفر کرده بودند، گفت: هم اینک 

از برخی روستاهای مستعد توسعه استان مانند روستای »دهدلی« از 
توابع بخش دیناران غافل شده ایم؛ این در حالی است که هر کدام از 
این روستاها می تواند یک بهشت گردشگری برای ایران باشد. نکونام 
تصریح کرد: باعث تاسف اســت که برخی مسئوالن با تنگ نظری 
خود برای جلوگیری از قطع 2۰۰ یــا ۳۰۰ درخت و غرس هزاران 
اصله درخت دیگر به جای آن از توسعه راه های روستایی جلوگیری 
و این مناطق زیبا و مستعد توسعه را  قربانی می کنند. وی یادآور شد: 

با احداث جاده روستای دهدلی بخش دیناران وضعیت گردشگری، 
اقتصادی و تولیــدی چهارمحال و بختیاری متحول خواهد شــد. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد به 
استقرار ۹ پارچه روستای بدون راه ارتباطی در منطقه دیناران اشاره 
و اظهار کرد: براساس گفته های اهالی تاکنون 22 نفر در این مسیر به 
خاطر نبود جاده و به علت بیماری مانند و دسترسی نداشتن به جاده 

برای رفتن به بیمارستان یا درمانگاه، جان خود را از دست داده اند.

امام جمعه شهرکرد:
مسئوالن برای توسعه مناطق محروم تنگ نظری نکنند

  رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

حصر وراثت
4/59  خانم ســمانه خالقی طرقی دارای شناسنامه شــماره 22636 به شرح دادخواست به 
کالسه  113/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان پری شکوهی به شناسنامه 61 در تاریخ 1396/10/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سمانه خالقی طرقی فرزند لطف 
اله به شماره شناسنامه 22636 صادره از تهران متولد 83/3/5 نسبت با متوفی فرزند. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 140 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/62 شماره ابالغنامه: 9710100353100710 شماره پرونده: 9609980363301567 
شماره بایگانی شعبه: 961515  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
سعید بدیعی فرزند مرتضی،  شاکی آقای محسن قربانیان کردآبادی  شکوائیه ای به طرفیت  
متهم آقای سعید بدیعی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید مطرح که به این شعبه 
)اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای ســتار مجتمع قضائی شهید بهشتی 
واحد 105(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980363301567 شعبه 105 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/23 
و ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:3183 شعبه 105 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/63 در خصوص پرونده کالسه 21/65/96 ح ش خواهان خانم پروانه کوهی افضل فرزند 
دالور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای سید ابراهیم هاشمی فرزند سید عباس 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 1397/5/15 ساعت 14 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان بزرگراه شهید احمد کاظمی )ذوب آهن( جنب زندان مرکزی و اداره 
کل زندانهای استان اصفهان روبروی ایستگاه اتوبوس BRT مرکز امور خدمات اجتماعی و 
مراقبت  بعد از خروج زندانیان استان اصفهان شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7727 شعبه 21 مجتمع 

شماره یک )زندان( شورای حل اختالف اصفهان  )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/64 در خصوص پرونده کالسه 21/63/96 ح ش خواهان خانم پروانه کوهی افضل فرزند 
دالور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حسن سلطانی فرزند حسین تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 1397/5/15 ساعت 14 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان بزرگراه شهید احمد کاظمی )ذوب آهن( جنب زندان مرکزی و اداره کل زندانهای 
استان اصفهان روبروی ایستگاه اتوبوس BRT مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت  بعد 
از خروج زندانیان استان اصفهان شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7726 شعبه 21 مجتمع 

شماره یک )زندان( شورای حل اختالف اصفهان  )147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/65 در خصوص پرونده کالسه 21/62/96 ح ش خواهان خانم پروانه کوهی افضل فرزند 
دالور دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای امید فهیمی علی آباد فرزند حمید 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 1397/5/15 ساعت 13/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان بزرگراه شهید احمد کاظمی )ذوب آهن( جنب زندان مرکزی و اداره 
کل زندانهای استان اصفهان روبروی ایستگاه اتوبوس BRT مرکز امور خدمات اجتماعی و 
مراقبت  بعد از خروج زندانیان استان اصفهان شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7725 شعبه 21 مجتمع 
شماره یک )زندان( شورای حل اختالف اصفهان  )151 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/67 شماره درخواست: 9710460354500012 شماره پرونده: 9509980360000914 
شماره بایگانی شعبه: 970276  نظر به اینکه شاکی محمد یاوری فرزند محمد باقر شکایتی 
علیه آقای قربانعلی اله دادی دائر بــر انتقال مال غیر در دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و  به کالسه بایگانی 970276 ک 119 دو 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/5/22 ساعت 11/30 تعیین شده است و نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
 یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت 
می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:4273 شعبه 119 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/68 شماره: 833/96 به موجب رای شماره 1689 تاریخ 96/9/8 حوزه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مجتبی خسروی 
زاده به نشانی مجهول المکان 2- فرهاد مرادی به نشانی نجف آباد فیروزآ باد بلوار ظفر کوچه 
پاسارگاد اواسط کوچه سمت راست پالک 22 کد پستی 8518415747 و 3- محمد کارگر 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 84/107/935 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ 1/640/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله طبق تعرفه در 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای علیرضا زمانی با وکالت محبوبه صفاریان 
به نشانی اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1162 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )223 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

4/69 شماره اجراییه:9710423633100086  شــماره پرونده:9509983633101185 
شــماره بایگانی شــعبه:951214 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
1397009000352163  و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973633100759 محکوم 
علیه محمد افخمی فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
1/350/000/000 ریال وجه چک به عنوان اصل خواســته و مبلغ 46/165/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 31/500/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 1394/7/21 لغایت زمان پرداخت طبق نرخ تورم کاال 
 و خدمات اعالمــی بانک مرکزی در حق محکــوم له بانک مهر اقتصاد به نشــانی تهران 
خ پاسداران خ توحیدی پ 182 با وکالت محبوبه صفاریان خوزانی فرزند اسماعیل به نشانی 
اصفهان خمینی شــهر خ مدرس بعد از شــهرداری نبش کوچه طبقه فوقانی مرغ  و ماهی 
 شمال و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد رعایت تبرصه 2 
م 306 الزامی است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 

مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 1217 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خمینی شهر )453 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

4/70 خانم پروانه صالحی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 44566  به شرح دادخواست 
به کالسه  119/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان جواهر سعیدی ورنوسفادرانی به شناسنامه 282 در تاریخ 1396/10/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عزیز صالحی 
ورنوســفادرانی فرزند علی، ش.ش 1846 فرزند 2- رســول صالحی ورنوسفادرانی فرزند 
علی، ش.ش 2730 فرزند 3- زهره صالحی ورنوسفادرانی فرزند علی، ش.ش 656 فرزند 
4-پروانه صالحی ورنوسفادرانی فرزند علی، ش.ش 44566  فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1213 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )148 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/71 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 331/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/6/7، 
مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزندمحمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار ش بهشتی 
خ عمران ک دانش پ 3،  مشخصات خوانده: سید عباس حسینی عاشق آبادی فرزند حسین،  
خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه چک، دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت، 
وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 1206 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/72 شماره نامه: 9710113633600315 شماره پرونده: 9709983633600101 شماره 
بایگانی شعبه: 970102 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 970102 به آقای اســماعیل رضا نژاد فرزند ابوالقاسم خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن امید حاج کرم  خوزانی فرزند ابراهیم  
به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی و قرامعایه محل می باشد اخطار می نماید 
که برای روز سه شنبه مورخ 97/05/30 ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر 
به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد 
نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 1211 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/73 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 57/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/20 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/5/15، 
مشخصات خواهان: جواد صمدی خوزانی فرزند محمود به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور 
ک هاتف بن بست هاتف یک، مشخصات خوانده: رامین جلیلی امیردیزج فرزند علی، خواسته 
و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ صد و هیجده میلیون و هشتصد هزار ریال به 
عهده بانک صادرات مورخ 96/10/10 هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک به شــماره 0481/431852 مورخ 96/10/10 و گواهینامه عدم پردخت،  
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف: 1209 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )207 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/74 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 506/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/05 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/5/20، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزندمحمد علی با وکالت پریسا غیاثی  
به نشانی خمینی شــهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا طبقه اول،  مشــخصات خوانده: 
محمدرضا دادگستر، خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه دو فقره 
سفته به شماره های 575819 و 770446 به انضمام جمیع خسارات دادرسی از قبیل هزینه 
دادرســی و حق الوکاله و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی ســفته، گــردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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 شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1205 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )199 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/75 شماره ابالغنامه: 9710103633102638 شماره پرونده: 9609983633101115 
شماره بایگانی شعبه: 961133  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
کامران فعله کــری فرزند صفرعلی،  خواهان  آقای محمود نقدی دادخواســتی به طرفیت  
خوانده آقای کامران فعله کری به خواســته مطالبه وجه چک بــه مبلغ 1/200/000/000 
ریال مطرح که به این شــعبه )اصفهان شهرستان خمینی شــهر بلوار دانشجو دادگستری 
شهرستان خمینی شهر(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609983633101115 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1397/06/31 و ساعت 10/30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 1215 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شهر)168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

4/76 شــماره پرونده: 791/96 حل 11 خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت 
محمد علی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه شــریعتی ابتدای شریعتی شمالی طبقه 
فوقانی دفتر اسناد رسمی،  خواندگان: 1- عزیز جیوارنام فرزند عین اله به نشانی میاندوآب 24 
متری فرهنگیان 12 متری خیام شمالی 2- پیمان افشاری به نشانی مجهول المکان، شورا با 
بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت 
به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمود نقدی فرزند محمد 
علی با وکالت محمد علی آلویی فرزند حسین به طرفیت عزیز جیوارنام  فرزند عین اله و پیمان 
افشاری  به خواسته مطالبه دو فقره چک به شماره های 812072 و 106664 مورخ 96/9/20 
و 96/11/15 به شماره حساب جاری 1265111323 به مبلغ 100/000/000 ریال دادگاه با 
توجه به دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه 
دو فقره چک و اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه شورا و اینکه نامبردگان دفاعی به عمل نیاورده 
خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با اســتناد به مواد 198 و 519 از قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با 
توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
1376/3/10 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره 
کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت خواندگان متضامنی به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/300/000  ریال بابت هزینه دادرسی و 
ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه و مبنای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
محترم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد.م الف: 1207 شعبه 11 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)365 کلمه، 4 کادر(
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری کالهبردار میلیاردی 

در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری 
یک نفر که مبلغ 80 میلیارد ریال از شــهروندان 
کاله برداری کرده و متواری شــده بود، خبر داد.

مهــدی معصوم بیگی با اشــاره به دســتگیری 
کالهبردار میلیاردی در اصفهان اظهار داشت: در 
پی وقوع شکایاتی مبنی بر اینکه فردی با پوشش 
بنگاه معامالتی خودرو از 13 شهروند کاله برداری 
و متواری شده است، بررســی موضوع به  صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی 
اصفهان قرار گرفت.وی با اشــاره به صدور دستور 
مقام قضائی مبنی بر دســتگیری این کالهبردار، 
افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی پس از انجام 
یک ســری کارهای تخصصــی و اقدامات خاص 
موفق شــدند مخفیگاه این کالهبردار حرفه ای را 
شناسایی کنند. وی اضافه کرد: فرد دستگیرشده 
در بازجویی های پلیس به کاله برداری و برداشت 
مبلــغ 80 میلیارد ریال از 13 نفر تحت پوشــش 

خریدار خودرو اعتراف کرد.

رییس پلیس فتای اصفهان:
 هک شدن ایمیل

 با بی احتیاطی افراد مرتبط است
رییس پلیــس فتای اصفهان گفت: هک شــدن 
ایمیل از مواردی اســت که با بی احتیاطی افراد 
مانند انتخاب رمز ساده و قابل دسترسی با توجه به 
اطالعات دیگران مرتبط است.سرهنگ مصطفی 
مرتضوی اظهار داشــت: مردم باید در مواجهه با 
سایت های تبلیغاتی و فروش کاال، مسائل امنیتی 
را رعایت کنند؛ چراکه بســیاری از موارد سرقت 
اطالعات در پی خرید از ســایت های غیرمعتبر و 
افشا شدن رمز حســاب انجام می شود. وی افزود: 
هنگام خرید از سایت های خرید باید دقت کنید 
که ســایت عالوه بر مجهز بودن به نشان اعتماد 
الکترونیــک و آدرس معتبر URL، پس از هدایت 
خریدار به صفحه بانک دارای صفحه کلید مجازی 
برای وارد کردن رمز باشد و از جعلی نبودن صفحه 
بانک مطمئن شویم.وی با اشاره به اینکه اطالعات 
حســاب ها، ایمیل و فضای مجازی جزو اســرار 
شخصی اســت و نباید در اختیار دیگر افراد قرار 
گیرد، بیان داشت: عدم مدیریت درست اطالعات 
خصوصــی از هر نوع، چه رمزهای حســاب و چه 
عکس، اسرار خانوادگی، شــخصی و...  می تواند 
منجر به سوءاستفاده دیگران و هتک حیثیت افراد 

شود و شکایاتی در این زمینه داشته ایم. 

دستگیری سارق طالی کودکان
خانم سارقی که اقدام به سرقت طالهای کودکان 
می کرد ، با همکاری شــهروندان و درایت پلیس 
اصفهان دستگیر شد.سرهنگ حسن یاردوستی، 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان با اعالم این 
خبر اظهار داشــت: در پی اعالم شکایت تعدادی 
از شــهروندان مبنی بر ســرقت طالی کودکان 
آنها، بررســی موضوع به صورت ویژه در دســتور 
کار ماموران انتظامی ایــن فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت: شــهروندی به گشــت پلیس اصفهان 
مراجعه و عنــوان می کند خانمی قصد ســرقت 
طالهای دخترش را داشــته و متواری شــده که 
با تیز هوشــی پلیس ایــن فرد مونث مشــاهده 
شد.این مقام مســئول ادامه داد: این شخص در 
محاصره پلیس سرانجام دستگیر شد.وی با ترفند 
داشتن کودکی 8 ساله به بچه ها نزدیک و در یک 
لحظه طالهای دختر بچه ها را ســرقت مي کرد.

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهــان در پایان 
ضمن توصیه به خانواده ها در مراقبت بیشــتر از 
کودکان خود در بیرون از منزل خاطر نشان کرد: 
از آویز کــردن زیور آالت به کــودکان خود و رها 
 کردن آنها در کوچه ، خیابــان و پارک خودداری 

کنید .

