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سهم خالی دو و میدانی اصفهان در جاکارتا
تبعات نرسیدن به  رکورد  ورودی ؛
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کشف بیش از ۶۲ میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

8

اصفهان مشکل بنزین ندارد
رییس انجمن جایگاه داران استان:

پرندگان پول ساز!3
  روی آوری به صنعت پرورش »بوقلمون« در اصفهان رو به افزایش است؛  

  کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان می گوید تابستان اصفهان فعال خنک نمی شود؛  

هوا بس ناجوانمردانه گرم است! 

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان مطرح کرد:

نرخ بیکاری تحصیل کرده های اصفهانی 
2برابرتحصیل نکرده ها!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در حاشیه نشست فعاالن اقتصادی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: طرح های اشتغال زایی دولت، در قالب 
پنج طرح اقتصادی در حال پیگیری و اجراست که در یک طرح بسیار مهم برای اشتغال روستاها 
1/5 میلیارد دالر اختصاص  یافته و معادل این رقم نیز از سوی بانک ها تامین می شود. »محسن 
نیرومند« تصریح کرد: در مجموع، امسال 120 هزار میلیارد ریال برای اشتغال در روستاهای 
کشور اختصاص داده شده که سهم استان اصفهان از این رقم برای ایجاد 20 هزار شغل، معادل 

صفحه 36008 میلیارد ریال است...
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 نام» زاون« در جشنواره
 زنده می شود

نگارخانه صفوی
 نمایشگاه مروري 

بر آثار محمد جواد غروي

کنسرت حمید عسکری
اصفهان- سالن سیتی سنتر

18 مرداد 97
 قیمت بلیت:

 85000-  45000 تومان

برنامه »عصــر خانواده« با رویکرد بازخوانی ســبک 
زندگی ایرانی- اسالمی به صورت تخصصی و با نگاهی 
خانواده محور به موضوعات پرداختــه  و راهکارها و 
ایده های مناسب برای طرح الگوی خانواده مطلوب 

ایرانیـ  اسالمی را در دستور کار دارد.

عصر خانواده
شنبه تاچهارشنبه 

ساعت18:00

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
انجمن تولیدکنندگان آسفالت  استان اصفهان

به اســتناد موافقت اصولی شــماره 43/4717/ص به تاریخ 1397/5/03 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به اطالع می رساند مجمع 
عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان آسفالت استان اصفهان در ساعت 
17:00 روز سه شنبه مورخ 1397/5/30به آدرس اصفهان-میدان فیض- 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار می شود. 
بدینوســیله از کلیه فعالین حوزه تولید و صادرات آسفالت که دارای کارت 
عضویت و یا بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
 و نیز اسناد و مدارک مثبته که گویای حوزه فعالیت آن ها می باشد دعوت 

می نماید در این جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه: 

1- استماع و تصویب گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره و بازرس
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- بررسی و اصالح اساسنامه
4- الحاق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

5-سایر موارد
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با دبیرخانه انجمن 
 به شــماره تماس 36517003 و یا دبیرخانه مشــترک کمیســیون ها و 
تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان به شماره 36651636 داخلی 

1815  تماس حاصل نمایند. 

                         هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان آسفالت استان اصفهان

12 لغایت 24 مردادماه

جشن وسط تابستون؛
خوشحال باشیم از اینکه نصف فصل گرما 

 تموم شده... قدر نصفه دوم این فصل
 پر انرژی رو بدونیم
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زینب ذاکر

»ترامپ« در تازه ترین توئیت خود نوشت: »  ایران 
و اقتصادش بسیار بد و ســریع پیش می رود! این 
که من دیدار کنم یا نه، مهم نیســت، بســتگی به 

آنها دارد!« 
از طرفی در حالی که طبق زمان بندی اعالم شــده 
از سوی واشنگتن قرار اســت از امروز تحریم های 
جدیــدی در حوزه طــال، خــودرو و ... علیه ایران 
اعمال شــود، روزنامه کویتی »الجریده« روز شنبه 
مدعی شد که واشــنگتن 7 شرط پیشنهادی ایران 
را پذیرفته است و این یعنی سیگنالی از سوی کاخ 
سفید برای ایران و شاید هم توقف موقت تحریم ها. 
پیشنهاد  اخیرترامپ برای گفت و گوی بدون پیش 
شــرط با ایران، فاز تازه ای از روابــط میان ایران و 
آمریکا را رقم زده اســت. اولین گام در این مسیر از 
ســوی اروپایی ها اتفاق افتاده است. اروپایی ها هر 
چند پیش از خروج آمریــکا از برجام تالش کردند 
مانع این خروج شــوند؛ اما ترامــپ باالخره تهدید 
خود را عملی کرد و از برجام خارج شد. اروپایی ها و 
مخصوصا فرانسه هم در جهت جلوگیری از افزایش 
تنش های بین ایران و آمریکا، مسیر جدیدی را به 
دو طرف پیشنهاد دادند. این مسیر جدید، مذاکره 

مستقیم آمریکا و ایران و حل مسائل دو طرف بود.
واکنش دو طرف به این پیشــنهاد هم »نه« قطعی 
نبــود؛ در واقع به نظر می رســد دو طــرف با این 
پیشنهاد موافق هســتند ولی شرط و شروط هایی 

دارند. 
این مسیر جدید باعث شده کانال عمان هم بار دیگر 
فعال شــود و مقامات این کشور که در شکل گیری 
ارتباط بین دو طرف قبل از شکل گیری برجام نیز 
نقش موثری داشتند، به واســطه ای در این میان 
تبدیل شــوند. آن طور که شــنیده می شود عمان 
در روزهای اخیر پیام های دو طــرف را به یکدیگر 
مخابره کرده است. »یوسف بن علوی« وزیر خارجه 
عمان اخیرا به واشــنگتن رفت و گفته می شود در 
همین ســفر پیام ظریف را به کاخ ســفید رسانده 
اســت. در ادامه ظریف و پمپئو به سنگاپور رفتند و 
روزنامه کویتی هم مدعی شده که از قبل از این سفر، 

رایزنی ها و تالش هایی برای دیدار ظریف و همتای 
آمریکایی اش صورت گرفت و قرار بود »بن علوی« به 
تهران بیاید، اما تا برگشتن ظریف صبر کرد و احتماال 
به زودی عازم ایران خواهد شــد تا پیغام آمریکا را 
به ایران برســاند. در حال حاضر؛ ایران بزرگ ترین 
مشکل مذاکره را بدعهدی و خروج آمریکا از برجام 
می داند. در همه مواضع مقامات ایرانی به این مسئله 
اشاره شده است که پاســخ آمریکایی ها به شروط 
ایران در این باره مهم است. نوع صحبت های ترامپ 
در کنفرانس خبری با همتای ایتالیایی و ســخن از 
دیدار با مقامات ایرانی بدون شرط، نشان می دهد 
امکان شــکل گیری فضای جدید در این باره وجود 

دارد. اگر آنچنان که ترامپ مــی گوید بدون هیچ 
مشکلی بتواند با مقامات ایرانی دیدار کند، می تواند 
برای گام اول این تحریم ها را عقب تر بیندازد و یا در 
حال حاضر آنها را متوقف کند. در این باره شنیده می 
شود احتمال دارد توقف کوتاهی در اعمال تحریم ها 
ایجاد شود؛ البته شاید همه چیز به همین سادگی 
و خوبی پیش نرود. ایران به آمریــکا اعتماد ندارد 
و ترامپ این موضوع را به خوبــی می داند. اگر این 
روند و بازی ترامپ برای تمایل به دیدار با ایرانی ها 
را از زاویــه ای دیگر نگاه کنیم، مــی توانیم حدس 
بزنیم که این بازی ادامه دارد و اینجا نکته پایان آن 
نیست. یک نگاه این است که ترامپ می داند ایرانی 
ها در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده به او 
اعتماد نخواهند کرد و پای میزی که او می خواهد 
نمی نشــینند. از این رو می خواهد فضایی را پیش 
ببرد که در هر دو صــورت برنده آن خواهد بود. او با 
این پیشنهاد می خواهد با بدنه ناراضی جامعه سخن 
بگوید و فاز بعدی ترامپ این است که روی ناآرامی 
های اجتماعی ســرمایه گذاری کند و با القای این 
موضوع که دلیل مشــکالت اقتصادی، عدم تعامل 
و مذاکره با آمریکاســت، روی تحرکات اجتماعی 
حساب باز کند؛ در واقع به نظر می رسد آمریکایی ها 
تالش می کنند با مردم ایران حــرف بزنند و روی 
شــکاف مردم با حاکمیت کار کنند. رییس جمهور 
تاجرمسلک و عشــق تحریم آمریکا آن قدر مواضع 
ضد  نقیض داشته و بدعهد بوده که به این سادگی ها 
نمی توان روی حرف و وعده هایش حسابی باز کرد. 

ائتالف العامری، مالکی و 
العبادی در عراق

یک منبع سیاسی آگاه از به نتیجه رسیدن مذاکرات 
ائتالف های انتخاباتی الفتــح، دولت قانون و النصر 
برای تشــکیل فراکســیون بزرگ که مســئولیت 
تشکیل دولت جدید عراق را به عهده دارد، خبر داد.
خبرگزاری الغدپرس عراق، به نقل از منبع یاد شده 
آورده اســت: ائتالف های الفتح )هادی العامری(، 
دولت قانون )نوری المالکی( و النصر )حیدرالعبادی( 
با نیروهای سیاسی سنی و دو حزب کردستان عراق 
برای تشکیل فراکسیون بزرگ در پارلمان به توافق 
اصولی رســیده اند.به گفته این منبع، بنا بر توافق 
میان گروه های یاد شــده، وزارتخانه های کشور و 
نفت به گروه های شیعه، وزارت دفاع به گروه های 
سنی و یکی از وزارت های دارایی یا امور خارجه در 
دولت جدید به ائتالف های کرد عراق تعلق می گیرد.
این منبع افزود، پیام اخیر مرجعیت عالی عراق گروه 
های سیاسی عراق را به بازگشت به گفت وگوها برای 

تشکیل هر چه سریع تر دولت جدید واداشت.

رسانه آمریکایی »مینت پرس«:
 بزرگ ترین بسته کمک نظامی

 به اسرائیل در راه است
رسانه آمریکایی »مینت پرس« در گزارشی از تالش 
کنگره این کشور برای هموار کردن مسیر افزایش 
کمک نظامی به رژیم صهیونیستی خبر داد.به گفته 
این وبســایت خبری، چنانچه هفته آینده مجلس 
نمایندگان آمریکا الیحه مــورد بحث را تصویب و 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری کشور نیز آن را امضا 
کند، کمک نظامی که به تل آویو تعلق خواهد گرفت 
با درنظر گرفتــن ۵۰۰ میلیــون دالری که ظرف 
۱۲ ماه آینده به دفاع موشــکی رژیم صهیونیستی 
اختصاص می یابد، از مرز ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر خواهد گذشت.این مبلغ در یک دهه آینده به 
صورت ساالنه تمدید خواهد شد که به این  ترتیب 
سهم هر خانواده صهیونیست ۲۳ هزار دالر در سال 
خواهد بود!به اذعان مینت پــرس، در طول تاریخ 
آمریکا، این بزرگ ترین بسته کمک نظامی است که 

یک جا به رژیم صهیونیستی تعلق می گیرد.

روایت آسوشیتدپرس از 
سوءقصد پهپادی به جان مادورو

در حالی که اغلب رســانه های جهان از سوء قصد 
نافرجام به جان رییس جمهــوری ونزوئال گزارش 
داده اند، آسوشــیتدپرس روایت دیگری را در این 
رابطه نقل می کند.آسوشیتدپرس به نقل از منابع 
خود در »کاراکاس« مدعی شــده که انفجارهای 
انجام شــده در پایتخت ونزوئــال در نتیجه انفجار 
پهپادها نبوده بلکه صداهای شنیده شده مربوط به 
انفجار گاز خانگی بوده است.مخالفان دولت ونزوئال 
در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از 
تلویزیون سراسری ونزوئال بود، چندین پهپاد حامل 
بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده 
و قصد ترور وی را داشتند.آسوشیتدپرس در حالی 
مدعی شده که انفجارهای کاراکاس در نتیجه انفجار 
گاز خانگی بوده و نــه انفجار پهپادها، که یک گروه 
زیرزمینی موسوم به »ســربازان تی شرت پوش« با 
انتشار پیامی توئیتری مسئولیت ترور نافرجام رییس 

جمهوری ونزوئال را به عهده گرفته است.

فرانسه، ایرانی بازداشت شده را 
به بلژیک تحویل داد

دادگستری فرانســه اعالم کرد  شهروند ایرانی- 
بلژیکی را که در روز ۳۰ ژوئن در پاریس دستگیر 
شــده بود، در اختیار مقامات قضائی بلژیک قرار 
داده است. این شهروند ۵٤ ساله ایرانی-بلژیکی 
که رسانه های فارسی زبان او را »مهراد عارفانی« 
و یا »مهرداد عارفانی« خوانده اند از سوی مقامات 
قضائی بلژیک متهم به اجرای طرح بمب گذاری 
در گردهمایی ســازمان منافقین اســت.بهرام 
قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
پیش از این با اشاره به دســتگیری زوج ایرانی- 
بلژیکی گفته بود »افراد بازداشت شده در بلژیک، 
از اعضــای شناخته شــده و عملیاتــی گروهک 

تروریستی منافقین هستند.«

ترامپ به دنبال چیست؟
 زمان استیضاح» ربیعی«

 هنوز قطعی نیست
 عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی  
گفت: دولتی  ها شفاها روز چهارشنبه را برای 
استیضاح ربیعی مطرح کردند؛ اما تاکنون این 
زمان قطعی نشده است.امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی درباره زمان برگزاری استیضاح علی 
ربیعی، وزیرکار و رفاه اجتماعی گفت: در حال 
مکاتبه با دولت برای تعییــن زمان برگزاری 
استیضاح هستیم.وی افزود: دولتی  ها شفاها 
روز چهارشنبه را برای استیضاح مطرح کردند؛ 

اما تاکنون این زمان قطعی نشده است.

 کارت زرد مجلس
 به »کرباسیان«

نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی 
روزگذشــته به وزیر اقتصاد و دارایی کارت 
زرد دادند. ســوال خدیجه ربیعــی، نماینده 
مردم بروجــن در مجلس در خصوص» علت 
عدم اجرای طــرح پروژه ملــی طرح جامع 
مالیاتی« پس از گذشــت ۱۱ ســال و نقش 
شرکت های مشاور خارجی در این خصوص 
مورد بررســی قــرار گرفت.نمایندگان پس 
از استماع نظر ســوال کننده و وزیر اقتصاد، 
سوال نماینده مردم بروجن را وارد دانستند.

گفتنی است؛ نمایندگان با ۱۰6 رای موافق، 
۵۲ رای مخالــف و ۸ رای ممتنع از مجموع 
 ۲۰۰ رای، از پاســخ های وزیــر اقتصاد قانع

 نشدند.

حساب های قوه قضائیه 
موجب تنش در مجلس شد

در پی نطــق »محمــود صادقــی« درباره 
حساب های قوه قضائیه برای دقایقی برخی 
نماینــدگان اعتراض  خود را بــا صدای بلند 
بیان کردند کــه این مســئله موجب ایجاد 
تشنج در صحن شد.در جریان سوال محمود 
صادقی از وزیر اقتصــاد و دارایی در خصوص 
مبانی قانونی و شرعی حســاب های سپرده 
قوه قضائیه، »خدری« نماینده مردم بوشهر 
نوع بیان محمود صادقی را توهین به قضات 
تلقی کرد و خواستار تذکر و اخطار به وی شد 
که مسعود پزشکیان، رییس مجلس شورای 
اســالمی خطاب به محمود صادقی گفت که 
شما در چارچوب سوال خود حرف بزنید، این 
نوع صحبت کردن باعث متعرض شدن حضار 
می شود.صادقی در پاسخ به پزشکیان گفت: 
من از قضــات محترم و از همــکاران عزیزم 
عذرخواهی می کنم، ما در دادگستری قضاتی 
داریم که بسیار شریف هستند.بیانات محمود 
صادقی در خصوص قضــات باعث اعتراض 
تعدادی از نمایندگان مجلس شد.پس از پایان 
یافتن صحبت های صادقی، مسعود پزشکیان 
خطاب به وی گفت: دقت کنید مطالبی که از 
پشت تریبون اعالم می شود طوری نباشد که 
قضات عزیز را زیر سوال ببرد، در هر ساختار 

اشکاالتی وجود دارد.

آیت ا...صافی گلپایگانی
 مرجع تقلید شیعیان:

مصطفی کواکبیان، عضو فراکســیون امید مجلس 
با اشــاره به طرح ســوال از رییس جمهور از سوی 
نماینــدگان اظهار داشــت: آقــای رییس جمهور 
به صحن مجلس خواهــد آمد؛ اما دو، ســوم رای 
می خواهد تا نتیجه بگیرد که بعید می دانم.کواکبیان 
افزود: ســوال، اســتیضاح و تحقیق و تفحص حق 
مجلس اســت و مجلس باید از حق خود استفاده 
کند. اینکه ســوال از رییس جمهــور، در وضعیت 
تهدید و تحریم های اقتصادی، جا داشــت یا خیر، 
بحث جدایی است؛ اما به نظر من، خود آقای حسن 
روحانی هم در ایجاد این شــرایط، تقصیر دارد. ما 
بارها به آقای روحانی پیغام فرســتادیم که بیایید 
و در جلسات غیرعلنی مجلس با نمایندگان گفت 
وگو کنید ؛اما کمتر توجه شــد. عضو فراکســیون 
امید مجلس بیان کرد: بســیار دوست داشتم کار 
به چنین شرایطی )طرح ســوال از رییس جمهور( 
نمی کشــید؛ اما االن معتقدم اگر سوال نمایندگان 
جنبه حل مشکالت مردم را داشــته باشد، به نفع 

کشور خواهد بود.

 مجلس از پاسخ های 
رییس جمهور قانع نمی شود

مصطفی کواکبیان: 

بهارستان

عکس  روز 

مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ریاست آیت ا... موحدی 

کرمانی

همین امروز اقدام کنید  که فردا دیر است

پیشنهاد سردبیر:

حضرت آ یــت ا...صافی با اشــاره به فشــار 
مشــکالت اقتصادی بر قشــرهای ضعیف 
جامعه گفت: مسئوالن با کنارگذاشتن منافع 
حزبی و با وحدت و نیت خالص، همین امروز 
در رفع مشکالت مردم، همت جهادی کنند 
که فردا دیر اســت. آیت ا...صافی گلپایگانی 
در دیدار جمعی از مردم با اشاره به مشکالت 
اقتصادی کشور گفت: آیا وقت آن نرسیده  که 
مسئوالن، به وضعیت بد اقتصادی مملکت، 
سر و ســامان داده و قشر ضعیف جامعه را از 
این مشکالت طاقت فرسا نجات دهند؟ وی 
در قسمت دیگری از توصیه های خود خطاب 
به مسئوالن افزود: اینجانب بارها و بارها در 
مالقات ها و پیام ها و نامه های خود درباره 
این مشــکالت و راه حل آن تذکر داده ام و 
اکنون هم تذکر می دهم کــه زندگی برای 

بسیاری از مردم دشوار شده است.

 همین امروز اقدام کنید 
که فردا دیر است

تخت روانچی 
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور:

صادق زیبا کالم  با بیان اینکــه رییس جمهور دولت 
دوازدهم، بخش عمــده ای از ۲٤ میلیون رای خود را 
مدیون اصالح طلبان است، خاطرنشان کرد: ما بودیم 
که به مردم گفتیم بیایید به روحانی رای دهید و االن 
نمی توانیم بــه آنها بگوییم که به ما مربوط نیســت و 
انگشت خود را سمت روحانی نشانه بگیریم و بگوییم 
از خودش بپرســید. وی افزود: دولــت آقای روحانی 
کامال دولتی  ورشکسته است؛ داروخانه ها می گویند 
از سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی را بدهکار 
هســتند؛ بنابراین خیلی ســاده باید گفت که دولت 
هیچ پولی ندارد و بســیاری از ســازمان های دولتی 
بدهکار هســتند. زیرا موضوع بحران های اقتصادی 
بیرون از دولت روحانی اســت و به سیاست خارجی، 
روابط بین المللی ما و تحریم هــای یک طرفه آمریکا 
برمی گردد. این فعال سیاسی اصالح طلب مدعی شد: 
به رغم اینکه تبدیل شدن موضوع ترمیم کابینه به یک 
مطالبه عمومی، نتیجه بی سیاستی ها بوده ولی در عین 
حال مشکالت اقتصادی کشــور نتیجه تحریم های 

آمریکاست.

  دولت روحانی
 دولتی ورشکسته است

زیباکالم:

معاون سیاســی دفتر رییس جمهور می گوید  
که اقدام جبرانی اروپا بعــد از اعمال تحریم ها 
فایده ای ندارد و باید مشخص باشد که جزئیات 
بسته پیشنهادی آنها چگونه اجرایی  خواهد شد. 
بسته ای که اینها چند وقت پیش به ما ارائه دادند 
بســته ای بود که یک قدم رو به جلو محسوب 
می شــد؛ اما از دید ما کفایــت نمی کرد. حاال 
امیدوارم زمانی برسد که بتوانیم جزئیات بسته 
را مورد بحث قرار دهیم و فکر می کنم در انتهای 
کار همه چیز روشن می شود. می خواهم بگویم 
که صددرصد پیش بینی می کنم که به نتیجه 
می رسیم، من می گویم این روندی که شروع 
شده رو به جلو است و انتهای کار مثبت باشد یا 
خیر االن نمی شود درباره آن چیزی گفت.وی 
افزود: به اروپایی هــا گفتیم که حتما باید قبل 
از اینکه این تحریم ها بخواهد موثر باشد  باید 

تکلیف مان روشن باشد. 

اقدام اروپا بعد از تحریم ها 
بی فایده  است

پیشخوان

بین الملل

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
رزمایش اقتدار دریایی ســپاه با هدف کنترل و مراقبت از امنیت 
آبراه بین المللی و در چارچوب برنامه رزمایش های تقویمی ساالنه 

سپاه برگزار شد.
در پی برگزاری رزمایش اقتدار دریایی سپاه که هفته گذشته در 
آب های نیلگون خلیج همیشه فارس برگزار شد، سردار سرتیپ 

دوم پاسدار رمضان شــریف، سخنگو و مســئول روابط عمومی 
کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: این رزمایش با هدف 
کنترل و مراقبت از امنیت آبراه بین المللی و در چارچوب برنامه 

رزمایش های تقویمی ساالنه سپاه برگزار شد.
وی افزود : این رزمایش با قدردانی ســردار سرلشــکر پاســدار 
محمد علــی جعفری، فرمانــده محترم کل ســپاه از یگان های 

نیروهای دریایی و هوافضای ســپاه همراه شد و ایشــان با ابراز 
رضایت از برگزاری موفق رزمایش اقتدار دریایی ســپاه، بر لزوم 
حفــظ و ارتقای آمادگی هــای همه جانبه دفاعی بــرای تامین 
امنیت پایدار آبراه راهبردی خلیج فــارس و تنگه هرمز و مقابله 
 متناسب با تهدیدات و ماجراجویی های احتمالی دشمنان تاکید 

کردند.

سخنگوی سپاه:
رزمایش سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد

  آمریکا شرط های ایران را پذیرفته است؟  

محاکمه دولت در خیابان

چرا روحانی ساکت است؟

تحمل صفر
در کنگره و کاخ سفید

چهره ها

پرداخت ارز دولتی به مسافران ممنوع شد
حجت االسالم احد آزادی خواه، نماینده مردم مالیر با اشاره به نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس گفت: در 
این جلسه علی الریجانی گزارشی را از تصمیمات متخذه درباره مسائل اقتصادی کشور در کارگروه اقتصادی 
قوای سه گانه به نمایندگان ارائه کرد. وی افزود: رییس مجلس عنوان کرد که در جلسه قوای سه گانه بر برخورد 
با مفسدان اقتصادی تاکید و بنا شد تا قوه قضائیه در این رابطه وارد عمل شود. نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: الریجانی همچنین گفت که در  جلسه قوای سه گانه در رابطه با پرداخت ارز دولتی 
به مسافران و گردشگرانی که به خارج سفر می کنند اقدام بسیار خوبی انجام شد و بنا شد تا فورا جلوی پرداخت 
ارز دولتی به مسافران گرفته شود. وی ادامه داد: الریجانی همچنین گفت که در رابطه با خرید اقالم ضروری 

اقدامات الزم در حال انجام است و اقالمی مثل دارو و تجهیزاتی از این قبیل خریداری شده است.

برادرزاده عراقچی،برکنار شد
در اولین گام پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی، احمد عراقچی هم از سمت معاونت ارزی این بانک برکنار 
شد.احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، در حالی که کمتر از یک سال از انتصابش به این سمت می گذرد، 
برکنار شد. عراقچی، هفده مردادماه سال گذشته به این سمت منصوب شــده بود؛ اما اوضاع نابسامان ارزی 
کشور، در همین مدت انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی کرده بود. در زمان انتصاب عراقچی به معاونت 
ارزی بانک مرکزی، قیمت دالر با ثبات نسبی خود، آرامش قابل قبولی را در بازار حکمفرما کرده بود؛ اما چند 
ماه بعد، تالطم در این بازار آغاز شد. با شروع سال 97، اوضاع بازار ارز بیش از پیش به هم ریخت و در نهایت، 
قیمت دالر، از مرز ۱۰ هزار تومان نیز عبور کرد. احمد عراقچی کمی قبل از حضور در معاونت ارزی بانک مرکزی 

به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شده بود.

 وزارت خارجه سوء قصد
 به »مادورو« را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه، سوء قصد به 
جان رییس جمهوری ونزوئــال را محکوم و 
تاکید کرد:» این اقدام حرکتی در جهت بی 
ثباتی و ناامنی در این کشور و به نفع دشمنان 
دولت و مردم آن اســت«. مرکز دیپلماسی 
رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی 
در واکنش به اقدام تروریســتی و سوء قصد 
به جان »نیکالس مادورو« رییس جمهوری 
ونزوئال اظهار داشت:»ما این اقدام را حرکتی 
در جهت بی ثباتی و ناامنی در این کشور و به 
نفع دشمنان دولت و مردم ونزوئال می دانیم و 

آن را به شدت محکوم می کنیم«.

کافه خبر
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راه اندازی میز گردشگری چین در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

خـبر

رییس اتاق اصناف اصفهان:
مردم نگرانی بابت تامین مواد 

غذایی خود نداشته باشند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفــت: ذخیره مواد 
غذایی به حــد کافی تا پایان ســال وجود دارد و 
مردم نگرانی از بابت کمبود این نوع مواد نداشته 
باشند.رســول جهانگیری اظهار داشت: کمیته 
اقتصادی دولت به منظور حمایت از اقشــار کم 
درآمد بســته های حمایتی قرار داده است.وی با 
بیان اینکه در راســتای تامین کاالهای اساسی 
مردم، ارز دولتی برای واردات مواد غذایی در نظر 
گرفته شده اســت، اضافه کرد: کمیته اقتصادی 
دولت در نظر دارد با تامین کاالهای اساسی، مردم 
را از این نگرانی خــارج کند.رییس اتاق اصناف 
اصفهان با این اطمینان به مردم که تا پایان سال 
نه افزایش قیمتی در کاالهای اساســی خواهیم 
داشت و نه کمبودی و مردم نگرانی نداشته باشند، 
افزود: شنیده ام که مردم به خاطر ترس از کمبود 
و یا گرانی کاال اقدام به ذخیــره کردن کاالهای 
اساسی کرده اند.وی در خصوص افزایش قیمت 
میوه، ادامه داد: با توجه به اینکه در زمستان شاهد 
سرمای شــدید بودیم؛ بنابراین امسال با کمبود 
سردرختی ها روبه رو هســتیم و همین مسئله 
سبب افزایش قیمت ۳۰ درصدی سردرختی ها 
شده است.رییس اتاق اصناف اصفهان در ارتباط 
با افزایش قیمت مرغ هم افزود: به دنبال شــیوع 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، از قبل عید پیش 
بینی می شــد که قیمت مرغ بعد از عید افزایش 
یابد. همچنین گرمای هوا نیز سبب تلفات بسیاری 
از مرغ ها شد و بر این اساس قیمت مرغ افزایش 
یافت.وی با اعالم اینکه قیمت شکر افزایش نیافته؛ 
اما توزیع آن چند روزی دچار مشکل شده است، 
افزود: در خصوص برنج با تعویق یک ماهه واردات 
روبه رو بودیم که هر ساله پایان تیرماه این اقدام 
صورت می گرفت، پایان مردادماه نیز واردات برنج 
به تعویق می افتد که این اقدام در راستای دفاع از 

تولیدکنندگان در شمال بوده است.

