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  نوشابه فعال هست!  
  استرس تورم و تحریم به بازار نوشیدنی های محبوب و مضر رسید  

11

   مهرعلیزاده در نشست خبری به کمپین »# فرزندت _کجاست؟«پاسخ داد : 

شفاف سازی نیست، فاصله ایجاد می کند

 بهره برداری از 60پروژه راهداری در هفته دولت
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد: 

11

4

افزایش ۴00 درصدی تصادفات در ۳ روز تعطیالت
رییس پلیس راهور اصفهان خبر داد:

8

نمی گویم بی عدالتی نیست، من ندیدم
در حاشیه دیدار مدیرکل ارشاد استان از روزنامه »زاینده رود«:

به بهانه آغاز هفته دولت که یادآور »شهید رجایی« و خاطرات از یادنرفتنی اوست؛

جای خالی یک رییس جمهور» ساده زیست«  و »بااخالص«
چيزي که من هميشه در زندان انفرادي با خودم 

مي گفتم اين بود کــه »رجايي،همه اش نبايد 
ديگران سرنوشــت باشــند و تو آنها را بخواني. يــک بار هم تو 
سرنوشــت درســت کن و بگذار ديگران بخوانند.« و چه خوب 

سرنوشت درســت کردی تا ما امروز بخوانيم »رييس جمهور 
ساده زيست و ماندگار تاريخ جمهور اسالمی ايران« ... 

صفحه   9

3

امروز، روز بزرگداشت حکیم  
زکریای رازی و همچنین روز 
داروسازی است. امروز   میتونیم 

آثار به جا مونده از این حکیم 
بزرگ رو مطالعه  و مرورکنیم!

3 روز  تا  غدیر

پاپ
کارگردان: احسان عبدی پور

پردیس سیتی سنتر / 9 و20 شهریور

در اين برنامه زنده تلويزيونی  به صفر تاصد 
کسب و کار در شرايط اقتصاد فعلی بازار و 
حمايت از کاالی ايرانی با حضور اســاتيد و 
کارشناســان حوزه های مرتبط پرداخته 

می شود.

پیشران
سه شنبه ها ،ساعت 21:15
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در همایش سازگاری با کم آبی در فریدونشهر اعالم شد: 

تامین پایدار آب شرب ساکنان فریدونشهر به رغم کاهش دبی چشمه لنگان

مدیر آبفای فریدونشهر در همایش سازگاری با کم آبی که با حضور بیش از 6 هزار نفر 
از قشرهای مختلف مردم برگزار شد، اظهار کرد: خشکسالی های اخیر تاثیر 

بسزایی  بر منابع آبی  منطقه فریدونشهر داشته،  به طوری که دبی چشمه 
لنگان از 4 هزار لیتر در ثانیه به 150 لیتر کاهش یافته؛ اما با این وجود با 

تالش های صورت گرفته آب شرب مردم به صورت پایدار تامین شد.
مسعود مقدسی افزود:35 هزار نفر از ساکنان دو شهر فریدونشهر 
و برف انبار به همراه 3 روستای مجاور تحت پوشش خدمات آبفای 
فریدونشهر قرار دارند که در این چند سال اخیر سعی شده با انجام 
اقدامات فرهنگی مردم را سازگار با تغییر اقلیم در این منطقه  کنیم.

وی عنوان کرد: بــا ترویج فرهنگ صحیح مصرف در شهرســتان 
فریدونشهر مصرف ســرانه آب از 175 لیتر در شبانه روز به 160 لیتر 
کاهش یافته البته ناگفته نماند که این رقم باید بیش از اینها کاهش یابد.

مدیر آبفای فریدونشهر به کاهش مصرف آب در شهرک صنعتی برف انبار 
اشاره کرد و افزود:عالوه بر اینکه مصرف سرانه آب خانگی در فریدونشهر کاهش 

یافته،روند کاهش مصرف در شهرک صنعتی برف انبار نیز تحقق یافته ودرسال جاری  
حدود 30 درصد مصرف آب در شهرک صنعتی برف انبارنسبت به مدت مشابه 

سال قبل کمتر شده است.
مقدسی به مصرف سرانه باالی ساکنان روستاهای تحت پوشش اشاره 

کرد و گفت: در سال گذشته مصرف سرانه آب در 3 روستا تحت پوشش 
آبفای فریدونشهر حدود 250 الی 260 لیتر در شبانه روز بوده که این 

رقم در سال جاری به 220 لیتر در شبانه روز کاهش یافته است.
وی با اشــاره بــه توپوگرافی شهرســتان فریدونشــهر اعالم 
کرد:توپوگرافی شهرستان کوهستانی  فریدونشهر به گونه ای است 
که اختالف ارتفاع به بیش از 170 متر می رسد به همین دلیل به منظور 

توزیع عادالنه آب با فشار یکسان میان مشترکین مدیریت فشار در 
دستور کار قرار گرفت.

مدیر آبفای فریدونشهر گفت: با انجام زون بندی و نصب فشارشکن سعی در 
مدیریت فشار آب در منطقه شد  و  در این زمینه در 4 منطقه زون بندی شبکه و 

در دو نقطه 2 دستگاه فشار شکن نصب گردید که منجر به فشار یکسان آب در شبکه 
شد.

مقدسی با تاکید بر کیفیت آب شرب در شهرستان فریدونشهر گفت: هم اکنون کیفیت آب شرب این منطقه عاری از هرگونه 
آلودگی میکروبی و شیمیایی است و مطابق با شاخص های تعریف شده می باشد و سالمت آب را مراکز ذی صالح تایید می کنند.

وی اعالم کــرد: در حال حاضر 30 درصد شــبکه آب شهرســتان فرســوده اســت که نیــاز به اصالح و بازســازی 
دارد ونیز مشــخص شــده که از 5 هزار و 500 انشــعاب فریدونشــهر حدود 2 هزار انشعاب فرســوده است که تعویض 
 آن در دســتور کار قــرار دارد و نیز از 1500 انشــعاب آب در شــهر بــرف انبار 500 انشــعاب فرســوده باید تعویض

 شود.       
الزم به یادآوری است که همایش ســازگاری با کم آبی فریدونشهر با اســتفاده از ظرفیت هنری هنرمندان ملی و استانی 
 در قالب نمایش عروســکی، تئاتر، اجرای زنده موســیقی با ایجاد فضای شــاد و مفرح مردم را دعــوت به مصرف بهینه 

آب کردند.

میالد با سعادت امام هادی علیه السالم مبارک باد
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»مسعود کرباسیان« در حالی دیروز به مجلس رفت که 
با مخالفت سه فراکسیون از استیضاح، امیدوار بود بار 
دیگر بتواند رای اعتماد نمایندگان را اخذ و به کابینه باز 
گردد؛ اما در نهایت نمایندگان به او اجازه ندادند تا به 
صدارتش بر وزارت پر حرف و حدیث اقتصاد و دارایی 
ادامه دهد. آن گونه که انتظار می رفت این جلســه از 
استیضاح هم بدون حاشیه نبود؛ هر چند در مقایسه با 
استیضاح قبلی که مربوط به وزیر کار و رفاه اجتماعی 
صورت گرفت، می تــوان گفت فضــای آرام تری در 

جریان بود.
در غیاب روحانی، وزرا و معاونان »کرباسیان«  

را همراهی کردند
عالوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر صالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی، سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهور، معصومه ابتکار معاون رییس 
جمهور در امــور زنان و خانــواده، محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و بهروز کمالوندی، سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در صحن مجلس حضور داشتند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، محمود 
واعظی رییس دفتر رییس جمهور و حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی رییس جمهور نیز در مجلس حاضر 

بودند.
پزشکیان باز هم جلودار مخالفت با استیضاح
 مسعود پزشــکیان در مخالفت با استیضاح وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: باید علما و کارشناســان از 
همه جناح ها در کنار یکدیگــر قرار گیرند و با حضور 
نماینده ای از سوی رهبری، ســتاد جنگ اقتصادی 
تشکیل شود.وی ادامه داد: باید باور داشته باشیم که در 
برابر زورگویی دیگران سر خم نمی کنیم که این نیاز به 
ایستادگی دارد.پزشکیان تصریح کرد: نباید از فرصت 
ها برای مقصر دانستن یکدیگر استفاده کنیم. انصاف 
نیست که در هفته دولت که باید در کنار یکدیگر باشیم 
مشغول استیضاح باشیم.نایب رییس مجلس عنوان 
کرد: با احساسات و شعار دادن مشکل حل نمی شود، 

باید مشکالت را ریشه یابی کرد.
از حاشیه امن وزیر تا ســفره های نامرئی، 

موافقان چه گفتند؟
»علی ساری« در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه وزیر اقتصاد فقط دو بار در جلسات شورای 
پول و اعتبار شــرکت کرده اســت، اظهار کرد: شاید 
این به دلیل عدم تسلط برای اظهارنظر در حوزه های 

اقتصادی بوده یا این که آقای وزیر دلیل موجهی برای 
این کار داشته اند.وی با بیان این که وزیر اقتصاد بعد از 
اعالم وصول اســتیضاح خود موضوع اقداماتش برای 
مبارزه با فساد را مطرح کرد، گفت: آقای کرباسیان آیا 
شما اطالعی از وضعیت بازار دارید؟ می دانید که شبکه 
بانک های دولتی به ویژه بانک ملی چقدر اموال مازاد 
دارد و چقدر امالک مازاد را فروخته اند؟ همان زمانی 
که دیدید افکار عمومی به درستی خواستار برکناری 
رییس بانک مرکزی شد، شما به جای هر کاری خود 
را به حاشــیه امن بردید، بهتر بود همان زمان استعفا 
می دادید. »جاســم قاســمی« یکی دیگر از موافقان 
استیضاح تصریح کرد: ســفره های مردم روز به روز 
خالی تر می شود. شما با بی تدبیری زمینه ناهنجاری 
ها و نا امنی ها را در کل کشور گسترش دادید. ارزش 
پول ملی که با مقاومت و تحمل ســختی ها و تقدیم 
هزاران شــهید و جانباز حفظ شده بود را در یک شب 
به تاراج دادید. امروز ما بی ارزش ترین پول را در دنیا 
بعد از ونزوئال داریم.»صدیف بدری« نیز گفت: آقای 
کرباسیان اگر توان مدیریت این فضا را نداشتید چه بهتر 
بود با مشاهده این همه سوء مدیریت و تعرض به حقوق 
مردم، خود شــخصا اســتعفا می دادید. »حسینعلی 
حاجی دلیگانی« نیز در موافقت با برکناری وزیر گفت: 
شما گفتید ثبات نسبی در اقتصاد کشور حاکم شده 
اســت. اذعان کردید تورم افسار گســیخته ای که در 

برخی زمان ها از مرز ۴۰ درصــد عبور کرده بود پس 
از ۲۶ سال در ســال ۹۵ تک رقمی شده است. گفتید 
تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از ۷/۴۱ درصد 
در سال ۹۲ به ۲/۸ درصد در ســال ۹۵ رسیده است. 
اکنون آنقدر تورم باال  رفته که سفره های مردم نامرئی 

شده است.
کرباسیان چه گفت؟

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مطالبات مردم را محترم 
می شمارم، گفت: سال۱۳۹۶ یکی از سال های خوب 
کشور بود، اما تالطم های به وجود آمده باعث وضعیت 
فعلی شد که تنها تحت کنترل وزارت اقتصادی نیست 
و ریشــه آن متاثر از بدعهدی نظام ســلطه است.وی 
افزود: هیچ زمانی نگفتم که فقط پاســخگوی دایره 
مســئولیت خود هســتم. به عنوان عضوی از دولت 
پاســخگوی هرچه مربوط به حوزه فعالیتم باشد و یا 
نباشد، هســتم.وی با بیان این که به نمایندگان حق 
می دهم نگران وضعیت موجود باشند، اظهار کرد: همان 
سوال هایی که مردم از شما می پرسند، از من وزیر هم 
می پرسند. در جریان دغدغه های شما هستم. می دانم 
که سفره های مردم با برخی آمارهای اقتصادی تناسب 
ندارد. مطالبات مردم را محترم می شمارم اما باید بین 
نوسانات اقتصادی با مسیر اقتصاد تفاوت قائل شد.وی 
توضیح داد: از ابتدای فصل بهار تحت تاثیر اثرات روانی 
تحریم ها و برخی سوء اســتفاده های داخلی، اقتصاد 

دچار نوسان شد، اما این به معنای ناکارآمدی اقتصاد 
نیست. کرباسیان با بیان این که براساس آخرین آمار 
تراز تجاری مثبت شــده و صادرات غیرنفتی به بیش 
از ۱۹ میلیارد رسیده اســت، اظهار کرد: صادرات ۱۵ 
درصد رشد و واردات ۷ درصد کاهش داشته است. این 
به معنای مثبت شدن بازار تراز تجاری و رسیدن آن به 

۳۶ میلیون دالر است.
کرباسیان نتواست رای اعتمادش را حفظ کند
صبح روز گذشته جلســه مجمع عمومی فراکسیون 
امید برای بررسی اســتیضاح مسعود کرباسیان، وزیر 
اقتصاد برگزار شــد و از حاضرین این جلسه ۳۰ نفر 
با اســتیضاح مخالفت و ۱۸ نفر با آن موافقت کردند و 
براین اساس نظر نهایی فراکســیون امید مخالفت با 
استیضاح وزیر اقتصاد عنوان شد.ابوالفضل حسن بیگی 
نیز از جلسه فراکسیون نمایندگان والیی قبل از آغاز 
جلسه اســتیضاح با موضوع بررسی موضوع عملکرد 
وزیر اقتصاد خبر داد وگفت:در مجموع حاصل نظرات 
اعضای فراکسیون و رای گیری این بود که فراکسیون 
نمایندگان والیی با استیضاح آقای کرباسیان مخالف 
است.در پایان بررسی استیضاح مسعود کرباسیان، پس 
از اظهارات نمایندگان متقاضی استیضاح و دفاعیات 
وزیر نمایندگان با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ مخالف و ۲ 
ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده با استیضاح وزیر اقتصاد 

موافقت کردند.