مدیر کل استاندارد استان مطرح کرد:
12سال حبس؛ مجازات عرضه 

مواد لبنی تقلبی در اصفهان
مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان اظهار کرد: 
از فعالیــت واحد تولیدی مواد لبنــی در اصفهان 
جلوگیری شد.غالمحسین شــفیعی گفت:یک 
واحد تولیدی مواد لبنی به دلیل تولید محصوالت 
بی کیفیت و تقلبی و نداشتن مجوز استاندارد پلمپ 
شد. وی افزود:  صاحب متخلف این واحد تولیدی 
به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی کسب و کار به 
12سال حبس محکوم شد. شفیعی افزود: از این 
واحد 9هزار بطری ماست و هزار لیوان دوغ تقلبی 

کشف و معدوم شد.

محیط زیست

افزایش 11 درصدی داوطلبان کنکور در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

۲۶ سال مقاومت محیط زیستی؛
»موته« زیر تیغ امضای مسئوالن

صدور مجوز بهره بــرداری از معدن تراورتن در 
منطقه میمه، منجر به واکنش از سوی مسئوالن 
حفاظت از محیط زیست و همچنین دوستداران 

محیط زیست در این منطقه شده است.
بر اســاس این مجوز که تصویــر آن در فضای 
مجازی منتشر شــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به شــرط کســر محدوده و در صورت 
موافقت استاندار اصفهان مجوز بهره برداری از 
معدن تراورتن میمه با استفاده از ظرفیت ماده 
2۴ مکرر را برای حوزه علمیــه اصفهان صادر 

کرده است. 
از سوی دیگر نیز مســئوالن سازمان صمت در 
این نامه به اســتعالم این موضوع از اســتاندار 
اصفهان اشــاره کرده که بر اســاس آن در این 
نامه آورده شده است:»جناب آقای مقدس زاده، 
با توجه بــه موافقت مشــروط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و موافقت جلســه رفع مسائل 
زیســت محیطی شهرســتان میمه و موافقت 
منابع طبیعی و نظام مهندســی با استفاده از 
ظرفیت کمیسیون ماده 2۴ مکرر با نظر موافق 
اســتانداری، اقدامات الزم به عمــل آورید«.

همچنین در پایان این نامه عنوان شــده است 
که »با عنایت به موارد مطروحه مقرر شــد که 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت پس از اخذ 
مدارک الزم شــامل طرح توجیهــی عملیات 
اکتشــاف، معرفی مســئول فنــی و پرداخت 
تبصره های دو و ســه قانون معادن نســبت به 
صدور پروانه اکتشاف به مســاحت 3۶ هکتار 
به مختصات پیوســت به نام حوزه علمیه اقدام 

کند«.
 این  مجــوز در حالی به امضای محســن مهر 
علیزاده )استاندار اصفهان(، اسرافیل احمدیه 
)رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت(، 
محســن کریمیــان )رییس ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان(، شــهرام مبصر 
)رییس ســازمان نظام مهندسی معدن استان 
اصفهــان( و مهدی مقدس  )رییس شــعبه ۴ 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان( رسیده است 
که هیچ توجهی به تاکید ماده 2۴ مکرر مبنی بر 
استعالم از محیط زیست و منابع طبیعی برای 

صدور مجوز معدن نشده است.
سازمان صمت پاسخگو باشد

سید رحمان دانیالی، مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان نیز درخصوص صدور 
مجوز اکتشاف برای معدن تراورتن در منطقه 
میمه اظهــار  کرد: محیط زیســت هیچ گونه 
مجوزی برای بهره بــرداری از این معدن صادر 
نکرده و از مراجع قانونی پیگیر صدور این مجوز 
است و ســازمان صنعت، معدن و تجارت باید 
در این زمینه پاسخگو باشــد.وی اضافه کرد: 
به عنوان مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان در هیچ جلسه ای در خصوص 
بررسی شرایط صدور مجوز بهره برداری از این 
معدن حضور نداشتم در حالی که محدوده این 
 معدن در پناهگاه حیات وحــش موته تعیین 

شده است.
۲۶ ســال همه دنبال مجــوز معدن 

تراورتن میمه بودند
مرتضی جمشــیدیان، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان نیز در این باره 
گفت: پروانه اکتشاف معدن تراورتن در محدوده 
پناهگاه حیات وحش موته است و تاکنون نامه 
و گزارشی مبنی بر صدور چنین پروانه ای ابالغ 

نشده است.
وی با بیان اینکه ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان باید رونوشــت پروانه 
اکتشاف این معدن را به محیط زیست ارسال 
کنــد، افزود: ایــن پروانه به نام حــوزه علمیه 
اصفهان صادر شده؛ اما هیچ گونه ابالغی به به 

محیط زیست نشده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان بــا بیان اینکه یــگان حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در حال حاضر عملیات 
اکتشاف و بهره برداری از معدن تراورتن میمه را 
متوقف کرده است، اضافه کرد: باید توجه داشت 
که فعالیــت این معدن منجر بــه از بین رفتن 

ارزش زیستگاهی حیات وحش موته می شود.
وی با تاکید بر اینکه از 2۶ ســال گذشته افراد 
زیادی بــه دنبال دریافت مجــوز بهره برداری 
از معدن تراورتــن میمه بوده انــد، ادامه داد: 
خوشبختانه محیط زیست جلوی این اقدام را 
گرفته و حوزه علمیه نیز حدود سه سال است 
که به دنبال دریافت مجــوز بهره برداری از این 

معدن است.
جمشــیدیان با بیان اینکه در حــال حاضر در 
منطقه حفاظت شــده موته در 19 قســمت 
بهره برداری معــدن انجام می شــود، افزود: با 
 توجه به شــرایط زیســتگاهی منطقه صدور

 هر گونه مجوز بــرای بهره بــرداری از معدن 
در حیات وحــش موته ممنوع بــوده و پیگرد 

قانونی دارد.

معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
گفــت: کودکانی که به دلیــل اختالفات و طالق 
والدین شان و یا مشکالت دیگر به کار در خیابان 
روی می آورنــد بیشــتر از هر کســی در معرض 
بزهکاری قــرار دارند. جهانگیــر کریمي، معاون 
اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان 
گفت: نداشتن پدر و سرپرســت و نبود نظارت و 
کنترل کافی از ســوی مادر به علت مشغله کاری 
زیاد در بروز رفتارهای ناهنجاري آنان تاثیر بسزایی 
خواهد داشت.وي افزود: بچه ها از لحاظ ارتباطی 
افرادی بسیار ضعیف هستند و این مسئله موجب  
 آمادگی بیشــتری برای ارتکاب رفتار بزهکارانه 

می شود.
معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان با 
بیان اینکه کودکان خیاباني بیشــتر از هر کسی 
در معرض خطر بزهکاري قــرار دارند، ادامه داد: 
کودکانی که به دلیل طالق و یا فوت یکي از زوجین 
و مشــکالت دیگر به کار در خیابان رو می آورند 
بیشــتر از هر کســی در معرض خطر بزهکاری و 

افتادن در دام باندهاي تبهــکاری و مجرمانه قرار 
داردنــد.وی یکی از عوامل بــروز پدیده کودکان 
خیابانی را شاخص های محیط مسکونی عنوان کرد 
و گفت: اگر محیط مسکونی در منطقه ای باشد که 
افراد ناسالم در آن تردد دارند این موضوع در سوق 
دادن فرزندان به سمت جرم، نقش بسزایی دارد که 
در این زمینه افراد باید به محیط سکونت خود نیز 

توجه ویژه اي داشته باشند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان خبر داد:

خطر بزهكاري در کمین کودکان خیاباني
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
اصفهان از تغییر ساعات کار ادارات در شهرستان های 
خور و بیابانک، اردستان، کاشــان، آران و بیدگل، 
نایین و نطنز)صرفا بخش امامزاده( به مدت دو ماه به 
دلیل گرما خبر داد. غالمرضا قائدیها در رابطه با تغییر 
در ساعت کار ادارات برخی شهرستان های استان به 
علت گرما با اشاره به صدور نامه ای در این خصوص 
اظهار کرد: با توجه به مصوبه 19 خرداد 97 هیئت 
وزیران و نامه وزیر نیرو در خصوص بررسی و تعیین 
ساعت کار اداری در فصل گرما در شهرستان های با 
دمای هوای بیش از ۴5 درجه سانتی گراد و به استناد 
نامه های شــماره 1100-1۴70 مورخ 21 خرداد 
97 اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان و شماره 
103۶1 مورخ 22 خرداد 97 شرکت توزیع نیروی 
برق استان ساعات کار ادارات در شهرستان های خور 
و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و بیدگل، نایین و 
نطنز)صرفا بخش امامزاده( به مدت دو ماه از تاریخ 
یک تیر ماه 97 لغایت 31 مرداد 97 از ساعت 0۶:30 
صبح لغایــت 13:30 خواهد بود و ســپس از تاریخ 

یک شهریور 97 ســاعت کار شهرستان های مذکور 
به حالت عادی بازمی گردد.وی افزود: بدیهی است 
ســاعت کار اداری در سایر شهرســتان های استان 
مطابق روال عادی است و هیچ گونه تغییری ندارد.

مدیرکل روابط عمومی اســتانداری اصفهان گفت: 
الزم است کلیه ادارات، نهادها و دستگاه های اداری 
استان با شــرکت توزیع نیروی برق اســتان برای 

حداقل کردن مصرف برق همکاری کنند.        

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان خبر داد:

تغییر ساعات کاری ادارات 6 شهرستان اصفهان

مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه زندان مرکزی در حال حاضر چهار برابر ظرفیت زندانی دارد، گفت: 
این تراکم جمعیتی اقدامات اصالح و تربیتی را دچار اختالل می کند.اسدا... گرجی زاده اظهار کرد: در سال گذشته 
32 هزار ورودی به زندان های استان اصفهان داشتیم و در حال حاضر جمعیت زندان های استان به بیش از 15 هزار 
نفر می رسد.مدیرکل زندان های استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری سه زندان جدید به بهره برداری می رسد، 
گفت: این در حالی است که برای این زندان ها نیرو نداریم و سعی داریم با عقد قرار داد جدید با نیروهای فعلی این 

زندان ها را اداره کنیم.

سه زندان جدید اصفهان 
هیچ نیرویی ندارد

مدیرکل زندان های استان:

خبر

با مسئوالن

خیابان بند آمده اســت،راننده های دیگر 
مرتب بوق می زنند و بعضی از عابران با خنده 
متلک هایی به زبان مــی آورند. راننده های 
دیگر منتظر هستند تا یک خانم خودرواش 
را کنار خیابان پارک کند؛ راننده خانم عصبی 
شــده و هر بار به سختی ماشــین را عقب و 
جلو می برد و در نهایــت یکی از راننده های 
مرد ماشــین را برایش پارک می کند و زن با 
عجله در ماشین می نشیند و شیشه ها را باال 
می کشد تا صدای اعتراض و بوق ماشین های 

عبوری را نشود.
 این تنها یک قســمت از رخدادهایی است که همه 
ما کم و بیش در خیابان های سطح شهر می بینیم. 
رانندگانی که معلوم نیست واقعا رانندگی بلد نیستند 
و یا به دلیل جو روانی پر اســترس این طور دست و 
پای شان را پشت فرمان گم می کنند. با اینکه زنان 
بیش از 30 درصد کل رانندگان را تشکیل می دهند 
و هر روز هم بر تعدادشان افزوده می شود؛ اما هنوز 
عده ای معتقدند زنان مهارت انجام رانندگی را ندارند 
و هر چقدر هم تجربه شان بیشتر شود، باز هم برای 
این کار ساخته نشده اند در مقابل اما هر روز تعداد 
زنانی که ماشین می خرند و خود را به خیابان های 

شهر تحمیل می کنند، بیشتر می شود.
فوبیای زنانه ای به نام پارک دوبل

 فوبیا و ترس بعضی زنــان ایرانی از رانندگی، پارک 
دوبل، بنزین زدن و یا کارهای ســاده این چنینی، 
روزانه داســتان هایی را بین مردم مطرح می کند و 
نمونه های مختلفی نیز در ســطح خیابان ها دیده 
می شــود. از پارک های دوبلی که در نهایت به جای 
30 ســانتی متر، حدود 3 متری با جــدول فاصله 
دارد و رسما خودرو وســط خیابان است گرفته تا 
رانندگی های آهسته و کسل کننده بعضی زنان که 
باعث ترافیک و هرج و مرج در خیابان ها می شــود.  
در میان زنان هستند پزشکان و مهندسان و اقشار 
تحصیلکرده و توانمندی که حتی از بنزین زدن و یا 
رفتن به تعمیرگاه های ماشین هراس دارند.  به نظر 
می رسد بخشی از این نگاه حاصل فشارها و نگاه های 

متهم کننده مردان به زنان 
راننده است که در نهایت 
موجب ایجــاد این هراس 
از رانندگی می شود؛ این 
مســئله اگر چه در اغلب 
عرصــه هایی کــه زنان 
در آن مشــغول فعالیت 
هســتند وجود دارد؛ اما 

رانندگی وجه ملموس تر و پر رنگ تر حضور زنان در 
جامعه است و شاید به همین علت فراگیر تر باشد.