بازار

قفل فرمان

توسعه گردشگری چین و اصفهان؛
راه اندازی میز گردشگری چین 

در اصفهان
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان در نشســت فعاالن گردشگری، 
تعداد گردشــگران ســاالنه چین را 1۳۰میلیون 
گردشگر بیان کرد و  گفت: برای توسعه بازار هدف 
گردشگری استان درچین و تالش برای برقراری 
ارتباط با کشورهای آسیایی، این میز گردشگری 
آغاز به کار کرد.محســین یارمحمدیان افزود: در 
نخســتین مرحله فعالیت این میز گردشــگری 
پنج شــهر بزرگ چین از جمله شــهرهای پکن، 
شــانگهای و گوانگچو  به منظور اجرای نشست و 
سمینار بازاریابی برای معرفی اصفهان، با مشارکت 
سفارت ایران و همچنین کنسولگری های ایران در 
شهرهای چین در نظر گرفته شد.مدیر بازاریابی 
و تبلیغات معاونت گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان هم 
گفت: با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اصفهان و سفارت ایران در چین، فعاالن گردشگری 
کشور چین شناســایی و به این نشست ها دعوت 
می شــوند.داریوش وکیلی افــزود: همچنین با 
راه اندازی این میز گردشــگری، نمایشــگاه های 
گردشگری هم به تناوب از شهریور امسال آغاز و تا 

پایان سال1۳97 برپا می شود.

تالش صنعتگران در تامین فوالد داخل؛
عرضه بیش از دو میلیون تن 
محصول فوالدی به مشتریان 

بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور امسال دو 
میلیون و ۵۰هزار تن محصول فوالدی به مشتریان 
داخلی عرضه کرد. معاون فروش و بازاریابی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: برای تامین 
حداکثری نیاز صنایع پایین دستی کشور محصول 
تولیدی این مجتمع بزرگ فوالدی به بازار داخل 
تحویل شد.محمود اکبری،تحویل محصوالت 
این شرکت بزرگ صنعتی را به بازار داخلی از 
ابتدای امسال تاکنون بیش از هشت درصد 
بیشتر از مدت مشابه پارسال بیان کرد و افزود: 
از دو میلیون و ۵۰هزار تن محصول تحویلی،  
یک میلیون و 282هزار تن کالف گرم بوده که 
24درصد بیشتر از چهارماهه سال گذشته است.

»رویترز« مدعی شد:
 فروش دالر

توسط بانک های چین
تجار چینی خبر دادند کــه بانک های مهم دولتی 
چین درحال فروش دالر برای محدود کردن سقوط 
یوآن، مشاهده شده اند. این درحالی است که بدتر 
شدن اختالفات تجاری بین آمریکا و چین، یوآن را 
به پایین ترین ســطح 14 ماهه خود رسانده است.

سه تاجر به رویترز خبر دادند که شاهد فروش دالر 
آمریکا توسط بانک های چینی بوده اند. این بانک ها 
دالر را با نرخ حدود ۶.9 یوآن در بــازار داخلی به 
فروش می رساندند.این هشــتمین هفته متوالی 
افت ارزش یوآن بــوده که بلندترین توالی هفتگی 
افت آن از زمان یکپارچه سازی مکانیزم نرخ ارز در 
سال 1994 تا کنون است.در هفته ای که گذشت 
یوآن پس از تهدیدات جدید تعرفه ای دولت ترامپ، 
بیشتر تحت فشار قرار گرفت. دولت آمریکا تهدید 
کرد که بــر 2۰۰ میلیــارد دالر از کاالهای چینی 
تعرفه ای 1۰ درصدی وضع خواهد کرد. چین هم 
با معرفی تعرفه های متقابل خــود، اعالم کرد این 
اقدام آمریکا را تالفی خواهد کرد و سخنگوی وزارت 
خارجه گفت که تالش های آمریکا برای اخاذی، با 

شکست مواجه خواهد شد.

 عربستان ارسال نفت از تنگه 
باب المندب را ازسر گرفت

عربســتان اعالم کرد، انتقال نفت از طریق تنگه 
اســتراتژیک باب المندب در دریای سرخ را از سر 
گرفته اســت.پس از حمله حوثی های یمن به دو 
تانکر نفتی در این تنگه، عربستان در روز 2۵ جوالی 
به طور موقت ارسال نفت از طریق باب المندب را 
متوقف کرده بود.در بیانیه وزارت انرژی عربستان 
آمده است، ارسال محموله های نفتی از این مسیر 
از سر گرفته شده اســت.خالد الفالح، وزیر انرژی 
عربستان در این بیانیه آورده است: »تصمیم به از 
سرگیری ارســال نفت از طریق تنگه باب المندب 
پس از آن اتخاذ شــد که رهبری اتحــاد اقدامات 
ضروری را برای حفاظت از کشتی های کشورهای 

عضو ائتالف انجام داد.«

SH1111 قفل فرمان شیلدر مدل

 88,000
تومان

قفل فرمان اکتیو تولز 
AC6590LA مدل

 107,000
تومان

قفل فرمان خودرو رونیکس 
RH-4240 مدل

 145,000
تومان

استفاده از گوشت پرندگان تا چند سال پیش 
در ایران محدود به مرغ و برخی از پرندگان 
شکاری بود؛ اما از حدود یک دهه قبل با ورود 
صنعت پرورش سایر ماکیان از جمله شتر مرغ 
و بوقلمون، استفاده از گوشت این پرندگان 

مورد توجه خانواده های ایرانی قرار گرفت. 
در سال های اخیر فرهنگ اســتفاده از گوشت در 
میان خانــواده های ایران تغییر کرده و بیشــتر به 
ســمت اســتفاده از جایگزین هایی برای گوشت 
قرمز حرکت کرده اســت؛ البته وجه اقتصادی این 
مسئله نیز پر رنگ بوده و گوشت قرمز در این سال ها 
افزایش قیمت چندباره ای داشته است و گرانی آن 
موجب شده تا مردم به دنبال جایگزین های ارزان 
قیمت تری برای ســفره های خود باشــند. ارزش 
تغذیه ای بوقلمون بســیار باالست و در بین گوشت 
ماکیان، گوشــت »گرم« به حساب می آید. گوشت 
بوقلمون تقریبا پنج برابر میگو فســفر و آهن دارد 
و درنتیجــه برای درمان بیماری هــای کم خونی و 
بیماری های قلبی مناسب است و به لحاظ سالمت 
و خاصیت، پزشــکان هم روی گوشت این حیوان 
تاکید دارند. پیشگیری از سرطان، بهبود کم خوابی 
و کاهش کلسترول خون از دیگر مزایای استفاده از 

گوشت این حیوان است.
اصفهان رتبه نخست پرورش بوقلمون در 

ایران را داراست
در ماه های ابتدایی سال اعالم شد که اصفهان رتبه 
نخست تولید بوقلمون در ایران را داراست. رییس 
اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور و آبزیان 
اســتان اصفهان با اشــاره به رتبه نخست پرورش 
بوقلمون در کشــور اظهار داشــت: استان اصفهان 
در پرورش بوقلمون با ظرفیت ۶4۵ هزار قطعه در 
هر دوره رتبه نخست را در کشــور دارد. همچنین 
بزرگ ترین واحدپرورش بوقلمون مولد در کشــور 
نیز در فریدون شهر اصفهان قرار دارد؛ در این واحد 
در یــک دوره ۶ماهه بیش از 9۰۰هــزار عدد تخم 
بوقلمون نطفه دار برای جوجه کشی تولید می شود.

قابلیت های خفته و پولساز صنعت پرورش 

بوقلمون
بنابر ادعای فعاالن صنعت پرورش بوقلمون، می توان 
با پرورش 1۳۵ بوقلمون مادر در یک ســال سودی 
معادل 8۰ میلیون تومان کســب کــرد؛ البته این 
بستگی به فراهم آوردن شرایط و نیازهای تولید این 
حیوان است. با توجه به اینکه این پرندگان به محیط 
و صدای دما بسیار حساس هســتند، داشتن یک 
مکان مناسب و تامین زیر ساخت ها بر ای پرورش 
بوقلمون بسیار مهم است؛ اما در مقابل این حیوانات 
نســبت به بیماری های واگیر، در میــان پرندگان 
مقاوم هستند. این مسئله به خصوص در روزهایی 
که صنعت پرورش طیور کشــور هر روز دچار آفت 
آنفلوآنزای پرندگان و تب برفکی است می تواند به 
عنوان یک صنعت مقاوم مــورد توجه قرار گیرد. از 
ســوی دیگر قیمت پایین خوراک این پرندگان به 
نسبت مرغ نیز موجب شده تا قیمت های تمام شده 
در بازار به نسبت مرغ از نوســان کمتری برخوردار 
باشــد و »گرانی« هنوز چندان در بازارهای فروش 

این پرندگان نمایان نیست.
اقبال تولیدکنندگان اصفهانی به پرورش 

بوقلمون
در ماه های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان مرغ در 

اصفهان نســبت به تغییر کاربری و تولید بوقلمون 
تمایل پیدا کرده اند. در همین زمینه مدیر امور طیور 
و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: درخواســت های زیادی برای تغییر کاربری 
واحدهای مرغ گوشــتی به بوقلمــون، پولت بومی 
و سایر ماکیان از جهاد کشــاورزی شده است.زهرا 
فیضی اظهار داشت: یک هزار و 8۵۰ واحد مرغداری 
گوشــتی با ظرفیت ۳۶ میلیون قطعه در دوره و با 
تولید ساالنه 1۶۰ هزار تن گوشــت مرغ داریم که 
به رتبه اول در ظرفیت تولیــد و رتبه دوم در تولید 
گوشت مرغ در کشور رسیده ایم.مدیر طیور سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان اعالم کرد: تعداد 1۵ واحد 
فعال مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 7۰۰ هزار قطعه 
و تولید بیش از ۶۰ میلیون تخــم مرغ نطفه دار در 
اصفهان وجود دارد.وی همچنین از 1۰۵ واحد فعال 
پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت 7۰۰ هزار قطعه 
خبر داد و افزود: تولید ساالنه هشت هزار تن گوشت 
بوقلمون در اصفهان ســبب شــده تا اصفهان رتبه 
اول کشــور را در این زمینه به دست بیاورد.فیضی 
همچنین از رتبه اول تولید شتر مرغ در اصفهان خبر 
داد و افزود: تعداد ۶۰ واحد شترمرغ فعال در استان 
اصفهان با ظرفیت 1۰ هزار قطعه شــترمرغ فعال 

است که در سال 8۰۰ تن گوشــت شتر مرغ تولید 
می کند.مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
افزود: درخواست های تغییر کاربری مرغ گوشتی به 
بوقلمون، پولت بومی و سایر ماکیان قابل انجام است 
که حداقل فاصله با واحد طیور مجاور یک هزار متر، 

در شعاع سه کیلومتری واحد مورد نظر است.
بازار و دالل، دو تهدید برای بازار بوقلمون

اگر چه در چند سال اخیر بوقلمون مشتریان ثابتی 
دارد؛ اما هنوز هم خریداران آن به نســبت ســایر 
فرآورده های گوشــتی کم اســت. با تمام مزایایي 
که گوشت بوقلمون دارد؛ اما آمارها نشان مي دهد 
مصرف گوشت آن در کشور از اقبال خوبي برخوردار 
نیست .مدیرعامل تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون 
دراین خصوص مي گوید:» متوسط مصرف گوشت 
بوقلمــون در اروپــا 11 برابر ایران اســت که این 
مهم مي طلبد تادر این زمینه فکر چاره باشــیم.« 
مدیرعامل تعاونی پرورش دهنــدگان بوقلمون با 
اشاره به ضعف صادرات گوشــت بوقلمون ازکشور 
مي گوید:» این در شرایطی است که کشوری مانند 
روســیه، تقاضای باالیی برای خریــد دارد و ایران 
می تواند آن را تامین کند؛ اما در این زمینه باید ابتدا 
زیرســاخت ها و تجهیزات الزم آماده شود؛ چرا که 
هنوز در کشور کشتارگاه استانداردی برای بوقلمون 
وجود ندارد.« شاید یکی از اصلی ترین چالش ها در 
بازار فروش بوقلمون، عدم بسته بندی و نوع فروش 
آن است. با توجه به بزرگ بودن قطعات آن و فروش 
فله ای در اغلب مراکز مردم تمایل کمتری به خرید 
نشان می دهند. از سوی دیگر دالالن در بازار فروش 
جوجه بوقلمون هم فعال هستند و اجازه نمی دهند 
این بازار روال عادی خود را طی کند. در همین رابطه 
سلمان شایسته، یکی از تولیدکنندگان بوقلمون در 
اصفهان می گوید: دالالن، جوجه بوقلمون را با قیمت 
کم خریداری می کنند و با قیمت زیاد می فروشند. 
وی گفت: در این راســتا اگر بخواهم دست دالالن 
را کوتاه کنم، حاضــرم کارگاه را بــه 2 هزار قطعه 
توسعه دهم و بدون هیچ سودی جوجه بوقلمون را 
 بفروشم و این اقدام من نیازمند حمایت مسئوالن

 است.

پرندگان پول ساز
  روی آوری به صنعت پرورش »بوقلمون« در اصفهان رو به افزایش است؛  

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان گفت: ۳۰ میلیون متر مکعب آب از زاینده رود برای آبیاری 
باغات غرب اصفهان جاری می شود.حسین محمدرضایی اظهار داشت: مقرر بود که به منظور آبیاری باغات غرب 

اصفهان، آب تا سد نکوآباد باز شود.
وی بیان داشت: آب تا لنجان و فالورجان باز شده اما تنها کانال های فالورجان را پر آب خواهد کرد.عضو هیئت 
مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان اضافه کرد: به منظور حفظ باغات غرب اصفهان، باز شدن سد زاینده رود 

در دستور کار قرار گرفت.

جاری شدن زاینده 
رود در غرب اصفهان

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان خبر داد:

اف
صن

ا

اگر چه شایعه گرانی و کمبود بنزین در فضای مجازی 
منجر به صف های طوالنی در برخی از شــهرهای 
کشور شــد؛ اما گویا این بار بازار شایعات بنزینی در 
اصفهان بی اثر بوده است.رییس انجمن جایگاه داران 
استان اصفهان در این باره با بیان اینکه در حال حاضر 
اصفهان مشــکل کمبود بنزین ندارد، تصریح کرد: 
پاالیشگاه اصفهان به اندازه نیاز، تولید بنزین دارد و 
زمانی مشکل ایجاد می شود که سایر استان ها به دلیل ترافیک جاده های شمال مجبور به ارسال بار بیشتر 
به مناطق دیگر هستند که این موجب تاخیر در سوخت رسانی در برخی مواقع می شود؛ اما این تاخیر به 
اندازه ای نرسیده که جایگاه ها تعطیل شوند.پیمان کامران با اشاره به شایعه گرانی بنزین گفت: مقامات 
شرکت نفت تاکنون هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین نداشته اند. وی در خصوص صف های 
شلوغ بنزین در برخی از ساعات روز، تصریح کرد: این صف ها بیشتر حالت روانی دارد در حالی که هیچ 
کمبود بنزینی در اصفهان نداریم؛ البته کمبود بنزین سوپر داریم؛ چرا که بیشتر تولید آن در پاالیشگاه 
اراک است؛ اما به دلیل سیاست شرکت پخش مبنی بر تولید بیشــتر بنزین یورو 4، تولید بنزین سوپر 

اندکی کاهش یافته است.
رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان با بیان اینکه بنزین یورو4 نیز به نوعی بنزین سوپر محسوب 
می شود، اظهار کرد: اکتان بنزین سوپر 9۵ و اکتان بنزین یورو 92 است؛ امااکتان بنزین معمولی 8۵ است 
بنابراین بنزین سوپر و یورو4 تفاوت چندانی ندارند.کامران تصریح کرد: اگر هزینه های جایگاه داران بیشتر 

از درآمد آنها باشد، ناگزیر به تعطیلی خواهند شد.

رییس انجمن جایگاه داران استان:

اصفهان مشکل بنزین ندارد

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان خبر داد
پایان پیش از موعد خاموشی ها در اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از پایان پیش از موعد خاموشی ها در اصفهان 
خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا و صرفه جویی مشترکان در مصرف برق، خاموشی های 
اصفهان به احتمال قوی در هفته آینده و پیش از موعد اعالم شده به پایان می رسد.محمد مهدی عسگری 
اظهار کرد: خاموشی ها بستگی به نیازی است که از طرف وزارت نیرو به ما اعالم می شود و ممکن است کمتر 
یا بیشتر از برنامه اعمال شود.وی افزود: براساس آخرین اطالعات وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کل کشور، 
هفته آینده آب و هوای اکثر نقاط کشور خنک تر شده، کما این که طی چند روز اخیر در مرکز و شمال کشور 

نیز کاهش دمای هوا محسوس بوده و تا هفته آینده این اتفاق برای جنوب کشور رقم می خورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان:
جذب اعتبارات اشتغال اصفهان افزایش ۱۰۰ برابری داشته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان در جذب اعتبارات اشتغال 
افزایش صد برابری داشته است.محمد علی شجاعی اظهار داشت: طبق آمار تا تاریخ 2۳ خرداد جذب اعتبارات برای 
اشــتغال در بخش های مختلف فقط 12 میلیارد ریال بوده که این آمار در تاریخ نهم مردادماه جاری به هزار و ۶۰ 
میلیارد ریال رسیده است.وی شناسایی و برطرف شدن مشکالت چهار بانک عامل و برگزاری جلسات شبانه روزی در 
محل استانداری را از دالیل افزایش باالی این جذب بیان کرد و گفت: استان اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی ظرفیت 
دریافت و جذب اعتبارات بیشتری را نیز دارد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان تاکید 

کرد: جایگاه استان در مدت ۵۰ روز در جذب اعتبارات اشتغال از بیست و نهم کشور به جایگاه پنجم رسیده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,502,000
تومان

1,840,000 نیم سکه
تومان

940,000ربع سکه
تومان

510,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

295,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

  عکس روز

گران ترین »تویوتا سوپرا« رونمایی شد
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وقتی »دم سرخ ها« به جمع »خالتورها« می پیوندد

پیشنهاد سردبیر:

چرا زوج طالیی 
سینمای ایران دیگر در اوج نیستند؛

وقتی »دم سرخ ها« به جمع »خالتورها« می پیوندد
»رضا شفیعی جم« و »جواد رضویان«، تا کنون در فیلم ها و سریال های زیادی همبازی بوده اند. قابلیت های شخصیت پردازی و کارکردهای طنز  این دو  بازیگر موجب شد در سال های قبل، وجود این دو بازیگر در برخی از فیلم ها، فروش طالیی را به ارمغان بیاورد. در چند 

فیل اخیر این دو بازیگر نتوانستند چندان موفقیتی به دست آورند. شفیعی جم و رضویان، تا پیش از »چارچنگولی« فقط در سریال »جایزه بزرگ« ساخته »مهران مدیری« با هم همکاری داشتند که البته در همین سریال هم زوج نبودند. جذابیت این زوج، به موفقیت هر کدام از این 
بازیگران در پروژه های قبلی آنان  بر می گشت. هر کدام از این دو نفر، در مجموعه های مختلف تلویزیونی موفقیت های زیادی به دست آورده بودند و به شدت مورد توجه مردم قرار داشتند. طبیعتا »سعید سهیلی« خوب می دانست که کنار هم قرار گرفتن این دو نفر، چقدر می تواند استقبال 

مخاطبان را از فیلمش باال ببرد. »چارچنگولی« فیلم خوبی نبود؛ یعنی نمی شود آن را جزو کمدی های قابل قبول سینمای ایران به حساب آورد؛ اما کمدی شــفیعی جم و رضویان، ترکیب جالبی به وجود آورده بود که می توانست مخاطب را تا پایان همراه کند. درواقع بخش مهمی از موفقیت فیلم به 
بازی این دو نفر و تضاد شدیدی که میانشان شکل گرفته بود، بر می گشت؛ وگرنه خود فیلم از سطح یک سوژه ساده فراتر نرفته بود و پرداخت درستی نداشت.پس از موفقیت چشمگیر چارچنگولی، این دو نفر به عنوان زوج هنری و کمدی بارها در کنار هم به بازی در فیلم های طنز پرداختند اما پس از آن دیگر 

موفقیت چشمگیری به دست نیاورند.
از شروع تا موفقیت

شفیعی جم و رضویان، تقریبا در دوره ای  وارد عرصه بازیگری شدند که »مهران مدیری« با ساخت برنامه »جنگ های عیدانه«، بسیاری از کمدین های موفق امروز را به جامعه معرفی کرد. رضویان با مجموعه »سیب خنده« به تلویزیون آمد؛ ولی با مجموعه طنز »پاورچین« به موفقیت رسید و در »جایزه بزرگ«،  این موفقیت 
را تکرار کرد. شفیعی جم نیز  فعالیت در تئاتر را از سال 1364 آغاز کرد و از سال 1371 با بازی در مجموعه »ساعت خوش« ساخته مهران مدیری، وارد عرصه بازیگری تلویزیون شد و به شهرت رســید. پس از آن در بیشتر مجموعه های طنز خوش درخشید. مشهورترین و به یادماندنی ترین نقش او »بامشاد« در مجموعه 
نقطه چین به کارگردانی مدیری است. این دو بازیگر، بر ای نخستین بار قرار بود در مجموعه طنز»باغ مظفر« ساخته مدیری، هم بازی شوند ؛ اما شفیعی جم جایگزین رضویان شد. پس از آن برای نخستین بار در  مجموعه ای  به عنوان »نقطه چین« با هم همبازی شدند و پس از آن در فیلم هایی مانند »زندگی شیرین«، 

»چارچنگولی« و به تازگی »دم سرخ ها« با هم همبازی شده اند؛ هر چند در هیچ کدام از این فیلم ها قابلیت های این دو بازیگر در جهت ارتقای فیلم و سطح آن به خدمت گرفته نشد.
فیلم نامه هایی که فیلم فارسی شد

یکی از بزرگ ترین نقطه ضعف های این دو فرد با استعداد در دنیای کمیک، بازی در فیلم هایی بوده که عمال هیچ نقطه قوتی در فیلم نامه نداشته است. به رغم قدرت شخصیت پردازی شفیعی جم و قدرت بازی سازی رضویان، اما نبود فیلم نامه درست و اصولی، موجب شد تا فیلم هایی که این دو در کنار هم 
بازی کردند، چیزی در حد فیلم فارسی باقی بماند.

»دم سرخ ها« فیلمی که به جمع »خالتورها« پیوست
جدیدترین همکاری رضا شفیعی جم و جواد رضویان نیز راه سایر آثار کمدی سطح پاییِن ســال های اخیر این دو بازیگر را پیموده است . در این فیلم، این دو بازیگر که بارها در طنزهای شــبانه تلویزیون روبه روی هم قرار گرفته اند ، حضور دارند به اضافه »علی صادقی« که با 

کاله شاپو و سبیل های در رفته، مکمل این زوج است. صحنه ها شلوغ و بازی ها،  پر سروصدا و فیزیکی  هستند؛ به طوری که را هنرپیشه ها فقط کیک  به صورت هم پرتاب نمی کنند. نهایتا کار به جایی می رسد که شفیعی جم، لباس زنانه بپوشد و در خیابان راه بیفتد 
تا متلک بشنود؛ همچنین  با صورت تراشیده، لباس روحانی بپوشد و با همان لباس، برای هل دادن یک فولکس واگن در خیابان، از ماشین پیاده شود. حتی در نام گذاری فیلم هم آخرین تالش ها برای جذب سلیقه مخاطبان به کار بسته شده است. 

»دم سرخ ها« را »آرش معیریان« کارگردانی کرده که سال ۸۲ با »کما« به سینما آمد و در سال ۸3 »شارالتان« را ساخت که یک کمدی بزن بکوب با حضور چهره های مطرح طنز تلویزیونی در آن سال ها بود. او در ادامه هرچه 
ساخت، همین مایه ها را داشت و قبل از »دم سرخ ها«، آخرین فیلمش »خالتور« بود .

چاپ دو هزار عنوان کتاب شعر 
زنان در سال، غیرطبیعی است!

»اسماعیل امینی« داور بخش شــعر »هشتمین جایزه 
ادبی پروین اعتصامی« در پاســخ به این پرسش که چه 
ضرورتی به برگــزاری یک جایزه ادبــی مختص بانوان 
وجود دارد، گفت: برگزاری جشنواره ادبی مختص بانوان 
ضرورتی ندارد. مسئله این است که جوایز هنری و ادبی 
دسته بندی های مختلف داشته باشند، برای اینکه موضوع 
شخصی تر و جزئی تر شود؛ دوم اینکه توجه جامعه جلب 
شود. به عنوان مثال می گویند جشنواره فیلم دانشجویی 
یا جشنواره شعر کارگری. مسئله این نیست که بخواهند 
تفکیک نمایند؛ بلکه هدف این است که جزئی تر کنند و 
جلب توجه شــود. دلیل دیگر این است که حوزه رقابت 
محدودتر شــود؛ وگرنه تفکیک جنسیتی مقصود نبوده 
اســت. جایزه ادبی پروین نیز بزرگداشتی به اسم پروین 
بوده و اینکه توجه خاصی به شــعر و ادبیات زنان شود. 
امینی در مورد دســتاوردهای جایزه ادبی پروین اظهار 
داشت: جایزه خود به خود دستاورد چندانی ندارد؛ غیر 
از اینکه توجه جامعه و عالقه مندان هنر و حوزه کتاب را 
به اهمیت موضوع جلب کند.  داور بخش شعر هشتمین 
جایزه ادبی پروین اعتصامی درمورد کیفیت آثار این دوره 
از جشــنواره بیان کرد: کتاب ضعیف و معمولی، خیلی 
چاپ می شود. وقتی هزار کتاب را در دو سال بررسی می 
کنیم فقط 50-60 کتاب می بینیم که خوب است و به 
نظرم تنها باید همین ها چاپ می شد. نباید کتاب های 
ضعیف چاپ شود؛ چون کار بیهوده ای است. شاعران و 
نویسندگان باید کارشان به جایی برسد که اثرشان قابل 
عرضه باشد. این غیرطبیعی است که در یک سال دو هزار 
کتاب شعر دربیاید و کتاب شعر بانوان در ظرف دو سال 
1500 تا ۲000 کتاب شود! معلوم است که خیلی از اینها 
کتاب نیست.این استاد دانشگاه و منتقد ادبی خاطرنشان 
کرد: مسئله این است که شاعران خیلی خوبی داریم که 
عموما سن و ســال چندانی ندارند. این عجیب است که 
شــاعرانی که 5-6 سال تجربه و سابقه ســرودن دارند، 

خیلی پخته و خوب کار می کنند. 