وزیر خارجه استرالیا استعفا کرد
تازه ترین تبعات کودتای سیاســی که در حزب 
حاکم استرالیا اتفاق افتاد، استعفای وزیر خارجه 
این کشور است.اســتعفای وی به دنبال کودتای 
سیاسی انجام می گیرد که به تغییر رهبری حزب 
لیبرال به عنوان هسته اصلی ائتالف راست میانه 
و درنهایت تغییر نخســت وزیر منجر شــد.این 
درحالی است که »اسکات موریسون« نخست وزیر 
جدید اســترالیا، خود را برای تشــکیل کابینه 
آماده می کند. با این حال، از آنجا که دولت جدید 
اســترالیا تنها با اختالف یک کرســی اکثریت 
پارلمانی را دراختیار دارد؛ عدم موافقت »بیشاپ« 
برای حضور در کابینــه جدید تبعاتی را به دنبال 
خواهد داشت.گفتنی است بیشاب نیز بعد از آنکه 
»مالکوم ترنبول« نخست وزیر سابق از سمت خود 
کناره گیری کرد، نامزد رهبری حزب لیبرال شد 

حال آنکه در مرحله اول حذف شد.

تمسخر »مرکل« به خاطر دید 
زدن روسیه در مرز گرجستان 

کاربران فضای مجازی دیــد زدن پنهانی پایگاه 
نظامی روسیه توسط صدراعظم آلمان با استفاده 
از دوربیــن دو چشــمی در مرز گرجســتان را 
مورد تمسخر قرار دادند.سفر اخیر آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان به گرجستان و تماشای پایگاه 
نظامی روسیه با اســتفاده از دوربین دوچشمی 
تمسخر کاربران فضای مجازی روسیه را به دنبال 
داشت. برخی کاربران روس نوشتند مرکل باید 
خجالت کشــیده باشــد و می تواند درخواست 
تماشــای اینجا )پایگاه نظامی( را بدهد.از سوی 
دیگر این اقدام مرکل با انتقــادات تندی نیز در 

فضای مجازی مواجه شد.  

چه کسی جانشین »جان 
مک کین« خواهد شد؟

در پــی مــرگ جــان مک کیــن، ســناتور 
جمهوری خــواه آمریکایی، گمانه زنی ها بر ســر 
انتخاب جانشین برای وی شــدت گرفته است.
سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا در ۸۱ سالگی 
درگذشت؛ اما پس از پایان سوگواری برای جان 
مک کین، مسلما توجه همگان به این مسئله جلب 
می شود که چه کسی در مجلس سنا جایگزین او 
خواهد شد؟جان مک کین، خلبان سابق نیروی 
دریایی آمریکا، اســیر جنگــی در دوران جنگ 
ویتنام و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، ۳۰ ســال به عنوان ســناتور در آمریکا 
شناخته می شد. »داگ دوسی«، فرماندار کنونی 
آریزونــا از نظر قانونی وظیفه دارد کرســی های 
خالی این ایالت را در مجلس ســنای آمریکا پر 
کند؛ بنابراین بایــد یک جایگزیــن برای جان 

مک کین انتخاب کند.

ترامپ یک سوم از ریاست 
جمهوری اش را در کلوب های 

گلف گذرانده است
حضور ترامــپ در یــک کلوب گلــف در ایالت 
ویرجینیا نشان دهنده این اســت که وی ۱۵۰ 
روز از ۵۸۲ روز ریاست جمهوری خود را در کلوب 
گلفی گذرانده که نام خودش را یدک می کشد.
اواخر ژوئیه، روزنامه واشــنگتن پســت تخمین 
زد ترامپ ۱۱۰ روز از آن روزهــای واقعی را در 
زمین های گلف گذرانده اســت؛ اما اعالم دقیق 
آن ممکن نیست چون مقام های کاخ سفید اغلب 
به صورت رســمی بازی های ترامپ یا شــرکت 
کننــدگان را اعالم نمی کنند.براســاس گزارش 
شبکه خبری ان.بی.سی، ســفرها و بازدیدهای 
ترامپ از امالک خودش و نه فقط زمین های گلف 
حتی بیشتر هم اســت.ترامپ اغلب باراک اوباما، 
رییس جمهوری ســابق آمریکا را به خاطر تعداد 
روزهایی را که در زمین گلف گذرانده بود، مورد 
تمسخر قرار می داد در حالی که اوباما تنها ۴۴ بار 

گلف بازی کرده بود.

اقتصاِد  بی وزیر

»امیر حاتمی« در سفری 
اعالم نشده، وارد دمشق شد

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
جمهوری اســالمی ایران در صدر هیئت ارشد 
دفاعی نظامی وارد سوریه شــد و در بدو ورود 
به فرودگاه دمشــق مورد اســتقبال جمعی از 
مسئوالن ارشد دفاعی، فرماندهان نظامی ارتش 
و نیروهای مسلح سوریه و همچنین جواد ترک 
آبادی سفیر کشورمان در سوریه قرار گرفت.امیر 
حاتمی در این سفر دو روزه که به دعوت سپهبد 
علی ایوب انجام شد، با مقامات ارشد سوری از 
جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و 
نیروهای مسلح ســوریه دیدار و گفت وگو می 
کند.بررسی تحوالت منطقه، مبارزه با تروریسم، 
تقویت محور مقاومت و نیز بررسی راهکارهای 
گسترش همکاری های دفاعی و نظامی تهران و 
دمشق از جمله مهم ترین محورهای سفر امیر 

حاتمی اعالم شده است.

آذری جهرمی: 
نمی گذارند دولت 
الکترونیکی پیش برود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
توییتی نوشــت: دولت الکترونیکی هم معنا 
با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان ها یا 
ایجاد یک وب سایت اطالع رسانی یا احداث 
مرکــز داده و خرید تجهیــزات گران قیمت 
ســخت افزاری برای دســتگاه ها )که خود 
فسادی دیگر به حساب می آید( نیست. اتصال 
فرآیندهای بین دســتگاهی و امکان نظارت 
دســتگاه ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.وی 
همچنین با هشــتگ گزارش به مردم اعالم 
آمادگی کرده که »اگر سیمای ملی وقت کافی 
دهد، به تشــریح این فرآیندهای مافیاپرور و 
امضاهای طالیی فسادزا پرداخته و برای مردم 
توضیح می دهم، چگونــه دولت الکترونیکی 
راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا 
دولــت الکترونیکی آن گونه کــه باید پیش 

نمی رود.«

 انتشار اطالعات حقوق مدیران 
دولتي تا پایان تابستان

رییس ســازمان اداری و اســتخدامی اعالم 
کرد: اطالعات حقوق مدیران دولتی تا پایان 
تابســتان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وي گفت: از هزار و ۱۳۰ نقطــه پرداخت در 
دســتگاه ها تاکنون مقررات ۶۲۶ دستگاه در 
این سامانه ثبت شــده و ۵۸۱ نقطه پرداخت 
اسامی کارکنان خود را وارد کرده اند.انصاری 
افزود: ۹۴ هزار نفر در کشور متصدی مشاغل 
مدیریت هستند و پس از ثبت اطالعات حقوق 
های رده مدیران کل به باال در این سامانه قابل 
مشــاهده خواهد بود.وی  با اشاره به تصویب 
اصالح قانــون ممنوعیت بــه کارگیری افراد 
بازنشسته گفت: ۱۱۵ معاون وزیر، استاندار، 
ســفیر و هم تراز آنهــا و ۹۴ نفر بــا مزایای 
ایثارگری در دولت مشمول این قانون هستند.

فرمانده عملیات هوایی سپاه:
ایران هواپیماهای سوخو۲۵ 
خود را به عراق واگذار کرد!

فرمانده عملیات هوایی نیروی هوافضای سپاه  
گفت: محاصره بغداد و رسیدن تروریست ها به 
اماکن مذهبی شیعه که خط قرمز جمهوری 
اسالمی ایران بود، سبب شد ایران هواپیماهای 
ســوخوی ۲۵ خود را به عراق واگــذار کند.
فرزادی پور تاکید کرد: عراق آن زمان خلبان 
آماده نداشــت و خلبان های ارتش عراق هم 
بیش از بیست سال بود که اصال پرواز نداشتند. 
لذا در یک دوره آموزشی ۱۰ روزه آنها را آماده 
پرواز کردیم و به سرعت خود این خلبان ها با 
سوخوی ۲۵ پرواز کردند. وی ادامه داد: بعد از 
این واگذاری ما به دنبال گزینه های جایگزین 

سوخوی ۲۵ رفتیم.

 محسن هاشمی
رییس شورای شهر تهران: 

شــهیندخت موالوردی گفت: تحرک و پاسخ قابل 
مالحظه همه دستگاه های اجرایی به موازات رشد 
مطالبه و انتظار عمومی در این خصوص، اقدام مهم 
حوزه حقوق شهروندی در یک ســاله اخیر است.

وی با اشــاره به انتشار نخســتین گزارش سالیانه 
حقوق شــهروندی، اظهار داشت: اســاس ارزیابی 
و تحلیل نخستین گزارش ســالیانه پیشرفت ها و 
راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که 
اخیرا در آستانه ســالروز صدور فرمان مشروطیت 
منتشر شد، مبتنی بر خوداظهاری و شفافیت است. 
دســتیار ویژه رییس جمهوری دربــاره مهم ترین 
چالش حوزه حقوق شهروندی در یک ساله گذشته، 
گفت: موازی کاری، ناهماهنگی و در نتیجه هم افزا 
نبودن فعالیت هایی که در سطح ارکان حاکمیتی 
در جریان اســت و به رغم تعــدد متولیان و نقش 
آفرینان کمتر شــاهد شکل گیری شــبکه ای از 
همکاری ها برای نهادینه سازی حقوق شهروندی 
 هستیم، مهم ترین چالش تحقق حقوق شهروندی

 است.

 شفاف سازی
 مهم ترین اقدام دولت  است

دستیار ویژه رییس جمهوری:

کافه سیاست

عکس  نوشت 

خبرنگاران در پایان دادگاه مشاور ترامپ 
با ســرعت در حال رفتن به پایگاه های 

خبری برای ارسال خبر هستند

شکایت از مداح معروف در دست اقدام است

پیشنهاد سردبیر:

محسن هاشمی پس از آیین افتتاح خانه موزه 
آیت ا... هاشمی گفت: حدود ۳۵ سال پدرم در 
این خانه زندگی کرد و یکی از خصوصیت های 
ایشــان ساده زیســتی بود که از روز نخست 
سکونت در این خانه تا آخرین روزی که ایشان 
را از دست دادیم به همین سبک ساده زیستی 
زندگی کردند که امروز این موزه می تواند ابعاد 
مختلف زندگی ایشان را به نمایش بگذارد.وی 
در خصوص طراحی خانه موزه آیت ا... هاشمی 
با اشاره به برگزاری مسابقه برای انتخاب طرح 
مناسب گفت: طرح های زیادی در قالب این 
مسابقه ارسال شــد که نهایتا خانم ذوقی از 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد طرح شان پذیرفته 
شد و با اخالص تمام بدون هیچ حق الزحمه ای 
در طول یک سال و نیم این کار را انجام دادند. 
در حقیقت در اجرای کار هم به محتوا توجه 

کردند و هم کار هنری انجام شد.

 پدرم
 ساده زیست بود

 اکبر ترکان 
مشاور رییس جمهوری: 

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: از توهین کنندگان 
اخیر به رییس جمهور به دلیل جرم مشهود، شکایت 
شــده اســت.لعیا جنیدی ادامه داد: به دلیل متزلزل 
شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مأیوس 
شدن مردم و  محرز بودن جرم مشــهود از هتاکان به 
رییس جمهور شــکایت خواهیم کرد.وی در پاسخ به 
سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار 
کرد: شخص رییس جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه 
انعطاف پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه ها، جراید 
و اشخاص در مطبوعات، جلســات یا فضای مجازی 
مطرح می شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا 
انتقاد می بینند؛ زیرا معتقدند رسانه ها به عنوان رکن 
چهارم دموکراسی باید آزاد باشــند.وی ادامه داد: اما 
گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی 
ندارد بلکه مصر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین 
از جایی که جرم عمومی می شود و وجدان اجتماعی، 
احســاس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را 
تضعیف می کند، نقطه ای است که به منفعت عمومی 

لطمه می زند.

 شکایت از مداح معروف
 در دست اقدام است

معاون حقوقی رییس جمهور:

 مشاور رییس جمهوری گفت: نظام تصمیم گیر 
بــه دلیــل مجموعــه ای از شــرایط، آماده 
تصمیم گیری در خصوص مسائل بحرانی نبوده 
و مسائل بحرانی همچنان روی میز مانده است.

اکبر ترکان با اشــاره به چالش های موجود در 
کشور اظهار کرد: صندوق های بازنشستگی و 
بانک ها دو چالش امروز کشور هستند و حقوق 
میلیون ها بازنشسته به بودجه عمومی دولت 
متصل است در حالی که باید از سوی صندوق 
های خودگردان تامین می شــد.وی ادامه داد: 
عدم تعادل در بازارهای ارزی، پولی، اشتغالی و 
کاال جزو چالش های اساسی امروز کشور است 
و متاسفانه ظرف چندماه بازار ارز کشور نزدیک 
به ۳ الی ۴ برابر جهش داشته است.ترکان ادامه 
داد: وقتی یک اتفاقی می افتد که نقدینگی در 
کشور ۲ و نیم برابر می شود جای تعجب نیست 
که رابطه نسبی دالر نسبت به ریال ۳ برابر شود.

مسائل بحرانی روی میز 
مانده است

پیشخوان

بین الملل

روحانی از کار شکنی هادومین وزیر از دولت اخراج شد؛
 و عمل نشدن به وعده ها بگوید

روحانی:از دردو رنج مردم 
آگاه هستیم

دولت استوارتر از همیشه 
در راه خدمت به مردم گام بر 

خواهد داشت

خودروی استاندارد جهانی 
نهایت 20 میلیون تومان

واکنش »مطهری« به سوال از رییس جمهور
علی مطهری درباره سوال از رییس جمهور و انتقاد برخی از نمایندگان تهران مبنی بر این که چرا سوال از 
رییس جمهور را امضا نکرده اند،  گفت: اتفاقا اولین کسی که در مجلس دهم طرح سوال از رییس جمهور 
را مطرح کرد، من بودم و شروع کردم .نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی ادامه داد: از رییس  جمهور 
درباره موسسات مالی و اعتباری سوال کردم، آقای وقفچی قضیه را دنبال کردند اما آن سوال از حد نصاب 
افتاد. وی ادامه داد: بعدها دوباره برای ســوال از رییس جمهور امضا جمع شد که مانند دفعه قبل از حد 
نصاب افتاد. بار سوم هم سوال مطرح کردند ما امضا نکردیم.مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا 
این بار سوال از سوی نمایندگان تهران امضا نشد،  بیان کرد: این افراد خودشان دنبال سوال بودند و آن را 
 پیگیری می کردند و بین خودشان امضا جمع کردند و ممکن است به مابقی نمایندگان آن را ارائه نکرده

 باشند.