زن ها محتاط هستند  
تفاوت های زیســتی و روانی زن و مــرد باعث می 
شــود که این دو جنس در مهارت هــای مختلف، 
عملکرد مختلف داشته باشند. یکی از این مهارت ها 
همین رانندگی است. سرهنگ علیرضا اسماعیلی، 
استادیار دانشــگاه علوم انتظامی در کتاب تفاوت 
زن و مرد در رانندگی که انتشارات همین دانشگاه 
منتشر کرده است، به این اختالفات اشاره می کند. 
به گفته او؛ طبق تحقیقات انجام شده، میزان ریسک 
پذیری خانم ها در رانندگی کمتر از آقایان اســت.
در این کتاب گفته شــده که برخی تصور می کنند 
راننده خوب کسی است که خصلت های مردانه در 

رانندگی اش داشته باشد 
در حالی که زنان رانندگی 
را جزئی از شخصیت خود 
نمی بینند.از طرف دیگر، 
تحقیقــات نشــان داده 
که زنان کمتــر به تخلف 
می پردازند و قانون پذیری 
آنها بیشتر از مردان است 
که متاســفانه همین قانون پذیر بودن گاهی نشانه 
کم مهارت بودن زن تلقی می شود. شاید صالح ترین 
افراد برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن رانندگی 
 زنان، پلیس هــای راهنمایی و رانندگی باشــند.
 براســاس اعالم پلیس  و طبق آمار، در حال حاضر 
بیشتر تصادفات و جریمه ها مربوط به آقایان است؛ 
اما تعداد بــاالی این تصادفــات و جریمه ها به این 
 خاطر اســت که تعداد رانندگان مرد هم بیشــتر

 است. 
کلیشه ها همیشه زنان را محدود می کند

 اسماعیل غالمی پور، جامعه شناس درباره کلیشه 
جنسیتی رانندگی زنانه می گوید: کلیشه، دیدگاهی 
از پیش تشکیل شــده در ذهنیت جمعی است که 
برخی خصلــت ها را به »تمــام« اعضای یک گروه 

نسبت می دهد؛ بنابراین کلیشــه ها، عقاید غالبی 
هستندکه مانع شــناخت واقعی نسبت به دیگران 
می شوند؛ یعنی کلیشه ها به طور واقعی دیگران را 
تعریف نمی کنند. در جوامع در حال تغییر، کلیشه ها 
نسبت به اقشــاری که می خواهد جایگاه شان را در 
جامعه بهبود ببخشند، بیشــتر می شود.کلیشه ها 
نسبت به فقرا، حاشیه نشــینان، مهاجران، اقلیت 
ها، زنان و ... وجود دارند و در مواردی تشــدید می 
شوند؛ بنابراین با انواع کلیشه های قومی، طبقه ای، 
ملی، جنســیتی و ... مواجه هســتیم. وی در ادامه 
به دو شکاف اجتماعی اشــاره می کند که منجر به 
دو کلیشه بســیار مهم در جامعه ایرانی شده است؛ 
یکی از این شکاف ها، »شــکاف قومیتی« است. در 
زندگی روزمره کلیشــه های قومیتی و منطقه ای 
حضور پر رنگی دارنــد. خصایص کلی و »بدی« که 
برای قومیت ها و مردم مناطق مختلف کشور به کار 
می بریم: جنوبی ها اینگونه اند، شیرازی ها آنگونه 
اند، اصفهانی ها، شمالی ها، ترک ها، لرها، عرب ها 
و ... هر کدام را به یک یا چند صفت کلی برچســب 
می زنیم؛ اما شکاف دوم که مربوط به بحث ماست، 
»شکاف جنسیتی« است و بر اساس آن، کلیشه های 

جنسیتی به ویژه علیه زنان شکل می گیرند. 
اگر قبول کنیم تمام رانندگان ایرانی از واحد آموزش 
و سنجش یکســانی عبور می کنند و همه قوانین و 
مقررات رانندگی را در کالس های آیین نامه آموزش 
دیده انــد و مهارت و تجربه فنــی را در کالس های 
عملــی رانندگی گذرانــده اند، دیگر نمــی توانیم 
 بگوییم در این دو مورد، آمــوزش خانم ها ناقص و 

اشتباه بوده است.
 واقعیت این اســت که زنــان در رعایــت قوانین 
راهنمایی و رانندگی، محتاط تر هســتند و با توجه 
به تعداد رانندگان زن ایرانی، اگر نســبت مرد و زن 
با یکدیگر تراز شــود، در آمارهــا، جرائم و تخلفات 
زنان، از مردان کمتر اســت. به همین دلیل نه تنها 
می توانیم روی آن کلیشــه و نگاه سنتی یک خط 
قرمز پررنگ بکشــیم بلکه حتی می توانیم بگوییم 
 رانندگی خانم ها مطمئن تر و بی خطرتر از آقایان

 است.

فوبیایی به نام رانندگی زنان
  ساختارهای مردانه جامعه، زنان راننده را هر روز تحقیر می کند؛ 

طبق تحقیقات انجام شده، 
میزان ریسک پذیری خانم ها در 

رانندگی کمتر از آقایان است

رییس ستاد آزمون استان اعالم کرد:
افزایش 11 درصدی داوطلبان کنكور در اصفهان

رییس ستاد آزمون استان اصفهان گفت: کنکور سراسری در استان با حضور 7۴ هزار و 370 داوطلب برگزار 
خواهد شد که خانم ها با ۶2 درصد بیشترین تعداد داوطلب را شــامل مي شوند.محمدرضا ایروانی اظهار 
کرد: روزهای پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم تیرماه آزمون کنکور سراسری برگزار خواهد شد.  رییس ستاد 
آزمون استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان با افزایش 11 درصدی داوطلبان مواجه هستیم، ادامه 
داد: ۶2 درصد از داوطلبان خانم و 38 درصد آقا هستند.ایروانی با بیان اینکه رشته تجربی بیشترین تعداد 
داوطلب را در کل کشور و استان اصفهان دارد، تصریح کرد: 12 هزار و 1۴۴ نفر داوطلب در رشته علوم ریاضی، 
12هزار و 291 نفر داوطلب در علوم انسانی، 7 هزار و 11۶ نفر داوطلب هنر و 32 هزار و 921 نفر داوطلب 

علوم تجربی هستند. 

مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری اصفهان:
تا 75 سال دیگر جا برای دفن مردگان نداریم

مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری اصفهان گفت: با وجود افزایش قیمت کاالها ، نرخ بهای خدمات سازمان 
آرامستان امسال فقط دو درصد افزایش یافته است. رســول جعفریان اظهار کرد: رویکرد سازمان آرامستان ها 
ایجاد قبرهای 2 تا 3 طبقه است و به همین دلیل فقط تا 75 سال دیگر پاسخگوی دفن اموات هستیم.مدیر عامل 
سازمان آرامستان شهرداری اصفهان اعالم کرد: در صورت تکمیل ظرفیت باغ رضوان، آرامستان های منطقه ای 
پیش بینی شده و یک زمین هم از منابع طبیعی استان بعد از پاالیشگاه اصفهان در اختیار شهرداری قرار گرفته 
است. وی گفت: زمینی که در غرب اصفهان برای احداث آرامستان در این منطقه اختصاص یافته است، مناسب 
نیست؛ چراکه مردم هم از بعد مسافت و هم از بعد آلودگی هوا که از پاالیشگاه به زمین بر می گردد، رغبتی برای 

رفتن به این آرامستان ندارند.

سمانه سعادت
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تغذیه با شیر مادر از آلرژی غذایی پیشگیری می کند
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

چای الته، از دیار هندوستان است و از ادویه هایی مثل 
زنجبیل، هل، میخک، شیر و چای درست شده که طعم و بوی 

محسوس آن خستگی را برطرف می کند. 
مواد الزم:

شیر 2 لیوان،آب جوش 1 لیوان، چای 2 قاشق غذاخوری )می توانید از 2 عدد تی بگ 
 چای هم استفاده کنید(، هل 1 عدد، میخک 2 عدد، دارچین یک دوم قاشق چای خوری

 )می توانید از چوب دارچین هم استفاده کنید(، زنجبیل 1 قاشق چای خوری
فلفل سیاه یک چهارم قاشق چای خوری

طرز تهیه:
چای را با یک لیوان آب جوش یه مدت 2 الی 3 دقیقه دم کنید.در یک شیر جوش، 2 لیوان 
شیر بریزید و بجوشانید و چای را به آن اضافه کنید. دانه های هل را از پوست جدا کرده 

و با دیگر ادویه جات به شیر اضافه کنید و 2 الی 3 دقیقه بجوشانید.چای را از یک 
صافی رد کرده و در فنجان مورد نظر سرو کنید.

نکته :به دلخواه خودتان چای را با عســل یا شــکر می توانید میل 
کنید. 

چای الته

مارچوبه
»مارچوبه« گیاهي است علفي و چند ساله که ارتفاع آن تا چند متر مي رسد و داراي شاخه هاي نسبتا چوبي و صاف است. این گیاه از قدیم االیام مورد استفاده 
بشر بوده و حتي در اهرام ثالثه مصر نقاشي هایي وجود دارد که مارچوبه را نشان مي دهد. از نظرطب قدیم ایران، مارچوبه گرم و خشک است؛ بنابراین 

آنهایي که سرد مزاج هستند باید آن را با عسل بخورند و آنهایي که گرم مزاج هستند باید آن را با سرکه بخورند. 
مارچوبه گیاهي است ادرار آور که خوردن آن دید چشم را تقویت مي کند؛ همچنین ضعف مثانه را برطرف و براي تقویت قلب مفید است. مارچوبه 

به علت داشتن کلروفیل خون ساز است و کساني که کم خون هستند باید از آن استفاده کنند .

شی
ر با

طا
ع

پریسا سعادت

سفر، دلپذیرترین تفریح در طول تابستان است. به 
 علت شــلوغی و پرتردد بودن مناطق گردشگری و
 جاده ها، همیشــه دغدغه بهداشــت و سالمت به 
خصوص در فصل تابســتان به دلیل احتمال بیشتر 
بیماری ها وجود دارد. در مســافرت باید پر از انرژی 
و سالمتی باشید تا بتوانید از تک تک لحظه ها لذت 
ببرید و خاطره بســازید. غذا و آب مهم ترین عوامل 
بیماری در طول سفر هستند که با رعایت برخی از 
نکات در این دو مورد مــی توان ابتال به بیماری های 
مختلف را تا حد زیادی کاهــش داد؛ اگر چه رعایت 
نکات بهداشــتی در همه حال الزم است؛ اما دلیل 
اینکه در سفر کردن به توجه بیشتر به این نکات تاکید 
می کنیم،کم شدن مقاومت بدن در سفر به واسطه 
کم خوابی،راه طوالنی و خســته کننده،استراحت 
کم،شرایط آب و هوایی متفاوت مقصد سفر و تهیه 
غذا از منابع مختلف در شهر هایی به جز محل زندگی 

شماست.
چه غذایی بخوریم؟

یکی از مهم ترین نکات در مسافرت ها استفاده نکردن 
از غذای نیم پز است. در مسافرت نباید غذاها را نیم پز 
استفاده کنیم بلکه توصیه می شود آنها را خام یا پخته 
همراه خود ببریم، چون میکروب ها در غذاهای نیم پز 
به خوبی رشد می کنند ولی در غذاهای کامل پخته 
شده از بین می روند؛ همچنین میکروب ها در محیط 
مرطوب به خوبی رشد می کنند؛ بنابراین اگر قصد 
مصرف ساندویچ در سفر را دارید، نباید مواد غذایی 
را از ابتدای سفر داخل نان قرار دهید بلکه الزم است 
ظرف نان و موادغذایی دیگر مثل گوجه فرنگی، کاهو، 
کتلت یا کوکو را جدا کنید. حتی بهتر است از فالسک 
های اســفنجی برای خنک نگه داشتن موادغذایی 
استفاده کرد و در یک نایلون بزرگ تر، قالب های یخ 
و در نایلونی کوچک تر، موادغذایی را قرار داد. این کار 
باعث می شود که مواد غذایی تا چند ساعت خنک 
باقی بمانند. در طول سفر حداکثر روزی یک وعده 
غذای بیرون بخورید و چه بهتــر که این یک وعده، 

ناهار باشد. در انتخاب غذا بهتر است به جای انتخاب 
غذاهای سرخ شده از غذاهای گریل یا کبابی و بخارپز 
استفاده کنید. به جای کباب کوبیده هم سراغ کباب 
برگ، ششلیک، چنجه یا جوجه کباب بروید چون هم 

سالم تر هستند و هم کالری کمتری دارند. 
سبزهای خوشمزه را بخوریم یا نه؟

بهتر است در سفر ساالد نخورید. سبزیجات ساالد 
ممکن است به خوبی شسته نشــده باشند و باعث 
بیماری شوند. به جای ساالد، سبزیجات سرخ شده، 
آب پز یا بخارپز سفارش بدهید؛ همچنین میوه های 
جنگلی را با  احتیاط مصــرف کنید و هر نوع میوه و 

سبزی ناشناخته نخورید.
چه آبی بنوشیم؟

پیدا کردن آب آشامیدنی سالم یکی از دغدغه های 
اصلی گردشگران است. وبا، هپاتیت آ و حصبه تنها 
چند مورد از بیماری هایی هســتند که با نوشیدن 
 آب آلوده چه در داخل و با نوشیدن آب چشمه ها و
 قنات ها و  چه  در خارج  سالمت گردشگران را تهدید 
می کند. کارشناسان سالمت سفر پیشنهاد می کنند 
هنگام سفر حتما از آب بسته بندی شده در بطری های 
در بسته  پالستیکی یا شیشه ای، آب گازدار یا سودا، 
یا آب بسته بندی شده در قوطی استفاده کنید.اگر 

پیشخدمت رســتوران ظرف آب با در باز شده برای 
شما سر میز آورد، تعارف نکنید و از او بخواهید ظرف 
آب پلمپ شده به شما بدهد. در مناطق دورافتاده و 
روستاها می توانید آب را با قرص کلر یا درصورتی که 
باردار نباشید و مشکل تیروئید هم نداشته باشید، با 
قرص ید ضدعفونی کنید. اگر به مکان های دورافتاده 
سفر می کنید، می توانید از دستگاه تصفیه آب بهره 
ببرید و خیال تان را راحت کنید.پیش از سفر دستگاه  
قابل حمل تصفیه آب تهیه کنید که دارای المپ یو 
وی برای کشتن حشــرات، میکروب ها و باکتری ها 
باشد.بطری آب الیف سیور )Lifesaver( هم گزینه  
خوبی است که از روش سیستم نانو فیلتراسیون، آب 
را تصفیه می کند و ویروس ها، باکتری ها، کیست و 

انگل را از بین می برد.
معضلی به نام آب به آب شدن

عالوه بر غذا و آب، برخی از افراد به علت جابه جایی 
و یا تغییرات آب و هوایی ممکن اســت بیمار شوند. 
اصطالح »آب به آب شــدن« زمانی به کار می رود 
که به دلیل سفر، وضعیت خواب، استراحت و تغذیه 
فرد به هم می ریزد و دچار مشکالت متعدد گوارشی 
می شود. بد نیســت بدانید مصرف نوشیدنی های 
ســالم و طبیعی تا حد زیادی جلوی بروز این حالت 

را می گیرد؛ اما مصرف میوه و سبزیجات تازه و البته 
ضدعفونی شــده هم تاثیر بســزایی در رفع مشکل 
ایجادشــده دارد؛ همچنین برخی از افــرادی که با 
هواپیما مســافرت می کنند نیز ممکن است دچار 
عوارضی شوند.به همین دلیل توصیه می شود چند 
روز قبل از مسافرت، سیستم ایمنی خود را با مصرف 
 C موادغذایی مفید و ویتامین هــای مثل ویتامین
تقویت کنند؛همچنین با مشورت پزشک، یک روز 
قبل از مسافرت های طوالنی تا ســه روز بعد از آن، 
آسپرین مصرف کنید، زیرا مشکل ترومبوز وریدهای 
عمقی با تشکیل لخته در عروق جزو مواردی است 
که در اثر بی تحرکی طوالنی ایجاد می شود. همیشه 
ســعی کنید یک بطری آب خنک و یک اسنک در 
کیف همراه خود داشت باشید. حتی وقتی مدت زمان 
پروازتان بسیار کوتاه است. از طرفی حداقل 24 ساعت 
قبل از پرواز از داروهای ضداحتقان برای پیشگیری 
از بروز مشکالت بینی و گوش اســتفاده کنید. این 
داروها به حفظ سالمت و عدم احتقان سینوس ها و 
گوش ها کمک می کنند. هنگام سوارشدن به هواپیما 
هم آدامس بجوید. این کار باعث مساوی شدن فشار 
هوا در گوش میانی شما می شود و از گرفتن گوش 

پیشگیری می کند.