  منوچهر هادی 
ناچار به عذرخواهی شد

»منوچهر هادی« درباره کلیپ منتشــر شــده عوامل 
ســریال »دلــدادگان« توضیحاتــی را ارائــه کرد و 
 گفت: »همــه بدانند که ما به شــرایط ســخت مردم 
نخندیدیم. ما هم از مردم هستیم و مشکل مالی داریم.«

هادی، کارگردان سینما و تلویزیون، شنبه 13 مرداد در 
برنامه »حاال خورشید« درباره کلیپ جنجالی منتشر 
شده از او و عوامل »دلدادگان« در واکنش به تغییرات 
نوسانات ارزی گفت: »زمانی که دالر گران شد ما کلیپی 
در پشت صحنه دلدادگان ساختیم. هدف ما صددرصد 
اعتراض به مسئوالن و شرایط بود؛ اما زمانی که باالی 
۹0 درصد نسبت به این کلیپ اعتراض کرده اند، به نظر 

می رسد ما هم کمی اشتباه کردیم.«
او افــزود: »همــه بدانند که ما به شــرایط ســخت 
مردم نخندیدیم؛ ما هم از مردم هســتیم و مشــکل 
مالی داریــم. بعضی ها فکر می کننــد، چون فیلم های 
»من سالوادورهستم« و »آینه بغل« باالی 40 میلیارد 
فروش داشته است، حداقل 10 میلیارد سهم من شده 
اســت؛ در حالی که من در مجموع 300 میلیون برای 
کارگردانی این دو فیلم دســتمرد گرفتم. مابقی نوش 
جان تهیه کنندگان؛ زیرا ریســک کار برای آن ها بوده 

است.«
 این کارگردان تصریح کرد: »اعتراض ما در این کلیپ، 
به مسئوالن و شرایط و گرانی بود. از من می خواهند به 
خاطر انتشار این کلیپ عذرخواهی کنم؛ من عذرخواهی 
 می کنــم آن هم از کســانی که بــا احتــرام نقدمان

 کردند. 
خودم از قشــر ضعیــف جامعه بــوده ام و بچه جنوب 
شهر تهران هســتم؛ چطور می توانم مردم را مسخره 
کنــم؟! واقعا نیت ما به ســخره گرفتن مــردم نبود.« 
عوامــل این ســریال مدتــی پیــش در کلیپــی  با 
رویکرد طنــز، بــه نوســانات ارزی واکنش نشــان 
 داده بودنــد کــه واکنش های منفــی زیــادی را به 

همراه داشت.

کنسرت موسیقی »شــهاب مظفری« در ســالن »سیتی سنتر« برگزار می شــود. وی که از 
خوانندگان موسیقی پاپ ایران است، نخســتین آهنگ خود به نام »از وقتی رفتی« را با ترانه 
و آهنگسازی خود در سال 13۸7 منتشــر کرد. مظفری متولد سال 1367 است. وی با رشته 
کامپیوتر وارد دانشگاه شد و همزمان با تحصیل خود در زمینه موسیقی نیز فعالیت کرد.ساز 
حرفه ای شــهاب مظفری »پیانو«ســت که از کودکی یادگیری آن را آغاز کرد و عالوه  بر آن 
به »گیتار کالسیک« نیز مسلط است. وی از ســال ۹6 برای پخش آثار خود مجوز دریافت و 
تاکنون بیش از ده ها تَِرک و موزیک از این خواننده منتشــر شــده است. لعنتی ترین حوالی، 

تو بخند، میگن که عوض شــدی، بگذریم، می میریــم، حالم بده، حس 
عمیق، ادعا، عکس قدیمی، منو ترکم نکن، جدایی، دلبریتو کمش 

کن، معذرت، قســم، زیــر آوار، روزای بدون تــو، از وقتی رفتی، 
عذابم نده، دلگیرم، به خودت بیا و تنهایــی، ازجمله مهم ترین 
آهنگ هایی اســت که از شــهاب مظفری منتشــر شده است.
کنســرت موســیقی ابن خواننده ۲6 مردادماه در دو سانس 

ساعت های 1۸ و ۲3 در سالن سیتی سنتر 
برگزار می شود. عالقه مندان برای 

دریافت اطالعــات می توانند 
arad�به نشانی اینترنتی 

 c o n c e r t .c o m
مراجعه کنند.

»سعید مقدم« مدیرمسئول موسســه »کلید طالیی« که چند روز قبل اسپانســری  ومدیریت برنامه ویدئومپینگ 
»هزارتوی زمان« اثر» اســتفان دو ژراندو« از کشور فرانســه را در  برج آزادی بر عهده  داشــت، با استقبال از پیشنهاد 

»همایون شجریان« در برگزاری کنســرت های مردمی خیابانی، آمادگی موسســه تحت مدیریت خود را برای همراهی با 
شجریان و همه هنرمندان مردمی که خواستار برگزاری کنسرت »مپینگ های خیابانی« هستند اعالم کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با استقبال مدیران فرهنگی و تمهیدات مسئوالن انتظامی، شاهد برگزاری کنسرت مپینگ های 
بزرگ توسط هنرمندان مردمی باشیم. مقدم، ضمن ستودن پیشــنهاد همایون شجریان در این مقطع خاص و تعبیر 
»عبور سیاوش از آتش« او، بر همکاری موسسه کلید طالیی  با همه هنرمندان عرصه موسیقی و نمایش که  خواستار 

آفریدن لحظات آرامش بخش برای مردم هستند تاکید کردد.
درباره  برنامه هــای مورد حمایت این موسســه  می تــوان ازطرح  
ویدئومپینــگ »ســیمرغ صلــح« بــه نویســندگی وکارگردانــی 

»امیررضاساالری«  نام برد که در شــهریورماه سال گذشته به  مناسبت 
»روز جهانی صلح« در برج آزادی اجرا شد.

استقبال از پیشنهاد همایون شجریان

اهداي جایزه زاون قوکاسیان براي نخستین بار در جشنواره بین المللي فیلم هاي شهاب مظفری در اصفهان می خواند
کودکان و نوجوانان؛

نام »زاون« در جشنواره زنده می شود
دبیر اجرایی سي و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان اصفهان، از 
طراحي و اهداي جایزه »زاون قوکاســیان«، 

براي نخستین بار در این جشنواره خبر داد. 
به گزارش ستاد خبری سی و یکمین جشنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان 
اصفهان، دکتر »محمد عیــدي« در این باره 
اظهار داشت: به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان و با موافقت شورای عالی جشنواره، این جایزه با هدف تجلیل 
از مقام شامخ پژوهشگر، منتقد و هنرمند فقید عرصه سینما زاون قوکاسیان در نظر گرفته شد تا عالوه بر پر 
رنگ تر شدن نقش هنرمندان اصفهانی در این جشنواره، فرصتي براي تجلیل از این هنرمند محبوب فراهم 

شود. 
وي ادامه داد: این جایزه در آیین نامه جشنواره نیز به تصویب رسیده و به آثاری تعلق خواهد گرفت که توسط 

15 نفر از هنرمندان و سینماگران اصفهانی ارزیابي، بررسی و حائز رتبه شوند.  
گفتني است فرزان معظم، غالمرضا مهیمن، غالمرضا آب آب، محمد طباطبایی، مجید زهتاب، علی خدایی، 
علی مفضلی، محمد علی نجفی، امرا... احمدجو، احســان مشــکالنی، سیاوش گلشــیری، اکبر دباغیان، 
محسن مزدبران، اکبر خامین و عطیه سلطانی، هنرمندان اصفهانی هستند که شورای سیاست گذاری جایزه 

زاون قوکاسیان را بر عهده دارند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2482 | August  06,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



نمایش سه بعدی زمین توسط گوگل مپ

پیشنهاد سردبیر:

 دوربین قدرتمندی که تصاویر 3 بعدی 
را در عمق 3۰۰ متری دریا ثبت می کند

اگر از عالقه مندان به مســتندهای زیردریایی هســتید، یا ترجیح می دهید بدون 
 ،Hydrus VR ذره ای خیس شدن در اعماق اقیانوس کندوکاو کنید، احتماال عاشق
سیستم زیرآبی فیلم برداری واقعیت مجازی با توانایی ثبت تصاویر 8K خواهید شد.

این سیستم که توسط MI Tech توسعه یافته است، با بهره گیری از هشت دوربین 
افقی و دو دوربین عمودی، تصاویر را با رزولوشــن 8K، 4K یا 4K عمیق  و ســه 
بعدی ثبت می کند. یکی از نقاط قوت سیســتم مذکور، تصویربرداری با کیفیت در 

نقاط کم نور اســت. در این لینک 
می توانید ویدئوی ثبت شده توسط 
این سیســتم را با رزولوشــن باال 
و به صورت ســه بعدی مشاهده 
کنید. طراحی Hydrus VR که 
لنزها در طرفین آن قرار گرفته اند، 
شــبیه یک قوطی کنسرو بزرگ 
بوده و تا عمیــق ۳۰۰ متری در 
برابر نفوذ آب مقاوم است؛ بنابراین 

می توان آن را به بازوی کنترل رباتیک یا ربات های شناور زیر آبی متصل کرد.

7 واقعیت جالب در مورد »کهکشان راه شیری«
فناوری

نمایش سه بعدی زمین توسط »گوگل مپ«
نسخه دسکتاپ برنامه نقشه گوگل )Google Maps( از این پس به صورت کروی 
زمین را نمایش می دهد و دیگر یک صفحه مسطح از اماکن جغرافیایی نخواهد بود.

اپلیکیشن نقشه گوگل »گوگل مپ« یکی از قدرتمندترین و کامل ترین برنامه های 
نقشه جغرافیایی است که به کاربران در سراسر جهان موقعیت های موردنظرشان را 

نشان داده و آن ها راهنمایی می کند.
حاال گوگل اعالم کرده اســت کــه در جدیدترین به روزرســانی انجام شــده در 
نســخه دســکتاپ )رایانه( برنامه گوگل مپ، کاربــران از این پس قــادر خواهند 
بــود زمین را به شــکل کــره زمین و ســه بعــدی مشــاهده کنند.  ایــن بدان 
معناســت کــه دیگــر اماکــن جغرافیایــی مختلــف به شــکل صــاف، هموار 
و مســطح نمایــش داده نخواهنــد شــد و ســایز و انــدازه قاره هــا، کشــورها 
 و شــهرهای مختلــف نیــز به صــورت دقیقــی بــا مقیاس مشــخص نشــان

 داده می شوند.
به نظر می رســد که گــوگل بــا بهره گیــری از فناوری هــای نویــن و به روزی 
همچــون هــوش مصنوعــی، درحــال توســعه پلت فرم هــا و ســرویس های 
گوناگــون خــود اســت تــا بتوانــد رضایــت و خشــنودی کاربرانــش را بــه 
 خــود جلــب کنــد و بدیــن ترتیــب درآمدزایــی و ســودآوری خــود را نیز

 افزایش دهد.

ترفند »اپل« برای افزایش فروش ایرپاد
شرکت اپل قصد دارد محبوبیت »ایرپاد«ها را افزایش دهد. به این منظور به دنبال 
راهکار برای حذف هدفون های سیمی است. بنابراین نسخه جدید گوشی های اپل 
دیگر جک 3/5 میلی متری صوتی پالگین را نخواهد داشــت کــه این تصمیم، کار 

دوستداران هدفون های سیمی را پیچیده خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران کنفرانس مالــی Barclays،هدف اپل از این تصمیم ،افزایش 
محبوبیت در اســتفاده از ایرپاد اســت. این شــرکت می خواهد کاربران به سمت 
استفاده بیشتر از لوازم جانبی بدون ســیم مانند: AirPods و AirPower سوق 
دهد. البتــه این بدان معنی نیســت که آیفــون 2018 از جــک 3/5 میلی متری 
 صوتی پشــتیبانی نمی کند؛ بلکــه کابران مــی تواننــد آن را در نمایندگی های

 اپل خریداری کنند.

رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازی
معاون وزیر ارتباطات، از رشد تولید محتوای فارسی درفضای مجازی خبرداد و گفت: سهم 
زبان فارســی در محیط وب از ۷ دهم درصد در 2سال پیش به 1/9 درصد رسید و در این 
شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم. »رسول سرائیان« با اشاره به عدم توقف طرح 10 
برابر کردن محتوای فارسی مطابق با اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم آن، اظهار 
داشت: پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر سال به روز می شود و امسال نیز مطابق 
با ابالغیه معاون اول رییس جمهور، موضوع افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی 
و افزایش محتوای فارسی، در این ابالغیه دیده می شود؛ با این تفاوت که عنوان 10 برابر 
کردن برای آن وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که میزان صفحات وب فارسی طی دو 
سال اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون درصد صفحات وب فارسی به یک و 9 دهم درصد 

از سهم کل فضای وب رسیده است.
وی با بیان اینکه این رقم ســال گذشــته 1/2 درصد و ســال پیش از آن ۷ دهم درصد 
بوده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زبان فارسی با ســهم 1/9 درصدی در فضای وب 
از کشــورهای چین و ترکیه و حتی کشــورهای عربی نیز ســبقت گرفته و مسیر رو به 
رشدی را با سرعت طی می کند. این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بین المللی 
منتشر شده و این ســایت به صورت آنالین، تعداد صفحات وب را به زبان همه کشورها 
 ارزیابی می کند. در این رده بندی، زبان انگلیســی 50 درصد از ســهم کل فضای وب را 

در اختیار دارد.

  عکس روز

قفلی که با اثر انگشت باز می شود
قفلی به نام  Tapp Lock ســاخته شــده که به جای زبانه و کلید با لمس اثر انگشت باز 

می شود و هر بار شارژ آن سه سال طول می کشد.

خبر

 یک وسیله نقلیه جدید 
برای معلوالن ساخته شد

یک مخترع ایرانی موفق به طراحی و ساخت وسیله نقلیه ای برای 
معلوالن شد که تماما با دست قابل کنترل است.

»فرشاد معماری« مخترع »ویلچر«گفت: به دلیل معلولیت چندین 
ساله ای که دارم، به فکر طراحی و ساخت وسیله نقلیه ای برای رفت 
و آمد افتادم. وی با بیان اینکه بعد از طراحی و ســاخت این وسیله 
نقلیه، آن را ثبت اختراع کرده است، گفت: این وسیله نقلیه دارای 
سطح شیبدار، دنده عقب و ترمز برای تمام چرخ هاست که معلول به 
راحتی می تواند همانند یه فرد سالم آن را کنترل کند.در این وسیله 
رمپی تعبیه شده که بدین واسطه معلول کامال مستقل است و بدون 

نیازبه فرد دیگری کنترل می شود.

 پژوهشگران برتر حوزه 
زیست فناوری تجلیل می شوند

ستاد توسعه زیست فناوری، طی مراسمی به معرفی پژوهشگران 
و رونمایی از جدیدترین دســتاورد های این حوزه می پردازد. 
نخستین مراسم معرفی دو گروه پژوهشگران برتر و پژوهشگران 
جوان عرصه زیست فناوری با همکاری ســتاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری همزمان 
با برگزاری دومین کنگره بین المللی زیســت پزشکی ایران، 
دی ماه سال جاری برگزار می شود. در این مراسم به سه نفر از 
پژوهشگران برتری که باالترین امتیاز ارزیابی دستاورد ها را از 
نظر هیئت داوران مطابق با ضوابط داشــته اند، در سالن میالد 
نمایشــگاه بین المللی تهران، جوایزی تعلق می گیرد. برترین 
پژوهشگران حوزه زیست فناوری باید دارای مشخصات فعالیت 
در هیئت علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی و فناوری باشند 
تا مطابق آیین نامه ستاد توسعه زیســت فناوری در مراسمی 
مرتبط با زیست فناوری، معرفی شــوند؛ این حمایت ها در دو 
دسته بالعوض و گرنت پژوهشــی قرار دارد. مهلت داوری آثار 
تا 15 مهرماه سال جاری اســت و معیار ارزیابی پژوهشگران، 

دستاورد ها و خروجی های مربوط به پنج سال گذشته است. 

 فضانوردان ناسا 
به زودی راهی فضا می شوند

آژانس فضایی »ناســا« نــام 9 فضانــورد خود را کــه برای 
 Boeing و SpaceX نخســتین بار توســط فضاپیماهای
پرواز می کنند، اعالم کرد. »جیم بریدنســتین«، مدیر ناســا 
این 9 فضانــور را در روز جمعه معرفی و اعــالم کرد که آن ها 
در ۴ ماموریــت با اســتفاده از فضاپیماهــای جدید عملیات 
 SpaceX Crew خود را آغــاز می کنند. نخســتین پــرواز
Dragon به ایســتگاه فضایی که در آن فضانوردان ناســا و 
»ویکتور گلور« خلبان آزمایشی نیروی دریایی حضور دارند، 
 با بیش  از ۴0 فضاپیمای ناســا و بیشتر از 3 هزار ساعت طول

 خواهد کشید.

تا هفته آینده موبایل نخرید
درحالی که بازار تلفن همراه طی هفته های گذشته با افزایش بی سابقه  قیمت مواجه شده  
است و مردم برای خرید این کاال سردرگم هستند، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 
اعالم کرد که مردم فعال گوشی نخرند، زیرا تا یک هفته آینده وضعیت بهتر می شود. البته 
با وجود انتشار لیست شرکت هایی که از دالر ۴200 تومانی برای واردات گوشی موبایل 
استفاده کرده بودند و باید این کاال را با قیمت ارز دولتی در بازار عرضه می کردند، قیمت 
تلفن همراه کاهش پیدا نکرد و روزبه روز بیشتر شد. تا جایی که به عنوان مثال یک دستگاه 
گوشی تلفن همراه با برندی چینی که تا حدود یک ماه پیش قیمتی تقریبا یک میلیون 
و 800 هزار تومان داشت، امروز به بیش از سه میلیون و ۷00 هزار تومان رسیده 

است. در این میان مشخص نیســت که چه اتفاقی برای این بازار 
می افتد، زیرا پیش از این نیز بسیاری از شرکت ها ارز دولتی گرفته 

بودند، اما تاثیری در قیمت و بازار تلفن همراه نداشته است .

درمورد »کهکشان راه شــیری« چه می دانید؟ احتماال می دانید که 
مارپیچی اســت و ۱۰۰،۰۰۰ ســال نوری امتداد دارد. در ادامه شما را با حقایق 

بیشتری درمورد این کهکشان آشنا می کنیم.

  مارپیچی مسدود شده است  
احتماال می دانید که »راه شیری« کهکشانی مارپیچ و به احتمال، زیباترین نوع کهکشان 
است. آنها بازوهای بسیار بزرگ و باعظمتی دارند که از یک قطب مرکزی یا توده ای ستاره 
درخشــان بیرون می آید. مارپیچ های آن ظاهری خارق العاده دارند: یک سد مستطیل 
شکل از ســتاره ها در مرکز به جای یک کره و بازوها از دو انتهای ســد پرتو می افکنند. 

ستاره شناسان به این سد، حائل می گویند.
درواقع، این ســد واقعا بزرگ بوده و با طولی برابر با 2۷000 ســال نوری، از بیشتر سدها 

بزرگ تر است.
  حفره  سیاه بزرگی با چگالی بسیار باال در قلب آن وجود دارد 

درست در قلب کهکشان، یک دیو زندگی می کند؛ یک حفره بزرگ سیاه )سیاه چاله( که 
به خاطر تاثیر جاذبه آنجا قرار دارد و ستاره های نزدیک مرکز کهکشان، با سرعت هزاران 
کیلومتر در ثانیه به دور آن می گردند و سرعت شگفت انگیر آن شیء یا توده که اسیرشان 
کرده را تســلیم خود می کنند. با کمی ریاضی پایه می توان گفت که آن توده باید برای 
رسیدن به مقیاس کیهانی ســرعت ســتاره ها را به چهار میلیون برابر خورشید برساند. 
بااین حال در تصاویر هیچ چیز دیده نمی شــود. پس چه چیز می تواند ۴000،000 برابر 
خورشید باشد ولی هیچ نوری از خود منتشر نکند؟ پاسخ این است: یک حفره سیاه؛ یعنی 

)سیاه چاله(.
 با اینکه بسیار بزرگ است؛ اما به یاد داشته باشــید که خود کهکشان 200 میلیارد برابر 
حجم خورشید اســت؛ به همین دلیل در واقعیت حفره ســیاه در مرکز فقط یک شکاف 
کوچک از حجم کلی کهکشان است و هیچ خطر سرازیر شدن در آن برای ما وجود ندارد. 

هر چه که باشد 250،000،000،000،000،000 کیلومتر از ما دور است.
 کهکشان های دیگر را می بلعد

کهکشان ها بزرگ هستند و توده های بسیار زیادی دارند. اگر کهکشان های کوچک دیگری 
از نزدیک یک کهکشان بزرگ تر رد شوند، کهکشان بزرگ تر می تواند ستاره ها و گازهای 
آن را جذب کند. راه شیری بسیار زیبا اما وحشی است؛ به تازگی کهکشان های زیادی را 
بلعیده است و کمان های زیادی از ستارگانی را که به دور مرکز راه شیری می چرخند، به 
سمت خود کشیده است. این کهکشان ها به کهکشان ما ملحق شده و کهکشان ما بزرگ 
تر می شود. حقیقت این است که خوردن هرچه بیشتر کهکشان های دیگر، این کهکشان 

را گرسنه تر می کند!
  ما در یک محله زیبا زندگی می کنیم

راه شیری در فضا تنها نیست. ما بخشی از یک گروه کوچک کهکشان های نزدیک هستیم 
که گروه محلی نامیده می شوند.

 البته راه شیری سنگین ترین کهکشان محل است و کهکشان »آندرومیدا« کمی کوچک تر 
از آن است. کهکشان »ترای آنگیولوم« هم مارپیچی اســت؛ اما آن قدرها بزرگ نیست و 
درکنار تعداد زیادی کهکشان دیگر در کنار راه شیری قرار گرفته است. همه اینها کنار هم 
تقریبا سه جین کهکشان در گروه محلی می شوند که بیشترین کهکشان های کوچک را 

دارد که تشخیص آنها بسیار مشکل است. 
   ما در حومه شهر هستیم

گروه محلی، کوچک و دنج است و همه چمن خود را مرتب می زنند و خانه هایشان را رنگ 
می کنند. این موضوع به خاطر آن اســت که اگر از دورتر نگاه کنیــم، ما در حومه زندگی 
می کنیم. شهِر بزرگ موجود در تصویر، خوشه ویرگو مجموعه ای بزرگ از حدود 2000 
کهکشان اســت که خیلی از آنها به اندازه راه شیری هســتند یا حتی بزرگ تر از آن. این 
نزدیک ترین خوشه بزرگ است که مرکز آن تقریبا ۶0 میلیون سال نوری دور است. به نظر 
می رسد که راه شیری از نظر گرانشی به سمت آن کشــیده می شود. به عبارت دیگر، ما 

جزئی از آن هستیم. جرم کلی خوشه به اندازه یک کادریلیون برابر جرم خورشید است.
   فقط می توانید ۰۰۰۰۰ 3 درصد آن را ببینید!

وقتی در یک شــب تاریک بیرون بروید، هزاران ســتاره را در آســمان خواهید دید. اما 
راه شیری دویست میلیارد ستاره در خود دارد. شما فقط یک بخش خیلی کوچکی از تعداد 
ستاره هایی که به دور این کهکشان می چرخند را می بینید. در واقع، دورترین ستاره هایی 
که می توانید ببینید 100 سال نوری با شما فاصله دارند. بدتر اینکه، بیشتر ستاره ها آن قدر 
کم نور هستند که از فاصله ای نزدیک تر از آن هم دیده نمی شوند. »خورشید« تیره تر از 
آن است که از ۶0 سال نوری بیشتر دیده شود؛ البته خورشید درمقایسه با بیشتر ستاره ها 
بسیار روشن تر است. پس ســتاره هایی که دور و بر خودمان می بینیم، فقط قطره ای از 

اقیانوس راه شیری هستند.
 ۹۰ درصد آن نامرئی است

وقتی به حرکت ستاره ها در کهکشــان خودمان نگاه می کنید، می توانید با کمی کمک 
گرفتن از ریاضی و فیزیک، مقدار توده های کهکشان را تعیین کنید.  حتی می توانید تعداد 
ستاره های موجود در کهکشان را حساب کرده و حجم آنها را دربیاورید. مشکل اینجاست 
که هیچ دو عددی با هم تطابق ندارند: ستاره ها )و ســایر چیزهای مرئی مثل گاز و گرد( 
فقط 10 درصد حجم کهکشان را تشکیل می دهند. پس 90 درصد بقیه کجاست؟ هر چه 
که هست، حجم دارد اما نمی درخشد. به همین خاطر به آن »شیء تیره« می گوییم چون 
هیچ واژه مناسب تری برای آن پیدا نکردیم. می دانیم که حفره های تیره، ستاره های مرده، 
سیاره های طرد شده، گاز سرد و … نیستند و آنچه که باقی می ماند بسیار عجیب است؛ 

اما می دانیم که واقعی است و وجود دارد؛ فقط نمی دانیم که چیست.
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رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل 
خبر داد:

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای بهسازی مسکن مهر

رییس اداره راه و شهرســازی  آران و بیدگل
آران و بیدگل از اختصــاص ۱۰ میلیارد ریال برای 
بهسازی و ایجاد امکانات رفاهی مسکن مهر آران و 
بیدگل خبر داد.مجتبی آراســته اظهار داشت: این 
اعتبار برای ایجاد نماز خانه، محوطه سازی، ایجاد 
زمین بازی برای کودکان و بهسازی معابر و جدول 
گذاری و آسفالت اختصاص یافته است.وی در ادامه 
از آغاز ساخت مجتمع ۳۹۰ واحدی مسکن مهر آران 
و بیدگل نیز خبر داد و گفت: این پروژه که چند سالی 
به دلیل نبود اعتبار کافی متوقف شده بود هم اکنون 
با پیمانکار جدید شــروع به کار کرده است. آراسته 
تاکید کرد: متقاضیان می توانند تنها با پرداخت ۳۷ 
میلیون تومان در مراحل مختلف ساخت و دریافت 
وام ۴۰ میلیون تومانی مســکن در مدت یک سال 

صاحب منزل شوند.
وی همچنین از تحویل ۶۸ قطعه زمین ۲۰۰ متری 
در فاز توســعه آران و بیدگل به خانواده شــهدا و 
ایثارگران شهرستان خبر داد و گفت: این زمین ها به 

متراژ ۲۰۰ متر واگذار شده است.

اعتبار 2۰میلیاردی  جهت تکمیل 
محور ورنامخواست - سفیددشت

رییس اداره راه و شهرسازی لنجان  لنجان
از آغاز عملیات اجرایی طــرح دو بانده کردن محور 
ورنامخواست- سفید دشــت  از سال۹۰ خبر داد و 
گفت: تاکنون ۱۱کیلومتر از ۲۲کیلومتر این محور 
اجرا شده است.عزت ا... یسیلیانی کمبود اعتبار را در 
کنــدی روند اجــرای این طــرح موثر دانســت و 
افزود:بــرای تکمیل مســیر باقی مانــده، بیش از 
۲۰میلیارد ریــال، اعتبار نیاز اســت که در صورت 
تامین اعتبار تا دو ماه دیگر این مســیر دو بانده و از 
تصادفات این جاده کاسته خواهد شد.محور ارتباطی 
ورنامخواست - سفید دشــت به علت تردد زیاد به 
واسطه وجود کارخانه ها به ویژه ذوب آهن اصفهان 

دارای نقاط حادثه خیز است .

بامسئوالن

 جعل امضای دادستان برای کالهبرداری
 از خانواده زندانی

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرمانده انتظامی اردستان خبر داد:
جعل امضای دادستان برای 

کالهبرداری از خانواده زندانی
فرمانده انتظامی شهرستان  اردستان
اردستان از دستگیری شــخصی خبر داد که با 
جعل امضای دادستان کل کشور از خانواده یک 
زندانی مبلغ 5 میلیارد ریال کالهبرداری کرده و 
متواری شــده بود.غالمرضا هاشمی زاده اظهار 
داشــت: در پی اعالم شــکایت دونفر مبنی بر 
کالهبرداری از آنان، موضوع دســتگیری فرد 
کالهبردار در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
اســتان قرار گرفت.وی افزود: در بررســی های 
صورت گرفته مشخص شد، متهم با معرفی خود 
به عنوان فردی با نفوذ در دادگستری از دو نفر از 
اعضای خانواده یکی از زندانیان مبلغ 5 میلیارد 
ریال بابــت آزادی وی دریافت مــی کند و رای 
دادستان کل کشور مبنی بر آزادی زندانی را به 
این خانواده می دهد که پــس از مراجعه آنها به 
دادگســتری متوجه جعلی بــودن رای صادره 
می شوند.هاشــمی زاده در ادامه بیان داشت: با 
توجه به اینکه فرد کالهبردار متواری شده بود، 
تحقیقات گسترده در این زمینه صورت گرفته و 
ســرانجام پس از چندین ماه کار شبانه روزی و 
انجام اقدامات علمی، مخفیگاه متهم در یکی از 

استان های شمالی کشور شناسایی شد.