افشاگری از ماجرای حضور چینی ها در خلیج فارس
»شاپور کاکولکی«، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره دالیل طرح اظهارنظرهای متناقض 
در فضای رسانه ای کشور از حضور شناورهای صیادی بیگانه در آب های خلیج فارس و دریای عمان گفت: تفاوت در 
نقطه نظرات به اتاق فکر بی.بی.سی برمی گردد. در اتاق فکر بی.بی.سی و شبکه های بیگانه و از طریق اینستاگرام و سایر 
شبکه های مجازی مواردی به جامعه القا می شود و ما ملزم به روشنگری حقایق هستیم؛ حقایقی که توسط جامعه 
صیادی کشور بر آن صحه گذاشته می شود و به غیر از این چیزی را مطرح نمی کنیم. حتی یک شناور چینی یا خارجی 
)اندونزی یا هر کشوری( در آب های جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد و مواردی که مطرح می شود، کامال در تضاد 
با قوانین، چارچوب ها و ضوابط امنیتی، نظامی و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است.وی با بیان اینکه تعداد افراد 
خارجی شاغل در این کشتی ها کمتر از ۳۰۰ نفر از ۲ هزار نفر شاغل مستقیم در آنهاست، گفت: براساس تدابیر برگرفته 
از مدیریت صید فانوس ماهی، در حال آموزش ایرانی های عالقه مند به کار صید در کشتی های صید فانوس هستیم.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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تولید چهار میلیون مگا وات برق در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

براساس اعالم بانک ملی؛
حساب های فاقد اطالعات 

هویتی، مسدود شد
عضو هیئــت مدیره بانک ملی ایــران گفت: با 
پایان مهلت تعیین شــده، حســاب های فاقد 
اطالعات هویتی یــا دارای اطالعات ناقص در 

بانک ملی ایران مسدود شد.
برات کریمی، عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران  
با بیان اینکه بانک مرکزی تاکید کرده اســت 
همه حســاب های بانکی باید دارای اطالعات 
هویتی کامل باشند، اظهار کرد:با پایان مهلت 
تعیین شده، حساب های فاقد اطالعات هویتی 
یا دارای اطالعات ناقص در بانــک ملی ایران 

مسدود شد.
 نظام بانکی بــرای این کار مهلــت تعیین و با 
روش های مختلف به دارندگان حســاب های 
بانکی در این زمینه اطالع رسانی کرد.وی افزود: 
خوشــبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان 
حســاب بانک ملی ایــران در مهلــت مقرر با 

مراجعه به واحدها، نسبت به تکمیل اطالعات 
خود اقدام کردند.

 عضــو هیئــت مدیــره بانــک ملــی ایران 
 با اشــاره بــه ایــن کــه اطالعــات ناقصی

 از برخی حســاب های قدیمــی در واحدهای 
مختلف وجــود داشــت، ادامــه داد: در حال 
حاضر 60 میلیون حســاب بانکی با اطالعات 
کامل در بانک ملی ایران موجود اســت و هیچ 
 حســاب بدون اطالعات هویتــی در این بانک  

وجود ندارد.

بازار

سشوار

رییس اتاق بازرگانی ایران:
اعتماد فعاالن اقتصادی به دولت 

باید افزایش یابد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران گفت: در شرایط حســاس کنونی کشور باید 
ســرمایه اجتماعی در جامعه و نیز اعتماد فعاالن 
اقتصادی به دولت افزایش یابد.غالمحسین شافعی 
در جلســه شــورای گفت و گوی دولــت با بخش 
خصوصی در اصفهــان افزود: طبق بررســی های 
صورت گرفته از گذشــته تاکنون، توسعه برخی از 
مناطق کشــور بر اســاس ظرفیت های آن منطقه 
نبوده اســت. وی بیان کرد: بدون توجه به موقعیت 
جغرافیایی، طبیعی و قومیتی و برای توســعه هر 
منطقه، نسخه ای واحد از مرکز برای کل کشور صادر 
می شود، در صورتی که ظرفیت و موقعیت استان ها 
نیازمند نسخه ای متفاوت اســت و نمی توان با این 
رویکرد، مشکالت اقتصادی را برطرف کرد. شافعی با 
بیان اینکه اقدامات دولتی به شدت جو بی اعتمادی 
ایجاد کرده است، افزود: نتیجه اقدامات و تصمیمات 
عجوالنه در مرکز کشور، نه تنها ما را برای مقابله با 
تحریم ها آماده نمی کند بلکه نتیجه معکوس دارد. 
وی گفت: هرچند از لحاظ منابع در کشور مشکالتی 
وجود دارد؛ اما بیش از کمبود منابع با چگونگی توزیع 

منابع روبه رو هستیم. 

صادرات برق به عراق، پاکستان 
و افغانستان ازسرگرفته شد

وزیر نیرو گفت: صادرات بــرق ایران پس از برطرف 
شدن مشکل خاموشــی ها، به کشورهای همسایه 
عراق، افغانستان و پاکستان آغاز شد و در عین حال 
در مواقع نیاز، امکان واردات برق نیز وجود دارد.»رضا 
اردکانیان« افزود: ایــران اکنون به تعهدات خود در 
مبادالت انرژی با کشــورهای همسایه می پردازد.
وزیر نیرو در مورد مطالبات از عراق اضافه کرد: رقم 
قابل مالحظه ای مطالبات انباشت شده وجود دارد، 
درعین حال طرف عراقــی پرداخت مطالبات برقی 
ایران را شروع کرده است و امیدواریم این امر سرعت 
پیدا کند. وی اضافه کرد: عالوه بر صادرات، هم اکنون 
امکان واردات برق از ترکمنســتان و ارمنستان در 
مواقعی که نیاز باشد، فراهم است.اردکانیان در پاسخ 
به ســوال دیگری در مورد خروج شرکت زیمنس 
گفت: تعهداتی که این شرکت داشته در حال انجام 
است و از جمله کالس اف نیروگاه های گازی انجام 

می شود و به تعهدات خود نیز پایبندی دارند.

پیشنهاد عجیب اتحادیه موبایل 
برای کاهش قیمت های بازار

رییس اتحادیه موبایل یک پیشنهاد عجیب برای 
کم شدن قیمت موبایل در بازار داد و گفت که دولت 
اجازه فروش گوشی های توقیفی را که با ارز دولتی 
وارد شده بودند و به علت گران فروشی ) با قیمت 

ارز آزاد ( توقیف شده اند را بدهد.

  دور جدید ماراتن بانک ها
 در جذب سپرده

بانک ها با چراغ ســبز بانک مرکزی، اجازه یافته اند 
که با نرخ های سود متفاوت از دوران نوسانات ارزی، 
ســپرده گیری کرده و ریال و ارز از مردم بگیرند و 
نرخ های جذاب و گاهی شناور برای آنها لحاظ کنند.

بر اســاس آنچه که بانک مرکزی به صورت رسمی 
اعالم کرده اســت، بانک ها مجاز هستند که سپرده 
ریالی تا سقف ســود ۱۸ درصد را به صورت اوراق 
گواهی ســپرده یک ســاله پذیرش کرده و از سوی 
دیگر، در مقابل ســپرده های ارزی نیز، تا حداکثر 
۴ درصد ســود پرداخت کنند، به این معنا که دوره 
ســپرده گذاری ارزی یک ســاله بوده و در صورت 
ارائه درخواست تمدید)قبل از سررسید( و موافقت 
این بانک، دوره مذکور برای دوره  یک ســاله دیگر 
قابل تمدید خواهد بــود؛ ضمن اینکه نرخ ســود 
سپرده گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات 
و دالر به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد از سوی بانک مرکزی 
تعیین شده اســت .تمام اینها در شرایطی است که 
نرخ سود و سپرده گذاری در بانک ها، همواره یکی از 
بازارهای جذاب طی سال های گذشته برای بسیاری 
از دارندگان سرمایه های خرد و کالن بوده؛ به نحوی 
که آنگونه که محاسبات نشان می دهد، هیچگاه در 
بلندمدت، بازاری جذاب تر از سپرده گذاری بانکی 
برای سپرده ها و ســرمایه های مردم وجود نداشته 
است.بر اساس این گزارش ها، مدلی که برخی شعب 
بانکی برای ســپرده های زیــر ۱00 میلیون تومان 
ارائه می دهند، همان اعداد و ارقامی است که بانک 
مرکزی ارائه کرده است؛ در حالیکه این ارقام برای 
ســپرده های ۲00 تا ۵00 میلیون تومانی به شکل 

دیگری لحاظ شده است. 

HP8233 سشوار فیلیپس مدل

 300,000
تومان

سشوار فیلیپس مدل 
HP8230/50

 319,000
تومان

HP8229 سشوار فیلیپس مدل

 175,000
تومان

بیمه گزاران در مردادماه سال جاری ۳۸6 شکایت از شرکت های 
بیمه داشته اند که بیمه ایران با 6۱ شکایت واصله بیشترین تعداد 

شکایت را از آن خود کرده است. 
براســاس اعالم بیمه مرکــزی، در مردادماه ســال جاری تعداد 
۳۸6 مورد شــکایت از شــرکت های بیمه واصل شــده اســت 
و متوســط زمان پاســخگویی شــرکت های بیمه به آن هفت 

روز بوده اســت.جدول شــکایات کتبی بیمــه ای واصله بیمه 
مرکــزی در مردادمــاه ســال جــاری نشــان می دهــد که 
 بیمه ایران با 6۱ شــکایت واصلــه و ســهم ۱6.۸۲ درصدی از

 شکایت های وارده بیشترین شکایات بیمه گزاران را در این ماه از 
آن خود کرده است. این در حالی است که از این تعداد ۵ شکایت 
وارد و ۲0 شکایت ناوارد تشخیص داده شده و رسیدگی به سایر 

شکایات نیز در دستور کار اســت.بعد از بیمه ایران، شرکت بیمه 
ملت با ۳۹ شکایت وارده و سهم ۹.۹۱ درصدی در جایگاه دوم قرار 
 دارد که 6 شکایت آن وارد و ۵ شکایت دیگر ناوارد تشخیص داده 
شده است. شــرکت های بیمه دانا با 6.۹۱ )۲6 شکایت(، رازی با 
6.۳۱ )۲۲ شکایت(، پارســیان با ۵.۷۱ )۲۱ شکایت( و میهن با 

۵.۱۱ )۲۸شکایت( در رده های بعدی قرار دارند.

بیمه ایران در صدر شکایات مشتریان

مرضیه محب رسول

آب معدنی و انواع نوشیدنی در حالی طی هفته های 
اخیر جهش قیمت داشته است که خبرها حاکی از 
کاهش شــدید مواد اولیه تولید و بسته بندی این 
اقالم است در حالی که انگشت اتهام دولت در زمینه 
گرانی آب معدنی به ســوی بورس و افراد محتکر 
نشانه رفته؛ اما سایر نوشیدنی های گازدار و شیرین 
با بحران مواد اولیه به خصوص در حوزه بسته بندی 

مواجه هستند.
نوشابه تا یک سال دیگر تولید می شود

اخیرا شــنیده شــده که نوشــابه به دلیــل نبود 
 مواد اولیــه و تحریم به ســختی در ایــران تولید 
می شود. در همین زمینه دبیر انجمن صنایع نوشابه 
می گوید که تولید نوشابه قطع نخواهد شد و حداقل 
تا یک سال آینده عصاره های مورد نظر برای تولید 
نوشــابه های کوکاکوال و پپســی وجود دارد.دبیر 
انجمن صنایع نوشابه در پاسخ به این پرسش که آیا 
تولید نوشــابه قطع خواهد شد یا خیر، گفت: تولید 
نوشابه فعال قطع نخواهد شد. ما حدود ۲0 سال است 
که تحریم هستیم؛بنابراین برخی شایعات مبنی بر 
کمبود مواد اولیه در صنعت نوشابه مطرح است که 
در پاسخ به این شائبه ها باید اشــاره کرد که مردم 
نباید در زمینه تولید نوشابه نگرانی داشته باشند؛ 
چراکه ما برندهای داخلــی را جایگزین برندهای 
خارجی خواهیم کرد.مهدی صیادیان افزود: عصاره 
نوشابه های کوکاکوال و پپسی از کشورهای خارجی 

تامین می شــد؛ اما برای 
ادامه تولید این نوع برندها 
تا 6 مــاه دیگر مشــکلی 
وجود ندارد؛ چراکه مواد 
الزم جهــت تولیــد این 
نوشیدنی برای یک سال 
آینده ذخیره شــده است 
هر چند مشــخص نیست 

با توجه به تحریم شرکت های آمریکا یی قرار است 
چطور تولید نوشابه حفظ شود؛ اما بی شک می توان 
پیش بینی کرد که قیمت های نوشــابه ها افزایش 

قابل توجهی خواهد یافت.
گران فروشــی، آب 

معدنی ها را باال کشید
تــا کنــون ۳0 درصــد 
کارخانجــات تولیــد آب 
معدنی در کشور تعطیل 
شده اند؛ این خبری است 
که چنــدی پیــش دبیر 
انجمن آب های معدنی و آشــامیدنی کشور اعالم 
کرد. »پیمان فروهر« بــا گالیه از اینکه قیمت مواد 
اولیه واحدهای آب معدنی رشد ۱00 درصدی داشته 

است، اظهارداشت: در سال گذشته قیمت هر کیلو 
مواد اولیه واحدهای آب معدنی ۴۴۵0 تومان بود؛ 
اما امسال قیمت به کیلویی ۲6 هزار تومان رسیده 
است. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی 
آب معدنی افزایش قیمت را اعمال و تعدادی دیگر 
هم فعالیت خود را تعطیل کرده انــد، افزود: مابقی 

واحدها هم نیمه تعطیل به فعالیت می پردازند. 
دالالن، بازار نوشیدنی ها را متشنج کردند

جوالن دالالن در بورس موجب شده تا قیمت بطری 
برای آب معدنی و انواع نوشیدنی ها افزایش قیمت 
عجیب و غریبی داشته باشد. تولید کنندگان پرفیوم 
به عنوان اصلی ترین تامین کننــدگان مواد اولیه 
صنایع نوشــیدنی با عرضه محصوالت خود با چند 
برابر قیمت بازار مو.اد اولیه بطری هیا نوشــیدنی را 
بسیار متشــنج کرده اند. تولیدکنندگان پرفیوم با 
وجود آنکه مواد اولیه خــود را از بورس کاال آن هم 
با قیمت هفت هزار تومان می خرنــد؛ اما در زمان 
ارائه این مــواد به صنایع مختلــف مبنای قیمت را 
بازار آزاد تعیین می کنند که این موضوع مشکالت 
بسیار شدیدی را برای واحدهای تولیدی روغن، آب 
معدنی و لبنیات بوجود آورده است.حتی قانون منع 
صادرات پرفیوم نیز نتوانســت عرضه آن را در بازار 
بهبود ببخشد. در نهایت این گرانی و نبود مواد اولیه 
موجب شد تا قیمت نهایی عرضه آب معدنی افزایشی 
دو برابری داشته باشــد و هنوز ارگان های مربوطه 
نتوانســته اند فکری به حال آب و نوشابه های این 

روزهای مملکت بکنند.