چه کنیم که در سفر بیمار نشویم؟

بعد از پیاده روی چه بخوریم؟
پیاده روی انتخاب مناسبی است، زیرا فشار زیادی به بدن وارد نمی کند و نیاز به تجیهزات خاصی ندارد با این حال باید به تغذیه 
بعد از پیاده روی توجه کرد تا نتایج آن را مشاهده کنیم. بسیاری  از افراد ورزش پیاده روی را برای ورزش کردن انتخاب می کنند. 
مطالعات اخیر نشان داده اســت که تنها 10  دقیقه پیاده روی در روز باعث افزایش طول عمر می شود و بر سالمت نیز تاثیرگذار 
اســت. با این حال پیاده روی باید با تغذیه مناسب همراه باشد. اگر پیاده روی شــدید و طوالنی انجام می دهید انرژی زیادی می 
ســوزانید، بنابراین باید بعد از پیاده روی انرژی از دســت رفته را تامین کنید. خوردن کربو هیدرات و پروتئین کافی می تواند به 
تامین انرژی کمک کند. برای تامین کردن کربوهیدرات بدن می توان ســیب زمینی یا برنج قهــوه ای مصرف کرد و برای تامین 
پروتئین مصرف نخود، عدس و غالت توصیه می شــود؛همچنین می توانیم ماســت یونانی ، تخم مرغ، ماهی ســالمون یا مرغ 
مصرف کنیم. متخصصان ورزشــی مصرف تخم مرغ را بعد از ورزش توصیه کردند. تخم مرغ یکــی از بهترین منابع پروتئین 
است که آمینو اســیدهای الزم را نیز دارد. اگر که گیاه خوار هســتید می توانید  پروتئین بدن را با مصرف دانه ها مانند آجیل 
و لوبیا تامین کنید. مطمئن شــوید که به اندازه کافی پروتئیــن بعد از ورزش دریافت می کنید، زیــرا  مصرف پروتئین روی 
ریکاوری عضالت تاثیر گذار اســت. کســانی که پیاده روی را برای کاهش وزن انجام می دهند می توانند با مصرف پروتئین 
انسولین بدن را کنترل کنند، زیرا انســولین باعث پایین آمدن سرعت هضم غذا می شــود. برخی ها تصور می کنند که درست 
بعد از ورزش باید مواد غذایی الزم را دریافت کنند؛ اما شــما پانزده  دقیقه بعد از ورزش تا سه ســاعت بعد از ورزش می توانید مواد 
غذایی را دریافت کنید. اگر می خواهید قبل از پیاده روی یک میان وعده سبک مصرف کنید می توانید موز، ماست یونانی و چند 
 میوه دیگر بخورید. بهتر اســت از زیاده روی در خوردن خودداری کنید، زیرا در هنگام پیاده روی بدن نباید زیاد مشــغول هضم

غذا شود. 

طبق نتایج یک مطالعه جدید، دختران دارای میزان 
باالی ویتامیــن D دارای ماهیچه هــای قوی تری 
هســتند.محققان دریافتند دختران دارای میزان 
پایین ویتامین D ،در تست اســتحکام ماهیچه ها 
کمترین امتیاز را دریافت می کنند.این مطالعه نشان 
 D داد دخترانی قوی تر هستند که میزان ویتامین
بدن شــان بیش از nmol/L ۵0 باشد. جالب ترین 
قســمت این مطالعه این اســت که این تفاوت تنها 

نه در پسران.این در دختران مشــهود بود و 
مطالعه هیــچ رابطه ای 
بین میزان ویتامین D در 
مادران در طول بارداری 

یا در بندناف در زمان زایمان 

را نشــان نداد. این نتیجه گیری نشان می دهد که 
مقاومت ماهیچه ها ناشی از تاثیر والدین نیست.در 
مطالعات قبلی هم مشخص شد که ویتامین D عامل 
افزایش میزان IGF-I، فاکتور رشــدی که موجب 
افزایش قدرت ماهیچه ها می شــود، است.به گفته 
محققان، از آنجایی که میزان IGF-I در دختران و 
پسران متفاوت است، می تواند دلیل تاثیر ویتامین 

D بر مقاومت ماهیچه های دختران باشد.

عفونت گوش در نوزادان مشکل شایعی اســت که معموال نگران کننده نیست.در بســیاری از موارد برای 
درمان عفونت گوش در نوزادان نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست و با درمان های خانگی از قبیل مصرف 
استامینوفن، نوشیدن مایعات و کمپرس گرم قابل درمان اســت.درمان عفونت گوش در نوزادان به نوع و 
شدت آن بستگی دارد. پزشــک ممکن اســت برای برخی عفونت ها همچون عفونت  حاد گوش خارجی، 

گــوش را توصیه کند؛ استفاده از قطره 
موارد سیســتم ایمنی اما در بسیاری از 
مقابله با ایــن عفونت نــوزاد قــادر به 
ف  مصر . ســت آنتــی بیوتیک هــا با ا
همراه است. حدود 1۵ عــوارض جانبی 
دچار اسهال و استفراغ درصد کودکان 
بیــش از پنــج درصد می شــوند و در 
آنتــی بیوتیک هــا با کودکان مصرف 
ی  کنش هــا ا حساســیت زا همراه و
درصد کودکان تقریبا است.حدود ۶0 

پس از 24 ساعت از زمان ابتال به عفونت گوش احساس بهتری دارند. این آمار در مدت چند روز به ۸0 تا ۹0 
درصد افزایش پیدا می کند. هر چند در صورتی که پــس از در این مدت عفونت گوش وضعیت بهتری پیدا 
نکرد، پزشک مصرف آنتی بیوتیک ها را توصیه می کند.پزشکان معموال به والدین توصیه می کنند مدت دو 
تا سه روز از کودک مراقبت های الزم را داشته باشند تا سیستم ایمنی بدون نیاز به دریافت آنتی بیوتیک با 

عفونت گوش مقابله کند.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:
کیفیت آب شرب اصفهان با وجود سالم بودن بسیار پایین است

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: آب اصفهان سالم است؛ اما کیفیت 
آن بسیار پایین اســت و نمی توان کیفیت پایین را پای غیربهداشتی و ناســالم بودن آب گذاشت.

حسین صفاری اظهار داشت: آب شرب مصرفی مردم 
اصفهان، ۶0 درصد از آب تصفیه شده و 40 درصد از 
آب چاه تامین می شود.وی با اشــاره به اینکه هر روز 
شکایت مردمی از کیفیت آب داریم و گالیه از طعم و 
مزه آب شرب می شود، گفت: هر روز شکایت تلفنی 
و حضوری بسیاری داریم که از طعم و مزه آب شرب 
گالیه دارند؛اما به نسبت یک ماه پیش، آمار شکایات 
بسیار پایین آمده اســت.صفاری با اشاره به اینکه آب 
چاه، تصفیه شده نیســت بلکه ضدعفونی و گندزدایی می شود، گفت: آب سالم است؛ اما کیفیت آن 
بسیار پایین است و نمی توان کیفیت پایین را پای غیر بهداشتی و ناســالم بودن آن گذاشت.وی با 
بیان اینکه پیش از قرار گرفتن چاه های آب در مدار شرب، با ما هماهنگی شده و از آن نمونه برداری 
می شود، گفت: بار میکروبی و شــیمیایی آب چاه کنترل شده اســت و تمام امالح آن اگر نه در حد 
مجاز اما در حد مطلوب است. وی گفت: در بررسی هایی که صورت گرفته، شاهد بودیم که در برخی 
مناطق میزان آب تصفیه شده و آب چاه نامتعادل بوده و بیشتر از آب چاه استفاده می شده است که 
با پیگیری های ما این موضوع مشخص شد؛  اما نمی توانیم نام این مکان ها را اعالم کنیم.مدیر گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان  گفت: در صورتی که در آب شرب نیترات وجود داشته 
باشد، جوشاندن آن باعث غلظت بیشتر آن می شود؛ بنابراین به هیچ عنوان آب نباید جوشانده شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده مکرر از آب جوشیده، مضر است و برای مواقع اضطراری توصیه می شود، 
افزود: با توجه به اینکه امالح از طریق آب به سرعت جذب می شود اگر امالح داخل آب بعضا کم و زیاد 
شده باشد با آب جوشیده شده سریعا جذب می شود. صفاری گفت: به مردم توصیه می شود که اگر 

موردی از آب غیر بهداشتی مشاهده کردند، به 1۹0 گزارش دهند.

نوجوانان خواب آلود امروز، بیماران قلبی فردا
محققان دریافتند که خواب آلودگی نوجوانان، با ابتال به بیماری قلبی در آینده مرتبط اســت.نتایج 
مطالعات جدید نشان می دهد که بیشتر کودکان و نوجوانان امروز خواب کافی ندارند و نبودن خواب 
کافی منجر به بروز مشــکالتی برای سالمتی ) ابتال 
به بیماری های قلبی( در آینده خواهد شــد.محققان 
اظهار کردنــد: نوجوانانی که کمتر از هفت ســاعت 
خواب شــبانه دارند، چربی بدن آنهــا افزایش یافته 
و سطح فشــارخون و کلســترول هم در آنها نسبت 
به سایرین بیشتر اســت.نتایج مطالعات قبلی نشان 
داده است که خواب ناکافی، ابتال به چاقی را افزایش 
می دهد؛اما مطالعات جدید روی این موضوع بررســی می کند که آیا کمبود خواب با بیماری قلبی 
هم مرتبط اســت؟بی خوابی منجر به تغییر اشتها می شود و با کاهش ســطح فعالیت بدنی مرتبط 
است. محققان اظهار کردند که شاید شــما بیدار باشید؛ اما به دلیل خســتگی نمی توانید فعالیت 
روزانه داشته باشید.محققان عنوان کردند: استفاده از تکنولوژی هایی مانند گوشی یا تبلت، عاملی 
برای کمبود خواب می شود.شــاید تصور کنید که نوجوانان کمتر از کودکان بــه خواب نیاز دارند؛ 
 اما پژوهشــگران اظهار کردند: تا سن 20 ســالگی هم، نیاز خواب نوجوانان بیشــتر از بزرگساالن

 بالغ است.

محققان کانادایی می گویند؛
تغذیه با شیر مادر از آلرژی غذایی پیشگیری می کند

محققان عنوان می کنند تغذیه نوزاد با شــیر مادر از بروز آلرژی های غذایی در آینده پیشــگیری 
می کند. محققان دانشگاه مانیتوبای کانادا عنوان می کنند که ترکیب منحصربه فرد قندهای پیچیده 
در شیر سینه از آلرژی های غذایی در دوران کودکی 
پیشــگیری می کند.در این مطالعه، تســت پوست 
در یک سالگی نشــان داد نوزادان تغذیه شده با شیر 
سینه حساسیتی به مواد آلرژیک غذایی نشان ندادند.

مطالعات قبلی نشــان داده که نوزادان تغذیه شده با 
شــیر مادر در معرض ریســک کمتر انواع مشکالت 
پزشــکی نظیر خس خس ســینه، عفونت ها، آسم و 
 چاقی قرار دارند.در این مطالعه، تیم تحقیق نمونه های شیر و داده های مربوط به 421 نوزاد و مادر را 

بررسی کردند.

محققان عنوان می کنند؛

ارتباط ویتامین D و افزایش سالمت استخوان دختران
 درمان عفونت گوش نوزاد 
بدون مصرف آنتی بیوتیک
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ژاکا و شکیری محروم 
می شوند؟

فیفا در رابطه بــا خوشــحالی گل دو مهاجم 
بــر  برا در  ســوئیس 
تیــم ملــی فوتبال 
صربستان در جام 
 ۲۰۱۸ جهانــی 
تحقیق  روســیه 
خواهد کرد و ممکن 
اســت این دو بازیکن 
محروم شــوند. به نقل از آس، 
کمیته  انضباطی فیفا یک پرونده برای »گرانیت 
ژاکا« و »ژردان شــکیری« باز خواهد کرد. دو 
بازیکن سوئیس در دیدار برابر تیم   ملی فوتبال 
صربســتان در دور دوم جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه پس از گلزنی » بال عقاب« )بخشی 
از پرچم آلبانی( را به نمایش گذاشــتند. این 
حرکت سیاســی موجب خشــم روس ها شد. 
مهاجمان آلبانی تبار ســوئیس ممکن اســت 
جریمه نقدی شوند و حتی از یک یا چند بازی 
نیز محروم شــوند. فیفا در رابطــه با اظهارات 
»مالدن کراستاییچ« سرمربی صربستان پس 

از بازی تحقیق خواهد کرد.

رویس: در جام جهانی روسیه 
بازی آسانی وجود ندارد

»مارکــو رویــس« بازیکن تیم ملــی فوتبال 
آلمــان معتقد اســت: 
تمــام بازی هــای 
نــی  م جها جا
به یــک انــدازه 
سخت هســتند.

آلمان توانســت در 
دومین بازی خود در 
جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه، تیم ملی فوتبال 
سوئد را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.مارکو 
رویس، پس از این پیروزی به خبرنگاران گفت: 
این جام  جهانی پر از هیجــان میان تمام تیم 
هاســت. حتی تیم های کوچک نیز می توانند 
کار را برای شما بسیار سخت کنند. آنها خیلی 
خوب بازی می کنند و از فرصت های کمی که 
دارند بهره می برند. وی تاکید کرد: به نظر من 
این جام جهانی پر از ســورپرایز است، چیزی 
که یک جام جهانی باید در خود داشــته باشد. 
معموال زیــاد پیش می آید که تیــم ها با خط 
دفاعی محکم چهار یا پنج نفره به بازی بیایند، 
برای همین مجبوریم مسیر خود را تغییر داده 

و با سرعت باال به دروازه آنها راهی پیدا کنیم.