مدیر آموزش و پرورش تیران و کرون:
هنرستان کشاورزی در تیران و 

کرون ایجاد می شود
مدیر آمــوزش و پرورش  تیران و کرون
شهرســتان تیران و کــرون گفــت: یک باب 
هنرستان کشــاورزی در بخش کرون در سال 
تحصیلی آینده ایجاد می شود.علیرضا مرزبان 
افزود: راه اندازی هنرستان کشاورزی در جلسه 
مشترک فرماندار شهرســتان تیران و کرون و 
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
تصویب شده و فرآیند جانمایی مکان و اختصاص 
نیروی انسانی آن در حال پیگیری است. وی با 
بیان اینکه هدایت دانش آموزان برای تحصیل در 
هنرستان های فنی و کار و دانش از سیاست های 
آموزش و پرورش است، افزود: با توجه به فعالیت 
بخش زیادی از مردم تیران و کــرون در حوزه 
کشاورزی، راه اندازی هنرستان کشاورزی در این 
شهرســتان فرصت خوبی برای تحصیل دانش 

آموزان در این عرصه است.

طی نشســتی که با 
حضــور رییــس کل گمرک 
اصفهان و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان در کاشان برگزار شد، مدیرکل 
گمرک اســتان از صدور کاالهایی با ارزش 
نزدیک به 102 میلیون دالر از گمرک کاشان 
طی چهار ماهه نخست امســال به خارج از 

کشور خبر داد.
اســدا... احمدی ونهری در جمع فعاالن اقتصادی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بدون اشاره 
به نوع کاالها و کشورهای مقصد گفت: این میزان 
صادرات مربوط به 5۰ قلم کاال می شود. وی افزود: 
سال گذشته نیز ۲۲۰ میلیون دالر کاال در مجموع 

از گمرک کاشان به خارج از کشور صادر شده بود.
وی اضافه کــرد: زمینی ۱۰ هــزار مترمربعی نیز 
برای ساخت گمرک کاشــان اختصاص یافته؛ اما 
زیرساخت های مورد نیاز آن مانند فیبرنوری، آب، 
برق، گاز و همچنین جاده دسترســی با مشکالتی 
مواجه اســت.  برخی از صاحبــان صنایع در ادامه 
این نشست که با حضور فرمانداران شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل در ســالن اجتماعات اتاق 
بارزگانی کاشان برگزار شد، به بیان مشکالت خود 
در زمینه مســائل گمرکی، تامین اجتماعی، امور 

مالیاتی و بانکی پرداختند.
  همچنیــن مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان از هدف گذاری ایجــاد ۲۰ هزار 
فرصت شــغلی در نقاط روســتایی این استان تا 

پایان ســال جاری خبر 
داد.محســن نیرومند در 
حاشیه نشســت فعاالن 
اقتصادی کاشــان و آران 
و بیدگل بیان کرد: امسال 
در مجمــوع ۱۲۰ هــزار 
میلیارد ریال برای اشتغال 

در روستاهای کشور اختصاص یافته که معادل آن 
از سوی بانک ها تامین خواهد شــد و سهم استان 
اصفهان از این رقم، ســه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال 
است.وی ســهم شهرستان های کاشــان و آران و 

بیدگل از ایــن محل را به 
ترتیب ۱۳۰ و ۷۰ میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: 
ایجــاد در مجمــوع ۹۰ 
هزار شــغل برای استان 
اصفهان در ســال ۱۳۹۷ 
هدف گذاری شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
اضافه کرد: دولت به رغم رویدادهای اخیر در حوزه 
اقتصادی پنج طرح مهم را در دست پیگیری و اجرا 
دارد که ایجاد اشتغال در روســتاهای کشور یکی 

از آنهاســت. وی ادامه داد: ۱۶ هــزار میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی نیز از سوی دولت برای واحد های 
تولیدی بزرگ و شهرهای صنعتی اختصاص داده 
شده که ۱۸ درصد کارمزد دارد و البته یارانه هم به 

آن تعلق می گیرد.
نیرومنــد افزود: تمهیــد راهکارهای مناســب در 
نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور 
فرمانداران، بانک ها و دستگاه های اجرایی بررسی 
خواهد شــد تا این رقــم نیز جذب شــود و بتواند 
به ایجاد اشــتغال در اســتان اصفهان کمک کند.  
وی تصریــح کرد: تزریــق منابع مالی بــه تنهایی 
منجر به ایجاد شــغل نمی شــود و بایــد در کنار 
این پول ها اجرای طــرح هایی ماننــد کارورزی 
 برای دانش آموختگان دانشــگاهی به جد پیگیری

 شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
در ادامه گفت: سال گذشته ایجاد ۶۰ هزار فرصت 
شغلی برای این اســتان هدف گذاری شده بود که 
نزدیک به ۴۶ هزار شــغل از این سهمیه بر اساس 
سامانه رصد محقق شــد و این آمار با کد ملی افراد 
قابل رصد و راستی آزمایی است.وی همچنین نرخ 
بیکاری این استان در سه ماهه نخست سال جاری 
را ۱۳/۳ درصد و این رقم را در مدت مشــابه سال 
گذشــته ۱۶/۱ درصد اعالم کرد.به گفته نیرومند 
نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در استان 
اصفهان ۲۰/۸درصد است که ۲ برابر بیشتر از سایر 

گروه ها )۹ درصد( است.

صدور 102 میلیون دالر کاال از کاشان

فرماندار خوانسار گفت: سال گذشته خروجی آب  خوانسار
سرچشمه خوانسار دو هزار و 5۰۰ لیتر در ثانیه بود؛ اما امسال این 
میزان به ۱5۰ لیتر در ثانیه رسیده است.سید حسن شفعتی با اشاره 
به بحران کم آبی و اقدامات انجام شــده در شهرستان اظهار کرد: 
بحران شدید آب در استان و به تبع در خوانسار بسیار نگران کننده 
است.وی گفت: سال گذشــته خروجی آب سرچشمه خوانسار دو 

هزار و 5۰۰ لیتر در ثانیه بود که امسال این میزان به ۱5۰ لیتر در 
ثانیه رسیده است.فرماندار خوانسار تصریح کرد: با توجه به وجود 
باغات و درختان بسیار در خوانسار نیازمند آبیاری با مدیریت صحیح 
هستیم.وی افزود: در راستای مدیریت مصرف آب در شهرستان، 
هفت جلسه مدیریت بحران از اسفندماه سال گذشته تا کنون برگزار 
شده است و  مصوبات خوبی در ســتاد مدیریت بحران به تصویب 

رسیده است.شفعتی ادامه داد: دو جلسه شورای حفاظت از آب و یک 
جلسه شورای تامین در زمینه مدیریت مصرف آب در شهرستان 
برگزار شده است، تمام مسئوالن به ویژه اعضای شورای تامین برای 
رفع بحران آب شرب روستایی و شهری تالش داشتند که در این 
زمینه نقشه راهی ترسیم شد تا در مواقع بحران بتوانیم آب شرب 

شهرستان را تامین کنیم.

سرچشمه همیشه جاری خوانسار روبه خشکی است

 مدیرکل گمرک استان خبر داد:  

نرخ بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی در استان اصفهان 

20/8درصد است که 2 برابر بیشتر 
 از سایر گروه ها )9 درصد( است

مزایده اموال غیرمنقول
5/285 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 963806 ج/3 له آقای محمودرضا برجیس و با وکالت خانم سمیه 
تیموری و علیه 1- پرویز برجیس 2- منصوره خوش طینــت 3- مهوش دادخواه تهرانی 
مبنی بر فروش پالک ثبتــی 12/6571 بخش 12/10011/14 بخــش 14 اصلی بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/6/13 ســاعت 9/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت 
فروش شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه آقای پرویز برجیس می باشــد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایــده پس از پرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: در پاســخ به ابالغیه به شماره 
152/28367/00 به تاریخ 1396/11/07 به شماره نامه وارده 963806 در خصوص ارزیابی 
امالک خانم افتخارالسادات بصیر فرزند سید محمود و آقای جالل برجیس فرزند ابوطالب 
به آدرس اصفهان خیابان کاشانی خیابان جامی بن بست شماره 20 )بن بست برجیس( با 
کدپستی 8137947661 اسناد مورد نظر مربوط به خانم افتخار السادات بصیر فرزند سید 
محمود به شماره ملک 12/6571 به شــماره ثبت 109729 دفتر 605 صفحه 14 بخش 
14 اصفهان و آقای جالل برجیس فرزند ابوطالب به شماره ملک 1707 و 1769 و شماره 
ثبت 18319/957 دفتر هفت متمم صفحه 388 بخش 14 اصفهان، ضمن بازدید از محل 
گزارش خویش را تقدیم می دارم. شرح گزارش: ضمن بازدید از محل در حضور وکال طرفین 
و تحقیقات میدانی و مالحظات شهرسازی و با توجه به گذر کوچه که در حد 2 متر که ماشین 
رو نمی باشد و ســاخت آن فاقد ارزیابی و ارزش گذاری می باشد و با توجه به اینکه هر دو 
ملک تجمیع شده و سازه فوق در حد 50 سال قدمت دارد و کلنگی محسوب می گردد قیمت 
هر کدام از پالک های زیر به شرح ذیل می باشد. پالک اول: متعلق به خانم افتخار السادات 
بصیر فرزند سید محمود،  به ارزش 283/500/000 ریال معادل 28/350/000 تومان می 
باشد. پالک دوم: متعلق به آقای جالل برجیس فرزند ابوطالب، به ارزش 5/713/000/000 
ریال معادل 571/300/000 تومان می باشد که با احتســاب کلیه اشتراکات اعم از آب و 
فاضالب، برق و گاز بوده  مجموع دو پالک مذکور بالغ بــر مبلغ 5/996/500/000 ریال 
معادل 599/650/000 هزار تومان می باشد. الف( سهم آقای پرویز برجیس فرزند جالل و 
محمدرضا برجیس فرزند جالل و متوفی )بهرام برجیس فرزند جالل(  هرکدام 1/3 )یک 
سوم( از پالک اول متعلق به خانم افتخارالســادات بصیر می باشد به قرار ذیل: سهم آقای 
پرویز برجیس از خانم افتخارالسادات بصیر مبلغ 9/450/000 تومان، سهم آقای محمدرضا 
برجیس از خانم افتخار الســادات بصیر مبلــغ 9/450/000 تومان، ســهم متوفی )بهرام 
برجیس( از خانم افتخار الســادات بصیر مبلغ 9/450/000 تومان، ب( سهم خانم مهوش 
دادخواه تهرانی فرزند جعفرقلی و خانم افتخار الســادات بصیر فرزند سید محمود هر کدام 
3 دانگ از پالک دوم متعلق به آقای جالل برجیس فرزند ابوطالب می باشــد به قرار ذیل: 
سهم خانم مهوش دادخواه از آقای جالل برجیس مبلغ 285/650/000 تومان، سهم خانم 
افتخار السادات بصیر از آقای جالل برجیس مبلغ 285/650/000 تومان، بنابر تقسیم سهم 
مورد )ب( مربوط به خانم افتخار السادات بصیر، تقسیم سهم آقای پرویز برجیس، محمدرضا 
برجیس و متوفی )بهرام برجیس( از این تقسیم که به نسبت مساوی مابین سه نفر تقسیم 
می گردد به قرار ذیل می باشــد: ســهم آقای پرویز برجیس از خانم افتخار السادات بصیر 
مبلغ 95/216/666 تومان، ســهم آقای محمدرضا برجیس از خانم افتخار السادات بصیر 
مبلغ 95/216/666 تومان، سهم متوفی )بهرام برجیس( از خانم افتخارالسادات بصیر مبلغ 
95/216/666 تومان، ج( ســهم خانم منصوره خوش طینت فرزند حسن)زوجه متوفی( از 
متوفی) بهرام برجیس( 2/8 )دو هشــتم( یا همان یک چهارم )1/4( و ســهم آقای پرویز 
برجیس فرزند جالل از متوفی) بهرام برجیس( 3/8 )ســه هشتم( و سهم آقای محمدرضا 
برجیس از متوفی ) بهرام برجیس( 3/8 )سه هشتم( به قرار ذیل: سهم خانم خوش طینت 
 از متوفی) بهرام برجیس( مبلغ 26/166/666 تومان، ســهم آقای پرویز برجیس از متوفی

) بهرام برجیس( مبلغ 39/249/999 تومان، سهم آقای محمدرضا برجیس از متوفی) بهرام 
برجیس( مبلغ 39/249/999 تومان، مطابق استعالم انجام شده ششدانگ پالک 12/6571 
بخش 14 بنام مرحوم افتخار الســادات بصیر و پالک 12/10011 بخش 14 آقای پرویز 

برجیس 1/5 دانگ به اســتثنای بهای یک چهارم و محمودرضا نیز مانند پرویز و مهوش 
دادخواه مالک سه دانگ می باشد که وجوه حاصل از فروش وفق ماده 10 آیین نامه فروش 
پس از کسر هزینه عملیات اجرائی به نسبت سهم مالکیت هر کدام از مالکین تقسیم خواهد 

شد. م الف: 210081 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )820 کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

5/286 آقای محسن داوودی دارای شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست به کالسه 
410/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی آقا داوودی دهاقانی به شناسنامه 4184 در تاریخ 1390/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه مختاریان فرزند نصراله، ش.ش 
147 متولد 1321 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- محمد داوودی دهاقانی فرزند علی 
آقا، ش.ش 81 متولد 1331 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- اکبر داوودی دهاقانی فرزند 
علی آقا، ش.ش 24 متولد 1334 صادره ازدهاقان )پســر متوفی( 4- اصغر داوودی فرزند 
علی، ش.ش 5129614836 متولد 1342 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 5- ابوالقاسم 
داوودی دهاقانی فرزنــد علی، ش.ش 3 متولــد 1346 صادره ازدهاقان )پســر متوفی( 
6- محسن داوودی دهاقانی فرزند علی، ش.ش 231 متولد 1349  صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 7- سکینه داوودی فرزند علی، ش.ش 163 متولد 1324  صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 8- ماه بیگم داوودی دهاقانی فرزند علی آقــا، ش.ش 16 متولد 1327 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( 9- زهرا داوودی دهاقانی فرزند علی، ش.ش 94 متولد 1353 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( 10- الهام داوودی دهاقانی فرزند علی ،ش.ش 1446 متولد 1367 
صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 218381 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )256 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

5/287 خانم زهرا آقائی دارای شناسنامه شماره 578  به شرح دادخواست به کالسه  254/97 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبیده 
آقائی خوزانی به شناســنامه 457 در تاریخ 96/5/27 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حیدرعلی آقائی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 9373 همسر 2- احمدرضا آقائی فرزند حیدرعلی، ش.ش 358 فرزند 3- محسن 
آقائی فرزند حیدرعلی ،ش.ش 468 فرزند 4- عصمت آقائی فرزند حیدرعلی، ش.ش 10725 
فرزند 5- اقدس آقائی فرزند حیدرعلی، ش.ش 365 فرزند 6- عفت آقائی فرزند حیدرعلی، 
ش.ش 457 فرزند 7- اعظم آقائی فرزند حیدرعلی، ش.ش 809 فرزند 8- زهرا آقائی فرزند 
حیدرعلی، ش.ش 578 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: 1557 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )176 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

5/288 شماره دادنامه: 9709973749100787 شماره پرونده: 9709983749100174 
شماره بایگانی شعبه: 970327  خواهان: آقای ابوالقاسم نور شرق دهاقانی فرزند محمد باقر 
با وکالت خانم رویا هوشــمندی فرزند نصراله به نشانی استان اصفهان شهرستان شهرضا 
خیابان شهید بهشتی فلکه مرکزی کوچه مســجد قائم دفتر وکالت آقای مهدی ناطقی، 
خواندگان: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نشانی اصفهان خیابان سعادت 
آباد اداره کل راه و شهرسازی 2- آقای حسن حمامی فرزند محمد قاسم به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک، گردشــکار: دادگاه با توجه به 
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص آقای ابوالقاســم نور شرق دهاقانی فرزند 
محمد باقر با وکالت خانم رویا هوشمندی به طرفیت آقای حسن حمامی فرزند محمد قاسم 
و اداره راه و شهرسازی دهاقان با نمایندگی آقای علی آقالر به خواسته الزام به تنظیم و انتقال 
سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی در دهاقان بلوار ولیعصر به مساحت 336 
متر مربع به شماره ثبتی 308-337 مجزی شده از پالک 1 فرعی از 337 اصلی بخش ثبتی 
دهاقان که به موجب برگ واگذاری شماره 5941 مورخ 1358/12/11 واگذار گردیده مقوم 
به 50/000/000 ریال بدین شرح که خواهان اظهار می دارد شش دانگ پالک مزبور را که 
به موجب برگ واگذاری شماره 5941 مورخ 1358/12/11 از بنیاد مسکن انقالب اسالمی به 

خوانده ردیف اول واگذار گردیده از خوانده ردیف اول خریداری نمودم و حال ملک موصوف 
به طور رسمی به نام خوانده ردیف دوم می باشد علی هذا دادگاه با توجه به استعالم واصله 
از اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که حکایت از مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم دارد، 
استعالم واصله از بنیاد مسکن انقالب اسالمی دهاقان که حکایت از صحت معامله فی ما 
بین بنیاد مسکن و خوانده ردیف اول دارد، رونوشت مبایع نامه فی ما بین خواهان وخوانده 
ردیف اول و احراز تعاقب ایادی خواســته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به 
مواد 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و امالک حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی شش دانگ پالک ثبتی 308-337 مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 337 اصلی بخش ثبتی دهاقان به نام خواهان صادر و اعالم می دارد و در 
خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به عدم مالکیت رسمی خوانده 
مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 218260 شعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان دهاقان )439 کلمه،4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/289 شماره ابالغنامه: 9710106794202318 شماره پرونده: 9709986794200561 
شماره بایگانی شعبه: 970563  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
فرهاد نوروزی فرزند امین اله، خواهان آقای جعفر امینی نسب دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای فرهاد نوروزی به خواســته مطالبه  مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986794200561 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/21 ســاعت 8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 217869 شعبه 12 حقوقی  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/290 شماره ابالغنامه: 9710100351504678 شماره پرونده: 9709980351500475 
شماره بایگانی شعبه: 970523  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
ابوالقاسم داراب زاده، خواهان  آقای غالمحسین حقیقت نژاد دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای ابوالقاسم داراب زاده و غیره  به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  مطرح که 
به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351500475 
شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  
1397/06/21 و ساعت 11 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:217631 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)171 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/291 شماره ابالغنامه: 9710106805202263 شماره پرونده: 9709986805200377 
شماره بایگانی شعبه: 970377   خواهان آقای ودود یوسفی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای میثم صمدی نجات به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه )آدرس: اصفهان- 
کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805200377 شعبه 52 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/22 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 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: 217642 شعبه 52 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )160 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
5/292 شماره ابالغنامه: 9710106795901114 شماره پرونده: 9709986795900180 
شــماره بایگانی شــعبه: 970180  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست وضمائم به 
آقای محســن یوســفی فرزند امراله، خواهان آقای محمد باقر شــاکری دادخواستی به 
طرفیت خوانده 1- خانم طیبه غالمی 2- آقای محســن یوســفی  به خواســته مطالبه  
مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986795900180 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/06/24 ساعت 17/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ 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: 217873 شعبه 29 حقوقی  شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )173 کلمه، 2 کادر( 
اصالحیه

5/305  پیرو رای شــماره 7488 و 7487 مورخ 97/5/10 مبنی بر درخواســت خانم زهرا 
سعادت فرزند حسینعلی نسبت به 2/25 و خانم اقدس کاوه فرزند حیدر نسبت 2/75 سهم 
از ششدانگ و خانم زیبا حاجی باقری فرزند عباسعلی نسبت 1 دانگ از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 179 متر مربع پالک ملک مذکور 87/1824 و 1841 و 1829 می باشد که 
اشتباها 77 اصلی چاپ شده است. بدین وسیله از طریق این آگهی اصالح می گردد. نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

5/308 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 209/97 حل 8 وقت رســیدگی ســاعت 4/15  بعد از ظهر روز  چهارشنبه مورخه 
1397/6/14، مشــخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشــانی خمینی 
شهر اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری، مشــخصات خوانده: اسکندر قلی پور فرزند  
ملک علی، خواســته و بهای آن: رســیدگی و صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال فقره چک، دالیل خواهان: کپــی چک، کپی گواهی عدم پرداخت،  
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: 218876 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/309 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 480/97 حل 8 وقت رسیدگی ســاعت 4 بعد از ظهر روز  چهارشنبه مورخه 
1397/6/14، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی خمینی شهر 
اسفریز کوچه شهید علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: علیرضا حسین منش فرزند سید 
رضا و فرش آریا گستر چاوش، خواسته و بهای آن: رســیدگی صدور حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال وجه یک فقره چک، دالیل خواهان: کپی چک، 
کپی گواهی عدم پرداخت،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 218915 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

 اعطای تسهیالت 
به منظور ایجاد مشاغل خانگی

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: به 
متقاضیان ایجاد مشــاغل خانگــی در مناطق 
روستایی و عشــایری این اســتان تسهیالت 
 قرض الحســنه با ســود ۶ درصد و بازپرداخت

 ۶ ساله اختصاص می یابد.
بهمن عســگری افزود: در مناطق شهری نیز 
برای ایجاد و توسعه اشــتغال، تسهیالت مورد 
نیاز از محل صندوق توســعه ملی با سود ۱۰ 
درصد پرداخت می شــود.وی اضافــه کرد: در 
این راســتا متقاضیان ایجاد مشــاغل خانگی 
در مناطق روستایی و عشــایری چهارمحال و 
بختیاری آموزش رایگان دریافت خواهند کرد.

عسگری از آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری به منظور مرمت 
و تعمیر بنا های تاریخی شــهر ها با مشارکت 
بخش خصوصی خبر داد و گفت: در این راستا 
۵۰ درصد ســهم از ســوی این اداره کل و ۵۰ 
درصد از طریق بخش خصوصی تامین و هزینه 
می شود.وی افزود: در این طرح به منظور ایجاد 
بنگاه های اقتصادی و رونق اشتغال برای تأمین 
ســهم بخش خصوصی، تســهیالت مورد نیاز 

پرداخت خواهد شد.

 برگزاری همایش »لشکر 
فرشتگان« در چهارمحال 

مســئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان چهارمحال و بختیاری گفت: پنجمین 
دوره یادواره مجاهدان، ایثارگران و شهدای زن 
در استان با عنوان »لشــکر فرشتگان« برگزار 
می شود.حسن صمدزاده گفت: همایش »لشکر 
فرشتگان« از جمله فعالیت های دختران دانش 
آموز عضو انجمن های اسالمی است. وی افزود: 
این دانش آموزان عضو انجمن های اســالمی 
سرگذشــت پژوهی خاطرات و سرگذشــت 
زندگی زنان مجاهد و مبارز انقالب اسالمی را 
در قالب همایش »لشکر فرشتگان« جمع آوری 
کرده اند. صمدزاده  ابراز کرد: همایش »لشکر 
فرشتگان« در شهرستان های اردل، شلمزار و 

شهرکرد برگزار می شود.
وی یادآور شــد: همایش »لشــکر فرشتگان« 
فردا در سازمان تبلیغات اسالمی استان برگزار 

می شود.

نماینده مردم لردگان در مجلس :
جهاد دانشگاهی از ظرفیت 

فارغ التحصیالن استفاده کند
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی 
اظهــار کرد:امــروز اهــداف جهاد دانشــگاهی 
گسترده تر از گذشته است و باید تالش شود تا در 
علوم روز که ۱۰ تا 2۰ کشــور برتر دنیا دنبال آن 
هستند، ورود کند و در این زمینه پیشگام باشد.

خالدی با بیان اینکه جهاد دانشــگاهی می تواند 
دانشجویانی در رشــته های کاربردی و متناسب 
با صنعت تربیت کند، تصریــح کرد: باید با جذب 
نخبگان در پروژه های پژوهشی، کارهای اقتصادی 
موثر را انجام داد.وی خاطرنشان کرد: بایستی دید 
در سایر دانشگاه ها چه آموزش هایی داده می شود 
و جهاد دانشگاهی با ارائه آموزش کوتاه مدت که 
می تواند فارغ التحصیالن دانشــگاهی را توانمند 
کند، به ورود فارغ التحصیالن دانشگاه به بازار کار 
کمک کند.وی گردشگری را از ظرفیت های استان 
دانست و عنوان کرد: باید با آموزش افرادی به آنان 
نحوه برخورد با گردشــگر و ... را آموخت تا بتوان 

موجب درآمدزایی و ایجاد شغل شد.