نوشابه فعال هست!
استرس تورم و تحریم به بازار نوشیدنی های محبوب و مضر رسید

بررسی آمار اعالم شده از روند صدور پروانه های بهره برداری در فصل بهار حاکی از سبقت نوبنگاه های صنعتی از طرح های توسعه ای است که اصفهان در میان استان های 
کشور با بیشترین میزان پروانه بهره برداری در صدر این لیست قرار دارد.براساس آمار اعالم شده از مجموع پروانه های بهره برداری صادره بیشترین پروانه بهره برداری 
صادره در میان استان های کشور در مدت زمان مورد بررسی به اصفهان،  خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، البرز، فارس و تهران اختصاص داشته است. سهم استان اصفهان 
از پروانه های بهره برداری صادره ۱0۲ فقره است. بیشترین سرمایه گذاری صورت گرفته نیز در مدت زمان مورد بررسی در استان های هرمزگان، فارس، البرز، اصفهان و 
 مرکزی صورت گرفته است؛ همچنین  بیشترین اشتغال زایی برای پروانه های بهره برداری نیز در استان های هرمزگان،  البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و مرکزی صورت 

گرفته است.

اصفهان در صدر لیست 
ارائه پروانه های 

بهره برداری در کشور

مار
آ

  عکس روز

اولین جلسه متهمان فساد اخیر اقتصادی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه گفت: با افتخار به نمایندگی از 
همکاران فوالد مبارکه اعالم می کنم که به لطف الهی در ماه های 
پیش رو باالترین رکورد تولیــد را ثبت خواهیم کرد و به صورت 
عملیاتی جواب تهدیدات دشمنان را می دهیم. محمد ناظمی  با 
اشاره به این که سال گذشته، ایران در رتبه سیزدهم تولید فوالد 
جهان قرار داشت بیان کرد: فوالد مبارکه با تولید نیمی از فوالد 
کشور، مجموعه ای بزرگ و هلدینگ تولیدی فوالد است و حدود 60 شرکت در زیرمجموعه این گروه 
فعالیت می کنند.مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان در پاســخ به سوالی درباره وضعیت بازار 
فوالد و مهم ترین چالش های موجود، با اشــاره به اینکه صنعت فوالد، همانند دیگر صنایع، فرصت ها 
و چالش های بسیاری دارد، اظهار داشــت: امروز مهم ترین چالش در صنعت فوالد، زیرساختی است.

وی با بیان این که تولید فوالد توسعه یافته، اما زیرساخت های کشور متناسب با آن ارتقا نیافته است، 
گفت: توسعه شــبکه های حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی و امکانات وابســته به آن و هم چنین 
زیرساخت های تامین و توزیع انرژی نظیر نیروگاه و شــبکه های انتقال برق و تولید و توزیع گاز و نیز 
تامین و توزیع آب مناسب صنعت از دیگر فرصت های ســرمایه گذاری است.ناظمی با بیان این که در 
شرایط فعلی قیمت تمام شده واردات فوالد بیش از دو برابر قیمت محصول فوالدی تولید داخل است 
تصریح کرد: کشور در گذشته، بخشــی از نیاز خود را وارد می کرد؛ اما در حال حاضر واردات به کشور 
صرفه اقتصادی ندارد؛ به همین دلیل حجم عظیمی از تقاضای فوالد به تولیدکنندگان ارائه می شود 

که شرایط را سخت کرده است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

رکوردهای جدیدی در تولید فوالد ثبت خواهد شد

جوالن دالالن در بورس موجب شده 
تا قیمت بطری برای آب معدنی و 
انواع نوشیدنی ها افزایش قیمت 

عجیب و غریبی داشته باشد

با افزایش یک و نیم درصدی؛
تولید چهار میلیون مگا وات برق در اصفهان

در ۵ ماه نخست امسال در نیروگاه شهید منتظری اصفهان چهار میلیون مگاوات برق تولید شده است.مدیر 
نیروگاه شهید محمد منتظری گفت: از ابتداي سال تا کنون در  این نیروگاه طی یک رکورد ، با دستیابی به این 
میزان برق، تولید آن یک و نیم درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است. وی فعالیت  این نیروگاه را از 
طریق بخش خصوصی اعالم کرد و گفت: آب مورد نیاز نیروگاه از پساب شاهین شهر تامین و پساب با حجم  
۱00 متر مربع برثانیه تصفیه می شود.مدیر نیروگاه اصفهان هم گفت: نیروگاه اصفهان برخالف نیروگاه شهید 
منتظری، دولتی ومجهز به برج های خنک کننده تر است که با توجه به خشکی زاینده رود، برای تولید برق 
نیاز به ۲00 میلیارد دارد.نیروگاه خصوصی شهید منتظری در ۱0 کیلومتری شمال و نیروگاه دولتی اصفهان 

در ۲ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

معاون بهره وری شرکت گاز استان:
یک میلیون و ۷۶۵ مشترک گاز در اصفهان داریم

معاون بهره وری شرکت گاز استان اصفهان گفت: یک میلیون و ۷6۵ مشترک گاز در استان داریم که ۷0۵ مورد از آنها 
مربوط به شهرستان اصفهان هستند. حسین بندگانی اظهار داشت: مشکل ما در بهره وری حفاری های غیرهماهنگ 
است که عمدتا توسط شرکت های حفاری صورت می گیرد که غالب حوادث را در حفاری های بدون هماهنگ شده 
داریم. بندگانی با بیان اینکه حدود ۹0 درصد از حوادث ما به حفاری ها بر می گردد، ادامه داد: در حفاری ها لوله ها 
آسیب می بیند و سبب بروز حوادث می شود؛ بنابراین باید موارد ایمنی را رعایت کرد.وی به پروژه ایستگاه TBS و 
خط انتقال و تغذیه دشت سرکاری از توابع آران و بیدگل اشاره کرد و  بیان داشت: این ایستگاه با ظرفیتی بالغ بر ۲0 
هزار متر مکعب بر ساعت با هزینه بیش از ۱۱ میلیارد ریال اجرایی شده و ۳۵0 متر خط ۱۲ اینچ فوالدی و ۹۵0 متر 

خط اینچ فوالدی و ۱۲00 متر شبکه دو اینچ در این پروژه عملیاتی شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,817,000
تومان

1,736,000 نیم سکه
تومان

901,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

293,000
تومان

      قیمت سکه و طال
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نمی گویم بی عدالتی نیست، من ندیدم

پیشنهاد سردبیر:

مزایده
6/65 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 970048 
له آقای عباســعلی حاج حیدری علیه آقای محمد امیر خانی به خواسته مطالبه جمعا به مبلغ 
2/589/183/000 ریال در نظر دارد مقدار 0/863 دانگ مشاع از سهم محکوم علیه از شش 
دانگ پالک ثبتی 158/4921 بخش 14 خمینی شــهر بــه ارزش 2/589/183/000 ریال 
که بصورت یک ملک دارای 277/75 متر مربع عرصه  و پروانه ســاختمانی شــماره 424-

1388/12/02 در حد چهار و نیم طبقه شامل زیرزمین بصورت پارکینگ و انباری و آبدارخانه، 
همکف بصورت البی و یک واحد مسکونی و دو طبقه مسکونی روی همکف و سوئیت روی 
بام که مساحت اعیانی حدود 960 مترمربع با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک می باشد. ملک 
مذکور دارای امکاناتی نظیر آسانسور و سیستم دوربین مداربسته می باشد سیستم سرمایشی 
ساختمان کولر و اسپیلت، گرمایشی پکیج و رادیاتور،درب و پنجره ها خارجی آلومینیوم، کابینت 
ها ام دی اف و دارای اشتراکات آب، برق و گاز می باشد را از طریق مزایده به فروش رساند که 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش شــش دانگ پالک مذکور را 18/000/000/000 ریال 
ارزیابی نموده، لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه 1397/07/03 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین می توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شــهر، خیابان شهید مدنی، خیابان بعثت غربی، نبش 
کوچه 17 غربی)معلم( مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می بایســت ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در 
غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، 
شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان 
شــرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب 
سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایند. م الف:233124 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی 

شهر )374 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/66 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده 
2125/96 ، وقت رسیدگی ساعت 10/30 صبح روز یکشنبه مورخه 1397/7/15، مشخصات 
خواهان: نادر صادقی به نشانی خمینی شهر خ امام شــمالی بن 59 پ 4، مشخصات خوانده: 
طاهره زارعیان بین آبادی، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه، 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 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 233097 شعبه 12 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
6/67 شــماره: 2172/96 به موجب رای شــماره 667 تاریخ 97/4/3 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه خلیل باجولی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ یک 
میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محمد کاظم طاهران به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی ک دباغی پ 115 و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت. رای 
غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:233252 شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )190 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/68 در پرونــده 960093 اجــرا محکوم علیه محمــد علی رضایی محکــوم به پرداخت 
686/685/980 ریــال در حق محکوم له روزبه فرهادی منــش و مبلغ 10/830/000 ریال 
بابت نیم عشر اجرا گردیده که یکســری اموال از محکوم علیه توقیف شده که این اجرا پس 

از جری تشــریفات قانونی قصد فروش مال مذکور از طریق مزایده را دارد مشــخصات مال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شــرح است. مشخصات مال توقیفی: دو 
عدد دستگاه 1- یک دســتگاه جداکننده مغناطیسی )ســپریتور مگنت ماشین( مدل خشک 
ساخت گروه صنعتی فن آوران ســپاه به ابعاد 150 در 190 دارای سیســتم ویبره میل لنگی 
بونکر 15 تن- شاســی 6 پایه نارنجی- 2 دســتگاه درام آهنی گردنده به قطر 90 ســانتی 
متر و طول 2 متر که از داخل با مجموعه ای تیغه آهنربایی مغناطیســی دائم تحت چیدمان 
 200 درجه از 360 درجه و با قدرت اســمی آهنربایی 1500 گوس روی یک بستر بطور ثابت 
 مونتاژ شــده که دســتگاه های مذکــور دارای کســریهایی می باشــد که شــرح آن در

 کارشناسی ذکر شده است و با این وصف ارزش دســتگاه ها 1/150/000/000 ریال برآورد 
شده اســت نظریه طبق قانون ابالغ و جری تشــریفات قانونی انجام پذیرفته این اجرا قصد 
فروش اموال مذکور به میزان محکوم بــه از طریق مزایده را دارد.محــل برگزاری مزایده: 
 دادگستری شهرســتان خمینی شــهر، تاریخ مزایده: شنبه 97/06/24 ســاعت 11 صبح، 
محل بازدیــد: 1- اصفهان ســه راه نجف آبــاد خمینی شــهر بلوار الغدیر خ نشــاط جنب 
 کانال آب مقابل ســه راهی اول 2- اصفهان ســه راه نجف آباد خمینی شــهر بلوار الغدیر

 کوچه ریخته گران جنب هتل 8 ســتاره جنب کانال کارگاه فن آوران سپاه، کسانی که مایل 
به شرکت در مزایده می باشند می بایست درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شــود و کســانی که مایل 
 به شرکت در مزایده می باشــند می بایســت در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را 
 همراه داشــته باشــند تا در صورت برنده شــدن در مزایده به حساب ســپرده واریز و ظرف

 مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. م الف: 233243 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری خمینی شهر )372 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/72 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده 
226/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز یکشنبه مورخه 97/7/1، مشخصات 
خواهان: امین رنجبر به نشانی بلوار پاســداران کوی آزادگان ک 7 پ 7، مشخصات خوانده: 
فرحناز رهنما، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه، 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 اســت 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: 233215 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/70 کالسه پرونده: 29/97 شــماره دادنامه: 1291-97/5/30 تاریخ رسیدگی: 97/5/22 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: بهزاد ماهوش به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق 7 دست شرقی بن 7 بن یاس ساختمان 4 سمت راست با وکالت حسین 
حاج حیدری به نشانی خمینی شهر شریعتی شمالی انتهای بن 81، خواندگان: 1- اسماعیل 
نعمتی 2- بهرام نمازیان هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای بهزاد ماهوش با وکالت حسین 
حاج حیدری به طرفیت 1- اسماعیل نعمتی 2- بهرام نمازیان به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 276571 بتاریخ 96/11/1 عهده بانک صادرات 
شعبه خام تهران به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رســیدگی مورخه 97/5/22 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/5/22 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی  به پرداخت مبلغ یکصد و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه 

بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. وکیل خواهان دعوی خود 
 را نسبت به خوانده ردیف اول مسترد می دارد بنابراین قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. 
م الف: 233270 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)421 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/69 کالسه پرونده: 27/97 شــماره دادنامه: 1290-97/5/30 تاریخ رسیدگی: 97/5/22 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: بهزاد ماهوش به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق 7 دست شرقی بن 7 بن یاس ساختمان 4 سمت راست با وکالت حسین 
حاج حیدری به نشانی خمینی شهر شریعتی شمالی انتهای بن 81، خواندگان: 1- اسماعیل 
نعمتی 2- بهرام نمازیان هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای بهزاد ماهوش به طرفیت بهرام 
نمازیان به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
276572 بتاریخ 96/12/1 عهده بانک صادرات شــعبه خام محمودآباد اصفهان به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، 
مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 
97/5/22 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا 
به شرح صورتجلسه مورخه 97/5/22 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310، 
311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به صورت تضامنی  به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم 
اجرای احکام حقوقی براساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. وکیل خواهان دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف اول مسترد 
نموده است شورا قرار رد دعوی در این قسمت صادر می نماید. م الف: 233275 شعبه 12 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر)413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/55 شماره درخواست: 9710460350900077 شماره پرونده: 9709980350900145 
شماره بایگانی شعبه: 970151 در خصوص دعوی خواهان سید محمود میرباقری فرزند سید 
حسن به طرفیت خوانده اصغر علی پور آبدار فرزند سبزعلی به خواسته مطالبه دادخواستی را 
به شعبه نهم حقوقی اصفهان ارائه نموده اســت که دادخواست مذکور در این شعبه ثبت و به 
تاریخ 1397/07/10 راس ساعت 8 دارای وقت رســیدگی می باشد نظر به مجهول المکان 
بودن احدی از خواندگان به اصغر علی پور آبدار و بنا به درخواست خواهان با عنایت به ماده 73  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده ضمن اطالع 
از دادخواست مطرح شده در جلسه رســیدگی به اصل خواسته حاضر گردد. )آدرس: اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 
شماره 352( م الف: 224072 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )140 

کلمه، 1 کادر(
مزایده

6/71 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 960291 له 
جواد عموسلطانی علیه ابوالفضل مسیبی به خواســته مطالبه مبلغ 644/508/179 ریال در 
حق خواهان و 32/225/000 ریال حق االجرای دولت در نظر دارد قطعه زمین شماره پالک 
ثبتی 167/1 مربوط به خانم لیــال کریمی که بابت طلب محکوم لــه معرفی نموده و دارای 
مساحت 2550 مترمربع شــش دانگ کاربری صنعتی را که کارشــناس رسمی دادگستری 
3/570/000/000 ریال ارزیابی نموده را به نسبت طلب محکوم له از طریق مزایده به فروش 
رساند لذا جلسه مزایده در روز چهارشــنبه مورخ 1397/07/04 راس ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار دانشجو برگزار می گردد 
طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ مراجعه 

و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار می بایست ده درصد قیمت مال را قبل از شــروع جلسه به حساب سپرده دادگستری 
واریز  و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز نماید و اصل فیش 
را به اجرا تحویل دهد در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی بر تحویل مال به 
خریدار ندارد. م الف:233169 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)227 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/56 شماره ابالغنامه: 9710100350304827 شــماره پرونده: 9709980350300148 
شماره بایگانی شــعبه: 970167  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به زهرا و 
فاطمه و علیرضا اسماعیلیان و شــهناز عابدیان و غالمرضا طریحی، خواهان  آقای روح اله 
طوقانی پور دادخواســتی به طرفیت  خواندگان زهرا و فاطمه و علیرضا اسماعیلیان و شهناز 
عابدیان و غالمرضا طریحی  به خواســته تخلیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350300148 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/07/10 ساعت 8 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان 
 بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی
 می گردد تا خواندگان 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 گردند. م الف:217626 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/57 شماره ابالغنامه: 9710100350304831 شــماره پرونده: 9609986920300502 
شماره بایگانی شعبه: 961300  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مهران نوروزی فرزند گرگعلی، خواهان  آقای اســحق بابائی دادخواستی به طرفیت  خوانده 
آقای مهران نوروزی فرزند گرگعلی  به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ) 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شــماره 305(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986920300502 شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/07/10 
ســاعت 10/30 تعییــن که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانــون آیین 
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک 
نوبــت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهــی می گردد تــا خوانده ظرف یک مــاه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف:217627 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)166 کلمه،

2 کادر(
وصول نظریه کارشناسی

6/73 شــماره نامه: 1397009000755351 شــماره پرونــده: 9709980350500155 
شــماره بایگانی پرونــده: 970608 آقای علی اصغر نیکوســیچانی محکــوم علیه پرونده 
کالســه 970608 با توجه به وصول نظریه کارشناســی مقتضی اســت ظرف سه روز پس 
ازدرج این آگهی جهت دریافت نظریه کارشناسی به شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری 
اصفهان مراجعه و چنانچه به نظریه اعتراض دارید کتبــا اعالم نمایید.  م الف:231141 
 شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرســتان اصفهان)مجتمع قضائی شماره یک( )68 کلمه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/100    شــماره صادره:1397/42/515273 -1397/5/28 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3975 مجزی شده از 131 فرعی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد رئیسی دستنائی فرزند عزیزاهلل در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ97/06/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهدآمد لذا به موجب این اگهی 
به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد شــد . م الف:233855   قویدل - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امال ک جنوب اصفهان

با مسئوالن

سینما

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان:

ُمد، باید بر اساس هویت ملی و 
مذهبی باشد

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان گفت: ایجاد کار گروه مد و لباس راهی 
برای ایجاد مدل هــای لباس مبتنی بر فرهنگ 
ایرانی و اسالمی است. ســهیال اثنی عشری در 
آیین رونمایی از لباس ایرانی اســالمی توجه به 
نیازهای نســل نوجوان از جمله مــد و لباس را 
حائز اهمیت دانست. وی افزود: مد، یک پدیده 
فرهنگی اســت که در همه جوامع وجود دارد و 
باید از نظر محتوا و کیفیت مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان گفت: دوره نوجوانی دوره ای است که 
بیشترین توجه به مد و لباس در این دوره صورت 
می گیرد و مدل های مد در جامعــه ما باید بر  

اساس هویت ملی و مذهبی ما باشد.

پوشش متفاوت »شبنم 
مقدمی« در فیلم »رضویان«

فیلمبــرداری فیلم ســینمایی »زهرمــار« به 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی جواد 

رضویان به نیمه رسید.
فیلم سینمایی»زهرمار« جواد رضویان در قالب 
طنزی اجتماعی روایت می شود و فیلم نامه این اثر 

به قلم »پیمان عباسی« به نگارش درآمده است.
سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، 
سیامک صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی 
استادی، رضا رویگری، حســین محب اهری و 
ســیامک ادیب از جمله بازیگرانی هســتند که 
در »زهر مار« مقابل دوربیــن تورج اصالنی قرار 
می گیرند. در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
»حشمت: فکر نمی کردم تاوان اشتباهم رو با تو 

پس بدم، لیال: زهرمار ...«

 جوالن »فروهر«ها
 در نگارخانه سیتی سنتر

نگارخانه سیتی سنتر میزبان آثار نقاشی »سورناز 
فرهوشی« است که با عنوان »فره میم« به نمایش 
روح و روان انسانی در قالب فروهرها پرداخته است.
 سورناز فرهوشی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۲۵ 
نقاشی در قالب ســبک گرافیتی و سمبولیسم به 
نمایش درآمده است، اظهار کرد: آثار این نمایشگاه 
را می توان به دو بخــش با دو موضــوع متفاوت 
تقســیم کرد، در بخش اول آثار به تصویرسازی 
شخصیت، خلق و خوی، احساسات یک شخص و 
آرزوهای قلبی پرداخته شده و بخش دیگر شامل 
تصویرســازی ســمبلیک از یکی از رویدادهای 

تاریخی ایران در قالب فروهر است.
وی ادامه داد: اســم این مجموعه را بــا توجه به 
بیشتربودن تعداد نقاشی های بخش اول و مفاهیم 
مشــترکی که در کل بین همه آثارم وجود دارد، 
»َفَره میم« گذاشــته ام . عالقه مندان برای بازدید 
از نمایشگاه نقاشی این هنرمند می توانند تا هفتم 
شهریورماه ســاعت ۱۷ به نگارخانه سیتی سنتر، 
واقع در ورودی جنوبی سپاهان شــهر، مجموعه 

سیتی سنتر، طبقه اول مراجعه کنند.

 کشف دیوار خشتی جدید
 در تپه  اشرف اصفهان

باستان شناسان در ششمین فصل کاوش تپه  اشرف 
اصفهان بقایای یک دیوار خشتی بی نظیر را که در 
مطالعه تاریخ معماری شهر اصفهان حائز اهمیت 
است، کشف کردند. علیرضا جعفری زند، سرپرست 
هیئت باستان شناسی تپه اشرف با اعالم این خبر 
گفت: در عمق ۲۱۰ سانتی متری در دیواره شمالی 
این ترانشه بقایای یک دیوار خشتی تخریب شده 
نمایان شد که چهار رج از خشت های آن برجا مانده 
و دارای خشت هایی به ابعاد ۱۰×۴۰×۴۰ است که 
در فصول پیشین کاوش دیده نشده بود.این باستان 
شــناس اظهار کرد: بنابراین بــه پدیده جدیدی 
در تپه اشــرف برخوردیم که در تاریخ گذاری تپه 
بسیار بااهمیت است. این یافته همانندی در شهر 

اصفهان ندارد. 

اخبار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان روز شنبه همراه با هیئت همراه میهمان روزنامه 
»زاینده رود« بود. حجت االســالم انصاری در این دیدار هم گوینده بود و هم شنونده . ابتدا 
شنونده گالیه ها، پیشنهادات و بعضا انتقادات بود. انتقاد از تبعیض ها و بی عدالتی هایی که در 
برخی زمینه ها از جمله رتبه بندی ها و توزیــع آگهی های دولتی و ... می بینیم و مدیرکل تاکید 
داشت که این اداره نقشی در این زمینه ندارد و عدالت را هم رعایت می کند و اگر بتواند مشکلی را 

حل کند، قطعا دریغ نخواهد کرد. 

حجت االسالم انصاری گفت که نمی گوید بی عدالتی یا تبعیض وجود ندار؛ اما او طی این چندماهی که در ارشاد استان 
حضور داشته، چنین چیزی ندیده و مشاهده نکرده که کســی بخواهد در حق روزنامه ای اجحاف کند. گفت که ندیده 
کسی بخواهد له یا علیه روزنامه ای البی کند و یا با روزنامه خاصی مشکلی داشته باشد. مدیرکل ارشاد باز هم تاکید کرد که 

نمی گوید »نیست« ، او »ندیده است.«
درباره رتبه بندی ها حرف زدیم. از اینکه معیارها و مالک ها برای رتبه بندی عادالنه نیست، توزیع یارانه ها عادالنه نیست. 
توزیع آگهی ها هم عادالنه نیست و کال در دریایی از بی عدالتی غوطه وریم)!( پیشنهاد مدیرکل این بود که طی جلساتی 
که در تهران به منظور بررسی شکایات و نظرات رسانه ها تشکیل می شود، حضور فعال داشته باشیم. تاکید کرد که 

رتبه بندی ها در دست ادارات کل نیست و هیچ نقشی در آن ندارند. 
از مشــکالت مالیاتی گفتیم . از طلب هایی که در پیچ و خم بروکراســی های اداری در دستگاه های مختلف 
اســتان مانده و وصول نمی شــود. مدیر کل قول داد پیگیری کند. برای اثبات دغدغه مندی خود در این 
زمینه، همان جا با مدیر یکی از ادارات اســتان تماس گرفت.  حجت االسالم انصاری تاکید کرد که روند 
حمایت از روزنامه های محلی استان اصفهان بر مبنای عدالت رســانه ای بوده و گفت: »ما تمام تالش 
خود را برای حمایت از رسانه های استان مبذول می داریم، یکی از اصلی ترین حوزه های کاری اداره 
مطبوعات و تبلیغات اداره کل رســیدگی به روزنامه های استان اســت. از نظر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان هیچ تفاوتی بین ۱۰ روزنامه اســتان وجود ندارد و ما همه 
رسانه ها را به یک شکل دیده و تالش خود را برای بهبود شــرایط آنها انجام می دهیم.«آقای 
مدیرکل گفت که صداقت، امانتداری و تالش از جمله شــاخص های رسانه موفق است و 
 اگر رســانه ای صداقت را مبنای فعالیت خود قرار دهد مورد اعتماد مردم و مســئوالن 
خواهد بود. اصغر مختاری، معاون امور فرهنگی و رسانه ای، مرضیه باقرصاد رییس اداره 
مطبوعات و خلیل زاده مدیر روابط عمومی مدیرکل هم در این دیدار حجت االسالم 
انصاری را همراهی می کردند. دیداری که در فضایی دوستانه و صمیمانه برگزار 

شد و بیش از دو ساعت به طول انجامید. 

نمی گویم بی عدالتی نیست، 
من ندیدم 

 در حاشیه دیدار 
مدیرکل ارشاد استان از روزنامه »زاینده رود«:

سارا بهرامی
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دستبندی که حشرات را از کاربر دور می کند

پیشنهاد سردبیر:

کاربران فتوشاپ، به روزرسانی کنند!
شرکت »آدوب« تصمیم گرفته یک نسخه به روزرسانی امنیتی از نرم افزار فتوشاپ 
را منتشر کند تا به برطرف کردن آسیب پذیری و ضعف های امنیتی موجود بپردازد.

چندی پیش گزارش های بســیاری در فضای مجازی منتشــر شــد که وجود یک 
 Adobe Photoshop( آسیب پذیری و حفره امنیتی خطرناک در نرم افزار فتوشاپ
CC( را نشان می داد که توسط شرکت آدوب توسعه داده شده و بسیاری از کاربران 
سیســتم عامل ویندوز و مک او اس )macOS( را در معرض خطر قرار داده است.
شرکت آدوب اعالم کرده که تیمی از متخصصان زبده فعال در این شرکت تصمیم 
گرفته اند پیش از موعد مقرر، به انتشار و عرضه یک نسخه به روزرسانی امنیتی برای 
نرم افزار فتوشاپ اقدام کنند تا از نفوذ هکرها و مجرمان سایبری به اطالعات شخصی 
کاربران جلوگیری به عمل بیاورند.شــرکت ادوب اعالم کرده اســت که این نسخه 
به روزرسانی امنیتی برای سیســتم های عامل ویندوز و مک او اس بوده و کاربران 
رایانه های با سیستم عامل مذکور، قادر خواهند بود از فروشگاه اینترنتی مربوطه این 
نسخه جدید امنیتی را دریافت و دانلود کنند و بدین ترتیب دستگاه خود را از نفوذ 
هکرها مصون بدارند. شرکت ادوب حاال با انتشار این نسخه جدید به روزرسانی امنیتی 
سعی دارد به تمامی کاربرانش اعالم کند به شدت درصدد افزایش ضریب ایمنی و 
امنیت سایبری محصوالتش بوده و بدین ترتیب به سرعت از متخصصانش خواسته 

که مشکل و آسیب پذیری های موجود را پیدا کرده و برطرف کنند.

ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟
تازه ها   رتبه بندی سریع ترین اینترنت همراه دنیا؛  

دوربین مخفی با شارژر دیواری
این روزها یکی از ملزومات اصلی خانه ها و محل کار استفاده از دوربین است تا بتوانند 

امنیت آنها را تامین کنند.
این دوربین مخفی در شــارژر یو اس بی )USB( دیواری جاســازی شده است که  
Liza camera USB Wall Plug  نام دارد. این دوربین به راحتی می تواند امنیت 
داخل خانه و محیط اطراف آن را تامین کند. کافی است این دوربین مخفی امنیتی 
به پریز برق وصل شود تا از هر جنبده ای در خانه، محل کار و یا محیط اطراف خانه 
فیلمبرداری کند. این دســتگاه کوچک اکنون با ۵۰ دالر در آمریکا و کشــورهای 

همسایه آن به فروش می رسد.

تاکسی های پرنده وارد سیستم حمل و نقل ژاپن می شوند
کشور ژاپن می خواهد تاکسی های پرنده را وارد سیستم حمل و نقل کشور خود کند. 
بر همین اساس آنها با شرکت های بزرگی همچون اوبر، بوئینگ و ایرباس قراردادهای 
همکاری را به امضا خواهند رساند.وزیر بازرگانی ژاپن، در اظهار نظر تازه ای عنوان 
کرده است که این کشور قصد دارد با همکاری حداقل 21 شرکت تجاری، خطوط 
تاکســی های هوایی را به جریان حمل و نقل ژاپن اضافه کند. از مهم ترین نام هایی 
که می توان در این لیست دید می توان به اوبر، بوئینگ، ایرباس و خطوط هوایی ژاپن 
اشاره کرد. شرکت های مذکور قرار است قرار کاری را با یکدیگر برگزار کنند.دولت 
ژاپن برای راه اندازی این ســرویس حمل و نقل هوایی باید اقداماتی را انجام دهد. 
شرکت های سرشناس صنعت حمل و نقل در حال کار  روی پروژه های اتومبیل پرنده 
خود هستند. در این میان می توان به کمپانی رولزرویس اشاره کرد که اعالم کرده 
به زودی خودروهای بالداری معرفی می شوند که می توانند تا 9۰ درجه بچرخند. به 
اعتقاد روزلرویس، این خودرو پرنده هیبریدی قادر است به عنوان یک تاکسی پرده 

در صنعت حمل و نقل جهان مورد استفاده قرار گیرد.
 دیگر شرکت فعال در این حوزه »واهانا ایرباس« است که قرار است ماه ژانویه سال 
آینده نخســتین پرواز را با خودرو پرنده خود انجام دهد. در ســمتی دیگر شرکت 
آلمانی »ولوکوپتر« نیز چندی پیش اتومبیل های پرنده خود را در شهر دبی مورد 

آزمایش قرار داد.

ایمنی باال در باتری های جدید موبایل
پژوهشگران باتری هایی را طراحی کرده اند که موجب آتش سوزی و انفجار نمی شود. 
تمامی باتری هایی که این روزها در دستگاه های الکترونیکی به کار گرفته می شود، 
از نوع لیتیوم یونی هستند که در کنار تمام مزیت های متعدد آن، یک عیب بزرگ 
و دردسرساز دارد و آن هم همین احتمال انفجار و آتش سوزی است. حاال به تازگی 
محققان و پژوهشگران فعال در دانشگاه راچستر توانسته اند باتری های لیتیوم یونی 
جدیدی را طراحی و تولید کنند که به باور آنها، هرگز دچار احتراق و انفجار نخواهد 
شد. آنها با طراحی این باتری مدعی شده اند که محصول جدید آنها قادر است تمامی 
مشکالت و دردسرهای احتمالی باتری های موبایل و دستگاه های الکترونیکی را به 
فراموشی بسپارد.محققان با انجام آزمایش های فراوان بر این باتری ها، بر این باورند 

در صورتی که صفحه جداکننده دو الکترود 
از یک ماده جامد تشــکیل شده 

باشد، به راحتی از بین 
نمــی رود و موجب 
آتــش ســوزی و 
انفجار نخواهد شد.

  عکس روز

نمایشگر ثانویه برای لپ تاپ ساخته شد
یک نمایشگر ثانویه برای لپ تاپ ساخته شده است، نمایشگر مذکور را می توان چرخاند و 
در حالت های مختلف استفاده کرد. این نمایشگر به وسیله یک یو اس بی به لپ تاپ متصل 

و شارژ می شود.

اپلیکیشن

تالش برای نقش آفرینی صنعت 
هوافضا در اقتصاد کشور

رییــس مرکــز ملــی فضایــی معاونــت علمی وفنــاوری 
ریاست جمهوری گفت: باید تالش کنیم با رشد صنعت هوافضا 
در کشور، نقش این صنعت را در اقتصاد کشور پررنگ تر کنیم.
منوچهر منطقی، رییس مرکز ملی فضایــی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری در خصوص توانایی باالی صنعت 
هوافضای کشور در اقتصاد، بیان کرد: برنامه ریزی شده است که 
تا سال 14۰4 بتوانیم از طریق بخش فضایی در اقتصاد کشور 
نقش داشته باشیم. وی تصریح کرد: یک بخشی از درآمدهای 
فضایی بر کلیت اقتصاد و بخــش دیگری هم خود می تواند به 

عنوان رشد اقتصادی نقش آفرینی کند.

آیا پایان شبکه اجتماعی گوگل 
پالس نزدیک است؟

گوگل برای حضور در بازار شــبکه های اجتماعی تالش های 
 Google زیادی کرده اســت که در این زمینه می تــوان به
Friend، Google Buzz و حتی Orkut اشاره کرد. گوگل 
پالس نیز جاه طلبانه ترین تالش گوگل بــرای حضور در بازار 
شبکه های اجتماعی بود که این روزها هفت سال از این تالش 
می گذرد؛ اما هنوز نتوانسته است جای پای خود را در بین سایر 
رقبا محکم کند.گوگل در خصوص وضعیت شــبکه اجتماعی 
خود تاکنون رازنگهداری کرده است و همیشه سعی داشته تا 
موقعیت این شــبکه اجتماعی را خوب جلوه دهد. در همین 
راستا سه سال پیش گوگل مطرح کرد که +Google چیزی 
حدود ۵4۰ میلیــون کاربر فعال ماهانــه دارد، اما همان گونه 
که می دانید تنها قســمت کمی از این ۵4۰ میلیون نفر واقعا 
کاربر فعال این شبکه اجتماعی هستند.ظاهرا عمر این شبکه 
اجتماعی به دنیا نیست و در همین راستا واحد فرانسه گوگل 
رسما اعالم کرده اســت که صفحه این واحد در گوگل پالس 
بسته خواهد شد و کاربران از طریق فیس بوک و توییتر خبرهای 

واحد گوگل در فرانسه را دنبال کنند.

دستبندی که حشرات را از 
کاربر دور می کند

 به تازگی دســتبندی ســاخته شــده که بــا انتشــار امواج 
الکترومغناطیس حشــرات را از کاربر خــود دور می کند. این 
دستبند Nopixgo Mosquito Bite Protection نام دارد 
و»کرت اســتال« آن را اختراع کرده است.به گفته این مخترع، 
دستبند مذکور امواج ضعیف الکترومغناطیسی را منتشر می کند 
که در حقیقت تخلیه شــارژ بارهای مثبت و منفی اتمســفری 
هستند. این تخلیه شارژ در حالت طبیعی هنگام نزدیک شدن 
تندبادها اتفاق می افتد. این دستبند از یک نوع پالستیک محافظ 
پوست بدن ساخته شده که نسبت به آب مقاوم است و باتری آن 

با یک ساعت شارژ، یک هفته کار می کند.

نرم افزار رسمی گوگل برای مطالعه کتاب در موبایل
نــرم افــزار Google PDF Viewer یکی از بهتریــن برنامه هــای PDF خوان در 
دســتان شماســت؛ این برنامه به طور مســتقیم قابل اســتفاده در گوگل درایو است. 
 همان طور که از نام برنامه مشــخص اســت، تنها قابل اســتفاده در خواندن فایل های

 PDF به شمار می رود. 
:Google PDF Viewer ویژگی های نرم افزار

* امکان مشاهده و خواندن فایل های پی دی اف
* امکان کپی کردن از متن اسناد

* امکان چاپ کردن اسناد مورد نظر به صورت مستقیم
* امکان جست وجوی کلمه و یا بخش خاصی از یک متن

* امکان دسترسی سریع به پاراگراف و یا کلمه مورد نظر
* نسخه اندروید مورد نیاز: 4 به باال

سرعت اینترنت موبایل کشور رتبه 
بر حسب مگابیت بر ثانیه

62/63قطر 1 

۵7/21نروژ 2 

۵۵/17امارات 3 

۵2/84سنگاپور 4 

۵2/3۵ایسلند ۵ 

۵2/3۵استرالیا 6 

۵۰/77هلند 7 

49/7۰کانادا 8 

47/27بلژیک 9 

46/4۰مجارستان 1۰ 

46/4۰مالت 11 

4۵/18لوکزامبورگ 12 

44/۰8سوئیس 13 

43/81نیوزلند 14 

41/42جمهوری چک 1۵ 

41/۰3تایوان 16 

38/9۰لیتوانی 17 

38/۵1آلبانی 18 

36/64کره جنوبی 19 

36/۵8سوئد 2۰ 

36/1۵دانمارک 21 

3۵/16اتریش 22 

34/94فرانسه 23 

34/74فنالند 24 

34/26بلغارستان 2۵ 

23/79ایران ۵8 

    بهترین سرعت اینترنت همراه در جهان
رتبه بندی ســریع ترین اینترنت همراه جهان توسط 
پایگاه سنجش سرعت اینترنت Ookla منتشر شد که بر اساس 
آن »قطر« دارای ســریع ترین اینترنت موبایل در جهان بوده و 

ایران نیز جزو 60 کشور برتر جهان قرار گرفته است.
پایگاه سنجش سرعت اینترنت Ookla تازه ترین آمار مربوط به سرعت 
اینترنت همراه را منتشر کرد. طبق این آمار، قطر پرسرعت ترین اینترنت 
موبایل جهان را دارد و در این زمینه از کشورهای پیشرفته دنیا نیز جلو 
زده است. سرعت اینترنت موبایل در این کشــور کوچک حاشیه خلیج 
فارس سه برابر متوسط سرعت اینترنت در کشورهای پیشرفته ای مانند 
آمریکا، کره جنوبی و کشورهای حوزه اسکاندیناوی است که همیشه در 

زمینه سرعت اینترنت در جایگاه بسیار خوبی قرار داشتند.
ســرعت اینترنت همراه در قطــر 62/63 مگابیت بر ثانیه عنوان شــده 
که 3 برابــر میانگین جهانــی یعنــی ۵3/۵4 مگابیت بر ثانیه اســت. 
اپراتــور مخابراتــی اریــدو )Ooredoo( تاثیــر بســزایی در ایــن 
موفقیت داشــته و بــا خدمــات جدیــد و ســرویس های مخابراتی و 

 4.5G 4 وG ارتباطــی بی نظیر خــود پوشــش دهی کامل اینترنــت
را در این کشــور برقرار کرده اســت. ایــن اپراتور بــزرگ، پروژه های 
 تجاری راه اندازی نســل پنجم اینترنت همراه موســوم به 5G را نیز در 

دست دارد.
اینترنت 5G قرار اســت در کشورهای دیگری چون اســترالیا، آمریکا، 
چین، ژاپن و کره جنوبی نیز راه اندازی شــود. اپراتورها و شــرکت های 
مخابراتی بزرگی همچون نوکیا، اریکســون و هواوی نیز به شدت برای 
راه اندازی نخســتین شــبکه اتصال به اینترنت 5G در جهان در حال 

رقابت هستند.
طبق آمار منتشــر شــده، میانگین ســرعت دانلود اینترنت موبایل در 
جهان 22/81 مگابیت بر ثانیه و میانگین ســرعت آپلود اینترنت همراه 
نیز 9/13 مگابیت بر ثانیه اعالم شــده اســت. همچنین طبق این آمار، 
ایران در رتبــه ۵8 دنیا از نظر ســرعت اینترنت موبایل قــرار دارد. در 
 جدول روبه رو، برترین کشــورهای دنیا از نظر سرعت اینترنت همراه را

 مشاهده می کنید:
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نماینده مردم اردستان در مجلس:
موافق سوال از رییس جمهور 

بودم؛ اما آن را امضا نکردم
نماینــده مردم اردســتان در  اردستان
مجلس شورای اســامی در گفت وگو با فارس در 
خصوص علــت امضــا نکــردن نامه ســوال از 
رییس جمهور اظهار کرد: سوال از رییس جمهور 
 اقــدام الزمی بــود که انتظــار می رفــت انجام

 شود.
وی در همین خصوص ادامه داد: قبل از این سوال، 
در چند ماه گذشته ســوال دیگری نیز با موضوع 
موسسات مالی و اعتباری در نزدیکی اعام وصول 
بود که من نیز پای آن را امضــا کرده بودم و البته 
برخی هم تاش می کردند آن را از عدد بیندازند.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: در همان زمان بود که این 5 سوال نیز 
مطرح شد، نظرم این بود که اجازه بدهند سوال اول 
کامل شود و به نتیجه برسد؛ اما نمایندگان دیگر 
نظر متفاوتی داشــتند، از آنجایی که معتقد بودم 
باید ابتدا سوال اول به نتیجه برسد، این نامه دوم 

را امضا نکردم.
وی یادآوری کرد: سوال اول را از عدد انداختند و 
اجازه طرح آن سوال داده نشد و بعد از آن هم کسی 
نامه 5 سوال را نیاورد که من امضا کنم اما موافق 
سوال از رییس جمهور هستم و اگر موقعیتی فراهم 

بود آن را امضا می کردم.