خواسته زانتی از مردم 
آرژانتین

تیم   ملی فوتبال آرژانتین، بدترین عملکرد خود 
در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه را داشته 

است.
»آلبی سلسته« در 
دیدار نخست برابر 
تیم   ملــی فوتبال 
ایسلند با تساوی یک 
بر یک متوقف شد و در دیدار برابر کرواسی هم 
با سه گل، تن به شکست داد. تیم   ملی فوتبال 
آرژانتین در دیدار سوم باید به مصاف نیجریه 
برود و اگر می خواهد بــه دور بعد راه پیداکند 
باید حتمــا در این دیدار به پیروزی برســد و 
امیدوار باشد که کرواسی هم ایسلند را از پیش 
رو بردارد.»خاویر زانتی« که بعد از »ماسکرانو«، 
رکورددار بازی ملی در آرژانتین است با منتشر 
کردن پیامی از مردم کشــور خود خواسته ای 
داشــت. او گفت : پیش از هر زمان دیگری به 
اتحاد و همبســتگی نیاز داریم. تیم در شرایط 

سختی قرار دارد و باید از آنها حمایت شود.

 توهین نیمار به سیلوا 
بابت یک توپ!

»تیاگو سیلوا« در گفت وگو با شبکه اوگلوبوی 
برزیل فاش کــرد که در 
بازی اخیــر برزیل 
کاستاریکا  مقابل 
دوم  دور  در 
مرحلــه گروهی 
جــام جهانــی که 
بــا پیــروزی دو بــر 
صفر سلســائو خاتمه یافت، 
هم تیمی اش »نیمار« به او توهین کرده است.

کاپیتان تیم ملی برزیل گفت: نیمار برای من 
مانند برادر کوچک تر اســت و همیشــه سعی 
کرده ام مواظب او باشم؛ اما آن روز مرا ناراحت 
کرد چــون زمانی که یک تــوپ را رو به عقب 
فرستادم، او بسیار به من توهین کرد. به او حق 
می دهم چون حریف، وی را به شــدت تحت 
فشار قرار داده بود؛ ولی قرار نبود ما با آن توپی 

که من رو به عقب پاس دادم، بازی را ببریم.

در انتظار تاریخ سازی  تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

از مدت ها قبل بحث تمدید قرارداد »وریا« به گوش می رســید. در 
شــرایطی که معاون اســتقالل اعالم کرده بود، وریا تا قبل از پایان  
خردادماه قراردادش را تمدید خواهد کرد، این اتفاق رخ نداد تا آبی ها 
نگران وضعیت یکی از مهره های کلیدی تیم شان شوند. با این همه 
ستاره استقالل طی فصل گذشــته، در صفحه اینستاگرامش اعالم 
کرده به زودی قراردادش را تمدید می کند تا خیال آبی ها راحت شود.

خبر خوش وریا: به زودی تمدید می کنم

»سردار آزمون« در هر دو دیدار ملی در جام جهانی، مهاجمی کم خطر 21
نشان داده اســت. او مقابل مراکش، دو اشتباه داشت و مقابل اسپانیا 
هم تالش خود را کرد اما به جرات می توان گفت کار خاصی هم انجام 
نداد. اگر مالک، این دو بازی باشــد قاعدتا کی روش نباید از ســردار 
مقابل پرتغال استفاده کند؛ ولی مسئله اینجاست که کی روش آزمون 

را خیلی دوست دارد و می گوید هر لحظه امکان دارد او گلزنی کند. 

سردار آزمون؛ کم خطر و بی اثر
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مهدی رحمتی بابت تبلیغات 
چقدر می گیرد؟

»مهدی رحمتی« با پسرش در یک تیزر تبلیغاتی 
شرکت کرده است؛ همان شرکتی که »مهدوی کیا« 

نیز برایــش تبلیغ می کرد. طبق 
شنیده ها، رحمتی بابت این تبلغ 
چیزی حدود 5۰۰ میلیون تومان 

می گیرد؛ البته به پسرش 
پولی نمی رسد )مگر 
خــودش  آنکــه 
بخواهد بــه علی 
پول بدهد(. این 

روزهابسیاری 
ازچهره های 

ح  مطــر
فوتبال و 

کار ســینمای کشور  در 
تبلیغات دیده می شوند مثل 
محمدرضا گلــزار، رحمتی، 

مهدوی کیا، دایی و... . 
رحمتی البته قرارداد تبلیغاتی 

خود را حدود شــش مــاه قبل 
منعقد کرده بود ولــی تیزرهای 
مربوط به آن فقط چند روزی است 

که از تلویزیون پخش می شــود. بد نیست بدانید 
سیدمهدی خودش با یک شــرکت تبلیغاتی کار 

می کند. 

 قیمت ملی پوشان ایران
 افزایش می یابد

تا قبــل از جــام جهانــی، تیم هــای اروپایی که 
به بازیکنــان ایــران پیشــنهاداتی می دادند رقم 
پیشنهادی شــان باال نبود. مثال شــنیده می شد 
»شارلوا« با حدود 3۰۰، 4۰۰ هزار دالر »سیدمجید 
حسینی« مدافع ملی پوش استقالل را می خواهد که 
بخشــی از این پول هم به دالل  می رسد و قسمتی 
باید برای مالیات پرداخت شود؛ اما با درخشش تیم 
ملی در جام جهانی به طــور قطع، قیمت بازیکنان 
تیم ملی بــاال مــی رود و حداقل اینکــه تیم های 
درجه ۲ و 3 اروپــا نظیر »شــارلوای بلژیک« باید 
 پول بیشــتری برای جذب یک ملی پــوش ایرانی

 بپردازند.

بحران مالی در استقالل؛ 
شماره حساب اعالم شد!

باشــگاه اســتقالل اعالم کرد: »با توجــه به نیاز 
مبرم باشگاه به منابع مالی بیشــتر در این برهه از 
زمان جهت تقویت تیم و جلوگیــری از لغو مجوز 
حرفه ای گری توسط AFC و پیشنهاد مکرر کمک 
از ســوی هواداران عزیز، شــماره حســاب به نام 

خزانه داری کل کشور را اعالم می شود«.
اســتقالل در حالی از هوادارانش درخواست کمک 
مالی کرده که باشگاه پرسپولیس چند سال پیش 
دســت به چنین اقدامی زده بود، با این تفاوت که 
این باشگاه مجوزهای الزم را نگرفته و تنها به دادن 
شماره کارت بســنده کرده بود. باشگاه استقالل و 
»رضا افتخاری« مدیرعامل آن، از طریق ســازمان 
بازرســی و هماهنگی خزانه داری شــماره حساب 
باشگاه را اعالم کرد تا بعدها اشــکالی متوجه این 
باشگاه نباشد.اینکه چرا استقالل در این برهه دست 
به چنین اقدامی زده، به حجم بدهی های این باشگاه 
برمی گردد. استقالل پرونده های زیادی در کمیته 
تعیین وضعیت دارد و مربیان و بازیکنان پیشــین 
به دلیل عدم دریافت مطالبات شان شکایت کرده و 
پرونده ها در جریان رسیدگی قرار دارند. حکم   برخی 
از پرونده ها نیز با رفتن به کمیته استیناف، قطعی 
شده و باشگاه استقالل باید مطالبات فرد خاطی را 
بپردازد.کمیته تعیین وضعیت به باشگاه استقالل 
هشدار داده که در صورت عدم پرداخت مطالبات یا 
کسب رضایت از شاکی، امکان ثبت قرارداد بازیکنان 
جدید را نداشته و حتی ممکن است از پنجره نقل و 

انتقاالت محروم شود، 

در حاشیه

پیشخوان

ســعید عزت اللهی: همه 
ایران پشت »سردار« است

 بررسی نقشه تیم ملی برای 
مهــار رونالدو؛ یــار گیری 
مستقیم؟ نه، این راهش نیست!

»تونی کروس« دقیقه 95 
ناجی آلمان شد

 توصیف کی روش از بازی با 
پرتغال، مهم ترین، جذاب ترین 

و دشوارترین

باشگاه سپاهان اصفهان، بدون شــک یکی از فعال ترین تیم های لیگ 
برتری در پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی بوده اســت. این تیم پس از 
اینکه »امیر قلعه نویی« را به عنوان ســرمربی جدید خود معرفی کرد 
فعالیت گسترده ای در بازار نقل و انتقاالت داشت. پیام نیازمند، محمد 
ایران پوریان، مهدی کیانی، کی روش اســتنلی، خالد شفیعی، ابراهیم 
صالحی، سجاد شهباززاده و شهاب عادلی بازیکنانی بودند که با انتخاب 
امیر قلعه نویی به سپاهان آمدند تا این تیم یکی از مدعیان جدی قهرمانی 
در رقابت های فصل آینده لقب بگیرد. مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان 
در خصوص خریدهای سپاهان گفت: قلعه نویی بازیکنان مدنظرش را 

در سه اولویت انتخاب و اعالم کرد: بیشــتر بازیکنانی که جذب کردیم 
از اولویت اول ایشــان بودند.تابــش درباره اینکه برخــی مدیران لیگ 
برتری، باشــگاه ســپاهان را متهم به ریخت و پاش مالی در بازار نقل و 
انتقاالت می کنند تصریح کرد: درک نمی کنم چرا این حرف را می زنند. 
هزینه های ما نسبت به سال گذشــته کمتر شده است، تیم را به مراتب 
با مبلغ پایین تری نسبت به فصل گذشته بســتیم؛ آن وقت می آیند و 
می گویند ما ولخرجی کرده ایم! سپاهان با قدرت می گوید: هر باشگاهی 
چنین ادعایی دارد حاضر است قراردادهای جاری اش را اعالم کند تا ما 
هم بگوییم چقدر برای هر کدام از بازیکنان خــرج کردیم. وی در ادامه 
تصریح کرد: به ما می گویند ولخرج! در حالی که یکی دو بازیکن را به خاطر 
قیمت های نجومی رد کردیم. اینجا سپاهان است و همه چیز قانون دارد. 
بازیکنی می خواهم که دلش با پیراهن تیم باشد. همان بازیکنان رفتند 

و با باشگاه های مدعی قرارداد بستند. حداقل من به عنوان مدیر باشگاه 
می دانم چه کارهایی می کنند. پس اینقدر نیاز به شــلوغ کاری نیست 
که سپاهان را وسط بیندازند. »مسعودتابش« ضمن رد هرگونه اختالف 
نظر بین مدیران ســپاهان با امیر قلعه نویی مبنی بر جذب »محســن 
مسلمان« تصریح کرد: هنوز هم می گویم او بازیکن بسیار خوبی است. 
هرگز هم آقای قلعه نویی اعالم نکرد او دیگر بی انگیزه شــده است و به 
درد نمی خورد؛ بلکه تصمیم گرفته شد به جای پستی که مسلمان بازی 
می کند، هافبک دفاعی یا دفاع بگیریم. مجبور شدیم قید مسلمان را بزنیم 
و ســراغ هافبک دفاعی برویم؛ بحث موضوعات مالی هم در میان نبود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره خرید بعدی سپاهان افزود: تقریبا تمام 
مهره های مورد نیاز خریداری شده و تنها یک بازیکن خارجی دیگر را که 

در پست هافبک بازی ساز حضور داشه باشد، جذب می کنیم.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

مجبور شدیم قید »مسلمان« را بزنیم

جدال جذاب ملی پوشان 
وزنه برداری برای رسیدن به بازی های آسیایی

پس از پایان هفته اول لیگ برتــر وزنه برداری، نفرات اعزامی به 
بازی های آسیایی مشخص می شوند. از این رو برای دوازده نفر 
حاضر در اردوی تیم ملی، این مسابقه اهمیت فراوانی دارد. هفت 
وزنه بردار پس از پایان هفته اول لیگ که حکم رکوردگیری برای 
ملی پوشان را دارد، مسافر جاکارتا می شوند و بقیه نفراتی که از 
بازی های آسیایی جا می مانند، باید شانس خود را برای رفتن به 
مسابقات جهانی امتحان کنند. با توجه به اینکه تنها هفت نفر 
می توانند در بازی های آسیایی شرکت کنند، از این رو از چهارم 
تا ششم تیر رقابت جذابی را بین نفراتی که داعیه پوشیدن دوبنده 

تیم ملی را دارند، شاهد خواهیم بود.

       دوئل شاگردان  کی روش با یاران رونالدو برسر صعود

قاسمی: مسئوالنی که سکوت 
کرده اند باید پاسخ گو باشند!

 »کمیل قاســمی« دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۱۶ ریو در 
رشــته کشــتی آزاد، درباره قضیه البی رژیم اشغالگر قدس 
در کمیته بین المللی المپیک علیه کشــتی ایران با حمایت 
گســترده روس ها گفت:چند روز دیگر رقابت های نوجوانان 
جهان در کرواسی آغاز می شود و هر لحظه، احتمال هر اتفاقی 
وجود دارد. مسئوالن فدراسیون کشتی که می توانستند در 
این سه ماه با مطلع شــدن از موضوع با کمک مسئوالن امر 
راه حل های دیپلماتیک را دنبال کنند، کامال بی خبر هستند 
و مسئوالنی که ســکوت کرده اند در صورت هر اتفاقی برای 

کشتی و کشتی گیران باید پاسخ گو باشند. 

شکست ملی پوشان بسکتبال 
ایران مقابل صربستان

تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار دوستانه مقابل صربستان 
نتیجه را واگــذار کرد.تیم ملی بســکتبال ایــران که برای 
برگزاری اردوی تدارکاتی در صربستان به سر می برد، شنبه 
شب مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت و نتیجه را واگذار 
کرد. تیم ملی بسکتبال ایران که در دیدار نخست تدارکاتی 
نیز مغلوب صربستان شده بود، با نتیجه ۸5 بر ۶۲ در ابن بازی 
شکست خورد. شاگردان »مهران شاهین طبع« پیش از این 
دو برد را مقابل دو تیم دســته دومی کسب کرده بودند.تیم 
ملی بســکتبال خود را برای حضور در پنجره سوم انتخابی 

جام جهانی بسکتبال آماده می کند.