رییس دانشگاه فرهنگیان استان خبر داد:
 افزایش جذب 25 هزار

 دانشجو معلم در سال جاری
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان چهارمحــال و 
بختیاری گفت: با پیگیری هــای صورت گرفته 
موافقت جذب 2۵ هزار دانشجو مازاد بر سهیمه 
دانشــگاه های فرهنگیان در مقاطــع مختلف از 
وزارت آموزش و پرورش اخذ شــده اســت که 
سهم اســتان از این تعداد 2۶3 نفر است. تیمور 
نظری ادامــه داد: از ســال ۱39۱ مراکز تربیت 
معلم به دانشــگاه فرهنگیان تغییر نام داد که در 
سه مقطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد 
و کارشناسی ارشد ناپیوســته، دانشجو پذیرش 
جذب می کند.وی ادامه داد: دانشجویانی که در 
سال ۱39۱ جذب دانشگاه فرهنگیان شدند، در 
شهریورماه سال ۱39۵ در مناطق کمتر توسعه 

یافته سازماندهی شدند.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان 
اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه چند ســالی است شایعه ســرطان زا بودن 
ماهی قزل آالی چهارمحال و بختیاری در بین مردم 
رواج پیدا کرده است، گفت: بعضی از مزارع ماهی به 
صورت غیرمجاز ماده شیمیایی »ماالشیت گرین« را 
به عنوان قارچ کش وارد اســتخرهای پرورش ماهی 

می کنند.
ایمان نجفی با بیان اینکه »ماالشــیت گیرین« در 
صنعت رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: 
ســطح خارجی بدن ماهی به دالیل مختلف مانند 
آفتاب سوختگی ممکن است زخم و به دلیل مرطوب 
بودن محیط دچار قارچ شــود. ماالشــیت گرین با 
ورود به بــدن ماهــی قــارچ را از بین بــرده و به 
 ماده ای ســرطان زا برای انســان در گوشت آبزی 
باقی می  ماند.وی با اشــاره به اینکه طی چند سال 
گذشــته با رصد و پایش مزارع پــرورش ماهی به 
صورت تصادفی شــاهد کاهش استفاده از این ماده 
 شــیمیایی در اســتان بودیم، اضافه کرد: کنترل

 صد در صد ماهیــان قبل از ورود به بــازار نیازمند 
هزینه و تجهیزات فراوانی است که درحال حاضر از 
حدود 9۰ تا 9۶ درصد از محصوالت ورودی به بازار 

در استان نمونه گرفته می شود.
نجفی با بیان اینکه وجود بیماری »ماالشیت گرین« 
در ماهی های اســتان در حدود 9۰ درصد کاهش 
یافته است، ادامه داد: در صورت مثبت بودن نمونه 
این بیماری محصول تولیدی معدوم و تولیدکننده 
به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.رییس 

اداره بهداشت و مدیریت 
آبزیــان  بیماری هــای 
دامپزشــکی  اداره کل 
چهارمحال و بختیاری از 
خرید دســتگاه اچ پی ال 
سی طی یک ماه آینده در 
اســتان خبر داد و گفت: 
این دســتگاه با دقت باال 

وجود ماده ماالشــیت را در بدن ماهی تشــخیص 
می دهد.وی با اشاره به تولید ســاالنه 24 هزار تن 
ماهی در چهارمحال و بختیاری، افزود: در اســتان 

۵۰۰ مزرعــه پــرورش 
ماهی قزل آال وجود دارد؛ 
ماهی کپور نیز طی فصول 
گرم ســال در مخزن سد 
کارون چهــار پــرورش 
داده می شــود.نجفی بــا 
بیــان باالبــودن کیفیت 
بــاالی ماهی قــزل آالی 
چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: ســال گذشته 
حدود 2۰۰ تن ماهی از اســتان به کشــور روسیه 
صادر شــد و تمامی محصول لب مرز مــورد انواع 

آزمایشــات قــرار گرفت.رییس اداره بهداشــت و 
مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشــکی 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ســرانه 
مصرف ماهی در کشــور پایین تر از متوسط سرانه 
جهانی است به مردم توصیه کرد که هر هفته مصرف 
ماهی را دو بار در سبد غذایی خود قرار دهند.وی با 
بیان اینکه vhs، ipn و ihn از جمله بیماری های 
ویروسی در صنعت شیالت هستند، ادامه داد: این 
بیماری ها از ســال 92 وارد استان شــدند که تنها 
راه از بین بردن این ویروس ها خشــکاندن مزرعه 
و قرار دادن محیط در معــرض آفتاب به مدت یک 
 ماه است؛ این بیماری ها قابلیت سرایت به انسان را

 ندارند.
نجفی با اشاره به اینکه آنتی بیوتیک تراپی در انواع 
حیوانات مانند مرغ، گاو، گوسفند و ماهی در صورت 
مبتال به بیماری صورت می گیرد، گفت: آنتی بیوتیک 
طی حداکثر دو هفته از بدن حیوان خارج می شود 
و ضرری برای ســالمت انســان ندارد. رییس اداره 
بهداشــت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل 
دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری بــا بیان اینکه 
سیالبی شدن رودخانه ها در فصل بهار همواره تلفات 
ماهیان مزارع را درپی دارد، افزود: استقرار اکیپ های 
نظارتی در این فصل، از ورود ماهیان تلف شــده به 

بازار جلوگیری می کند.
وی در پایان اضافه کرد: ماهیان قزل آالی تولیدی 
در چهارمحال و بختیاری به اســتان های اصفهان، 
شیراز، تهران و مقداری به خارج از کشور فرستاده 

می شود.

قزلآالیچهارمحالوبختیاریسرسفرهروسها

استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست توسعه معادن با اشاره به 
اینکه معادن از مهم ترین ظرفیت های هر منطقه به شمار می روند 
و بهره گیری مناسب از ظرفیت معادن در چهارمحال و بختیاری 
ضروری است، بیان کرد: توسعه معادن، زمینه ساز ایجاد اشتغال 
و درآمد برای استان است.اقبال عباســی با اشاره به اینکه باید از 
ظرفیت معادن برای افزایــش درآمد مردم بهره گیری کرد، بیان 
داشــت: بخش معادن از مهم ترین بخش های اشتغالزا به شمار 

می رود که  باید تالش کرد حداکثر اشــتغال در این بخش ایجاد 
شود. اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه معادن 
موجب توسعه صنایع وابسته می شــود که این مهم استان را در 

مسیر توسعه و پیشرفت قرار می دهد.
 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه اعتبارات الزم 
برای توســعه مجتمع های معدنی در این استان اختصاص یابد، 
تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران در این زمینه ضروری است.وی 

اظهار داشت:الزم است توسعه زیر ساخت ها برای توسعه معادن 
از جمله جاده، تامین آب، برق و... مورد توجه قرار گیرد. استاندار 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های 
مختلف تمهیدات الزم را برای توسعه معادن در شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری فراهم کنند. بهره گیری از ظرفیت بخش 
 خصوصی زمینه ســاز ایجاد اشــتغال در چهارمحال و بختیاری

 است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
زیر ساخت های توسعه معادن در چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد

 رییس اداره بهداشت آبزیان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

حدود 200 تن ماهی از استان 
به کشور روسیه صادر شد و 
تمامی محصول لب مرز مورد 

انواع آزمایشات قرار گرفت

ابالغ وقت رسیدگی
5/293 شماره ابالغنامه: 9710106795301017 شماره پرونده: 9709986795300341 
شماره بایگانی شعبه: 970341  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
اصغر آبدار فرزند رضا، خواهان آقای سید روح ا... حسینی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای اصغر آبدار به خواسته 55/400/000 ریال  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان 
ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795300341 شعبه 23 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/24 
ساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 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: 217641 
شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/294 شماره ابالغنامه: 9710106793102444 شماره پرونده: 9709986793100364 
شماره بایگانی شعبه: 970372  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
روح اله اسماعیلی فرزند محمد علی،  خواهان خانم مارال اسماعیلی دادخواستی به طرفیت  
خوانده آقای روح اله اسماعیلی به خواســته مطالبه نفقه از تاریخ 1397/04/12 تا اجرای 
حکم و نفقه مستمر و آتی با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ 10/000/000 ریال مطالبه 
خسارت دادرسی تاخیر تادیه  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت 
اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793100364 شعبه 1 خانواده شورای حل اختالف اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/06/24 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده 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: 217840 شعبه 1 حقوقی )خانواده(  شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/295 شماره ابالغنامه: 9710100350605610 شماره پرونده: 9609980350600960 
شماره بایگانی شعبه: 961143  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
مهین محبی نوگورانی فرزند حســینعلی و محمد علی کیانــی هرچگانی، خواهان  آقای 
سید منصور حسینی دزکی دادخواستی به طرفیت  خواندگان آقایان و خانم ها علی اصغر 
ایزدی و زیبا ایزدی و طوبی ایزدی و میترا ایزدی و مینا ایزدی و نیلوفر ایزدی و عبدالعلی 
رجب پور دهقی محمد علی کیانی هرچگانی و مهین محبی نوگورانی  به خواسته ابطال 
ســند  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609980350600960 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/24 و ســاعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
مهین محبی  نوگورانی و محمد علی کیانی هرچگانی و درخواســت خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان  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:217638 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)211 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/296 شماره ابالغنامه: 9710106793402192 شماره پرونده: 9709986793400359 
شــماره بایگانی شــعبه: 970380  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 

به خانم هایده کیانی اشــترجانی فرزند اســماعیل،   خواهان آقای حمیدرضا اسماعیلی 
چومی دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم هایده کیانی اشــترجانی به خواسته تعدیل 
تقسیط مهریه  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57( ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه 9709986793400359 شــعبه 4 خانواده شــورای حل اختالف اصفهان ثبت 
و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/25 ساعت 9 تعیین که حســب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی به علت مجهول المــکان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکــی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهــی به دفتــر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد.  م الف: 217866 شــعبه 4 حقوقی 
 )خانواده( شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/297 در خصوص پرونده کالســه 970516 خواهان بابک خدایار دهقان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اردالن حیدری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/6/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 217643 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460350900066 درخواســت:  شــماره   5 /202
9609980350901208 شماره بایگانی شــعبه: 961399  در خصوص دعوی خواهان 
محمد اثنی عشــری فرزند حســن به طرفیت خوانده علیرضا درویشــوند فرزند علی به 
خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی را به شــعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده است 
که دادخواست مذکور در این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352(  ثبت و به تاریخ 1397/06/26 
راس ساعت 9/30 دارای وقت رسیدگی می باشــد نظر به مجهول المکان بودن احدی 
از خواندگان به نام علیرضا درویشــوند فرزند علی و بنا به درخواســت خواهان با عنایت 
به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــارچاپ 
 تا خوانده ضمن اطالع از دادخواســت مطرح شــده در جلســه رســیدگی حاضر گردد. 
 م الف:210135 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)133 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/298 شماره ابالغنامه:9710106796901107 شماره پرونده:9709986796900229 
شماره بایگانی شعبه:970232 ابالغ شونده حقیقی: لیال صادقی برزانی فرزند علی کدملی 
1270942492 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/27 سه شنبه ساعت: 
17/30 ،محل حضور: اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف، در خصــوص دعوی خدیجه رمضانی ســولگانی به 
طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:217889 
 شعبه 39 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 74 کلمه، 

1 کادر(
اخطار اجرایی

5/300 شماره: 2889/96 به موجب رای شماره 454 تاریخ 97/2/25 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- روح اله سرلک 
شغل آزاد 2- سعید بیاتی هر دو به نشانی مجهول المکان متضامنا محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 175/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/287/500/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت  

و حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له محمود نقدی فرزند محمد علی شغل آزاد به 
نشانی خمینی شهر بلوار بهشــت خ عمران دانش 3 پال ک108 با وکالت پریسا غیاثی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول به انضمام پرداخت نیم عشر 
دولت در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:218450 
شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )230 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/301 شــماره صادره: 970720671728456 - 97/5/13  وراث مرحوم جمیله اسدی 
فرزند نادعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 989 فرعی از 
87 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 124 صفحه 523 به 
شماره ثبت 34039 امالک به نام ایشان ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
نامه 90002 مورخ 24 مرداد ماه 1390 معاون دادســتان عمومی و انقالب خمینی شهر 
بازداشت گردیده است و اظهار داشته اند که ســند مالکیتشان در اثر جابجایی مفقود شده 
است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 218489 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )235 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/302 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 509/97 حل 11 وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/6/25، مشخصات خواهان: میثم صرامی فروشانی به نشانی خمینی شهر 
خ امیر کبیر کوی 116 پ 38، مشــخصات خوانده: علی کبیریان ورنوسفادرانی،  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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 218499 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/303 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 507/97 حل 11 وقت رسیدگی ســاعت 8/45 صبح روز یکشنبه مورخه 
1397/6/25، مشــخصات خواهان: میثم صرامی فروشانی به نشانی خمینی شهر خ امیر 
کبیر کوی 116 پ 38، مشــخصات خوانده: نوروزعلی حاج هاشمی، خواسته و بهای آن: 
مطالبه،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 218500 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/304 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 505/97 حل 11 وقت رسیدگی ســاعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخه 
1397/6/25، مشــخصات خواهان: میثم صرامی فروشانی به نشانی خمینی شهر خ امیر 
کبیر کوی 116 پ 38، مشخصات خوانده: محمدرضا وفادار اصفهانی، خواسته و بهای آن: 
مطالبه،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 218501 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/306 شماره پرونده: 139704002003001329/1 شماره بایگانی پرونده: 9701886/1 
شــماره آگهــی  ابالغیــه: 139703802003000175 آگهی ابالغ اجراییه کالســه 
139704002003001329/1 بدینوســیله به 1- اعظم شــفیعی 2- ســاینا کاظمی 
3- علیرضا کاظمی 4- رقیه سلطانی همگی ورثه مرحوم رسول کاظمی عاشق آبادی به 
نشانی اصفهان خ امام خمینی عاشق آباد کوچه بهداری پ 102 کدپستی 8195866895 
بدهکاران پرونده کالسه 139704002003001329/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط 
اصفهان امکان ابالغ واقعی به شما میســر نگردیده ابالغ می گردد که برابر چک شماره 
9407/529273-12-95/06/14 بین شما و علیرضا ابراهیمی رنانی مبلغ 236/000/000 
ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 218118 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )212 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/307 شماره پرونده: 139704002003001328/1 شماره بایگانی پرونده: 9701885/1 
شــماره آگهــی  ابالغیــه: 139703802003000174 آگهی ابالغ اجراییه کالســه 
139704002003001328/1 بدینوســیله به 1- اعظم شــفیعی 2- ســاینا کاظمی 
3- علیرضا کاظمی 4- رقیه سلطانی همگی ورثه مرحوم رسول کاظمی عاشق آبادی به 
نشانی اصفهان خ امام خمینی عاشق آباد کوچه بهداری پ 102 کدپستی 8195866895 
بدهکاران پرونده کالسه 139704002003001328/1 که برابر گزارش اداره پست نشاط 
اصفهان امکان ابالغ واقعی به شما میســر نگردیده ابالغ می گردد که برابر چک شماره 
226300 -95/08/14  عهده بانک رفاه کارگران شــعبه امیرکبیر اصفهان بین شــما و 
حمیدرضا سلیمی فردرنانی با وکالت آقای محمد امین صابری کوپائی مبلغ 236/000/000 
ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد و همچنین طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ظرف مدت بیست روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 218117  اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )226 کلمه، 2 کادر( 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2482 | August  06,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2482 | دوشنبه 15 مرداد 1397 | 23 ذی القعده 1439
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نقشزناندرحفظمحیطزیست

 حفاظــت از محيــط زیســت، از نيمــه دوم قرن
 بيستم ، با بروز مشكالت روزافزون محيط زیستي، 
مورد توجه ویژه اندیشــمندان سراسر جهان قرار 
گرفت. یكی از زوایای ایــن توجه، نقش »زنان« در 
حفاظت و نگهداری محيط زیست است.  در بسياري 
از جوامع، هنوز نقــش و اهميت کار زنان چنان که 
باید، شناخته نشده و مورد تایيد قرار نگرفته است. 
به همين دليل، هرچند زنان همواره در حفظ محيط 
زیست کوشــيده اند ، اما این بي توجهي اجتماعي 
نسبت به زنان و نقش خالق آنان در شبكه نيروهاي 
اجتماعي و فرهنگي، مانع از آن شــده که موقعيت 
مطلوبي براي شكوفایي نيروها و استعدادهاي این 
بخش از جمعيت پدید آید. از  این رو مي توان گفت 
که تقریبا درهمه کشورها آثار تخریب محيط زیست 
بر زنان و تاثير زنان برمحيــط، با تاثير و تاثر مردان 
در برابر اکوسيســتم هاي حياتي فرق داشته و به 
این تفاوت توجه نشده اســت.  برخي معتقدند که 
زنان به دليــل زن بودن، بهتر از مــردان از محيط 
زیســت محافظت مي کنند؛ اما گروه دیگري که با 
این نظر موافق نيســتند، مي گویند که زنان نه به 
خاطــر زن بودن،بلكه به علــت تجربه هایي که در 
زمينه اســتفاده از منابع طبيعي و مدیریت مربوط 
به آن دارند، بيش از مردان در حفظ محيط زیست 
نقش داشــته اند. اشــخاص دیگري با طرح بحث 
جنسيت، معتقدند که زنان و مردان در مسير زندگي 
اجتماعي، داراي نقش ها و نيازهاي متفاوتي هستند 
که باید آنها را شــناخت و برنامه هاي توسعه را بر 
مبناي این نقش ها و نيازها تنظيم کرد. ســرانجام 
برخي از نظریه پردازان عقيده دارند که زنان عالوه بر 
نقش هاي موجود، داراي نيروهایي هستند که هنوز 
کشف نشده است. از این رو الزم است برنامه ریزان 
توسعه، براي شــكوفایي چنين نيروهاي بالقوه اي، 
بستری مناسب فراهم کنند.در طول تاریخ بشری، 
نام زنان بر فعاليت های ماندگاری برای ادامه حيات و 
زندگی، مانند پيدایش کشاورزی، شناخت داروهای 
گياهی، ساخت وسایل زندگی از حصير و ریسيدن 
نخ و بافتن پارچه و تهيه پوشــاک و... ثبت شــده 
اســت. »گوردون چایلد« در کتاب »انسان خود را 
می سازد« می نویسد:»دانش شيمی در سفالگری، 
فيزیک در ریسندگی، مكانيک در دستگاه بافندگی 
و گياه شناسی در ابداع کشــاورزی و بهره گيری از 
گياهان دارویی، مرهون زنان است.«  زنان از نيروی 
خالقيت خود در ابداع اشــيای بســيار ساده، ولی 
کارآمد مانند گيره کاغذ و ســنجاق قفلی استفاده 
کرده اند. اگر چه این اختراعــات بزرگ و پيچيده 
نيســت، ولی نشــان دهنده روحيه زنان در ایجاد 
وسایل ساده و کاربردی اســت. در اسالم، واالترین 
زنان حضرت فاطمه)س( هســتند که با قرار دادن 
»آب« به عنوان مهریه خود، می توانند نماد حمایت 
و حفاظت از طبيعت باشند. در تاریخ ایران باستان 
نيز ایزد بانــوی »آناهيتا« نماد جلــوه های نيک و 
زندگی بخشــی مانند باروری، آب، برکت، فراوانی 
و پيروزی اســت. در دنيای کنونی نيــز بی اغراق 
باید گفت که شــروع مبارزات مدنی عليه آلودگی 
و تخریب محيط زیســت، با هشــدارهای »راشل 
کارسون« نویســنده کتاب »بهار خاموش«  آغاز 
شد.  زنان حتی اگر در بيرون از خانه شاغل باشند، 
مدیر و اداره کننده خانه، محــل زندگی و خانواده 
خود و پرورش دهنده کودکان هســتند. مدیریت 
خانه شامل مدیریت اقتصادی و مدیریت فرهنگی 
می شــود. در قدیم، مادران با دوخــت چهل تكه 
ها برای دســتگيره، پادری، دمكن و حتی ملحفه 
و لحاف، درس های ارزشــمندی درباره اســتفاده 
 مجــدد از دور ریختنی ها به مــا داده اند که نباید 
آن ها را به فراموشی بسپریم. اگر هر خانم خانه داری  
با استفاده از ســاک های دائمی  برای خرید، روزانه 
فقط یک کيســه نایلونی کمتر مصــرف کند، در 
سطح کشور روزانه 16 ميليون کيسه نایلون کمتر 
استفاده خواهد شد و محل دفن 16 ميليون کيسه 
پالستيكی، می تواند به زمين کشاورزی یا مرتع یا 
فضای سبز اختصاص یابد. با مصرف بهينه انرژی گاز 
و برق،می توانيم الگوی مناسبی برای فرزندانمان 
باشيم. اگر مادران الگوی صحيح مصرف را در عمل 
اجرا کنند و بدون توجه به مد و سایر مسائل دیگر، 
فقط آنچه را احتياج دارند بخرند، فرزندان ســالم 
و بدون حرص و آز، تربيــت خواهند کرد. چنانچه 
فرهنگ زیســت محيطي درمادران رســوخ کند و 
زنان ما قانونمندي اکوسيستم را بشناسند، در آن 
صورت به خوبي مي توانند این ميراث معنوي را به 
فرزندان خود منتقل کنند. به این ترتيب درمي یابيم 
که انتقال فرهنگ مناسب زیست محيطي عالوه بر 
فطرت زنان، ابزاري نياز دارد  که باید در اختيارشان 
قرارگيرد زیرا یک زن محــروم از امكانات، قادر به 
انتقال فرهنگ مناسب نخواهد بود. از طرفي زنان 
به دليل نقش مهمي کــه در اداره خانه و پرورش و 
 تربيت کودکان دارند، فرهنگ مصرف را باز نشــر 

می دهند .

عکس  روز 

 حمایت کمیته امداد از ۱۷ هزار فرزند یتیم 

پیشنهاد سردبیر:

بازدیدنمایندهولیفقیه
ازمراکزپشتیبانیحجاج

»قاضی عسكر« در مدت اقامت در مدینه منوره 
با حضور در مراکز پشتيبانی حجاج، هتل محل 
اقامــت زائــران، درمانگاه های مراکز پزشــكی 
حجاج و آشپزخانه های مرکزی، در جریان روند 
خدمت رسانی به زائران و مشكالت آنان قرارگرفت.

گالیه نماینده اصفهان در مجلس از 
کم کاری وزارت ورزش و جوانان؛

میلبهتجردافزایشیافتهاست
دبير کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزارت ورزش و جوانان، گفت: ضروری 
است وزارتخانه ورزش، گزارشی از عملكرد خود 
در اجرای بند الف ماده 1۰۲ قانون برنامه ششم به 
نمایندگان ملت ارائه دهد و نسبت به عدم اجرای 
این برنامه، در زمينه کاهش ميانگين سن ازدواج 

توضيحات الزم را ارائه کند.
»ناهيد تاج الدین« افزود:  بر اساس برنامه ششم 
توســعه، به ازای هر پنج هزار جوان یک ســمن 
و به ازای هر1۰هزار جمعيــت جوان، یک مرکز 
مشاوره تخصصی ازدواج و تحكيم بنيان خانواده 
باید ایجاد شود. درحال حاضر و به گواه  اداره کل 
مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، 
به ازای هر 1۵ هزار جوان، یک سمن فعال وجود 
دارد و تا امروز، اختالف زیادی ميان اهداف برنامه 
ششــم و عملكرد وزارت ورزش و جوانان در این 
زمينه وجود دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، اظهار کرد: در سال های گذشته 
نرخ رشد خانوارها ۲/7  درصد بود؛ درحالی که نرخ 
رشد جمعيت 1/۲4 بوده و ميل به تجرد در جامعه 
بسيار قوت گرفته اســت. تاج الدین خاطرنشان 
کرد: وزارتخانه ورزش و جوانان، باید گزارشــی از 
عملكرد خود در اجرای بند »ث« ماده 1۰۲  قانون 
برنامه ششم به نمایندگان ملت ارائه دهد و نسبت 
به عدم اجرای برنامه ششــم در زمينه حمایت از 
ترویــج ازدواج  و ارزش دانســتن آن  توضيحات 

الزم را ارائه کند.

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی 
استان مطرح کرد:

نرخبیکاریتحصیلکردههای
اصفهانی2برابرتحصیلنکردهها!

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان، در حاشــيه نشســت فعاالن اقتصادی 
شهرستان های کاشان و آران و بيدگل اظهار کرد: 
طرح های اشتغال زایی دولت، در قالب پنج طرح 
اقتصادی در حال پيگيری و اجراست که در یک 
طرح بسيار مهم برای اشتغال روستاها 1/۵ ميليارد 
دالر اختصاص  یافته و معادل این رقم نيز از سوی 
بانک ها تامين مــی شود.»محســن نيرومند« 
تصریح کرد: در مجموع، امسال 1۲۰ هزار ميليارد 
ریال برای اشتغال در روستاهای کشور اختصاص 
داده شده که سهم استان اصفهان از این رقم برای 
ایجاد ۲۰ هزار شغل، معادل 36۰۰ ميليارد ریال 
است. سهم شهرستان های کاشان و آران و بيدگل 
نيز از این رقم به ترتيب 13۰  و 7۰ ميليارد ریال 
است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، 
با بيان اینكه نرخ بيكاری تحصيل کرده ها ۲۰/8 
درصد و غيرتحصيل کرده ها ۹ درصد ثبت شده 
است، تاکيد کرد: نرخ بيكاری تحصيل کرده ها در 
استان اصفهان دو برابر غيرتحصيل کرده هاست!   
وی تاکيد کرد: نرخ بيكاری استان اصفهان در بهار 
امسال به رقم 13/3درصد رســيد که نسبت به 
مدت مشابه در ســال گذشته ۲/8 درصد کاهش 
داشته است و رسيدن به این رقم، به علت پرداخت 
تســهيالت مختلف و ارائه راهكارهای مناســب 

بوده است.

رییس پلیس راه استان خبرداد:
جانباختن2نفردر

محورهایمواصالتیاصفهان
 ریيس پليس راه استان اصفهان گفت: عصر شنبه 
بر اثر واژگونی سواری پراید در محور اصفهان –

بهارستان گردنه الشتور، سرنشين این خودرو به 
دليل شــدت جراحات وارده در دم جان باخت. 
سرهنگ »پورقيصری« افزود: در حادثه ای دیگر 
بر اثر برخورد یک سواری پراید با تریلی در محور 
اصفهــان –تهران یک نفر فوت و ســه نفر راهی 
بيمارستان شدند. وی گفت: کارشناسان پليس 
علت این حوادث را بی توجهی رانندگان پراید به 
جلو و ناتوانی در کنترل وسيله نقليه اعالم کردند.

با مسئوالن

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کميته امداد 
اصفهان، بــا بيان اینكــه فوت سرپرســت یكی از 
مهم ترین دالیل تحت حمایت واقع شدن مددجویان 
این نهاد است، اظهار داشت: فقدان پدر، خانوارهای 
زیادی را با مشكالت مالی روبه رو می کند که کميته 
امداد با راه اندازی طرح »اکرام ایتام« از دو دهه پيش، 
عالوه برخدماتی که به همــه جامعه تحت حمایت 
خود ارائه می کرد به دنبال هدفمند کردن کمک های 
مردم به این نيازمندان بــود که این طرح با موفقيت 
تابه حال در قالب اکرام ایتام و فرزندان محســنين 

ادامه یافته است.
»مهدی رنجكش« افزود: به لطف خداوند و با همكاری 
گســترده مردم نيكوکار اصفهان، همه ایتام تحت 
حمایت کميته امداد اصفهان دارای حامی هستند؛ 
اما در طرح محسنين کماکان 1۰ هزار و 3۵6 نفر از 

این فرزندان، فاقد حامی هستند.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کميته امداد 
اصفهان به مســتحكم و دیرینه بودن سنت حسنه 
احســان به ایتام در اصفهان اشــاره کــرد و گفت: 

هم اکنون در استان، نيكوکارانی هستند که حمایت از 
ده ها فرزند یتيم یا با سرپرست ناتوان را بر عهده دارند 
و ماهيانه و به طورمنظم، مبالغی را به حســاب این 
نيازمندان واریز می کنند. وی با بيان اینكه ســعی 
می شــود در طرح اکرام ایتام و فرزندان محســنين 
هر فرزند دارای چند حامی باشد، اظهار داشت: ۵6 
هزار نيكوکار اصفهانی از 17 هزار و 467 نفر از ایتام و 
فرزندان محسنين همشهری خود حمایت می کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان:

حمایتکمیتهامداداز۱۷هزارفرزندیتیم
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، با اشاره به مهلت 
درخواست »کارت ملی هوشمند« تا پایان سال جاری، 
اظهار داشت: افرادی که هنوز ثبت نام نكرده اند، هر چه 

زودتر اقدام کنند.
»حســين غفرانی« افزود: از ابتدای طرح تا پایان تير، 
دو ميليون و 711 هزار کارت ملی هوشمند در استان 
اصفهان صادر شده است. وی، با اشاره به اینكه نزدیک 
به 3۰ درصــد از جامعه هدف اســتان اصفهان کارت 
ملی هوشمند دریافت نكرده اند، بيان کرد: افرادی که 
تا کنون برای تعویض کارت ملی خود اقدام نكرده اند، 
هر چه زودتر به مراکز صــدور مراجعه کنند؛ زیرا عدم 
مراجعه آنها، نتيجه  ای جز تاخير در کار خدمات رسانی، 
عدم اجرای کامل پروژه و ایجاد مشكل برای خود مردم 
در بر نخواهد داشت. وی تصریح کرد: مهلت درخواست 
کارت ملی تا پایان سال جاری است و تا این لحظه امكان 

تمدید زمان صادر نشده است.
غفرانی افزود: کســانی که برای دریافــت کارت ملی 
هوشمند، پيش ثبت نام کرده اند، برای ادامه فرآیند به 
مراکز مراجعه کنند در غير این صورت نوبت آنها از بين 

خواهد رفت. وی ادامه داد: کارت ملی هوشمند، تكميل 
کننده چرخه دولت الكترونيک است و کشورهایی که 
از آن اســتفاده کرده  اند، مزایای بی  نظيری در متن و 
عملكرد این کار تجربه کرده  اند. غفرانی خاطر نشــان 
کرد: 144 دفتر خدمات مورد نياز برای صدور کارت ملی 
هوشــمند، به مردم اصفهان ارائه می  کنند و اداره ثبت 
احوال، دفاتر پيشــخوان دولت و ادارات پست از جمله 

این دفاتر هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اظهار کرد:

کارتملیهوشمند؛تکمیلکنندهچرخهدولتالکترونیک

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری استان اصفهان، در جلسه تحليل و بررسی 
مدل آماری پيش بينی نقاط حادثه خيز در محورهای مواصالتی استان اصفهان، 
اظهار داشت: درحال حاضر به شكل پایلوت این مدل آماری در یكی از محورهای 

مواصالتی استان اصفهان به اجرا در می آید.
»عليرضا جعفری« بيان داشت: شناسایی نقاط پرحادثه و بيشترین دليل بروز 
حادثه در این نقاط و تشكيل یک مدل آماری، باعث می شود که نقشه مشخصی 

از عوامل و نقاط ایجاد شود و در کاهش بروز تصادفات ما را یاری رساند. معاون 
حمل ونقل اداره کل راهداری استان اصفهان با بيان اینكه تحليل آمارها، قدرت 
پيش بينی حوادث را به ما می دهد، افزود:  بر اساس همين داده ها و با حضور 
پليس و راهداران در نقاط پيش بينی شــده، می توان در پيشــگيری از وقوع 
بسياری از حوادث جاده ای جلوگيری کرد. وی گفت: تطبيق پيش بينی های 

آماری و واقعيت ها، ما را در تصميم گيری های آتی یاری خواهد کرد.