رییس شورای شهر اردستان:
شوراها می توانند حلقه واسط 

مردم و مسئوالن باشند
رییس شورای اســامی شهر  اردستان
اردستان گفت: شوراها می توانند حلقه واسط بین 
مردم و مســئوالن باشــند و مطالبات مردمی را 

پیگیری کنند.
وی افزود: شوراها توســط مردم انتخاب  شده اند 
و قرار اســت برای مــردم کار کنند، پــس باید 
رویکردشان فراجناحی و فقط در راستای مطالبات 
مردمی باشد.رییس شورای اسامی شهر اردستان 
گفت: شورای جدید شهر اردســتان از 24 مرداد 
سال 96 شروع به کار کرد که وظیفه اولیه و اصلی 
آن انتخاب شهردار بود و به درستی این کار صورت 
گرفت.وی خاطرنشان کرد: وقتی به صورت رسمی 
شورا کار خود را آغاز کرد، برای انتخاب شهردار با 
30 نفر مصاحبه صورت گرفت که شهردار اسبق هم 
یکی از گزینه ها بود؛ در ابتدا سرپرست قرار داده شد 
تا گزینه ها در صورت مساوات بررسی شوند.جالی 
اذعان داشت: چند نفر به شهرداری معرفی شدند و 
به سواالت اعضای شورا پاسخ دادند که در نهایت به 
نتیجه رسیدند، محسن حیدری به  عنوان شهردار 
معرفی شود که به نظر می رسد یک پروسه علمی و  

متکی بر تجربه را پشت سر گذاشتیم.
وی درباره نحوه تعیین هیئت رییسه شورا تصریح 
کرد: برای انتخاب هیئت رییســه اعضای شورای 
شهر می خواستند فردی انتخاب شود که اعتدال 
را بین افراد برقرار کننــد و در نهایت من انتخاب 
شدم؛ هرچند ســخت بود و بخواهیم بدون تضاد 
باشیم این مسئولیت با 5 رای انتخاب شدم، هرچند 
 در بعضی خبرهــا نتایج را به شــکل دیگر عنوان

 کرده بودند.

درروزهای هشتم و نهم شهریورماه 
برگزارخواهد شد؛ 

باغبادران میزبان اولین 
جشنواره گردو و بادام 

اولین جشــنواره گردو و بادام  کاشان
ایران طی روزهای هشــتم و نهم شــهریورماه در 
شهرســتان لنجان، بخــش باغبهادران، شــهر 

باغبادران برگزارخواهد شد.
درراستای حمایت ازفرهنگ گردشگری روستایی، 
آشنایی و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و 
باغی شهرستان لنجان، نخستین جشنواره گردو و 
بادام ایران در بخش باغبهادران برگزارخواهد شد. 
در این همایش که با حمایت فرمانداری لنجان و 
شــهرداری باغبادران برگزارمی شود، محصوالت 
روســتایی از قبیل گردو، بادام، عســل، پولک و 
نبات و غذاهای محلی به صورت مســتقیم عرضه 

خواهد شد. 
همچنین اجــرای برنامه های شــاد و تفریحی 
ازدیگرمحورهای این همایش بــوده که درمحل 
پارک ساحلی شهر باغبادران برقرار است. گفتنی 
است؛ مرکز مشاوره کارآفرینی »لیان« اجرای این 
مراسم را برعهده دارد. این مرکز پیش از این تجربه 
اجرای طرح های توانمند سازی بانوان، طرح های 
تخصصی توسعه روستایی با محوریت کارآفرینی 
و اشتغال و پروژه های مشــاوره سرمایه گذاری را 

داشته است.

با مسئوالن

طرح ساخت نخستین سرای جوانان در کاشان آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهردار نطنز خبر داد:
تدوین »طرح جامع اقدام 
مشترک« محله قصبه نطنز

شــهردار نطنــز گفــت:  نطنز
پیش نویس طرح جامع اقدام مشــترک محله 
قصبه نطنز تدوین شده است.علی پیراینده در 
جلسه شورای اداری شهرستان نطنز، اظهار کرد: 
پیش نویس طرح جامع اقدام مشــترک محله 
قصبه نطنز تدوین شــده اســت. در این طرح 
نهادهای اجرایی و مرتبط با احیا و بهسازی این 
محله قدیمــی در نطنز، طرحــی را به صورت 
مشــترک آماده کرده اند که بــه زودی اجرایی 
خواهد شد.شــهردار نطنز گفــت: اخیرا دولت 
طرحی را تحت عنوان طرح جامع اقدام مشترک 
در نظر گرفته است تا هر نهاد اجرایی و خدماتی 
به صورت انفرادی و تک رو کاری را انجام ندهد و 
چندین نهاد مرتبط باهم برای رفع یک مشکل 
اقدام کنند.وی تصریــح کرد: این طرح در نطنز 
اجرایی شده و در محله قصبه نطنز به عنوان اولین 
و یکی از قدیمی ترین محات نطنز قرار اســت 
طرح جامع اقدام مشــترک برای بهســازی و 
بازسازی این محله اجرا شود.پیراینده خاطرنشان 
کرد: یکی از مشکاتی که پیش روی این طرح و 
طرح های دیگر اســت، عدم مرزبنــدی بافت 
فرسوده در نطنز است که خیلی مشخص نیست 

کدام منطقه در بافت فرسوده است.

رییس کمیته امداد نایین خبر داد:
افتتاح ۵ واحد مسکن 

مددجویان کمیته امداد
رییس کمیته امداد نایین در   نایین
آیین بهره برداری از پنج پروژه مســکونی گفت: 
تامین مسکن و ســرپناه برای مددجویان کمیته 
امداد یکی از اولویت های این نهاد است.علیرضا 
قنبری در آیین بهره برداری از این پنج پروژه اظهار 
داشت: تامین مسکن و سرپناه برای مددجویان 
کمیته امداد یکی از اولویت های این نهاد است.وی 
افزود: در همین راستا در اولین روز از هفته دولت 
پنج واحد مسکونی مددجویی در شهرستان نایین 
به بهره برداری رســیده اســت که دو  واحدهای 
مددجویی در روستاهای »دولت آباد و موسی آباد« 
به بهره برداری رســید.قنبری خاطرنشان کرد: 
همچنین دو واحد منزل مسکونی مددجویی دیگر 
در مسکن مهر شهر نایین و یک واحد مسکونی در 
شهر بافران نایین  نیز به مناســبت هفته دولت 
افتتاح شد.رییس کمیته  امداد نایین گفت: بیش 
از 107 میلیون تومان کمک باعوض از اعتبارات 
دولتی وامدادی برای ساخت این 5 واحد مسکونی 

پرداخت شده است.

 آغاز برداشت زیتون
 از باغ های خوروبیابانک

برداشت زیتون از 25هکتار  خور و بیابانک
باغ های شهرستان خور و بیابانک آغاز شد. سید 
حکمت موسوی عملکرد این محصول مقاوم به کم 
آبی را در هر هکتار ســه تن دانست و پیش بینی 
کرد که باغداران خوروبیابانکی امســال 75 تن 
زیتون با ارقام روغنی وزرد کنسروی از این وسعت 
باغ ها برداشت کنند.وی افزود: امسال 80 درصد 
زیتون های تولیدی برای روغن گیری و 20درصد 
برای کنســرو مصرف مــی شــوند.مدیر جهاد 
کشاورزی خوروبیابانک گفت: برداشت محصول 
زیتون کنسروی در خوروبیابانک از ابتدای شهریور 
و نمونه روغنی آن مهر آغاز می شــود.وی افزود: 
روغن زیتون به دلیل داشــتن مقادیــر کافی و 
مناسب از اســیدهای چرب غیر اشباع، بهترین 
منبع تامین انرژی برای بیمــاران قلبی و عروقی 

است.

اولین گردهمایی گروه های 
تعزیه خوانی در نایین

همزمان با دهه امامت و والیت،  نایین
اولین گردهمایی گروه هــای تعزیه خوانی در 
حســینیه چهل دختــران نایین برگزار شــد. 
حســینعلی مومن زاده، رییس انجمن تعزیه و 
شبیه خوانی استان اصفهان  در این گردهمایی 
گفت: برای شناخت آسیب ها باید به گذشته خود 
برگردیم و حدود سی سال گذشته تعزیه را مرور 
کنیم، آنگاه خواهیم دید کــه آن چیزی که در 
گذشته داشته ایم خیلی با ارزش تر از آن چیزی 
است که امروز به عنوان تعزیه ارائه می شود و به 
نظر من تمام این مشکات بر اثر آسان پنداری در 
این مورد اســت.وی افزود: ما از برخی هنرها و 
امکانات برای با شــکوه تر جلــوه دادن تعزیه 
استفاده کرده ایم؛ اما تنها به ظاهر توجه داشته و 
کم کم از اصل ماجرا دور افتاده ایم.مومن زاده  با 
اشاره به اینکه پیشکسوتان تعزیه همچون محمد 
تقی سعیدی، موســیقی در تعزیه را از هنرهای 
مهم و با ارزش به شمار می آوردند ، اظهار داشت: 
تعزیه خوانی هنری بسیار مهم بوده و نباید این 

هنر را دست کم ارزیابی کرد.

فرماندار آران و بیدگل گفت:  آران و بیدگل
هفته دولت با افتتاح و شــروع بــه کار 60 طرح 
عمرانی در سطح شهرســتان همراه خواهد بود.

ابوالفضل معینی نــژاد در جمــع خبرنگاران در 
خصوص افتتاح و بهره برداری از طرح های دولتی 
در این هفته اظهار کــرد: در این هفته با اعتباری 
بالغ بر 420 میلیارد ریال آماده بهره برداری از 60 
طرح عمرانی در ســطح شهرســتان هستیم.وی 
افزود: برای این هفته چند طرح آموزشی و ورزشی 
در روستاهای شهرســتان در نظر گرفته ایم که از 
جمله آن آموزشــگاه خیرساز بهاران و حبیبی در 
سفیدشهر و سالن ورزشی شهدای یزدل است که 
با مساعدت و همکاری آموزش و پرورش شهرستان 
با اعتبار40  میلیارد ریالی به بهره برداری می رسد.

فرماندار آران و بیدگل گفت: اداره فرهنگ و ارشاد 
شهرستان یک کتابخانه عمومی در شهر ابوزیدآباد 
با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال افتتاح می کند.
وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان شاهد افتتاح 
4 پروژه، در بخش کشــاورزی چندیــن طرح با 

اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریــال در حوزه راه و 
شهر سازی و هفت پروژه با اعتباری بالغ بر 170 
میلیارد ریال از جمله طرح های آماده برای افتتاح 
در هفته دولت اســت.معینی نژاد گفت: ســالن 
اجتماعات فرمانداری با اعتبار حدود 20 میلیارد 
ریال از دیگر طرح های آماده افتتاح در هفته دولت 
است که تاش داریم با اجرای این طرح ها خدمتی 

دو چندان به مردم آران و بیدگل ارائه کنیم.

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:
بهره برداری از ۶۰ طرح عمرانی در آران و بیدگل

دامپزشــکی  مدیرشــبکه  تیران و کرون
شهرســتان تیران و کرون گفت: بیش از 90 درصد 
کشــتارهای دام شهرســتان تیران و کرون در عید 
قربان امسال ساماندهی شد.فضل ا... صالحی اظهار 
کرد: امسال با اطاع رسانی گســترده، بیش از 90 
درصد کشتارهای دام در این شهرستان ساماندهی 
و با نظارت بهداشتی انجام شــد.وی افزود: در عید 
قربان امسال 52 گوسفند در محل های مورد پیش 
بینی تحت نظارت شبکه دامپزشکی قربانی شدند 
که 27 کیلوگرم گوشت غیرسالم این کشتارها حذف 
و اصاح شد که این میزان کشتار در مقایسه با سال 
گذشــته بیش از 100 درصد رشد داشــته است.
مدیرشبکه دامپزشــکی شهرستان تیران و کرون با 
بیان اینکه ســاماندهی کشــتارهای مناسبتی در 
افزایش ســامت غذایی جامعه موثر است، تصریح 
کرد: دامپزشکی با پیش بینی اکیپ های نظارت بر 
کشتار دام در مناســبت های مختلف سال از جمله 
عیدقربان و ایام محرم سعی بر افزایش سامت غذایی 
دارد.وی ادامه داد: نشست مشترک نیز با هیئت های 

مذهبی شهرستان در آستانه فرارسیدن ماه محرم 
برگزار و پیش بینی های الزم برای نظارت بر کشتار 
دام برای این مناسبت تحت نظر شبکه دامپزشکی 
انجام خواهد شد.صالحی گفت: کشتار دام در خیابان 
ها و معابر عمومی خاف قانون بهداشت عمومی است 
به همین علــت از انجام آن جلوگیری می شــود و 
کشتار در کشتارگاه ها به دلیل وجود پیش سرد از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیرشبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون:
بیش از ۹۰ درصد کشتارهای تیران ساماندهی شد

دبیر برگزاری مسابقات رباتیک دانش آموزی در خمینی شهر گفت: مسابقات استانی رباتیک  خمینی شهر
دانش آموزی برای دومین سال پیاپی به میزبانی خمینی شهر و با حضور تیم های اصفهان، درچه، ویاشهر، نجف 
آباد، شاهین شهر و اصغرآباد در دو لیگ زیر 11 ســال و باالی 11 سال، برگزار شد.  محمد مهدی نظری با اشاره به 
اهمیت آموزش ساخت ربات به دانش آموزان، اظهار کرد: حداکثر سن برای شرکت در این مسابقات 17 سال بوده و 
در این مسابقات 50 تیم تک نفره از شهرهای مختلف استان حضور داشتند. وی افزود: عاقه مندان به شرکت در این 

دوره مسابقات می توانند از طریق سایت www.barmancup.ir تا 8 شهریور ماه ثبت نام کنند.