 انصاری فرد: قول می دهم 
صعود کنیم

»کریم انصاری فرد« مهاجم تیم   ملی فوتبال اظهار کرد: 
ما در بازی با تیم   ملی فوتبال اســپانیا شرمنده مردم 

شدیم. می توانستیم مساوی کنیم؛ شانس خوبی هم 
داشتیم اما چنان که باید شرایط پیش نرفت و در 
نهایت اسپانیا در یک صحنه کامال عادی به گل 
رسید و این شــرایط، کمی کار ما را دشوار کرد 

ولی ما امیدوار هستیم. 
او افزود: بچه ها در بازی برابر اســپانیا، فعل 
خواستن را صرف کردند و تمام تالش شان 
را به کار گرفتند؛ اما این تالش امتیازی به 
همراه نداشــت. مهاجم تیم   ملی فوتبال 
با اشــاره به انتقادات مطرح شده درباره 
بازی دفاعــی ایران برابر اســپانیا، بیان  
کرد: دفاع جزوی از فوتبال اســت. همه 
تالش کردیم آن چه را که مربی خواسته 
بود در زمین پیاده کنیم. اســپانیا نیز 
شانس مســلم گلزنی نداشت و آنها در 
یک اتفاق ساده به گل رسیدند. ما یکی، 
دو موقعیت گل داشتیم که نتوانستیم 
از آن اســتفاده کنیــم. وی ادامه  داد: 
شرمنده مردم شــدیم. به شخصه در 
آن صحنه فکر می کردم توپم به درون 
دروازه  رفته اســت. با تمــام توانم به 
توپ ضربــه زدم، مطمئن بودم که گل 
می شود اما گل نشده بود. به  هر حال این 
جزوی از فوتبال است. مهاجم تیم   ملی 
فوتبال با اشاره به دیدار ایران و پرتغال، 
گفت : در برابر پرتغال هر چه که در توان 
داریم را خواهیم گذاشت. 
مطمئن باشــید که ما 

تمام تالش مان را خواهیم 
کرد تا از این گــروه صعود 

کنیم. ایــن قول را 
می دهم که از این 

گروه صعود کنیم. 
مطمئن باشــید که 

ایــن اتفــاق خواهد 
افتاد. 

 در شــرایطی کمتر از ۲4 ساعت دیگر تا تاریخ ســازی ملی پوشــان ایرانی در بازی های جام جهانی و 
صعود از مرحله گروهی باقی مانده است که تیم ملی ایران در سه دوره قبلی رقابت های جام جهانی این 
فرصت را داشت تا با پیروزی در بازی سوم به دور بعدی راه یابد؛ اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد تا شاگردان 
»کارلوس کی روش« در این دوره از بازی ها به دنبال طلسم شکنی باشند و با برتری بر یاران »رونالدو« رکورد 

خاطره انگیزی در کارنامه تیم ملی در مسابقات جام جهانی ثبت کنند.
تیم ملی ایران در آخرین دیدارش در رقابت های  گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه امشب ساعت ۲۲:3۰ در 
ورزشگاه موردویا آرنا شهر سارانسک به مصاف تیم ملی پرتغال می رود تا تکلیف یکی از تیم های صعود کننده 

از گروه B در این بازی مشخص شود.
 شاگردان کارلوس کی روش، این دوره از بازی های جام جهانی را با پیروزی مقابل تیم ملی مراکش شروع کردند 
تا امید فوتبال دوســتان ایرانی برای صعود از مرحله گروهی افزایش یابد. هرچند آنهــا بازی دوم خود را به تیم 
اسپانیا واگذار کردند ولی نمایش خوب ملی پوشان ایرانی در این بازی سبب شد تا همچنان امیدهای صعود تیم 
ملی کشورمان به مرحله دوم این رقابت ها حفظ شــود. تیم ملی ایران که در پایان دومین دیدار مرحله گروهی با 
سه امتیاز بعد از تیم های اسپانیا و پرتغال چهار امتیازی در رده سوم قرار گرفته است، برای صعود از این مرحله نیاز 
مبرمی به کسب سه امتیاز دیدار با پرتغال دارد و باید بتواند یاران رونالدو را از سرراه بردارند. چرا که نتیجه  تساوی 
ایران برابر پرتغال برای صعود کافی نیست و در صورت کسب یک امتیاز از رونالدو و هم تیمی هایش باید چشم به 
دیدار همزمان دوخت؛ جایی که اسپانیا اگر با اختالف دو گل یا بیشتر به مراکش نبازد با یک امتیاز برابر پرتغال پرپر 
می شود. اما اگر مراکش بی انگیزه و حذف شده دست به این کار بزرگ بزند، پرتغال و ایران به عنوان تیم های اول 

و دوم صعود می کنند و اسپانیا مانند دوره گذشته در مرحله گروهی حذف می شود.
به گفته مدرس AFC  ،ملی پوشان فوتبال ایران که با تاکتیک تدافعی و استفاده از ضدحمالت تاکنون بازی های 
قابل قبولی را مقابل دو تیم قدرتمند مراکش و به خصوص برابر اسپانیا ارائه کردند، برای پیروزی در سومین دیدار 
باید از الک دفاعی شان خارج شوند و موقعیت های زیادی را روی دروازه تیم پرتغال ایجاد کنند. »قاسم رحیمی« 
در گفت وگو با »زاینده رود« پیروزی ایران در مقابل تیم پرتغال را منوط به یارگیری درســت رونالدو توســط 
بازیکنان ایرانی  می داند و می گوید: بازی تیم پرتغال در زمین تحت تاثیر بازیکن هدف شان یعنی رونالدو است 
و تمام بازیکنان این تیم تالش می کنند تا توپ را به او برسانند و این بازیکن هم به خوبی این تیم را در داخل 
زمین هدایت می کند به طوری که دیده شد در دو بازی اول این تیم موفق شد چهار گل به ثمر برساند که تمام 

این گل ها توسط رونالدو وارد دروازه تیم حریف شد.
مدرس AFC  معتقد اســت: از آنجا که کارلوس کی روش به خوبی تیم پرتغال را می شناســد، می تواند 
تاکتیک های خوبی بــرای مقابله با این تیم مطرح اروپایی در زمین طراحی کند تا شــاگردانش موفق به 
پیروزی در این دیدار و صعود از مرحله گروهی شوند ولی نباید غافل شویم که حریف ایران یکی از تیم های 
مطرح جام جهانی است. شاگردان »فرناندو سانتوس« که تا پیش از این دوره شش بار در جام جهانی 
حاضر شده و توانسته بودند در سه دوره از گروه خود صعود کنند، دو سال قبل توانستند قهرمان اروپا 
شوند و در این دوره هم عملکرد قابل قبولی از خود را به نمایش گذاشته اند و خود را به عنوان مدعی 

از این گروه معرفی کرده اند.

 در انتظار تاریخ سازی 
تـیـم مـلـــی

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2447 | June  25,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اصفهان گرفتار بدترین نوع خشکسالی شده 
است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شنیده ها

موسوی الرگانی رییس مجمع 
نمایندگان اصفهان ماند

پیش از ظهــر دیروز انتخابات هیئت رییســه 
مجمــع نمایندگان اســتان اصفهــان برگزار 
شــد.در ایــن رای گیــری حجت االســام 
»سیدناصرموســوی الرگانی« نماینده مردم 
شهرســتان فاورجــان در مجلس با کســب 
اکثریت آرا برای ســومین ســال بــه عنوان 
رییــس دوره دهم مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان انتخاب شد. بر همین اساس سیدجواد 
ســاداتی نژاد نماینده مردم کاشــان به عنوان 
نائب رییس، ابوالفضــل ابوترابی نماینده مردم 
نجف آباد خزانه دار و زهرا سعیدی نماینده مردم 
مبارکه و سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

شهرک سالمت میزبان 
دپارتمان گردشگری می شود

مدیر بهره برداری شــهرک ســامت اصفهان 
اظهارکرد: شهرک سامت در راستای کاهش 
بار ترافیکی خیابان های آمادگاه و شمس آبادی، 
ارائه خدمات ملی، منطقه ای به بیماران داخلی 
و گردشــگران بین المللی در حوزه سامت و 
درمان و افزایش صنعت توریســم سامت به 

اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
»رضا هیبتــی« افزود: با توجه بــه نقش مهم 
صنعــت گردشــگری ســامت، دپارتمــان 
گردشــگری ســامت در ایــن مجموعــه 
اقدام بــه برگــزاری نمایشــگاه و کنفرانس 
گردشــگری ســامت در مهرمــاه ۹۷ کرده 
است. دپارتمان گردشگری ســامت در نظر 
دارد متخصصان، فعــاالن و به ویــژه تمامی 
عوامــل ذی ربــط داخلــی را بیــش ازپیش 
با یکدیگر همــدل ســازد و جایــگاه واقعی 
 صنعت گردشگری ســامت را در کشور ارتقا 

دهد.

برگزاری نخستین جشنواره 
استانی چادرهای آسمانی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره 
اســتانی چادرهای آســمانی، گفــت: در این 
جشنواره از فعاالن، نخبگان، هنرمندان و افراد 
برجســته و برگزیده در زمینه ترویج عفاف و 

حجاب تجلیل به عمل می آید.
سرهنگ »جهانگیر کریمی« با اعام این مطلب 
اظهار کرد: پس از اجرای موفق و اثر گزار 2 دوره 
برگزاری جشــنواره چادرهای آسمانی توسط 
معاونت اجتماعی ناجا، اولین دوره استانی این 
جشنواره امسال در تعدادی از استان ها از جمله 

استان اصفهان برگزار می شود.
وی افــزود: این جشــنواره 16 تــا 21 تیرماه 
هم زمان بــا هفته عفاف و حجــاب برگزار و از 
فعاالن، نخبگان، هنرمندان و افراد برجســته 
و برگزیده در زمینه ترویــج عفاف و حجاب با 
اهدای جوایز نفیس تجلیل به عمل خواهد آمد.

ایــن مقــام مســئول، محورهای جشــنواره 
شــامل کتاب، تصویرســازی، عکس، پوستر، 
نقاشــی، انیمیشــن و کاریکاتور عنوان کرد و 
گفت: عاقه منــدان می توانند آثــار خود را تا 
دهم تیرماه شــخصا به دبیرخانه جشنواره به 
نشــانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، اداره آموزش و مشارکت های 
عمومی واقع در میــدان تاریخی حضرت امام 
)ره ( و در شهرستان ها نیز به معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی شهرستان مربوطه تحویل 
دهند و جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره 
تلفن 2183002 تماس حاصل نمایند. کریمی 
خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره در 
هفته عفاف و حجاب برگزار و در حاشیه آن نیز 

نمایشگاهی از آثار ارسالی برگزار خواهد شد.

خوش حسابان عوارض خودرو، 
اصفهان کارت هدیه می گیرند

 مدیر دفتــر اصفهان کارت اظهــار کرد: طرح 
تشــویقی پرداخت عوارض خودرو  از ابتدای 
تیرماه ۹۷ آغاز شده و شهروندانی که عوارض 
خودرو خود را  به موقع پرداخت کنند مشمول 

جایزه خوش حسابی می شوند.
»فرهاد گلی« افزود: در این راســتا شهروندان 
خوش حساب 10 درصد مبلغ فیش پرداختی 
خود را شارژ »اصفهان کارت« دریافت می کنند.

مدیر دفتر اصفهان کارت ادامه داد: با توجه به 
اجرای این طرح، شهروندانی که جریمه دیرکرد 
پرداخت عوارض خودرو دارنــد، معادل مبلغ 
جریمه دیرکرد خود شــارژ »اصفهان کارت« 

دریافت می کنند.
گلی تاکیــد کرد: پرداخت عــوارض خودرو از 
طریق مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان 

امکان پذیر است.

معاون استاندار وفرماندار اصفهان:
اولویت جهادکشاورزی باید 
تامین آب باغات اصفهان باشد

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در نخستین 
جلسه کمیته پنج نفره آب و کشاورزی شهرستان، 
با تاکید بر اهمیت پیگیری و حفظ باغات و درختان، 
اظهار داشت: به رغم کاهش چشــمگیر اعتبارات 
سال جاری، دســتگاه های ذی مدخل باید برای 
جلوگیری از خشــکیدن درختان و حفظ باغات، 

اقدامات الزم را انجام دهند.
»احمد رضوانی« افزود: روند حفظ باغات و درختان 
باید هفته ای یک مرتبه رصد شــده و مشکات و 
موانع احتمالی موجود پیگیری و بررســی شــود. 
فرماندار اصفهان بر لزوم توزیع عادالنه آب براساس 
قانون تاکید کرد و گفت: برداشت های باالدستی 
آب باعــث بی نظمــی در توزیع عادالنــه آب در 
اصفهان شــده که راهکارهای مقتضی جهت رفع 
این مشکل نیز باید اتخاذ شــود.وی تصریح کرد: 
اولویت جهاد کشاورزی باید تامین آب باغات باشد 
و هزینه های انتقال و جا به جایی به کشــاورزان 
سپرده شود.رضوانی عنوان کرد: شرکت آب منطقه 
ای اصفهان با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به 
راه اندازی و بهره برداری از چاه اژیه، اقدامات الزم 
را انجام دهد. وی در ادامه تاکید کرد: تدابیر الزم 
به گونه ای اتخاذ شــود که امکان بهــره برداری از 
چاه شهر زیار و شــهرک صنعتی کوهپایه توسط 
اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فراهم شود.
فرماندار اصفهان تاکید کرد: شــرکت آب منطقه 
ای اصفهان باید با مشارکت جهاد کشاورزی نسبت 
 به کنترل و مدیریت برداشت های غیرمجاز اقدام

 کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری:
طرح ایمنی تردد 

موتورسیکلت ها اجرا می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
پیرامون اهــداف اجرای طــرح ارتقــای ایمنی 
موتورســواران اظهار داشــت: خوشــبختانه در 
ســال های اخیر در بحث ارتقای ایمنی شهر روند 
خوبی را شــاهد بوده ایم، به این معنا که در بخش 
کاهش تصادفات منجر به فوت در کل کشور رتبه 
نخست را کسب کردیم و در این بخش بیش از 10 

درصد کاهش را شاهد بودیم.
»علیرضا صلواتی« افزود: این در حالی است که نرخ 
کاهش تصادفات در کل کشــور حدود یک درصد 
اصفهان و بر همین اساس اصفهان درصد کاهش 
زیادی را داشــته و این اتفاق مبارکی است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه برای ما حتی یک کشــته در تصادفات هم 
زیاد است، گفت: هرچه این آمار کمتر شود موفق تر 
خواهیــم بود، اما بــا اینکه در کاهــش تصادفات 
موفق بودیم، اما متاســفانه نرخ تصادفات منجر به 
فوت موتورســواران افزایش یافته است.وی بیان 
کرد: قرار بر این شــد که همه دســتگاه ها اعم از 
استانداری، فرمانداری، شهرداری، پلیس راهور و 
آموزش پرورش، ادارات کل ارشاد و صنعت، معدن 
و تجارت، راه و شهرسازی، شرکت پست و مدیریت 
اصناف همکاری هــای الزم را در اجرای این طرح 

انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان درجمع 
اصحاب رسانه گفت: پیش بینی می کنیم که 
امسال، دمای تابستان، نرمال و نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته، پایین تر باشد.
»مجید بیجندی« ضمن بیــان اینکه پیش بینی، 
پیشگویی نیست و درصدی با احتمال خطا مواجهه 
اســت، از حوزه بارش زودهنگام خبر داد و گفت: 
امسال پیش بینی  می شود بارش پاییز زودتر اتفاق 
بیفتد. بنابراین ما هم انتظار داریم در شــهریورماه 