قل
 و ن

مل
  ح

ثبت احوالکمیته امداد

اردیبهشــت ماه امســال بود کــه معاون 
پیش بینی و توســعه اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه بارش های 
موثر استان اصفهان در ماه های خرداد، تیر 
و مردادماه به صورت محدود رخ نمی دهد، 
گفت: آخرین خروجی مدل های هواشناسی 
حاکی از آن است که بارش های تابستان در 

نرمال بلند مدت اتفاق می افتد.
»نوید حــاج بابایی« گفت: دمای هوای اســتان، 
 یــک درجــه باالتــر از حــد ميانگين را نشــان 
می دهد که نســبت به تابســتان ســال گذشته، 

تابستان خنک تری پيش رو خواهيم داشت.
حدود دوماه بعد وقتی در گرمای طاقت فرســای 
تيرماه اصفهان، بی آبی و بی برقی هم به مشكالت 
شهروندان اضافه شد، ریيس اداره پيش بينی اداره 
کل هواشناســی اســتان گفت: با توجه به شرایط 
موجود، روند افزایش دما در تيرماه امسال متوقف 
شد. »حسن خدابخش« با بيان اینكه معموال از 31 
خرداد تا اواخر تيرماه، بيشترین دما را در اصفهان 
داریم، گفت: با توجه به شــرایط موجود، امســال 
روند افزایش دما در تابستان در تيرماه متوقف شد 
و خوشبختانه روند افزایش مثل سال های معمول 

نداشته ایم و دمای هوا رو به کاهش است.
حاال به نيمه مردادماه رسيده ایم و هوای اصفهان 
همچنان ناجوانمردانه گرم اســت و گرما، طاقت 
مردم را بریده است. برخالف ســال های قبل که 
معموال رونــد کاهش دما از نيمه هــای مردادماه 
آغاز می شــد و بــه نيمه هــای شــهریورماه که 

می رسيدیم، کم کم می توانســتيم خنكای پایيز 
را حس کنيم، امســال از کاهش دما هيچ خبری 
نيســت. در مصاحبه های مســئوالن هواشناسی 
استان، نه تنها خبری از وعده کاهش  دما یا خنكی 
نمی شــنویم؛ حتی روی روند افزایشی دما تاکيد 
می شود و مدام با گزاره هایی مثل »گرم ترین روز 
 ســال « یا »گرم ترین پایان هفته سال«، روبه رو 

هستيم. 
روز گذشــته نيز »نازنين زهرا سيدان« کارشناس 
مسئول پيش بينی هوای استان اصفهان،  آب پاکی 
را روی دست همه ریخت و گفت: الگوهای تابستانه 
و نقشه های هواشناســی، بيانگر روند افزایشی دما 
در اکثر مناطق استان است؛ از این رو هفته خنكی 

را پيش رو نخواهيم داشت.

بر اساس آمار هواشناسی اســتان، این روزها آران 
و بيدگل با دمــای هوای 43 درجــه، گرم ترین و 
فریدون شــهر با دمای هوای 14 درجه سانتيگراد 
باالی صفــر، خنک تریــن نقطه اســتان اصفهان 

بوده است.
بد نيست اصفهانی ها در چنين شرایطی روزهای 

پایانی هفته را به فریدون شهر سری بزنند! 

هوا بس ناجوانمردانه گرم است! 

فرمانده انتظامی استان گفت: با توجه به اینكه مقام معظم رهبری 
امسال را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری کردند، ماموریت 
مبارزه با ورود کاالهای خارجی قاچاق به عنوان اصلی انكارناپذیر در 
رونق و توسعه توليدات داخلی با شتاب بيشتر از گذشته در دستور 

کار نيروی انتظامی قرار گرفت.
ســردار »مهدی معصوم بيگی«  افــزود: در همين راســتا، پليس 
اصفهان نيز با تقویت گلوگاه های ایست و بازرسی ورودی به استان، 
به کارگيری تجهيزات مدرن و به روز، کنتــرل و نظارت بر راه های 
فرعی، جاده های خاکی و کویری، همچنين کنترل و نظارت دقيق 

بر انبارهای تخليه بار، باربری ها و واحدهای صنفی، توانســته است 
موفقيت های خوبی در زمينه جلوگيری از ورود کاالهای قاچاق به 
بازار کسب کند. فرمانده انتظامی استان اصفهان، به تشریح جزئيات 
عمليات »مرصاد ۵ « پرداخت و اظهار داشــت: در این عمليات که 
با هدف مبارزه بــا قاچاق کاال در قــرارگاه عملياتی»اقدام و عمل« 
پليس استان طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد، ماموران پليس 
استان موفق شــدند انبار بزرگ کاالی قاچاق به ارزش 6۲ ميليارد 
و 7۰۰ميليون ریال را کشف کنند. این مقام ارشد انتظامی استان، 
عنوان کرد: در این عمليات، محموله هایی شامل لوازم یدکی خودرو، 

لوازم صوتی و تصویری، خانگی، موادغذایی، آرایشــی و بهداشتی، 
پارچه و البسه خارجی قاچاق توقيف شد.

وی از انهدام باند 8 نفره تهيه و توزیع کاالی قاچاق در این عمليات خبر 
داد و گفت: تعدادی از این افراد دارای سوابق کيفری در زمينه تهيه 
و توزیع کاالی قاچاق هستند. معصوم بيگی از افزایش ۲۰ درصدی 
کشــف محموله های قاچاق و افزایش ۵۰ درصدی انهدام باند های 
تهيه و توزیع قاچاق کاال در چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: پليس 
اصفهان تمرکز خود را به برخورد با دانه درشــت های کاالی قاچاق 

قرار داده است.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشفبیشاز۶2میلیاردریالکاالیقاچاقدراصفهان

  کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان می گوید تابستان اصفهان خنک نمی شود؛  

شناسایینقاط
پرحادثهاصفهان
درقالبمدلآماری

معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری اصفهان خبر داد:

مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان محیط زیست:
دستورالعملپیشگیریوکنترلبیماریهایحیاتوحشابالغشد

مدیرکل دفتر حيات وحش و تنوع زیستی سازمان محيط زیست در رابطه با نظارت سازمان محيط زیست بر 
جلوگيري از گسترش بيماري »تب کریمه کنگو« در کشور اظهار کرد: سازمان حفاظت محيط زیست در جهت 
جلوگيري از انتقال و شيوع بيماري هاي مشترک حيات وحش، دام اهلي و انسان اقدامات الزم را انجام مي دهد و 
در این راستا دستورالعمل هایي را تدوین و آن ها را به استان هاي کشور ابالغ کرده است.»مجيد خرازیان مقدم« 
افزود:  استان های کشور باید اقداماتی را در زمينه موارد بهداشتي در دو سطح پيشگيري از وقوع بيماري و کنترل 
آن اجرا کنند. وی ادامه داد: هر ساله کارگاه های آموزشــی در رابطه با انواع بيماری های روز برای آگاه سازی 
محيط بانان و کارشناسان محيط زیست در نقاط چهارگانه و به صورت منطقه اي در استان ها برگزار مي شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد:
کشفوضبطاجزایبدندوآهویشکارشده

فرمانده یگان حفاظت محيط زیست استان اصفهان گفت: نيروهای یگان حفاظت محيط زیست پناهگاه حيات 
وحش »موته«، دو متخلف شكار را در این منطقه شناسایي و دســتگير کردند. »مرتضی جمشيدیان« افزود: از 
متخلفان اجزای بدن، دو راس آهوی شكار شده، یک قبضه اسلحه پنج تير قاچاق، پنج عدد فشنگ و یک دستگاه 
موتورسيكلت کشف و ضبط شد. وی افزود: شكارچيان به دليل شكار جانوران وحشی و حمل اسلحه غيرمجاز به 
مراجع قضائی معرفي شدند.پناهگاه حيات وحش موته به وسعت ۲۰۵هزار هكتار واقع در شمال غربی استان، از 
وسيع ترین مناطق چهارگانه اصفهان در شهرستان های ميمه، محالت و گلپایگان است.پناهگاه موته، زیستگاه 
انواع گياهان بوته ای و درختچه ای به ویژه درمنه، گون، خارشتر، بادام کوهی، پسته کوهی و انجير وحشي است. 
در این منطقه ۲۵گونه پستاندار، 88گونه پرنده، ۲۵گونه خزنده و یک گونه دو زیست شناسایی و ثبت شده است.

یادداشت

حدیث زاهدی 

سارا بهرامی
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چهره

»فرشچیان« دردانه هنر نقاشی ایران

محمود پنج ساله، غرق در نقش ها و رنگ های کاشی هاست، هوای مسجد او را مسخ کرده، چشمانش میان هزاران نقش دیوار پوش ها و گنبد فیروزه ای مسجد دو دو می زند. مادرش در گوشه ای نظاره گر حیرانی فرزندش است کودک اما در دنیای نقش ها و طرح ها گم شده، جادوی نقاشی ها 
او را با خود به جهانی تازه کشیده است؛ دنیایی که او پس از 85 سال هر از گاهی گوشه ای سحر آمیز از آن را به مخاطبانش عرضه می کند. 

پس از »کمال الملک« می توان محمود فرشچیان را پر آوازه ترین نقاش ایرانی دانست. اصفهانی زاده ای که اگر چه سا لهاست  درآمریکا سکونت دارد؛  اما رد هنرش را می توان در میان آثار بزرگان نقاشی دنیا و در گالری های معروف هنری یافت. فرشچیان مرزی میان هنر و عبادت قائل نیست. 
به گفته خودش، کاری که انجام می دهد برای رضای الهی است و در کار هنری و نقاشی اش هم تقریبا عبادت می کند.

هنرمندی زاده اصفهان
استاد محمود فرشــچیان در سال 1308 در شــهر اصفهان دیده به 
جهان گشــود. پدرش که مردي هنردوســت بود با توجه به اشتیاق 
فرزند به هنر نقاشــي او را به کارگاه اســتاد حاج »میرزاآقا امامي« 
رهنمون کرد؛ روحانی که منش و رفتارش از محمود، اســتادی تمام 
عیار ساخت. پس از آن، محمود در هنرستان هنرهاي زیباي اصفهان 
از استاد »عیسي بهادري« تعلیم گرفت. بدون شک نقش استاد عیسی 
بهادری در پرورش و خالقیت های محمود فرشچیان نقشی فوق العاده 
ارزشمند بود. به گفته فرشچیان، اســتاد بهادری مشق هایی ازروی 
کاشی های اصفهان را برای شاگردانش تعیین و طرح های آنها رابا اصل 
نقش ها مقایسه می  کرد. سپس پیش از آنکه آنان رابه طور مستقیم از 
اشکال هایشان آگاه کند، از آنها می خواست که خود با مقایسه طرح و 
اصل نقش، اشکال های خود را بیابند.محمود پس از پایان این دوره به 
اروپا رفت و چند سالي در آنجا به مطالعه و بررسي آثار نقاشان برجسته 
غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتي 

تازه از هنر نقاشان با معیارهاي جهاني رسید.
 پس از بازگشــت به ایران کار خــود را در اداره کل هنرهاي زیباي 
تهران آغاز کرد و پــس از مدتي بــه مدیریــت اداره هنرهاي ملي 
و اســتادي دانشــکده هنرهاي زیباي دانشــگاه تهــران برگزیده 
شــد. پس از انقالب فرشــچیان به آمریــکا رفت، او هــم اکنون در 
 نیوجرسی آمریکا ساکن است و ســفرهایی دوره ای و فصلی به ایران 

دارد.

مودتی که 64 ساله شده است
محمود در 25 سالگی با نوه خاله اش »نیادخت« ازدواج کرد. خودش 
در این باره می گوید: »ما و خانواده همســرم رفت و آمد خانوادگی 
داشتیم. شــاید برایتان عجیب باشد وقتی ایشــان 6ـ  5 سالش بود 
و من هم ســنم کم بود او را که می دیدم ناخودآگاه فکر می کردم که 
چقدر دختر خوبی است. عالقه مند شدم و بعد با هم ازدواج کردیم«. 
فرشــچیان می گوید:» خانم من خیلی اهل هنر است؛ هم اهل هنر 
است، هم اهل زندگی با من )می خندد(. معتقدم اگر بعد از 120 سال 
هم از دنیا برویــم و دوباره به زندگی برگردیــم، می گردد من را پیدا 
می کند«. فرشچیان سه فرزند به نام های علی مراد، لیال و فاطمه دارد، 

پسرش پزشک و دخترش روان شناس است.

پیشنهاد وزارتی که رد شد
محمود فرشچیان پیش از انقالب در اداره هنرهاي ملي و دانشکده هنرهاي زیبا مشغول بود، پس از انقالب »بازرگان« از او دعوت کرد تا در دولت موقت وزیر ارشاد باشد؛ اما فرشچیان این پیشنهاد را رد 
کرد. وی در این رابطه می گوید: »ایشان من را می شناختند، گفتند که وزیر ارشاد شوم، گفتم من آدم الغر وزیر شوم! خالصه قبول نکردم. پس از آن به من مسئول اداره هنرهای ملی که 11 شعبه داشت 
را پیشنهاد دادند. در این اداره خاتم سازی، طالکاری ، زرگری،  نقاشی، ضریح بافی و کاشی کاری وجو داشت. استادان به در منزل ما آمدند و گفتند که اگر مدیریت اینجا را قبول نکنی به انحطاط گرایش 

پیدا می کند، گفتم من یک کار می کنم، صبح به آنجا می آیم هم طراحی می کنم و هم رسیدگی به کارها «.

آثار فرشچیان، جزو هدایای 
بین المللی »ظریف«

محمد جــواد ظریف، وزیر امــور خارجه 
کشورمان در آیین افتتاح و رونمایی از آثار 
فرشچیان با اشاره به حضورش در سازمان 
ملل گفت: آن زمان که در نیویورک بودم 
مجموعه دوم آثار اســتاد فرشچیان را به 
تمامی سفرا فرستادم و همچنین مجموعه 

سوم ایشان را نیز به ســفرای کشورهای 
اســالمی هدیه کردم. ظریــف افزود: هم 
اکنون برخی مواقع احســاس می کنم که 
شــاید گاهی به یک وزیر یا سفیر، دو بار از 
آثار استاد فرشــچیان را هدیه داده باشم. 
گفته می شود در جریان مذاکرات هسته 
ای ظریف با جان کری، یــک جلد از آثار 
مینیاتور و نقاشــی فرشــچیان به هیئت 
آمریکایی و فرانســوی داده شــد. ظریف 
به همتایــان آمریکایی و فرانســوی خود 
تاکید کرد یادتان باشد؛ وقتی ایرانی ها این 
گونه دقیق و در کار خود ریزبین هستند، 
هرگــز بدون اســتدالل، ادعــا نکنید که 
محاسبات شــان غلط است. وی همچنین 
در پاسخ به اینکه برخی هنرمندان انتقاد 
دارند هدایایی کــه وزارت امور خارجه به 
ســفرا و وزرای دیگر کشــورها می دهد از 
آثار هنرمندان ایرانی نیســت، گفت: بنده 
فقط از آثار اســتاد فرشچیان و هنرمندان 
صنایع دستی، هدایای مربوط به وزیران و 
سفرای کشورهای اسالمی را اهدا می کنم 
 و به غیر از اینها هدیه ای به سفیر یا وزیری

 نداده ام.

 از آمریکا تا مشهد
 شفایی که استاد از امام رئوف گرفت

هنر زیبای محمود فرشچیان هم اکنون زینت بخش ضریح مطهر امام 
رضا)ع( و حضرت سید الشــهدا)ع( در کربالست. فرشچیان  در مورد 
این طراحی ها می گوید:» روزی آقای طبســی از آستان قدس با من 
تماس گرفتند و خواستند تا طرحی برای حرم امام رضا )ع( بزنم. من 
در آن زمان درد دست زیادی داشــتم، داستان از این قرار بود که بنده 
می خواستم کتاب سومم را چاپ کنم، ناچار بودم فرم های کتاب را با 
خودم به آلمان ببرم و اگر احیانا چند صفحه ای گم می شد همه کار من 
عقب می افتاد. یادم هست که ناچار بودم با دست خودم این صفحات را 
حمل کنم، قطار راه آهن آلمان که می خواست تغییر جهت دهد، دست 
من الی در قطار رفت و تمام عضالت دستم پاره شد، انقدر درد شدید 
بود که بی تاب شدم، در آلمان مداوا کردم؛ اما افاقه نمی کرد، به آمریکا 
آمدم و دو تن از پزشکان بزرگ آلمان که ورزشکاران را عمل می کردند 
گفتند اگر دستت را عمل نکنی، عضالت دستت ضعیف تر می شود و 
از کار می افتد و اگر هم بخواهی عمل کنی باید 6 ماه در گچ بماند. من 
خیلی ناراحت شدم و مردد بودم. پس از پیشنهاد طراحی ضریح ، بسیار 
خوشحال شدم و در دلم نوری یا یک لطفی ساری و جاری شد.آن زمان 
درد دستم بسیار دردناک و مشقت آور بود؛ البته ناگفته نماند که چند 
جلسه ای هم فیزیوتراپی رفتم که اگر می رفتم یا نمی رفتم تفاوتی نمی 
کرد چون درد دستم همچنان ادامه داشت؛ وقتی این طرح و کاغذهای 
بزرگ و پهناوری که طرح ضریح روی آن هست را روی میز کارم پهن 
کردم، خدا گواه اســت که وقتی قلم را به دست گرفتم، کوچک ترین 
دردی احساس نکردم، طرح های ضریح را انجام دادم و دست راستم 

شفا پیدا کرد«.

ماجرای یاقوت احمری که بازگردانده شد
فرشــچیان نقل می کند:» وقتی کار ضریح امام رضا)ع( تمام شد، 
آقای طبســی میهمانی برگــزار کردند و مداحان و خــدام همه در 
این میهمانی حضور داشــتند، دیدم که یک ســینی بسیار زیبایی 
را جلوی من آوردنــد و گفتند به خاطر اینکه هیــچ پولی نگرفتی، 
این هدیه برای توســت.جعبه را که بــاز کردند، باور کنید چشــم 
روزگار خیره می شــد یک تســبیح صد دانه یاقوت احمر بود. آن را 
بوســیدم و جعبه را بســتم و گفتم که من از امام رضا)ع( پول نمی 
گیرم،آن تسبیح ارزشمند را بوســیدم و به ضریح حضرت انداختم. 
 بابــت 18 تابلو که به آســتان قدس رضوی وقف کــردم هیچ پولی

 نگرفتم«.

ویژگی های طراحی 
ضریح امام حسین)ع(

استاد فرشــچیان درباره ســاخت ضریح 
جدید امام حســین علیه السالم می گوید: 
»برای ضریح امام حســین علیه الســالم 
مقدار کمی شتاب زدگی وجود داشت؛چرا 

که در برهه ای هندی ها اعالم کرده بودند 
که می خواهیم این ضریح را از طال بسازیم، 
اما آیت ا... سیستانی گفتند که این ضریح 

را ایرانی ها بسازند«.
وی در مــورد نحوه طراحــی این مضجع 
نورانی می گوید: »طراحی ضریح حضرت 
امام حسین علیه الســالم کیفیتی با حال 
و هــوای امام مان دارد. غرفه هــا هر کدام 
3 دهنــه و هردهنه 3 هــالل دارد و برای 
مثال یک فرد خارجی که از این مســائل 
مذهبی ما دور بود بعــد از دیدن طراحی 
کار در منــزل مــا گفت ، مــن یک عدد 
3 در کار می بینــم... بنده گفتم؛ درســت 
اســت و برای این اســت که امام حسین 
 علیــه الســالم، امام ســوم ما شــیعیان 

هستند«.

پرفسور دکتر »امبرتو بالدینی«، استاد کرســی تاریخ هنر و رییس 
دانشــگاه بین المللی هنر فلورانس ایتالیا معتقد است برای دریافت 
باطنی یا درونی کار فرشــچیان، دیدی ژرف نگر الزم است و صبری 
زمان گیر. وی می گوید:» فرشچیان در حوزه  نقاشی ایرانی یک نقطه  

عطف و پدیده  شگرف به شمار می آید«. 
»استوارت کری ولش«، پژوهشگر برجســته هنر اسالمی و هندی 
معتقد است: »اگر این هنرمند پرتوان خالق ایران قرن بیستم، استاد 
گمنام در دوره صفوی سده شانزدهم می بود، نگارندگان تاریخ هنر او 

را استاد پرندگان می نامیدند«.
 نقاشــی ها و طراحی های محمود فرشــچیان با همه پیوندی که با 
سنت های ایرانی دارند، متعلق به این روزگارند. وی، استاد پژوهنده ای 
است که با احاطه کامل بر گنجینه دیرپای هنر سنتی ایران که طی 
مسافرت های متعدد، هنر اروپا و آمریکا را نیز به خوبی مطالعه کرده و 

به عصر بین المللی هنر خو گرفته است.
 اگر فرشــچیان نه در ســال 1308 شمســی در اصفهان، بلکه در 
ســال 1500 میالدی در تبریز یا هــرات به دنیا آمــده بود و نقش 
و نگارهایــش از مایه هــای جهانی کمتــری برخوردار می شــدند، 
در آن صــورت می توانســت در دربــار شاه طهماســت همــکار 
گرانقدری برای ســلطان محمد، میر مصــور یا میرزا علی باشــد. 
این اســاتید بــزرگ عصــر صفــوی، نقاشــی های فرشــچیان را 
 می ســتودند، همچنان که او اکنون پس از قرن ها آثــار آنان را ارج 

می نهد.

فرشچیان: امام حسین)ع( عنایت خاصی به من دارند
سال 85 ، نامه ای از طرف هیئت محترم امنای قم به دستم رسید که در آن نوشته بودند به دلیل اینکه کار ساخت ضریح مطهر حضرت علی بن 
موسی الرضا )ع( را به شکل بسیار خوبی انجام داده اید، از شما دعوت می کنیم طرحی برای ضریح حضرت اباعبدا... الحسین)ع( ارائه دهید. خیلی 
خوشحال شدم و در کمتر از پنج ماه، 6 طرح متفاوت ارائه دادم و برای آنها فرستادم. آنها برای اینکه بعد ها حرف و حدیثی درباره این  کار ایجاد 
نشود برای طراحان دیگر هم نامه نوشتند و از آنها هم خواستند طرح هایشان را در این زمینه ارائه دهند. این گونه بود که کار ساخت ضریح امام 
حسین )ع( شروع شد. در این فاصله چندین بار با هزینه خودم به ایران آمدم. همیشه خدا را شکر می کنم که نیاز نشد کمک بگیرم. باید بگویم 
که در انجام تمام کارهای مذهبی مسئله مالی هرگز برایم مطرح نیســت. حضرت اباعبدا... الحسین )ع( عنایت خاصی به من دارند و همیشه 
مدیون لطف و عنایت  ایشان هستم. باید توجه داشت که اگر نظر خاص آن بزرگواران نباشد، محال است کاری انجام گیرد و مورد قبول واقع شود.

تهیه و تنظیم:مرضیه محب رسول

برای درک آثار فرشچیان
 فهمی عمیق  الزم است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2482 | August  06,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2482 | دوشنبه 15 مرداد 1397 | 23 ذی القعده 1439

 تشکر بوفون از »یووه« 
PSG بعد از قهرمانی با

پاری سن ژرمن در سوپر جام فرانسه به مصاف 
موناکو رفت و توانست 
بــا چهــارگل بــه 

پیروزی برسد.
جــان لوئیجــی 
بوفون، سنگربان 
جدیــد پاری ســن  
ژرمــن، نخســتین 
جام خود را با پیراهن این تیم به دســت آورد. 
»بوفون« با انتشار پستی در صفحه رسمی خود 
از باشگاه یوونتوس تشکر کرد. این دروازه بان 
پاری سن ژرمن نوشــت: حتی در ۴۰ سالگی 
هم می توان عنوان قهرمانی در سوپر جام را به 
دست آورد. تشکر از باشگاه یوونتوس که اجازه 
داد تیم دیگری را تجربه کنم. بسیار خوشحال 
هســتم. بوفون در ادامه نوشــت: از بازیکنان 
»پاری سن ژرمن« هم تشــکر می کنم که این 
لحظات خاص را برای من رقم زدند. آنها احترام 
زیادی به من می گذارند. همه بازیکنان باعث 

شدند تا این فضای زیبا برای من به وجود آید.

 »چلسی«؛ ناکام بزرگ 
مثلث نقل و انتقاالت

مثلث نقل  و انتقاالت امســال اروپا، میان سه 
باشــگاه چلســی، میالن و یوونتوس به وجود 
آمد. در همین راســتا 
»موراتا« از چلسی 
مدنظر یوونتوس 
و میــالن قــرار 
داشت.»ایگواین« 
از یوونتوس، مدنظر 
دو باشــگاه میالن و 
چلسی قرار داشــت و »بونوچی« 
از میالن، مــد نظر یوونتوس بــود. »روگانی« 
مدافــع جوان یــووه هم مدنظر چلســی قرار 
داشــت. میالن و یوونتوس با معاوضه ایگواین 
و بونوچی، استارت این نقل و انتقاالت را زدند 
و به نوعــی مهم ترین اقدام خــود را برای نقل 
و انتقاالت انجــام دادند. این در حالی اســت 
که هنوز چلســی موفق نشــده در این مثلث 
هیچ یــک از اهداف خــود را عملــی کند؛ از 
طرفی حتی موفــق به فــروش مهاجم خود 
 نشــد تا ناکام این مثلث نقــل و انتقاالت قرار

 بگیرد.

»مونورئال«؛ غایب بزرگ 
آرسنال در شروع لیگ برتر

مدافع اســپانیایی، یکی از بازیکنان اســپانیا 
در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه بود که با 
از  مصدومیــت 
ناحیه زانو مواجه 
اکنــون  شــد. 
درحالی که، »اونای 
امری« در حال  تدارک 
تیمش برای شــروع لیگ برتر است، نمی تواند 
از حضور این بازیکن بهــره ببرد.خبر بد دیگر 
برای آرســنال این اســت که »کوالسیناچ«، 
دیگر مدافــع توپچی های لندن نیــز به دلیل 
مصدومیت، تا هفته ها به دور از میادین خواهد 
بود و این دو بازیکن باید در تمرین آرســنال 
با فیزیوتراپ ها کار کنند تا خودشــان را برای 
شــروع لیگ برتر آمــاده کنند. تیــم فوتبال 
آرســنال در هفته  نخســت لیگ برتر فوتبال 
انگیس، باید در دیداری حســاس در خانه به 
 مصاف منچسترسیتی، مدافع عنوان قهرمانی

 برود. 

 وراتی: 
»نیمار«مهم ترین بازیکن  ماست

نیمار بعد از  جــام جهانی 
ناامید کننــده ای که 
پشت سر گذاشت 
به پاری سن ژرمن 
بازگشــت تا آماده 
فصل جدید شــود. 
»مارکو وراتی« بازیکن 
ایتالیایی پاری  ســن ژرمن، 
به ســتایش از  نیمار پرداخــت و او را مهم ترین 
بازیکن تیمش توصیف کرد. این بازیکن ایتالیایی 
پاری سن ژرمن، گفت : بازگشت نیمار، خبر بسیار 
خوشحال کننده ای برای ما به شمار می آید. نیمار، 
مهم ترین بازیکن پاری سن ژرمن است. او فصل 
قبل در حساس ترین مقطع فصل با مصدومیت 
مواجه شد و همین امر موجب شد به شدت تیم 
جای خالی او احساس شود. نیمار درحال  حاضر  
 در وضعیت خوبی قرار دارد و این خوشحال کننده

 است.

چهکسیکاپیتانتراکتورسازیمیشود؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یکی از چهره های هفتــه دوم لیگ »آنتونی اســتوکس« مهاجم 
تراکتورسازی بود. بازیکنی که  در نخستین بازی خود برای تراکتور 
موفق به گلزنی شد. مهاجمی با سابقه حضور در تیم های»سلتیک«  و  
»بلکبرن«. گل او به نساجی، هوش باالی این بازیکن را نشان داد. نکته 
جالب درباره استوکس، درخواست او از هم بازی هایش برای پاسکاری 

و بازی ساده بود که نشان از تفکر حرفه ای این بازیکن داشت .

خارجی باکیفیت مثل »استوکس«

»علی خطیر« معاون ورزشی باشگاه استقالل، در مصاحبه ای تاکید 28
کرد که »مامه تیام« بازیکن اســتقالل بوده و هر باشگاهی قصد به 
خدمت گرفتن تیام را دارد، باید با اســتقالل مذاکره کند. خطیر از 
ارسال نامه به چند باشگاه از جمله »عجمان« و تهدید این باشگاه 
ها به عدم مذاکره مســتقیم با تیام خبر داده بود. با این حال سایت 
عربی زبان »کوره« مذاکره تیام با باشگاه عجمان را تایید کرده است. 

مهاجم استقالل در امارات
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»حســین چرخابی« مربی قدیمی فوتبال اصفهان که بار دیگر به 
عنوان سرمربی تیم فوتبال »سپاهان نوین« انتخاب شد، درمورد 
حمایت باشگاه سپاهان از این تیم گفت: خوشبختانه هیئت مدیره 
باشگاه و »تابش« حامی ما هستند. از  نخستین دستورات تابش، 
تشکیل مجدد سپاهان نوین بود که همه هیئت مدیره نیز با او موافق 

بودند و برای آن بودجه خوبی تعیین کرده اند.

وی در مورد شــرایط تســت گیری تیم و نحوه انتخاب بازیکنان، 
تاکید کرد: در مرحله اول تســت گیری هســتیم. بازیکنانی که 
سرمربی تیم های رده سنی» امید سپاهان« یا »ذوب آهن« آن ها 
را نخواستند، برای ما در اولویت هستند. به دلیل اینکه ما خوابگاه 
نداریم، اکثر بازیکنان  بومی هستند یا در اصفهان تحصیل می کنند. 
البته سپاهان، در سراسر کشور شعبه هایی دارد و بازیکنانی از این 

آکادمی ها برای تســت به اصفهان می آیند که با توجه به شرایط 
سخِت اسکان، باید حداقل یک سطح بهتر از بازیکنان بومی باشند 
تا پذیرفته شوند.چرخابی در مورد زمان بازی تیمش، عنوان کرد: 
ما از زمین آرارات اســتفاده خواهیم کرد که پس از نقش جهان و 
فوالدشهر، سومین ورزشگاه خوب اصفهان است و هدف اصلی تیم، 

پرورش بازیکنان برای تیم اصلی سپاهان است.

مربی قدیمی فوتبال اصفهان مطرح کرد:
پرورش بازیکن در سپاهان نوین؛  بهره برداری در سپاهان

سهمخالیدوومیدانیاصفهاندرجاکارتا
تبعات نرسیدن به  رکورد  ورودی ؛

چه کسی کاپیتان تراکتورسازی می شود؟
با حضور »اشکان دژاگه« و »مسعود شــجاعی«، احتماال یکی از آنها بازوبند کاپیتانی تراکتورسازی را بر 
دست می بندد. دو کاپیتان تیم ملی فوتبال که چند روز قبل قرارداد خود با تراکتورسازی را امضا کردند، 
روز شنبه عازم تبریز شدند تا رسما کارشان را با این تیم شروع کنند. با حضور این دو بازیکن باتجربه حاال 

دغدغه اصلی در تراکتورسازی بازوبند کاپیتانی است.
کاپیتانی تراکتور با توجه به جدایی نفراتی مثل مهدی کیانی، محمد ایرانپوریان، محمد ابراهیمی و فرزاد 
حاتمی تا پیش از این به بازیکنانی نظیر محمدطیبی، محسن فروزان و محمدرضا مهدی زاده رسیده بود؛ 
اما حاال با حضور شجاعی و دژاگه احتمال دارد یکی از آنها بازوبند را بر دست ببندد. مسئوالن تراکتورسازی 
در این خصوص اطالع رسانی انجام نداده اند اما احتماال شجاعی و دژاگه کاپیتان های اصلی باشند؛ مگر 

اینکه خودشان نخواهند.

انتقاد سرمربی الغرافه از »طارمی« با وجود گلزنی
فصل جدید لیگ ستارگان »قطر« با انجام دو دیدار آغاز شد. تیم فوتبال »الغرافه« که »مهدی طارمی« را در 

ترکیب اصلی خود داشت، از  تیم قطر پذیرایی کرد و با نتیجه  سه بر یک تن به شکست داد.
طارمی توانست تک گل تیمش را در  دقیقه ۸7 به ثمر برساند تا فصل جدید لیگ ستارگان قطر را با گلزنی آغاز 
کند. با وجود اینکه طارمی در این دیدار گلزنی کرد، اما سرمربی الغرافه از عملکرد او راضی نیست.»گورکوف«، 
سرمربی فرانســوی الغرافه بعد از این شکســت خانگی، گفت : کنترل بازی را در دســت داشتیم اما سرعت 
الزم را نداشــتیم و با اشتباهاتی که مرتکب شدیم، ســه بار دروازه  ما باز شــد.او در پایان صحبت های خود، 
 اضافه کرد: درباره تیم صحبت می کنم، نه عملکرد فردی بازیکنان. »وســلی اســنایدر« برای درخشش به 
 فضا نیاز دارد و از  طرف دیگر هم »مهدی طارمی« نتوانســت با وجود گلزنی، عملکرد خوبی از خود نشــان 

دهد.

پیشخوان

 تبریزی : از پرسپولیس هم 
پیشنهاد داشتم

رادوشویچ: اونی که باید 
بفهمه فهمید؛ سیستم هیس 

چرخشی!

احمدرضا طالبیان

۲7 مردادمــاه ســال جــاری،  ســوت آغاز 
هجدهمیــن دوره بازی هــای آســیایی در 
شــهر»جاکارتا« اندونزی به صــدا درمی آید. 
در این بازی ها که به مــدت دو هفته پیگیری 
می شود، ورزشکاران اصفهانی حضور پررنگی 
دارند؛ به طوری کــه گفته می شــود در این 
بازی ها مدال های بیشتری نسبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد شد. در 
فاصله باقیمانده به شــروع بازی های آسیایی 
جاکارتا، هر روز به معرفی ورزشکاری از استان 
می پردازیم که در این دوره از بازی ها شرکت 

می کند.
حساب باز کردن اصفهان روی مدال 

طالبیان
»احمدرضا طالبیان« بازیکن تیم ملی قایقرانی 
ایران، یکی از ورزشکاران اصفهانی است که در  
بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حضور پیدا 
می کند. طالبیان که سال ۱36۸ در اصفهان 
به دنیا آمد، از سال ۱3۸۰ ورزش قایقرانی 
را زیر نظر »مهرداد رحیمی« آغاز کرد و بعد از 
چهار با حضور در این رشته، توانست به عضویت 
تیم ملی دست یابد. نزدیکی به رودخانه زاینده 
رود و حضــور چند برادر قایقــران در خانواده 
طالبیــان، از دالیل گرایــش بازیکن تیم ملی 
قایقرانی ایران به این رشته است که البته بعدها 
به دلیل خشــکی زاینــده رود، تمریناتش به 

دریاچه آزادی منتقل شد.
ورزشکار اصفهانی درباره نخستین حضورش 
در تیم ملی  گفته است: » زمانی که در انتخابی 
تیم ملی شرکت کردم، نفر نوزدهم شدم. پس 
از سه ماه تمرین سخت، دوباره در انتخابی تیم 
ملی شرکت کردم و نفر نهم شدم. ازآنجاکه جزو 
ده نفر اول بودم، توانستم به مدت یک هفته در 
اردوی تهران تمرین کنم تــا پس از این مدت 
در تست دوم برای انتخابی مسابقات آسیایی 
مالزی حضور پیــدا کنم. متاســفانه به دلیل 
کم سن بودن نسبت به ســایر افراد و دشواری 
رقابت ها، نتوانستم جزو هشت نفر اول باشم. 
در ماده ۱۰۰۰ متر خوب پیش رفتم و جزو پنج 
نفر برتر شــدم؛ اما در ۵۰۰ متر نفر دهم شدم 
که معدل این دو باعث شــد من هشتم شوم و 
جایی در اردو نداشته باشم.« طالبیان، بعدها 
به پای ثابت ماده »کایاک« تیم ملی قایقرانی 
تبدیل شد و در نخستین مسابقه آسیایی خود، 
درحالی که ۱9 سال بیشتر نداشت، توانست به 
مدال طالی آسیایی و برنز تیم برسد و نخستین 
ورزشکار ایرانی باشــد که توانست به المپیک 
لندن راه یابد.ملی پوش اصفهانی قایقرانی که 
بیش از ۱9 مدال آســیایی در کارنامه ورزشی 

خود به ثبت رســانده اســت، در دوره 
گذشــته بازی های آسیایی »اینچئون« 

توانســت به مدال نقره در مسافت ۱۰۰۰ 
متر رشته »کایاک« دست یابد.  او در این دوره 

از بازی های آسیایی که سومین 
حضور او در این رقابت ها ست  
به دنبال کســب مدال دیگری 

در ایــن بازی هاســت.  
بــه  آن طورکــه 

نظــر می رســد، 
نی هــا  صفها ا
می تواننــد روی 
مــدال طالبیان 
حســاب بــاز 

کنند.

ترکیب نهایی تیم ملی دو میدانی ایران برای حضور در بازی های آسیایی »جاکارتا« در شرایطی اعالم شد که 
نامی از »رضا قاسمی« و »فرزانه فصیحی«، دو و میدانی کاران اصفهانی در این لیست دیده نمی شود!

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود«، نرســیدن به رکورد ورودی را دلیل 
عدم انتخاب بازیکنان اصفهانی برای حضور در بازی های آســیایی جاکارتا معرفی کرد وگفت: فدراســیون 
دوومیدانی در این دوره از مســابقات برای انتخاب اعضــای تیم ملی، اقدام به تعیین یک ســری رکورد در 

گرایش های  مختلف این رشته کرد تا نفرات اعزامی به بازی های آسیایی بر این اساس شناخته شوند.
»رســول یزدی زاده«، مصدومیت رضا قاســمی را دلیل اصلی نرسیدن 
بازیکن اصفهانی تیم ملی دوومیدانی دانست و افزود: قاسمی با توجه به 
آسیب دیدگی که در سال گذشته با آن روبه رو شد، نتوانست رکورد 
ورودی را بزند؛ ولی با همین وجود هم خیلی خوب تالش کرد و  به 
رکورد ورودی نزدیک شد؛ اما متاسفانه نتوانست در لیست نهایی تیم 

ملی برای حضور در بازی های آسیایی قرار بگیرد.
 عدم انتخاب رضا قاســمی در حالی صورت می گیرد که 
دوومیدانی کار اصفهانی، خود را به عنوان شــانس 
اول استان برای کسب مدال معرفی کرده بود و 
خواهان حمایت بیشتر مسئوالن ورزشی 
اصفهان از او شــده بود؛ به طوری که 
هیئت دوومیدانی اردوهای ویژه ای 
برای این بازیکــن ترتیب داده بود. 
ولی در نهایت وی نتوانســت مجوز 
حضور در بازی های آسیایی را به دست 

آورد.
 »فرزانه فصیحــی« دیگــر دوومیدانی کار 

اصفهانی بود که نامش در ترکیب نهایی تیم ملی دوومیدانی ایرانی برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا، 
قرار نگرفت.دونده سرعتی اصفهان که از این انتخاب بسیار ناراحت بود و با گذاشتن پستی، خبر ازخداحافظی 
از دنیای حرفه ای داده بود، در گفت وگو با »فارس« ضمن بیان اینکه کسی را  دراین باره مقصر نمی داند، گفت: 
شاید حقم بود که در بین نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی باشم؛ وقتی چهار سهمیه به دختران داده شد! ای 
کاش این سهمیه ها را از ما سلب نمی کردند و فقط دو نفر را اعزام کنند. وی  اذعان داشت: در دوی ۱۰۰ متر از 
نزدیک ترین ورودی ها بودم، در ۲۰۰ متر هم خوب ظاهر شدم و می توانستم در دو ماده حضور داشته باشم و از 
بهترین های ایران بوده ام. فصیحی  درخصوص شانس مدال آوری خود نیز تصریح کرد: سطح بازی های آسیایی 
باالست؛ اما شاید می شد مدال هم گرفت؛ افرادی هم که االن اعزام می شوند، شاید دو نفر بتوانند مدال بگیرند؛ 

البته امیدوارم بیشتر مدال بگیرند.
دونده ســرعت اصفهانی، درخصوص ادامه کارش نیز مطرح کرد: 

در حال حاضر نظرم خداحافظی اســت؛ مگــر اینکه همه چیز 
تغییر کند. تصمیم ۱۰۰ درصدی نگرفته ام، شاید جایی بروم که 
بیشتر به من بها دهند. البته در تیم ملی نجات غریق نیز هستم اما 

دوومیدانی عشق من است.
گالیــه بانــوی دوومیدانــی کار اصفهانی از 

عدم استفاده کامل سهمیه بانوان در حالی  
مطرح می شود که رییس فدارسیون 

دوومیدانی معتقد اســت که 
برخــی از ورزشــکاران 
نیز حتی به رکورد ورودی 
بخواهنــد نزدیــک نشــدند تــا 

بگیرنــد؛ برای درلیســت نهایــی قــرار 
همین، فدراسیون به انتخاب تنها ۱6 دوومیدانی 

کار برای حضور در این دوره از بازی های 
آسیایی اکتفا کرد.

سمیه مصور

 
 

کاپیتــان هــا درآغوش 
پورشورها

 تاج:  اختالف مــا نه پول 
است، نه زمان!

همه چیز از خبر »خبرگزاری فارس« آغاز 
شــد. وقتی این خبرگــزاری از محرومیت 
»مســلمان« و »حســین کعبی« نوشت، 
همه می خواســتند بدانند چه شده است. 
حســین کعبی در این باره گفــت: »هیچ 
کار غیراخالقی نداشــتم. ایــن انگ ها به 
من نمی چســبد. اگر مشــکل تتو داشتن 
من اســت که خیلی از بازیکنان دیگر هم 
دارند. نمی فهمم این چه حکمی اســت که 
داده اند.درباره او البته پیش تر و در فصل قبل 
بارها تذکر به مــدل موها و خالکوبی هایش 
هم داده شده بود. مســئله اگر این ها بود، 
چنین حکمی صادر کــردن به یک فاجعه 
می مانست. محسن مسلمان هم سعی کرد 
خیلی شوکه بگوید از خود خبرنگاران خبر 
محرومیت را شنیده و برایش عجیب است.

باشــگاه »ذوب آهن« نیز اصرار داشت که 
حکمی دریافت نکرده و خودشان مانده اند 
این خبر از کجا رسیده چون از آخرین بازی 
مســلمان در لیگ، دو روز هم نمی گذشت! 
اصال اگر حکمی برای یــک پرونده قدیمی 

بوده، چرا بعد از بازی با استقالل اعالم شده 
است؟! چرا حکم را در زمان پیش فصل اعالم 
نکردند تا ایــن بازیکن هــم نتواند قرارداد 
ببندد؟همه اینها پرســش هایی بود که به 
وجود می آمــد. »تورک« امــا خیلی مبهم 
ســخن گفت تا چالش ها بیشــتر شود. او 
تنها گفت: »به خاطر مــدل مو یا خالکوبی 
محروم نشدند. طی دو تا سه روز آینده، در 
این باره اطالع رسانی می کنیم.« این جمله 
برای شروع شایعات جدید، نقطه آغاز بود. 
از اتهاماتی که به خارج از مســتطیل سبز 
مربوط می شد و »حســین کعبی« خیلی 
جدی درباره مشکالت اخالقی تکذیبشان 
کرده بود و خواسته بود در این باره، حداقل 
اخالق رعایت شــود؛ تــا بحث هایی درباره 
شرط بندی و گمانه زنی هایی که اگر واقعیت 
هم می داشــت، نیازی به این شــکل حکم 
دادن برایشــان نبود. روایــت دیگر درباره 
خبر بازداشت کردن چند فوتبالیست بود. 
حرف هایی که همه به سال قبل بر می گشت. 
در این بین گفته شــد آنها جرائم مربوط به 

سال قبلشان احــکام کمیته اخالق 
شــایعاتی را نپرداخته انــد.
تنهــا که همه و همه 
را  بهام هــا  ه ا ر با ر د
. لیگ، بیشــتر  می کند
یــد کمیته اخالق،  د بی تر
ذاتی، باید براساس ماهیت 
فــظ قبــل از هر چیز  حا
باشد. آبرو و اعتبار افراد 

حاال باید دید با این 
همه ابهــام به وجود 

آمده، آیا آنها رسالتشان 
را بــه درســتی انجــام 

داده اند؟ آیا نمی شــد بدون 
دمیدن در بوق و کرنا ، به قطعیت 

رسید و بعد اگر تخلف بزرگی انجام 
شــده بود، متخلفان را محروم کرد؟ 
اینها پرســش هایی است که ابتدا باید 
منتظر ماند جرم بازیکنان محروم شده 
اعالم شــود و طوری کار پیش نرود که 

این همه حرف و حدیث را ایجاد کند.

ابهام درباره محرومیت مسلمان و کعبی؛ 

توضیــــــح لطفا!

نرگس طلوعی 
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محلهکردآباد،متحولمیشود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرداری

پروژه ساخت سالن جلسات 
گلستان شهدا متوقف نشده است

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان ضمن تکذیب خبر توقف پروژه احداث 
پارکینگ و ســالن جلسات گلســتان شهدای 
اصفهان اظهار کرد: این پروژه متوقف نشــده و 
منتظر ساخت بخش باقی مانده سازه ای هستیم 
که قرارگاه خاتم االنبیا)ص( ساخت و نصب آن 

را بر عهده دارد.
داریوش وکیلی در ادامه افزود: به دلیل تمرکز 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در بحث بازســازی 
مناطق زلزله زده کرمانشاه و اولویت این موضوع، 
ساخت و نصب ســازه های موردنظر به تعویق 
افتاده که البته قرار است به زودی این سازه ها 
ساخته و نصب شــود و پروژه سالن جلسات به 
مرحله بهره برداری برســد.گفتنی است؛ طی 
چند روز اخیر اخباری مبنی بــر توقف پروژه 
ساخت سالن جلسات گلستان شهدای اصفهان 

در فضای مجازی منتشر شده بود.

 تجربه یک هفته شاد
 در منطقه ۱۰

معاونــت فرهنگــی اجتماعــی منطقــه۱۰ 
شــهرداری اصفهان به منظور ترویج فرهنگ 
تفریح ســالم و به کارگیــری بازی ها به روش 
های نویــن همچنین برای ایجاد ســرگرمی،  
جشــنواره خانوادگی »اتل متل ســه نقطه« 
ویژه تمام ســنین و برای خانواده ها را برگزار 
کرده است.در این جشنواره با ساده ترین ابزار 
و وسایل جذاب ترین بازی ها طراحی و در ۱۰ 
غرفه اجرا شــده که محتوای هــر غرفه بیانگر 
بازی های آن است. جشــنواره بازی »اتل متل 
سه نقطه« صبح ها مخصوص مهدهای کودک، 
مدارس و مراکز فرهنگی و بعد از ظهرها میزبان 
شهروندان است. شهروندان، مدیران مدارس و 
مراکز فرهنگی برای تهیــه بلیت می توانند به 
مراکز و فرهنگســراهای منطقه۱۰ شهرداری 
اصفهان همچنین ورزشــگاه های این منطقه 
مراجعه کنند.عبدالرسول امامی، مدیر منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری این 
جشــنواره تفریحی اظهارکرد: ایجاد شادی و 
نشاط برای عموم شهروندان در راستای تحکیم 
خانواده به عنوان »قلب جامعه« انجام می شود.

وی افزود: این جشــنواره کــه از ۱۲ مردادماه 
آغاز شــده، به مدت یک هفته در ورزشگاه ۹ 
دی واقع در خیابان معراج ادامه خواهد داشت 
و درصورت استقبال مردم از آن زمان جشنواره 

تمدید خواهد شد.
مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: 
این جشــنواره با هدف ایجاد نشــاط و تفریح 
سالم در شهروندان همچنین باتوجه به اینکه 
محرومیت باعث شده استفاده از این برنامه ها 
 برای مردم این منطقه میسر نباشد، برگزار شده 

است.

یک کارشناس شهرسازی:
طرح های تفصیلی باید قابلیت 

به روز رسانی داشته باشند
یک کارشناس شهرسازی سرعت عمل در تهیه، 
تدوین و اجرای طرح تفصیلی را اقدامی ضروری 
دانست و گفت: طرح های تفصیلی شهرها باید 

قابلیت به روز رسانی داشته باشند.
گلرخ کوپایی اظهار کرد: طرح های جامع شهری 
و طرح های تفصیلی شــهرها بایــد قابلیت به 
روز رسانی داشته باشــند، زیرا شرایط همیشه 
یکسان نیست و الزم اســت تغییرات بر اساس 

شرایط مختلف صورت گیرد.
وی سرعت عمل در تهیه، تدوین و اجرای طرح 
تفصیلی را اقدامی ضروری دانست و افزود: هر 
چه سرعت عمل بیشتر باشد طرح کاربردی تر 
خواهد بود؛ اما ســرعت عمل نیز باید همراه با 

نظارت لحظه به لحظه مسئوالن صورت گیرد.
این کارشناس شهرســازی ادامه داد: برگزاری 
جلسات غیر ضروری در اجرای طرح تفصیلی 
نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت طرح ها ندارد، 
بلکه ســبب به تعویــق افتادن اجــرای طرح 
می شــود.کوپایی با اشــاره به صدور برخی از 
مجــوزات در طرح های تفصیلی خاطرنشــان 
کرد: متاســفانه در بعضی مواقع شاهدهستیم 
که صــدور مجوزها منطبق با طــرح تفصیلی 
نیست که این موضوع سبب اختالل در عملکرد 

بافت های مختلف شهری می شود.
وی نظارت مســئوالن ذی ربط بــر چگونگی 
اجرای طرح تفصیلی را امری ضروری دانست 
و اضافه کــرد: در اجرای طــرح تفصیلی اگر 
نظارت ها حضوری و با حساسیت خاص باشد، 
شاهد ارتقای کیفیت طرح و سرعت بخشیدن 

به اجرای آن خواهیم بود.

نوروزی:
تمام اقدامات شهرداری در 

راستای حفظ  حقوق مردم است
شــهردار اصفهــان اظهارکــرد: روز چهاردهم 
مردادماه، ســالگرد صدور فرمان مشروطیت در 
سال  ۱۲۸۵ اســت و از آن زمان کشور ما دارای 
قانون اساســی شــد.قدرت ا... نوروزی با تاکید 
بر حفظ کرامــت مردم، تصریح کــرد: امیدوارم 
بتوانیم با رفتارهای خوب حیثیت، شأن و آبروی 
تمام افــراد را حفظ کنیم تا در ســایه این رفتار 
انسان دوستانه حقوق شــهروندی به طور کامل 
در اصفهان رعایت شود.شــهردار اصفهان افزود: 
موضوع کرامت انســانی را باید در تمام طرح ها و 
برنامه های شــهری مورد توجه قرار داد تا بتوان 
امکانات الزم را برای زندگی خوب شــهروندان 

فراهم کرد.
وی با بیــان اینکه احترام به مــردم باید در ابعاد 
مختلف رعایت شود، گفت: اگر طرح های شهری 
با نگاه به این موضوع باشــد، آثــار آن در جامعه 
ملموس خواهد بود و آرامش و آسایش را به همراه 
خواهد داشت.نوروزی ادامه داد: به تمام مدیران، 
کارکنان و برنامه ریزان شــهری تاکید کردیم که 
اقدامات آنها در راســتای حقوق مردم و کرامت 
انسانی آنها باشد.وی با اشاره به ۱۷ مردادماه روز 
خبرنگار، پیشاپیش این روز را به تمام خبرنگاران، 
سردبیران و مدیران مسئوالن رسانه های مکتوب 
و خبرگزاری ها تبریک گفت و اظهارکرد: معتقدم 
تالش این گروه همواره ســتودنی است، زیرا این 
گروه یکی از ارکان اصلی مردم ســاالری هستند 

و به خوبی می توانند از حقوق مردم دفاع کنند.
شــهردار اصفهان تصریح کــرد: در اصفهان ۹ 
روزنامه و تعدادی بیش از این هفته نامه و ماهنامه 
به صورت مکتوب منتشر می شود و در کنار آنها 
دفاتر خبرگزاری های رسمی نیز به صورت دائم 
اخبار را مخاره می کنند که تالش همه آنها قابل 

تقدیر است.
وی افــزود: فعالیت هــای عمرانــی، فرهنگی و 
اجتماعی در سطح شــهر انجام می شود که این 
اقدامات را به مرور برای شهروندان اطالع رسانی 

خواهیم کرد.