بارش، حتی بارش های حدی انجام گیرد.
مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وقوع 
بدترین نوع خشکسالی در اصفهان گفت: خشکسالی 
هیدرولوژی و اقتصادی - اجتماعی بر استان چیره 

شده است.
99 درصد استان درگیر تبعات خشکسالی 

است
وی بیــان کــرد:  بحث خشکســالی و ســیاب، 
دغدغه های اساسی قرن 21 است که باید در هر دو 
حوزه برنامه ریزی کنیم. قریب به ۹۹ درصد استان 
درگیر تبعات خشکســالی از نوع هیدرولوژی است. 
بیجندی با اشــاره به الزام شــدن خدمات در قالب 
الکترونیکی، از  رونمایی  و راه اندازی سامانه توصیه 
های تهک  خبر داد و عنوان کرد: هواشناسی به سمت 
کاربرمحور که نیازهای متنوع کاربران  را برآورده می 
سازد، حرکت کرده تا بتواند کارهایی در قالب توصیه 
ســامانه ای انجام دهد که وظیفه اصلی این سامانه 

ارتباط بی واســطه با کاربران است. پس آغازفعالیت 
این سامانه بیشتر در حوزه کشاورزی است تا کاربران 
بتوانند از خدمات این سامانه به نحوه مطلوب استفاده 

کنند.
وی ادامه داد: بالــغ بر 1۷2هزار کاربر کشــاورز در 
استان است  و قصد داریم یک صد هزار کاربر را جهت 
توصیه های تهک پوشش دهیم . با توجه به این امر، 
تاکنوَن توانســتیم 46 هزار کاربرکشــاورز را تحت 

پوشش خود قرار دهیم.
بیجنــدی در حوزه بارش بــا اعام اینکــه از اواخر 
فروردیــن ۹۷ تا اواخرخردادماه شــاهد بارش های 
رگباری مناسب در اکثر مناطق استان بودیم، گفت: 
وجود ســه عامل  جوی مهم اعم ازنا هنجاری های 

دما، افزایش بیــش از حد دمــای آب در مدیترانه و 
دریای عمان و تغذیه رطوبــت  در کنار هم ودر یک 
زمان مشخص، باعث شــد در شهرستان های شرق 
و شمال استان وضعیت بارشی خوبی نسبت به سال 
گذشته انجام گیرد که این اتفاق به ندرت و کم صورت 
می گیرد. وی علت افزایش بارش در اردیبهشــت و 
خرداد امســال را عمدتا مرتبط با الگوهای جوی و 
علمی دانســت و تصریح کرد: هیچ دلیلی با الگوی 

جوی و مسائل تجربه ای بر این حوزه مرتبط نیست.
کاهش 40 درصدی وضعیت بارش در استان 

چهارمحال و بختیاری
مدیرکل هواشناســی اســتان در ادامه به وضعیت 
سرچشمه ها در استان چهار محال و بختیاری اشاره 

کرد و گفت: وضعیت سرچشــمه ها در استان چهار 
محال و بختیاری وضعیت خوبی نــدارد و قریب به 
40 درصد کاهش بارش دارد که این برای سطح آب 
زاینده رود نگران کننده اســت؛ ولی استان اصفهان 

وضعیت بارشی نسبتا بهتری دارد.
وی در تشــریح وضعیت بارش سال زراعی ۹۷-۹6 
استان اصفهان عنوان کرد: دلیل کم بارشی در پاییز 
و زمستان سال گذشته، اســتقرار الگوهای پایدار، 
جوی بود و افزایش بارش در بهار امســال به دلیل 
نفوذ توده هوای سرد در ماه های گرم بود که باعث 
 ناپایداری جو شده و در نتیجه وضعیت بارش بهتر 

می شود.
بیجندی نتیجه بارش در شرق و شمال اصفهان را در 
سه ماه نخست امسال رضایتمند دانست و گفت:   در 
شرق و شمال اصفهان  وضعیت بارش بهتر از سال 
گذشته بوده در حالی که  در مناطق غرب همچون 
شهرهای چادگان، داران، خوانســار، گلپایگان  به 
دلیل دمای باال، تبخیر و نفوذ پذیری خاک دریافت 

بارش کمتربوده است.
کاهش تلفات دامی و انســانی در بحث 
سیالب ها نیازمند اســتفاده از محصوالت 

هواشناسی است
وی  با تاکید براســتفاده از توصیه های هواشناسی 
خاطر نشــان کــرد:  مــردم فرهنگ اســتفاده از 
محصوالت هواشناســی را مدنظر داشــته باشند 
چرا که اســتفاده از توصیه های هواشناســی  در 
 کاهــش تلفات دامی و انســانی بســیارتاثیر گذار 

است.

اصفهان گرفتار بدترین نوع خشکسالی شده است

رییس شورای اسامی شــهر اصفهان با بیان اینکه وحدت ملی 
امری ضروری است و باید به آن توجه ویژه شود، افزود: در زمان 
کنونی استکبار جهانی برای ایجاد انسجام بین المللی برای مقابله 
با جمهوری اسامی ایران حتی به عدم فروش کفش به بازیکنان 
تیم ملی نیز روی مــی آورد.»فتح ا... معین« بــا بیان اینکه جام 
جهانی 2018 و روند بازی ها و تاش های تیم ملی، وحدت خوبی 

را بین مردم ایجاد کرد، افزود: رهبر معظم انقاب نیز در این زمینه 
بعد از هر دو بازی تیم ملی پیام صادر کرده و به بازیکنان تیم ملی 
امید دادند. وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان با هدف ایجاد 
فضای  نشاط و امکان دسترسی بهتر شــهروندان برای تماشای 
مسابقات فوتبال در یک نقطه از شهر اصفهان، با دریافت مجوز از 
فرمانداری نسبت به پخش مسابقه فوتبال اقدام کرده است، افزود: 

این برنامه مورد اســتقبال زیادی از سوی شهروندان قرار گرفت، 
اما متاســفانه مورد اعتراض برخی نیز بود و از این رو برای همه 
آرزوی بصیرت در دین داریم. رییس شورای اسامی شهر اصفهان 
شــهرداری اصفهان برای اجرای این برنامه ها و مهمانان افراد را 
دستچین نمی کند، اضافه کرد: این برنامه در همه شهرهای کشور 

و با حجم بیشتری برگزار شده است.

رییس شورای اسالمی شهر در واکنش به انتقادا ت صورت گرفته  از پخش مسابقه فوتبا ل در کوه صفه مطرح کرد:
آرزوی بصیرت در دین برای همه داریم

 مدیرکل هواشناسی استان در جمع اصحاب رسانه خبر داد:

 

روز گذشــته دو اظهارنظــر از ســوی دو 
نماینده اســتان مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت. انتقاد »حاجی دلیگانی« از تعطیلی  
تابســتانی دو هفته ای مجلس آن هم در 
این روزهایی که مردم با مشکات عدیده 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند و 
دیگری گفت و گوی موسوی الرگانی با یکی 
از سایت های خبری و انتقاداتی که به دولت 

و بویژه شخص »حسن روحانی« داشت. 
حاجــی دلیگانی در جلســه علنــی روز 
گذشــته مجلس و تذکری گفت: » ما دو 
هفته تعطیلی ایام تابســتان را در مجلس 
داریم، این در حالی است که شرایط خاص 
اقتصادی بر کشــور حاکم است و ما زمانی 
که دو ســه روز به حوزه انتخابیه می رویم 
جوابی برای مــردم نداریم. فردی 38 هزار 
سکه می خرد و معلوم نیست بانک مرکزی 
و دستگاه های نظارتی به کجا می روند و یا 
اینکه قیمت یک تن پارچه یکباره ۷ میلیون 

تومان افزایش می یابد«.
نماینده مردم شــاهین شهر در مجلس به 
این نکته اشــاره کرد که االن وقت تعطیل 

کردن مجلس نیســت و باید مسئوالن را 
به مجلس فراخوانده و آن ها را در رابطه با 
شرایط موجود مورد بازخواست قرار دهند. 
این نماینده همچنین از طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد خبر داد و گفت که تحقیق و تفحص 

از بانک مرکــزی را در دســتور کار داریم. 
حاجی دلیگانی در حالی از طرح تحقیق و 
تفحص رییس بانک مرکزی در مجلس خبر 
می دهد که »سیف« به تازگی از نمایندگان 
مجلس به اتهام حمله ور شدن به سمت او 

شکایت کرده اند!
اما اظهارنظر بعدی به »موسوی الرگانی« 

اختصاص دارد که در گفت و گویی مشروح 
با »امه نیوز« از عملکرد دولت در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصاد و برجام انتقاد کرد. 
موسوي الرگاني، به نوشــته »نامه نیوز« 
نماینده نزدیک به طیــف پایداري و عضو 

فراکسیون والیي مجلس و یکي از مخالفان 
سرسخت برجام بوده و هست که مي گوید: 
با حل و فصل مشکات دیگر مخالف برجام 

نخواهد بود. 
نماینده فاورجان در این گفت و گو تاکید 
کرده که مشکل شــخصی با روحانی ندارد 
بلکه بــا وعده های دروغین مشــکل دارد 

و باز هــم از برجام انتقاد کرده اســت: »به 
نظر با توجه به توصیه هاي که مقام معظم 
رهبري در مورد برجام داشتند و بارها گفتند 
که طرف مقابل ما عهدشــکن است و قابل 
اعتماد نیست، دولت باید با دقت بیشتري 
عمل مي کرد. به هر حال یک ســري افراد 
حقیقتا دلسوزانه یک سري نکات را توصیه 
مي کردند اما دولت توجه نکرد. حتي یک 
زماني همه چیز کشور را به موضوع برجام 
گره زد و االن شــاهدیم که برجام همچون 
یک طبل تو خالي است و چیزي غیر از یک 
سري خســارت هاي غیرقابل جبران عاید 

دولت و ملت نشده است. 
موســوی الرگانی در ادامه گفته است به 
خاطر گران شدن گوشــت از مردم فحش 
می خورد: »من در اوایل کار آقاي روحاني 
مخصوصا بعد از سخنراني او در سازمان ملل 
از او دفاع کردم و گفتم این تفاوت سخنران 
است. من با شخص روحاني مشکل ندارم؛ با 
وعده هاي دروغین مشــکل دارم. به مردم 
گفتند که اینقدر رفــاه ایجاد مي کنیم که 
یارانه نیاز نباشــد اما االن من نماینده باید 
ناسزا بشــونم که چرا گوشت شده کیلویي 

۷0 هزار تومن«.

با نمایندگان استان؛

حاال وقت تعطیل کردن مجلس است؟!

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه یا با شماره 
تلفــن 37924005-031 تماس حاصل 

فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف: 193776

 آگهی مناقصه عمومی 
امور نظافت و حمل زباله محوطه های 

پردیس دانشگاه

اعظم محمدی

مدیر روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
با اشاره به برنامه های فرهنگ سازی و نصب تابلو در 
سطح شهر اظهار کرد: نصب 300 تابلو در سطح شهر 
با موضوع بحران آب و باتوجه به اهمیت اصاح الگوی 
مصرف،از 20 روز پیش آغاز شــده وتا پایان خرداد 

ادامه داشت.
»جواد کاهدوزان« در ادامه با اشاره به سایر برنامه ها 
در زمینه فرهنگ سازی گفت:بحث فرهنگ سازی را 
در ایستگاه های مترو و1200 ایستگاه اتوبوس وعرشه 
پل عابر پیاده انجام داده ایم.وی افــزود: این برنامه 
ها به صورت تهیه  کلیپ هــای صوتی پنج دقیقه ای 
در اتوبوس ها،12000کارت سفر مطالعه،تیزرهای 
تبلیغاتــی و پخــش در فضاهــای مجــازی وارائه  
سی دی های تبلیغاتی به شهروندان با موضوع اصاح 
الگوی مصرف انجام گرفته است.کاهدوزان با اشاره به 

تاثیرفرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی مصرف آب 
بیان کرد: تاثیرفرهنگ سازی برکسی پوشیده نیست 
اما نتیجه بخشی آن، منوط به ایجاد زیر ساخت ها و 

کارهای زیر بنایی است.

مدیر روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی:

یاریگر اصالح الگوی مصرف شهروندان باشیم
مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بوستان اشــراق در نزدیکی کوه نخودی در سه فاز 
طراحی شده است که فاز اول آن در سال گذشته به 

بهره برداری رسید.
»رضا اخوان« افزود: به تازگی پیمانکار فاز دوم این 
طرح نیز انتخاب شده و به زودی عملیات اجرایی آن 
آغاز می شود. وی تصریح کرد: بخشی از فاز سوم این 
پروژه شامل درخت کاری بوستان در روز درختکاری 
سال گذشته انجام شده است و مابقی درختکاری در 

سال جاری انجام خواهد شد.
اخوان با بیان اینکه بوستان اشراق محیط مناسبی 
برای گردشگری با تم ورزشی است، ادامه داد: در این 
راستا به منظور ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان 
اصفهانی، همایش بــزرگ کوهنوردی- جمعه یک 

تیرماه- در کوه نخودی برگزار شد.