صبح دیروز چهل و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در ســاختمان دروازه دولت برگزار شد. در آغاز جلسه مهدی مقدری 
و کوروش خسروی غایب بوده و از ابتدای نشست علنی در تاالر شورا 

حضور نداشتند.
فتح ا... معین که ناطق پیش از دستور روز گذشــته شورا بود، به روز 
»حقوق بشر اسالمی« اشاره ای کرده و گفت: زمانی که خداوند انسان را 
خلق کرد به فرشتگان فرمود من در خلقت انسان چیزی را می دانم که 
شما نمی دانید و خداوند حرمت انسان مومن را از حرمت کعبه بیشتر 
می داند و الزم است کشورهای اسالمی پیشگام حقوق بشر و حقوق 

انسان ها باشند.
رعایت حقوق انسان ها باالترین تبلیغ برای دعوت به اسالم

وی با بیان اینکه رعایت حقوق انسان ها می تواند باالترین تبلیغ برای 
انســان ها برای گرویدن آنها به سمت اسالم باشــد، معتقد است که 
آموزه های پیامبر اسالم )ص( نیز در صدر اسالم گویای همین موضوع 
است؛ چرا که دنیای ظهور اسالم دنیای برده داری بود؛ اما پیامبر )ص( 
برای انسان ها برای اجرای حقوق اولیه و طبیعی شان هیچ تفاوتی قائل 
نبود و شاخص بندی نمی کرد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان 
کرد: باید زمینه سازی شود تا در خصوص حقوق بشر، پیشگام و الگوی 

همه کشورهای دنیا باشیم.
وی به نهضت مشروطه ایرانیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: مردم ایران 
در ایجاد یک محیط مناسب اجتماعی همواره پیشگام بوده اند و اولین 

کشوری که در آسیا، حکومت مشروطه را ایجاد کرد، ایرانیان بودند.
معین، همچنین به حضور پررنگ علمای اسالمی در نهضت مشروطه 
اشــاره کرده و افزود: وجود همه بزرگان و علمایی که در مشــروطه 
تاثیرگذار بودند نشان می دهد شرکت مردم برای تعیین سرنوشت شان 

از همان ابتدا مورد توجه علمای اسالم بوده است.
وی به نقش خبرنگاران در اطالع رسانی دقیق به جامعه اشاره داشت و 
تصریح کرد: جامعه باید تاثیرگذاری خبرنگاران و نقش آنها در جامعه را 
مورد توجه قرار دهد و با توجه به پیچیدگی های اداره جامعه، همه مردم 
و مسئوالن باید فضا و اخبار جامعه را رصد کنند و مسئوالن بدانند که 

رفتارها و اعمال آنها به صورت مداوم رصد خواهد شد.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در پایان نطق خود تاکید کرد: 
احترام به رسانه ها و خبرنگاران و شناخت جایگاه آنها باعث خواهد شد 
تا مردم و مسئوالن یکدیگر را محرم به مشکالت و معضالت خود بدانند. 
آمار خبرنگارانی که هر ساله جان خود را برای اطالع رسانی صحیح به 
مردم از دست می دهند، منتشر می شود و همه این ها نشان می دهد که 
خبرنگاران در زمره ایثارگران هستند که برای اطالع رسانی در جامعه 

تالش می کنند.
خبرنگاران باعث تسریع حرکت انسانی به سمت قله های 

علم و آگاهی می شوند
»امیراحمد زندآور« در نطق میان دستور خود در جلسه روز گذشته 

با اشاره به شهادت »محمود صارمی« در روز ۱۷ مردادماه، گفت: روز 
خبرنگار باید یادآوری روزهایی باشــد که خبرنگاران جان خود را در 
راه اطالع رسانی از دست داده اند، قلم خبرنگاران برای بیان دردهای 

کسانی است که فریادشان بی صداست.
وی معتقد اســت که خبرنگاران متعهد، دلســوز و وظیفه شناس و 
تسریع گر مسائل جامعه خود هستند؛ چراکه همیشه در جامعه حضور 
دارند، ۱۷ مرداد روز انســان هایی است که در راستای ساختن دنیای 

بالنده تالش می کنند.
عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه خبرنگاران باعث تسریع حرکت انسانی به سمت قله های علم 
و آگاهی می شــوند، تصریح کرد: ارزش های واالی انســانی و وظیفه 
خبررسانی که به عهده خبرنگاران و رسانه هاست باعث ارزشمند شدن 
وظایف خبرنگاران می شــود.وی با بیان اینکه یادبود روز خبرنگار به 
تبریک این روز نیست، عنوان کرد: باید برای تقویت پل ارتباطی میان 
مسئوالن و مردم، رسانه ها تقویت شود، مســئوالن نباید وعده های 
غیرقابل اجرا بدهند؛آینده، معیشــت و حفظ شــأن و منزلت و بیمه 
برای حفظ جان خبرنگاران از مهم ترین دغدغه های این قشر محسوب 
می شود که در میان اولویت های مسئوالن گم شــده است.زندآور با 
بیان اینکه زمانی که خبرنگاران دچار مشــکل شوند، مشکالت شان 
در اولویت آخر مسئوالن قرار می گیرد، اظهار داشت: این مشکالت را 
می توان در نحوه دریافت حق الزحمه و بیمه ای که ندارند مشاهده کرد، 
آن چیزی که می تواند خبرنگاران را در این روز خوشحال کند تعامل 
بیشتر سازمان ها و ارگان ها با خبرنگاران به عنوان چشم و گوش جامعه 

و مسئوالن است.

بستر مناسب برای سالمندان مهیا شود
»اصغر برشــان« دیگر ناطق میان دستور جلســه علنی روز گذشته 
شورای شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: بازنشستگان و پیشکسوتان 
آیینه تمام نمای جامعه هستند، جامعه امروز ما رو به پیری رفته است 

و بازنشستگان زیادی در جامعه ما حضور دارند.
وی با بیان اینکه جهت گیری و سیاست گذاری های کشور در راستای 
فراهم کردن بستر مناسب برای زندگی بهتر بازنشستگان و سالمندان 
نیست، مطرح کرد: سازمان تامین اجتماعی صرفا حقوق و مستمری 
بازنشستگان را پرداخت می کند و نســبت به ایجاد زیرساخت های 

فرهنگی و ورزشی برای سالمندان اقدامی نکرده است.
نایب رییس کمیسیون حمل  و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه بســتر خانواده محیطی 
برای حمایت از سالمندان ندارد و بســیاری از سالمندان با بی مهری 
خانواده های خود رو به رو می شــوند، تصریح کرد: این موضوع باعث 

افسردگی، یأس و نداشتن امید به زندگی در میان این قشر می شود.
وی افزود: باید برنامه های کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت برای 
ارتقای جایگاه ســالمندان در جامعه تدوین و در نظر گرفته شــود و 
ســازمان های فرهنگی، هنری و ورزشــی مکلف هستند متناسب با 

نیازهای سالمندان برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
برشان، شهرداری را مکلف کرد که قسمتی از فضاهای عمومی مانند 
پارک را تجهیز کرده و در اختیار سالمندان قرار دهد و امکانات و شرایط 

الزم برای زندگی بهتر را فراهم کند.
لزوم برنامه ریزی برای پیش بینی منابع مالی ضروری است

»نصیر ملت« نیز به عنوان آخرین ناطق میان دستور روز گذشته بیان 

کرد: آن چه امروز دغدغه همه ایرانیان شده شرایط اقتصادی و معیشتی 
است، سبد خرید خانواده ها کوچک شده  و کســب و کار بازاریان به 
تعطیلی و نیمه تعطیلی در آمده است که هر کدام آثار زیان باری دارد 

و مسئولیت دولت را سنگین تر می کند.
وی با بیان اینکه طی این ســال ها باید به تامین مالی شــهرداری ها 
از ســوی دولت توجه بیشــتری می شده اســت در حالی که چنین 
نشــد، گفت: کمک های دولتی به شــهرداری ها در ســنوات اخیر 
به صورت ناچیز محقق شــده یا اصال محقق نشــده اســت که لزوم 
 برنامه ریزی بــرای پیش بینــی منابــع مالی شــهرداری ضروری

 است.
انصراف از تذکر پس از چند جلسه غیبت

»مهدی مزروعی« که پس از چند جلسه غیبت در جلسه شورای شهر 
حضور داشت و در برنامه تذکرات نیز ثبت نام کرده بود، از بیان تذکر 
خود انصراف داد و در ادامه کوروش محمدی در تذکر به شــهرداری 
اظهار کرد: کلیپی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد 
پیمانکاران شهرداری، کودکانی را به خدمت گرفته تا شبانه زباله ها را 
جمع آوری کنند؛ ما که مدعی حمایت از کودکان هستیم نباید شاهد 

چنین فاجعه ای باشیم.
تذکر عضو شورای شهر به خبرنگاران

»شیرین طغیانی« در تذکر روز گذشته  خود به سختی کار خبرنگاران 
و اینکه اهمیت ویژه ای برای خبرنگاران قائل است، اشاره ای کرد و طی 
تذکری به خودش گفت: بعضی روزها در جلساتی هستیم که به لحظه 
نمی توانیم به خبرنگاران پاسخگو باشیم و از همین رو از خبرنگاران 

پوزش می طلبم.
وی در تذکر به خبرنگاران نیز اظهار کرد: یکی از وظایف خبرنگاران 
ایجاد شفافیت در خبررسانی است و گاهی مرزی بین شفافیت واقعی 
و شفافیت جعلی هست که خبرنگاران نیز متوجه آن نیستند و ممکن 
است حرمت انسانی ریخته شــود و حق الناس و حق اللهی رخ دهد از 
همین رو امید است خبرنگاران شــفافیت واقعی را به مردم منعکس 

کنند.
»پورمحمدی شریعتی نیا« نیز در تذکر خود به برون سپاری استعالم ها 
در شــهرداری اشــاره کرد و این کار را باعث طوالنی تر شدن روندها 
دانســت و به تعویق افتادن پرداخت حقوق شــرکت های خدماتی 
همکار با شهرداری را باعث ایجاد مشکالتی دانست و در راستای حل 

آنها تذکر داد.
انصراف از انصراف این بار در شورای شهر اصفهان

در ادامه مهدی مزروعی نیز مجدد از تصمیم خود منصرف شد و تصمیم 
به تذکر گرفت و در تذکر خود به پیروزی نهضت مشروطه اشاره کرد و 

رکن چهارم مردم ساالری را مطبوعات و رسانه ها دانست.
وی در تذکر به شهردار اصفهان از او خواست شهرداری از ظرفیتی که 

در بین وکال وجود دارد استفاده کند.

معیشتخبرنگاراندرمیاناولویتمسئوالنگمشدهاست
در جلسه شورای شهر اصفهان مطرح شد؛

فرآیندهــای مرکز خالقیــت نــوآوری و مرکز 
فناوری های نوین کــه طی دو ســال به صورت 
جزایری فعــال بودند، هم اکنــون به صورت یک 
مجموعــه کامل در ســاختار جدید شــهرداری 
تحت عنــوان مدیریت خالقیــت و فناوری های 
نوین مشــغول به فعالیت اســت.مدیر خالقیت 
و فناوری هــای نویــن شــهرداری اصفهــان به 
»زاینــده رود« گفت: ایــن مجموعه از اســفند 
۹6 فعالیــت خــود را در قالب ســه بخش مرکز 
خالقیت نوآوری، مرکز فناوری های نوین و نظام 
پیشــنهادات که از سوی شــهروندان،کارمندان 
 ســازمان هــا و مجموعــه شــهرداری اســت،

 آغاز کرد.
محمد حسین قورچانی به عملکرد پنج ماهه نظام 
پیشنهادات اشاره و عنوان کرد: نزدیک به ۱333 
پیشنهاد از ســال های قبل، در قالب ایده و طرح 
به این مدیریت ارائه شده که آنها را مورد بررسی 
قرار داده ایم و سیستم را به روز رسانی کردیم . در 
حال حاضر برای فعال کردن ایده ها و فناوری های 
نوین شهرداری یک چرخه کامل از تبدیل ایده به 
طرح و تبدیل طرح به فناوری داریم که در حوزه 
های مختلف از جمله حوزه آبیاری و فضای سبز با 
مشارکت سازمان پارک ها در همایش ایده شو با 
هدف انتخاب برترین ها، ایده ها و طرح هایی ارائه 

شد که توسط تیم متخصص داوری و سه ایده وسه 
طرح برتر انتخاب گردید. 

وی ادامه داد: به ســه ایــده برتر جایــزه نقدی 
پرداخت شــد و برای اینکه به طرح تبدیل شــود 

باید در شــهرک علمی تحقیقاتی با مشــارکت 
شــهرداری به صورت یک تیم فعال شــوند تا با 
 تحقیق و بررســی بیشــتر، ایده به طرح تبدیل

 شود.
قورچانی به ســه طــرح برتر در حــوزه آبیاری و 
فضای ســبز اشــاره کرد وگفت: طرح اول که به 
صورت پایلوت اجرایی شده سامانه نظارت مردمی 
پلیس آب توســط محمد صالح ابراهیمی، طرح 
دوم اســتفاده ازســوپر جاذب های کشاورزی در 

مزارع، باغات و فضای شــهرداری و اســتفاده در 
سیستم آبیاری تحت فشار تو سط میالد خوشکام 
و تولیــد 4۰ هزار نشــا تنها با مصــرف یک متر 
مکعب آب در گلــدان های الیافی توســط ذبیح 

ا... اســکندری خلق و طرح شــد.مدیر خالقیت 
وفناوری های نوین شهرداری اصفهان در خصوص 
رویکرد این مدیــر یت گفت: رویکــرد ما در این 
 حوزه، تســهیل گری برای حــوزه اقتصاد خالق

 است. 
حوزه خالق دارای دو بخش شــامل دانش بنیان 
با هدف تحقیق و توســعه و  فنــاوری های نوین 
در بخش صنایع خالق اســت که با هدف حمایت 
 و تســهیل گری در حوزه صنایع خــالق فعالیت 

داریم.
وی ادامه داد: دو رویکرد ما اعم از برگزاری فضای 
آموزشی تابستانه با حضور نوجوانان ۹ تا ۱۵ سال 
در حوزه صنایع دستی در قالب ۵ رشته است که 
هدف از این برگزاری فرهنگ ســازی و آشتی با 
صنایع دستی است که به زودی پوستر تبلیغاتی 

آنها توزیع می شود.
همچنیــن نمایشــگاه تکنولــوژی، اســتارت 
آپ و اپلیکیشــن که از 3 الی 6 مهرمــاه در محل 
نمایشگاه های بین المللی پل شهرستان برای حضور 
 استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان برگزار 

می شود .
 وی در پایان به معضــل اصلی مدیریت خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اشاره و بیان کرد: تغییر 
گفتمان شهری از تفکر سنتی به تفکر جدید، اصلی 
ترین معضل ماست؛ تفکری که انسان محور باشد و 
به عبارتی  فضاهای شهری، فضای گفت و گو محور 
باشد که خوشــبختانه در بدنه شهرداری به همین 
 منوال اســت و اگر این تغییر صــورت گیرد، بهتر

 می توان در حوزه خالق وارد شد زیرا این صنایع زود 
بازده هستند و با آینده اصفهان متناسب خواهد شد؛ 
یعنی اگر بخواهیم آینده شهر اصفهان را بر مبنای 
گردشــگری قرار دهیم با توجه به معضالت آب و 
درآمد بیشتر با تغییر گفتمان، مشکالت را رفع کرد؛ 
هرچند مقاومت بر ای اجرای این فعالیت ها سخت 

است و نیاز به زمان دارد.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری در گفت و گو با »زاینده رود« مطرح کرد:

حل مسائل روز، نیازمند تغییرگفتمان شهری است

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:
کلنگ طرح توسعه پایانه صمدیه، دهه فجر به زمین زده می شود

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: کلنگ طرح توسعه پایانه درون استانی 
صمدیه در ایام ا... دهه فجر امسال به زمین زده خواهد شد.عباس محبوبی با بیان اینکه این پایانه ۱۷ هزار 
مترمربع توسعه می یابد، اظهارکرد: تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا تملک زمین هایی که بخشی از 
آن متعلق به سازمان میادین و بخشی شهرداری منطقه ۲ است را در جلسات کمیسیون حمل و نقل شورا 
از طریق اداره امالک شهرداری رفع کنیم تا به زودی طرح جامعی محقق شود.وی با بیان اینکه کاهش 
بی سابقه ذخایر آب سبب پیش بینی تمهیداتی در پایانه های مسافربری شده است، گفت: از جمله اقدامات 
انجام شده می توان به تعویض سرشیرهای روشویی ها و سرویس های بهداشتی، ساخت منبع آب ۱۰ هزار 

لیتری در پایانه زاینده رود برای مدیریت آب در سرویس های بهداشتی اشاره کرد.

مدیر منطقه 4 شهرداری:
محله کردآباد، متحول می شود

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان گفت: با سفارش شــهردار اصفهان برای محرومیت زدایی و برون رفت کردآباد از 
وضعیت فعلی و اتصال مسیر انتهای خیابان عالمه امینی به کردآباد و جی شیر در بودجه سال ۹۸ اعتبار الزم پیش بینی 
می شود.رضا اخوان اظهارکرد: اتصال انتهای خیابان عالمه امینی به داخل کردآباد و جی شیر یکی از خواسته های 
طوالنی مدت، بحق و ضروری اهالی محله »کردآباد« و »سواردز« اصفهان است که طی سال های متمادی پیوسته 
مورد تقاضای اهالی محله کردآباد بوده؛ اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.وی افزود: با پیگیری های انجام شده 
در سال ۹3 مسیری با ۱۱۰۰ متر طول و 36 متر عرض که در تقاطع محله سواردز به دو بخش تقسیم می شود، طراحی 
شد. وی  با بیان اینکه کل مسیر مورد نظر در اراضی کشاورزی و مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: هزینه 

آزادسازی این مسیر بسیار سنگین و نحوه آزادسازی آن نیازمند همکاری مجدانه شهروندان این محل است .

 اعظم محمدی  
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
 هر گاه خداوند ، خانواده اى را دوست بدارد، 

مدارا و ماليمت را وارد آن خانواده می کند 
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یادداشت

کسی چه می داند در آن بی زمانی که گل آدمی را می سرشتند، عالوه 
بر عشق، رنج و فراموشــی، چه چیزهای دیگری در آن خمیرمایه 
اولیه ریختند که گاه به گاه یک صدا، تصویر یا یک رایحه ... به سرعِت 
صاعقه ای آدم را می برد تا خاطره ای بس دور و خوشــایند و سپس 
برمی گرداند به اینجا و اکنون، بدون آنکه انسان فرصت کند دریابد که 
»چه شد«! همین خاطرات دور و مبهم است که مفهوم انسان بودن 
را پیچیده می سازد. اینکه آدمی دلش پَرمی کشد برای چیزهایی که 
دقیقا نمی داند چیست و ابهام های دل از همین گنگ بودن کشش ها 
زاده می شود و در برابر وضوِح خواسته های عقل، مدام تحقیر می شود؛ 
ازآنجاکه خودش هم دقیقا نمی داند میل به کدام ســو دارد، فرصت 
توضیح و دفاع هم ندارد. این گونه می شــود که یک بامداد خنک، 
مقابل یک کوهستان زیبا، مهی را نظاره می کند که سراسر جنگل 
را فراگرفته و تصویری نقش کرده که آدمــی در آن، اوج ابهام های 
درون خود را به تماشا می نشیند؛ تصویِر مه غلیظی که جنگلی روی 
کوه عظیمی را پوشانده است، ترکیبی از»زیبایی در ابهام«، ابهامی 
غلیظ که تماشاگر در آنچه پیش تر به چشم دیده است، شک می کند 
و با خود می گوید: زمانی در اینجا به تماشای جنگلی می نشستم که 
حاال نمی بینمش، کدام حقیقت دارد؟ مه یا جنگل؟! آیا همه زندگی 
ما در این تجربه »دیدن« و »ندیدن« و »شــک بر آنچه دیده ایم« و 

»حیرت« نمی گذرد؟
تصویری واضح، مهی غلیظ که روشــنی ادراک را می پوشاند و بعد 
سرگشتگی دل و دین آدمی که من کدام یک را زیسته ام؟ آن تصویر 
روشن آفتابی که همه چیز در آن به وضوح تبیین شده؟ یا آن تصویر 
مه آلوده غلیظ که خاطرات دور را در معــرض تردید قرار می دهد؟ 
ازآنجاکه پاسخی در کار نیست، باید دل داد بسان نقاشی که نقش 
می کند بی آنکه نگران تفسیر تماشاچی باشد. باید دل داد به آنچه بر 
آدمی می گذرد و دریچه های جان را به سوی هستی می گشاید؛ خود 
اگر گاهگاهی آفتابی می شود و گاهگاهی مه آلود... باید گشوده جان، 
تسلیم شد. دل می دهد و تسلیم می شود و ساعتی بعد، در تاریکی 
مطلق و صدای زوزه شــغال ها به خواب می رود و در خواب دوباره با 
خود به گفت وگو می نشــیند که»تو کدامی؟« آن مه دور و نزدیک 
غلیظ و پراکنده که بر صورتم می گذرد اما در نمی یابم یا آن جنگل 
آفتابی بر دامنه کوه که روشن است اما دســتی به آن نمی رسد. تو 
کدامی؟ آن ابرهای دوردست آسمان که وقتی دورند، تصاویر همه 
روشن است و دقیق یا این مه غلیظ که چون بر آدمی می گذرد، دنیا 
یکسره میدان ابهام می شود و حیرت؟ آیا نه این است که در »دوری 
تو از من«، وضوحی اســت و در »نزدیکی تو به من« ابهامی نهفته 
است؟ تو کدامی؟ آن دور مشــخص یا این نزدیک مبهم؟هم چنان 
به گفت وگوی در خواب مشــغول اســت که البه الی صدای زوزه 
شغال ها،نوایی می پیچد و او را از خواب برمی خیزاند: »اشهدان الاله 
االا...« آیا موذن زاده تصور می کرده که صدای اذانش کجاها خواهد 
پیچید و چه آدم های حیرانی را از خواب خواهدپراند! چه »گنگ های 
خواب دیده«ای را که زبان در دهانشان قفل شده و همه توان جانشان 
در این اســت که پرده را کنار بزنند و تصویر آن سوی پنجره را نگاه 
کنند: سیاهی مطلق، تصویری بی تصویر،  قابی خالی سرشار از هستی، 
عدمی بی منتها که صدای موذن زاده در آن می پیچد. »ا... اکبر« آیا 
همین لفظ کوتاه برای حیرت ابنای بشر کافی نیست؟ حق این است 
که معلوم نیست گل آدمی را با چه سرشــته اند، اما معلوم است که 
ترکیبی از بوی خاک باران خورده و جنگلی بر کوه و مهی که بر صورت 
می وزد، با صدای اذان»موذن زاده«، دل آدمی را می برد به ناکجایی 
دل انگیز و به جان، جرعه ای می نوشاند که هزار تصویر گنگ ولی آشنا، 
او را فرا می گیرد و دوباره می برد به زمان و مکانی بس دور؛ بس نزدیک. 
و مدام می پرسد: تو کدامی؟ و پاسخ، همان است که عظمتش، دل 
را می لرزاند: هیچ کدام نیستم! نه این و نه آن؛ که بزرگ تر از آنم که 
به کالمی درآیم یا به ابری  یا به مهی و جنگلی...  آیا نه این است که 

طبیعی ترین واکنش در برابر »حقیقت«،»حیرت« است؟!

»حیرت« طبیعی ترین واکنش در برابر »حقیقت«

سارا  احراری

تبدیل دیوار چین 
به هتلی متفاوت

عکس روز

دوخط کتاب

یا گوژپشــت، ثروتمند اســت یا 
فقیر؛ چنین کسی شادکام است 
و همیــن  او را بــس. روزی در 
آغاز جوانی کتابــی کهن را باز 
کــردم کــه در آن نوشــته بود: 
کســی کــه بســیار می خنــدد، 
ســعادتمند و کســی که بسیار 

می گرید شوربخت است.

در باب حکمت زندگی
 »آرتور شوپنهاور«

آیا شاد هستید؟
وقتــی کســی جــوان، زیبــا، 
احتــرام  ثروتمنــد و مــورد 
است، می پرســیم: آیا شاد هم 
هست؟ تا بدانیم که خوشبخت 

است یا نه!
ولــی اگــر شــاد باشــد، دیگر 
فرقــی نمــی کنــد کــه جوان 
اســت یا پیر، راست قامت است 

در سراسر جهان هنرمندانی هســتند که گاهی با کمی خالقیت و سلیقه، 
آثار شــگفت انگیزی را خلق می کنند. هنرمندی خالق به نام »واکونکو« 
که مهارت خاصــی در هنر »کچه دوزی« دارد، مجســمه های پشــمی 
خارق العاده ای را خلق کرده اســت. او بــا زحمت فراوان و با اســتفاده از 
سوزن زدن الیه های پشم، گربه های نمدی سه بعدی ساخته است که کسی 
باور نمی کند این گربه ها، مجســمه هستند و به نظر می رسد زنده اند! این 
هنرمند ژاپنی گفته بود که به تصاویر گربه ها نگاه کرده و آنها را پیاده سازی 

می کند؛ سپس آنها را روی قاب های چوبی قرار می دهد.

گربه های فراواقعی هنرمند ژاپنی از جنس نمد!

»بروس کمپبلی« مهندس بازنشســته برق تصمیــم گرفت در یک خانه 
متفاوت زندگی کند. او یک بویینگ 727 خرید و داخل آن را کامال شبیه به 
یک خانه مسکونی طراحی کرد. البته بروس مجبور است در یک فضایی باز 
در این هواپیما زندگی کند چون  قرار گرفتن چنین خانه ای در هر جایی 
امکان پذیر نیست. بنابراین او هواپیما را در جنگلی نزدیک »پورتلند« در 
ایالت »اورگان« قرار داده اســت. بروس معتقد اســت باید از هواپیماهای 
فرسوده باز هم استفاده کرد؛ بنابراین تا آنجا که ممکن بود، کابین خلبان و 

جاهای دیگر آن را دست نخورده باقی گذاشت.

بویینگ 727 ، خانه مسکونی مرد آمریکایی شد

»آنا هافستتر« ۳۰ ساله، در هتلی به نام Nashville واقع در »ایندیانا« مشغول 
به کار بود که زوجی ناشناس وارد رستوران هتل شدند. آنها خواستند هفتمین 
سالگرد ازدواجشان را جشن بگیرند. زمانی که آنا صورتحساب این زوج را  به آنها 
ارائه کرد، آنها  1۰۰۰ دالر به  او انعام دادند که این موضوع آنا را متعجب کرد. این 
در حالی است که آنا مشکل خود را با مشتریان دیگر در آن هتل مطرح کرده، 
اما مورد بی اعتنایی قرار گرفته بود. آنا به آن زوج گفت: »نمی دانم چطور از شما 

قدردانی کنم. شاید باور نکنید این کار شما چقدر برای من ارزشمند است«

انعام 1000 دالری، زن پیشخدمت را شوکه کرد! 

در یک اقدام بی  ســابقه 
یکی از برج هــای »دیوار 
چین« به ســوئیتی برای 
تبدیل  میهمان ها  اقامت 
شده اســت. دیوار چین 
به عنوان یکی از عجایب 
هفتگانه جهان، ۲۳۰۰ سال 
قبل به منظور سدکردن 
راه مهاجمان به استان های 
چین ساخته شد؛ اما اکنون 
در یک اقدام بی سابقه یکی 
از برج های آن به سوئیتی 
برای اقامــت میهمان ها 

تبدیل شده است.

آرایشگر معلول و اصالح مو بدون دست!
بسیاری از افراد وقتی در زندگی با سختی  روبه رو می شوند، کم می آورند و تسلیم 
می شــوند؛ به خصوص در رابطه با رویاهایشــان. اما »گابریل هردیا« این طور 
نیست. گابریل آرایشگر آرژانتینی 2۰ ساله ای است که بدون دست متولد شد 
و با  وجود معلولیت، شاد و مستقل است. او همیشه حمایت دوستان و خانواده 
را داشته و هرگز احساس نکرده چیزی از بقیه کم دارد.الهام بخش او برای قدم 
گذاشتن در چنین مسیری، مادرش است که آرایشــگر بوده است. گابریل در 
1۴ سالگی این حرفه را آغاز کرد و همه روش های کوتاه کردن مو و ریش را یاد 
گرفت. اگرچه ابتدا به عنوان سرگرمی به این کار نگاه می کرد، اما بعد مصمم شد 
این شغل را ادامه دهد. خانواده اش به او کمک کردند آرایشگاهی باز کند. جالب 
است بدانید گابریل یک پسر 11 ماهه هم دارد که به گفته خودش به او قدرت 
می دهد. او یک پیام برای پسرش دارد: »هیچ چیزی نیست که نتوانی انجام دهی. 
باید روز به روز خودت را بهتر کنی.« گابریل این روز ها یک آرایشگاه در »بوئنوس 

آیرس« دارد که مردم مقابلش صف می کشند تا موهایشان را کوتاه کنند.
ماجرای گابریل به ما نشان می دهد که موانع زندگی هرگز غیرقابل عبور نیستند 
و با نوآوری، تفکر درست و پشتکار می توانید از پس هر مشکلی برآیید. هنگام 
مواجهه با مشکالت، آنچه شما را عقب نگه می دارد ذهنیت و شیوه فکر شماست. 
همان طور که نقاش افســانه ای، »ونگوک« می گوید: »اگــر صدایی از درونت 
شنیدی که می گفت نمی توانی نقاشــی کنی، هر طور شده نقاشی کن؛ سپس 

صدا ساکت می شود.«

وبگردی

کلینیک پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهاى خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

براى تضمین کاردر صورت رضايت و بعد از انجام پیوند، هزينه دريافت می گردد
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