وی تاکید کرد: بــه دنبال ایجاد نشــاط اجتماعی 
در بیــن شــهروندان در نظــر داریــم برنامه های 
 ورزشــی و تفریحی متنوعی در کوه نخودی برگزار 

کنیم.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:

بوستان بزرگ اشراق تا پایان سال به بهره برداری می رسد

الهه زین الدین
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افقی:
1- از تقسيمات معامله گران و ســرمايه گذاران به 

لحاظ ريسک
2- سوار - اروس و مال التجاره - از توابع استان تهران

3- برقــرار - نوبــت کار - آدم کشــي همــراه با 
وحشت آفريني

4- تيم فوتبال يوناني - پوشــاننده گناه - از لوازم 
آرايشي قديم

5- راز - بخشي از دست - داروي تزريقي - وليکن
6- از نام هاي مردانه فرنگــي - جمع »تامه« - پول 

قدرتمند آسيايي
7- داستانسرا - آحاد - توبه کار

8- به رو خفته - اداره پليــس و نگهباني هر ناحيه 
شهر - کوه زاگرس

9- منحرف - باهوش - از سيارات
10- ضميــر جمع - نيرنــگ و ريا - نــام کوچک 
»گارتمن« از پيشروان ســرمايه گذاري و نويسنده 

روزنامه »سهام«
11- مادر آذري - از خودراضي - سرها - ساده

12- فصاحت - محل و مکان - مهماني

13- متمول و ثروتمند - دومين پول جهان به لحاظ 
اهميت و ميزان مبادالت جهاني - پدر شعر نو فارسي

14- سرگردان - قلعه - باران تند
15 - از بازارهايي که درون بازار مالي موجوديت دارد

 عمودی:
1- ماالمال - اختالف نرخ خريد و فروش ارز - جايي 

که آب در آن مانده و بو گرفته باشد
2- مجبور - احتمال - نغمه

3- بسيار شــک برنده - بودجه اعتبار معامالتي - 
آشکار کردن

4- يک شــب - طرف و جهت - خاک سفالگري - 

قدرت و جرات
5- بليغ - خرس استراليايي - گربه تازي

6- ضربه بوکس - يک عمل دولتي که معموال با تغيير 
در سايت هاي داخلي اقتصادي جهت تصحيح عدم 
توازن پرداخت ها يا تصحيح نرخ رسمي ارز صورت 

مي گيرد - نام ديگر ارز کانادا
7- غمگين - نام پدر سياوش در شاهنامه - از حروف 

عطف فارسي
8- شجاع - الفت گرفتن - بازخواني

9- از حروف الفباي فارسي - پســتي در فوتبال - 
جوجه تيغي

10- باال رفتن سطح عمومي قيمت ها - از رسانه هاي 
جمعي - سفيد ترکي

11- رمق آخر - آسماني - خرامان
12- بزرگ ترين پهلــوان ملي - چــاي فرنگي - 

دوشيزه انگليسي - شهر نيما
13- دوســتان - تدريس کننده و معلــم - دعاي 

عصر جمعه
14- درخت سهي - وسطي - پيشينه ها

15- قافله - نيروي محرک بازار ارز - زير پا مانده
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یادداشت

  قرار  بود چه کســی خوشبخت شود؟چه کســی سوار ماشين 
مدل باال شود و بهترين لباس ها را پوشد؟حال آنکه در گوشه ای از 
اين سرزمين، پدری درمقابل فرزندانش سرافکنده است، طفلی 
از گرســنگی می ميرد و زنی از بی خانمانی در کنار خيابان های 
شهر گدايی می کند؟ پس انســانيت کجاست!؟ چگونه می توان 
با شــکم ســير در جايی گرم و راحت، با بی خيالی سر بر بالش 
گذاشت وقتی که در گوشه های بسياری از اين خاک، کودکانی از 
شدت سرما به خود می لرزند؟ چگونه می توان سفره های رنگين 
انداخت زمانی که افراد  بســياری از گرسنگی راضی به خوردن 
تکه نانی خشک شده اند! پس انسانيت کجا مانده، زمانی که فقر 
بيداد می کند و هرکس ســرش به کار خودش گرم است؟! پس 
انسانيت کجا رفته آنگاه که کودکان زيادی  لباس ندارند بپوشند.

انصاف اســت اين همه تفاوت؟ اين همه فاصله؟ به گمانم دل ها 
از جنس سنگ شده شــايد هم از جنس فوالد. نمی دانم شايد 
هم ديگر دلی نمانده باشد برای آدم های اين زمانه که بخواهم 
جنســی برايش تعيين کنم. اينگونه زندگی کــردن ديگر دل 
نمی خواهد بلکه نفسی می خواهد سرکش و دور ازخدا. اگر خدا 
را با يقين باور داشتيم دنيا بهشت بود و ديگر کسی غم زندگی 
را نمی خورد! ديگر همه به سهم خود قانع بودند و هرکس برای 
رسيدن به بيشــترين نمی جنگيد، ديگر حقی ضايع نمی شد، 
ديگر کودکی سرپناه اش سقف آسمان خدا در سرمای زمستان و 
گرمای تابستان نمی شد و ديگر دلی نمی سوخت.  کاش اميدی 
بود برای بهتر شدن زندگی آدميان و کاش انسانيت بازمی گشت. 
شنيده بودم انسان سيری ناپذير است؛ گويا درست شنيده بودم 
چون می بينم هيچ کسی قرار نيست ســير شود؛ خودخواهی 
شده بارزترين صفت برای آدم ها، فقط خود را می خواهند و بس 
و مدام در حال جنگ و تالش برای منافع خود هستند. انگار نه 
انگار روزی زندگی تمام خواهد شد و آنچه باقی خواهد ماند يک 
جسم بی جان است و روحی که سرگردان شده است. اينان تمام 
زندگی را باخته اند؛ زيرا به اين حقيقت باور ندارند که روزی بايد 

بار سفر را بست و راهی شد.

گمشده ای به نام »انسانیت«!

 افسانه مرادی

دره زیبای »اسپیران« 
از ارتفاعات ســهند 
و  می گیرد  سرچشمه 
پس از خلق جلوه های 
به سد  طبیعی  زیبای 
علویان مراغه می ریزد .

عکس روز

 دره اسپیران 
در مراغه

روستازاده ای که سوگلی شاه شد )7(
»فاطمه« ملقب به»انيس الدوله«، روســتازاده ای بود که در بيست سال 
پايانی سلطنت »ناصرالدين«شاه، بدون آنکه عقد دائمی شاه باشد، بانوی 
اول و قدرتمندترين زن ايرانی بود. او چنان قدرتمند، با نفوذ و باصالبت 
بود که هيچ کسی فکر نمی کرد، چنان  شخصيت مستقلی وابسته به شاه 
باشد. بعد از مرگ ناصرالدين شاه او نيز دوام نياورد و در چهل و يک سالگی 
مبتال به يرقان شد؛ هر روز چهره اش زردتر از ديروز می شد و رمقی برايش 
نمانده بود. انيس در خانه اش از دنيا رفت که کنار موقوفاتش در خيابان 

ولی عصر باقی مانده است.
 اين سرنوشــت همه موجودات خاکی اســت؛ صورت ها از بين می روند 
و ســيرت ها باقی می مانند. آنچــه از انيس الدوله نيز به يــادگار مانده 
و تاريخ آن را ثبت کرده، نه آن عکس هايی اســت کــه از صورتی نازيبا 
می بينيم؛ بلکــه آنچه حقيقــت دارد و تاريخ نامــش را جاويدان کرده، 
ســيرت زيبای اوســت. پشــت آن چهره نازيبا دريايی از محبت، نيکی 
و اخالق نهفتــه بود. همــان طور که تاج الســلطنه دربــاره اش گفت: 
»انيس، زنی تقريبا سی ساله، دارای قدی متوســط، خيلی ساده، آرام، 
باوقار، ســبزه با صورت معمولی، بلکه قدری هم زشــت ليکن خيلی با 
اقتدار بود. به قدری ايــن زن عاقله و با اخالق بود که با وجود نداشــتن 
 صورت زيبا، به دليل  ســيرت خوب اش، زن اول بارگاه و بســيار محترم

 بود«.

بریده ها

پرتغال چهار گل زده که هــر چهارتاش رو هم »کريــس رونالدو« به ثمر 
رســونده. يعنی 10 تا دســته بيل به رونالدو دادن، گفتن اينها رو ببر قهرمان 

جهان شون کن بيار!
 چهارسال پيش ويدئو چک نبود، ما ضرر کرديم؛ چهار سال بعد هم که ويدئو 

چک بود باز هم ما ضرر کرديم!
 اميدوارم اين تيتر روزنامه های سه شنبه باشه: »ايران پوست پرتغال را کند«!

به نظر ميــاد نتيجه ويدئو چک تو يکســری محله ها سانســور شــده، 
عکس العملشون هنوز تو مرحله قبليه!

ان  شاء ا... شعار جام جهانی بعدی رو بذاريم: هشتاد ميليون ايرانی، هشتاد 
ميليون تحليلگر، هشتصد ميليون اکانت اينستا و توئيتر!

خوبی شکمو بودن اينه که هر چقدر مشکل داشــته باشی، با غذا خوردن   
می تونی همه شون رو واسه يک لحظه فراموش کنی. واقعا پديده عجيبيه!

 اينکه ميگن دو سوم بدن رو آب تشکيل داده درســته. من خودم بارها تو 
خودم غرق شدم!

 اتاقم اون قدر به هم ريخته است که ديگه نميشه توش راه رفت. بايد سعی 
کنم پرواز ياد بگيرم!

 يک دوش می گيری، دو تا جون بهت اضافه ميشه، چيه اين انسان!
هميشه دير برسيد به مهمونی تا صاحبخونه يک بهونه ای برای خمير شدن 

برنجش داشته باشه!
يک حساب دارم توش پول هام رو پس انداز می کنم. هر وقت دلم می گيره 

ازش موجودی می گيرم تا برای ادامه زندگی انگيزه پيدا کنم!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

از یک سیستم مالل آور به یکی 
دیگر پــرت کننــد؟ چــرا اراده 
فقط معطوف به جزئیات است، 
نه کلیات؟ چــرا به جــای اینکه 
بگوییم: »کجا باید کار کنم؟« 
نمی گوییــم: »چــرا بایــد کار 
کنم؟« چرا به جای گفتن »چرا 
باید تشــکیل خانواده بدهم؟« 
می گوییم: »کی باید تشــکیل 

خانواده بدهم؟«
جزء از کل/استیو تولتز

مردم همیشــه شکایت 
می کنند!

»مــردم همیشــه شــکایت 
می کننــد کــه چــرا کفــش 
ندارند تا اینکــه یک روز آدمی 
را می بینند که پا نــدارد و بعد 
غرمی زننــد کــه چــرا ویلچر 
اتوماتیــک ندارند.چرا؟چــه 
چیــزی موجب می شــود کــه 
به طورناخودآگاه خودشان را 

 انباشت زباله يکی از معضالت شديد زندگی شهری است. کشور آفريقايی کنيا 
نيز از اين قاعده مستثنا نيست. انباشت انبوهی از زباله در شهر »نايروبی« پايتخت 
کنيا يکی از نمود های زشت صنعتی شدن است؛ اما يکی از هنرمندان کنيايی 
از همين زشتی های انباشت شده به عنوان فرصتی برای خلق آثار بديع هنری 
استفاده می کند. »ايوانز نگوری« هنرمند 27 ساله که فارغ التحصيل رشته هنر 
است، در ميان انبوه زباله های جمع شده در نايروبی می گردد و پس از جست وجو، 
اشيای ارزشمند را به آثار هنری تبديل می کند. او می گويد با اين کارش در تالش 

است توجه مردم را به محافظت از محيط زيست و طبيعت معطوف سازد.

ساخت آثار هنری با زباله

مراسم »غسل تعميد« نوزاد چند ماهه يک خانواده فرانسوی در فضای مجازی 
ســر و صدای زيادی به پا کرد. در اين مراسم کشيش بداخالق فرانسوی در 
حرکتی خشونت آميز، برای آرام کردن کودک به او سيلی زد. در طول مراسم 
چندين بار اين حرکت را تکرار کرد که در نهايــت پدر نوزاد تحمل نکرده و 
فرزندش را از دســت اين کشيش عصبانی نجات داد. انتشــار اين ويدئو در 
فضای مجازی با واکنشی طوفانی از سوی مردم همراه بود. بسياری معتقدند 

که اين کشيش از نظر روانی ناپايدار است و صالحيت کشيش بودن را ندارد.

سیلی کشیش فرانسوی به نوزاد چند ماهه!

»رنی اليئوت«، دختر سه ساله ای که در منطقه»کئولين« يورکشاير آمريکا 
يک شب کامل را به همراه سگ خود در يک مزرعه بزرگ ذرت گذرانده بود، 
سرانجام پيدا شد. اين دختر در ساعت هشــت بعدازظهر روز چهارشنبه در 
نزديکی خانه شان مفقود شد. سرانجام رنی اليئوت به همراه سگ اش صبح 
روز جمعه پيدا شد. پليس به همراه گروهی از داوطلبان حدود دوازده ساعت 
برای يافتن اين دختر خردسال تالش کرد. مادر اين دختر در اين خصوص 
گفت: » فقط نام دخترم را صدا می کردم؛ می دانســتم او در جنگل گم شده 

است. لحظاتی سخت را گذراندم«. 

پیدا شدن دختر 3 ساله گم شده در مزرعه ذرت

نمکی و دستیارش )4(
]...[ چند لحظه بعد، يک رزمنده نفس نفس زنان از پشت خاکريز سروکله اش پيدا 

شد، درحالی که يک اسپری رنگ با خود داشت. فهميدم چه خبراست. سريع بلند 
شدم و روی شکم قاطر  مادرمرده، اسم لشکرمان را نوشتم. 

طرف با لهجه اصفهانی فرياد زد:» آهای عمــو، چی چی می کنی؟ اون قاطر  
مال ماست«! به شکم قاطر اشــاره کردم. رزمنده اصفهانی، با کينه نگاهی به 
من کرد و گفت: »کوفتت بشه؛ يکی بهترش رو پيدا می کنم«! خيال می کرد 
می خواهم مانند يک سرخ پوست، قاطر بيچاره را روی آتش بپزم و بخورم! حاال 
قاطر رهايم نمی کرد. احتياجی به طناب نبود؛ خودش پشــت سرم می آمد. 
حسابی هم وارد بود؛ هر جا که صدای توپ و خمپاره بلند می شد، سريع زانو 

می زد و می نشست روی زمين! 
هرچه ســالح و مهمات بی صاحب ديدم، بار قاطر کــردم. دو طرفش پر 

از سالح و مهمات شده بود. شاد و شــنگول با هم می رفتيم و مهمات 
جمع می کرديم.

 ناغافل به يک خاکريز رســيدم که بچه هــای گردان مان بودند. 
تا مرا ديدند، شروع کردند به ســوت زدن، خنديدن و تيکه بار 

من کردن! 
آقای نمکی، خسته نباشی! ببينم دمپايی پاره و پوتين سوخته 

هم می خری؟
 عراقی اسقاطی هم داريم، می خری؟ يک هليکوپتر اوراق آنجا 
افتاده، به کارت می آيد؟ داشتم از خجالت می مردم. فرمانده 
گردان جلو آمد و گفت: خدا خيرت بدهد، چه به موقع رسيدی.

در جبهه 
بزرگ شده و بچه جنگ است. حتما 

معروف ترین کتاب های طنزی است که امیریان دستگیرشد، ترکش های ولگرد و جام جهانی در جوادیه از فرزندان ایرانیم، رفاقت به سبک تانک، گردان قاطریزه، وقتی آقاجان 1349 در کرمان به دنیا آمده؛ اما اصلیت اش آذری است. آثاری مانند: می نویسد، همان شخصیت شیرین کاِر شهرآشوب خودش است. او سال اکنون شرو شیطان است  و در بیشتر داستان های طنزی که برای نوجوانان می شدند.» امیریان« یکی از این نوجوان ها بود. وی از نوجوانی تا در شناسنامه شان و هزاران دوز و کلک دیگر، به جبهه اعزام در فیلم ها، نوجوان هایی را دیده اید که با دستکاری 
برای نوجوانان نوشته است.
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