برگزاری مسابقات استانی 
رباتیک دانش آموزی در 

خمینی شهر

خبر

شنیده ها

کارخانه فاســتونی اردســتان به عنــوان یکی از 
قدیمی ترین و فعال ترین کارخانجات ریســندگی 
و بافنگی در استان اصفهان چند سالی است که در 

تعطیلی به سر می برد. 
این کارخانه که ســال ها بار بخش بزرگی از اشتغال 
در اردســتان را بر عهده داشــت به دلیل برخی از 
مشکات اقتصادی و حمایتی چند سالی است که در 
اردستان خاک می خورد؛ البته این کارخانه هم متاثر 
از وضعیت نامناســب صنعت نساجی در کل کشور 
اســت؛ کارخانه هایی که یک به یک تعطیل شدند 
و حاصلی به جز بیکاری و کند شــدن چرخه تولید 
 و البته نابودی تدریجی صنعت نســاجی ثمره ای

 نداشتند.
 این اوضاع بحرانی در حالی هرروز بدتر می شود که 
نســاجی به عنوان یکی از هفت صنعت استراتژیک 
کشور محســوب می شــود که در اولویت سرمایه 
گذاری قــرار دارد و حتی گفته می شــود می توان 
از نســاجی به عنوان یکی از آیتم های اقتصاد بدون 

نفت نام برد. 
با وجود اهمیت این صنعت امــا هنوز اقدامات قابل 
توجه و علمی در شتاب گرفتن چرخ توسعه ای این 
صنعت در ایران مشاهده نشده است.  اخیرا فرماندار 
شهرستان اردستان خبر خوشی داده و  اعام کرده 
که با راه اندازی مجدد کارخانه فاســتونی اردستان 
 به زودی مطالبــات معوقه کارگــران نیز پرداخت 

می شود.
»محمدرضا یوسفی« با اشاره به لزوم احقاق حقوق 
کارگران ایــن واحد گفت: حل مشــکات مربوط 
به کارخانه فاســتونی اردســتان وکارگران آن به 
درخواســت مردم در برنامه کاری فرمانداری قرار 

گرفت و امروز تمام موانع 
پیــش روی این مجموعه 
حــل شــده و بــه زودی 
شاهد پرداخت مطالبات 
کارگران ایــن کارخانه و 
همچنین راه اندازی مجدد 

آن خواهیم بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه 

یکی از پرژه های معطل مانده در ســطح شهرستان 
که تقریبا به یــک نماد ناامیدی و یــأس در بخش 
کارآفرینــی و تولیــد تبدیــل شــده، مجموعــه 

ســوله های چینی گستر 
است، خاطرنشــان کرد: 
پیگیری های خوبی برای 
تعیین تکلیف این مجموعه 
انجام شده و مراحل نهایی 
تملک این سوله ها توسط 
کارآفرین و سرمایه گذار 
جدیدی که شناسایی شده  

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه معضل اشــتغال از مطالبات مردم 
شهرستان اردستان است که خوشبختانه آمار نرخ 

بیکاری شهرستان در مقایسه با نرخ استان و متوسط 
کشــوری از شــرایط بهتری برخوردار است، افزود: 
با توجه به پتانســیل ها و مزیت هایی که در ســطح 
شهرســتان داریم وجود یک نفر بیکار هم پذیرفته 

نیست. 
 به نظر می رسد در صورت تحقق وعده های مدیران 
در زمینه راه اندازی دوباره کارخانه فاستونی اردستان 
می توان به احیای دوباره آینده این صنعت امیدوار 
بود؛ هر چند برای بازســازی این صنعت ورشکسته 
نیاز به توجه جدی مســئوالن اجرایی اســتانی و 

کشوری دارد.

»فاستونی اردستان« دوباره فعال می شود

شــهردار زرین شــهر گفت: امروزه جاذبه  های  زرین شهر
طبیعی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه گردشگری به شمار 
می آید؛ اما نباید فراموش کرد که گردشگری ماجراجویانه، مکمل 
گردشگری اکوتوریســم بوده و می تواند نقش مهمی را در جذب 
گردشگران و حتی جهانگردان داخلی و خارجی داشته باشد.میثم 
محمدی اضافه کرد: زرین شهر شــهری پر جاذبه، سرشار از آثار 

تاریخی و فرهنگی اســت که به عنوان کریدور چند استان کشور 
مطرح بوده و همیشه نقش ارتباطی چندین استان را برعهده داشته 
و به همین خاطر همواره به عنوان مقصد سفر مسافران مورد توجه 
قرار گرفته است.وی عنوان کرد: شــهروندان، خصوصا مسافران 
به دنبال مناطقی زیبا با مناظری جذاب هستند که در شهر کمتر 
دیده می شود و دارای تحرک و هیجان است از این جهت با توجه به 

وجود طبیعت بکر در شمال شرق زرین شهر و عبور کنارگذر غرب 
استان از این منطقه احداث پارک کوهستان را در دستور کار خود 
قرار دادیم.شهردار زرین شــهر خاطرنشان کرد: در طراحی پارک 
کوهستان سردار شهید حسین قجه ای زرین شهر فضاهای رفاهی، 
خدماتی، تفریحی، ورزشی، گردشگری و... دیده شده است و زمینه 

برای حضور سرمایه گذار بخش خصوصی به خوبی مهیاست.

شهردار زرین شهر مطرح کرد:
گردشگری ماجراجویانه؛ مکمل گردشگری اکوتوریسم در زرین شهر

خبر خوش برای یک صنعت  از رونق افتاده؛

نساجی به عنوان یکی از هفت 
صنعت استراتژیک کشور 

محسوب می شود که در اولویت 
سرمایه گذاری قرار دارد

طرح ساخت نخستین سرای جوانان در کاشان آغاز شد
طرح ساخت نخستین سرای جوانان در کاشان طی آیینی با حضور جمعی از مسئوالن این  کاشان
شهرستان آغاز شد. مسعود خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ویژه کاشان در این آیین با اشاره به 
تحقق 6 میلیارد ریال از اعتبار این طرح تا کنون، ابراز امیدواری کرد که در نیمه نخست سال 1398 به بهره برداری 
برسد.رییس اداره ورزش و جوانان کاشان نیز در ادامه گفت: سرای جوانان جنب مجموعه ورزشی کوثر در فاز 2 
ناجی آباد در زمینی با زیربنای 600 مترمربع در ســه طبقه به مســاحت 500 مترمربع ساخته خواهد شد.
محمدجواد سامیان زاده افزود: برای اجرای این طرح 10 میلیارد ریال اختصاص یافت و تا کنون 6 میلیارد ریال 
آن از محل اعتبارهای ماده 109 قانون برنامه ششم توســعه تامین شده است.وی اضافه کرد: سرای جوانان با 
همکاری سمن های )ســازمان های مردم نهاد( فعال در حوزه جوانان شهرســتان کاشان ساخته می شود و 

سالن های اجتماعات، آمفی تئاتر و کتابخانه نیز در آن پیش بینی شده است.

نخستین نمایشگاه مشاغل خانگی و هنرهای دستی در شهرضا برپا شد
نخستین نمایشگاه مشاغل خانگی و هنرهای دستی در قالب 40غرفه در زمینه صنایع دستی،  شهرضا
صنایع تبدیلی، مواد غذایی، پوشاک، فرش و گل و گیاه در شهرضا دایر شد.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرضا اظهار داشت: این نمایشگاه، فرصتی برای ارائه مستقیم محصوالت صاحبان مشاغل خانگی به بازار را فراهم 
کرد. مصطفی اباذری افزود: برپایی این نمایشگاه به شناسایی ظرفیت های کسب و کارهای خانگی در بین بانوان 
و تشویق آنها برای حضور فعال در فعالیت های اقتصادی کمک می کند. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرضا تصریح کرد: وجود یک بازارچه دائمی برای فروش محصوالت مشاغل خانگی در شهرضا، ضروری است.
اباذری افزود: اعتبارات مشاغل خانگی شهرضا یک میلیارد و 400میلیون تومان بود که تاکنون موفق به جذب 
44درصد آن شده ایم. وی درصد بیکاری در این شهرستان را 10 و 2 دهم درصد عنوان کرد و گفت: حمایت از 

مشاغل خانگی می تواند در حل مشکل بیکاری موثر باشد.

سمانه زاغی نژاد
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شهرکرد؛ میزبان مسابقات تنیس مناطق کشور

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

برگزاری نشست تخصصی 
تدوین مدیریت تاالب گندمان

نشســت تخصصی تدوین مدیریت زیست بوم 
تاالب گندمان در چهارمحال و بختیاری برگزار 
شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
ظرفیت های الزم قانونی و سازمانی برای استقرار 
رویکرد مدیریت زیســت بومی در تاالب ها به 

وجود آمده است.
شهرام احمدی افزود:دومین نشست تخصصی 
تدوین مدیریت زیســت بوم تاالب گندمان با 
حضور بیش از 50 نفر شرکت کننده و با مشارکت 
دفتر حفاظت از تاالب های کشــور، مسئوالن 
محلی و استانی، سازمان های مردم نهاد، جوامع 
محلی و ذی نفعان تاالب برگزار شد.وی تدوین 
برنامه مدیریت زیست بوم ها را راهکاری جدید 
در جهان برای بهره  برداری خردمندانه و پایدار 
در کنــار حفاظت از اکوسیســتم های طبیعی 
برشمرد و گفت: روند تدوین در این طرح از پایین 
به باالست، بدین معنا که پس از تهیه و تدوین 
برنامه توســط ذی نفعان، این برنامه با قوانین 
و اسناد باالدســتی تطابق داده می شود و برای 
اجرا ابالغ خواهد شــد.تاالب گندمان با هزار و 
70 هکتار مساحت و با 2 هزار و 219 متر ارتفاع 
از سطح دریا بلندترین تاالب کشور، یکی از 10 
تاالب برتر پرنده نگری ایران و مهم ترین زیستگاه 
جانوری کشور برای اسکان دائم پرندگان بومی 
و تخم گذاری پرندگان مهاجر است.این تاالب 
که به عنوان زیستگاهی با ارزش در میان 105 
زیستگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی شده 
اســت، بیش از 15 گونه پرنده بومی و بیش از 
30 گونه پرنده مهاجر نواحی سردسیر شمالی 
با جمعیت های زیاد، انواع مارها و قورباغه ها و 
الک پشت ها و پستانداران و ماهی ها را در خود 

جای داده است.

شهرکرد؛ میزبان مسابقات تنیس 
مناطق کشور

شــهرکرد، میزبان مســابقات تنیس مناطق 
پنجگانه بانوان کشور اســت.مدیر کل ورزش و 
جوانان استان گفت: 20 تنیس باز از استان های 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و مرکزی 
در این مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.

کریمی افزود: مرحله ششــم مسابقات تنیس 
مناطق پنجگانه بانوان کشور به تازگی  آغاز شده 

و به مدت 4 روز ادامه دارد.

معاون امور استان های رسانه ملی:
صدا و سیما باید زبان مردم و 

کنار آنها باشد
معاون امور استان های رسانه ملی در آیین افتتاحیه 
بیســت و یکمین جشــنواره تولیدات رادیویی و 
تلویزیونی مراکز اســتان ها، ضمــن تبریک هفته 
دولت، اظهار کرد: صدا و ســیما باید زبان مردم و 
کنار آنان باشد و از مســئوالن پرسشگری کند و از 
سویی وظیفه دارد که خدمات مسئوالن را به خوبی 

منعکس کند.
 وی ادامــه داد: شــهیدان رجایــی و باهنر نماد 
کارگزاران نظام و در انقالبی گری و شــجاعت الگو 
بودند. دارابی ادامــه داد: مردم ایــران در این 40 
ســال با اراده محکم بر نامالیمات پیروز شدند و به 
رقم تحریم ها و توطئه ها، موفقیت ها حاصل شــد. 
وی با بیان اینکه بی شک مشــکالت و مطالباتی از 
گذشته بوده اســت و این مطالبات مردم، به حق 
است و صدایی اســت که باید شنیده شود، تصریح 
کرد: مســئوالن و کارگزاران در طول این 40 سال 
در خدمت مردم بودند و برای ســازندگی و آبادانی 
تالش کردند. دارابی تاکید کرد: در این میان برخی 
صداهایی که ارتباطی با مطالبات مردم ندارند، نیز 
شنیده می شود که فریادهای دشمنان کشور است. 

رییس صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:
افزایش درخواست 

سرمایه گذاری در استان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری از افزایش درخواست سرمایه گذاری در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد.نعیم امامی اظهار 
داشت: میزان درخواست سرمایه گذاری از ابتدای 
امسال تاکنون نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
اســت.وی عنوان کرد: از ابتدای امســال تاکنون 
139 جواز تاسیس در این استان صادر شده است. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری بیــان کرد: مبلغ ســرمایه گذاری این 
تعداد جواز تاسیس یک هزار و ۶00 میلیارد تومان 

بوده است.

صنعت توریســم و گردشــگری در چهــار محال و 
بختیاری از جمله پتانســیل هایی است که به رغم 
داشــتن ظرفیت های باال اما به دلیل غفلت مدیران 
دولتی همچنان فاقد زیر ساخت های درست برای 
جذب گردشــگر است. اگر چه اســتان چهار محال 
و بختیاری همه ســاله و در فصل تابستان پذیرای 
گردشگران و مسافران بسیاری از اقصی نقاط ایران 
اســت؛ اما همچنــان بخش گردشــگری با چالش 
های اساســی مواجه اســت و همین عاملی است تا 
گردشگری در استان تنها معطوف به برخی ا زگشت 
و گذارهای کوتاه مدت باشــد و عمال ظرفیت های 
گردشــگری این استان خالی از مســافران خارجی 
باشــد، این در حالی اســت که منطقه بکر و جاذبه 
گردشگری در این استان طرفداران زیادی در میان 
توریســت های خارجی دارد؛ اما همچنان فکری به 
حال ایجاد زیر ساخت های اولیه گردشگری در این 
استان نمی شود. در همین زمینه معاون امور مجلس، 
حقوقی و اســتان های ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور در بازدید از استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری 
از فرصت های ســرمایه گذاری مطلوبــی برخوردار 
است. حسین تاجیک، سوم شــهریورماه در بازدید 
از جاذبه های گردشــگری شهرستان های کوهرنگ 
و فارسان تاکید کرد: وضعیت جذب توریست داخلی 

و خارجــی در چهارمحال 
و بختیــاری مطلوب بوده 
اســت. وی افــزود: انجام 
اقــدام کارشناســی بــه 
منظور معرفی جاذبه های 

گردشــگری چهارمحال و 
بختیاری و تالش برای جذب ســرمایه گذاران این 

حوزه ضرورت دارد. نماینده 
مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: توسعه گردشگری از 
مهم ترین و بهترین برنامه ها 
و سیاست های دولت تدبیر و امید محسوب می شود. 

علی کاظمی باباحیدری اظهار کرد: شهرستان های 
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار ظرفیت های مطلوبی 
برای ســرمایه گذاری به ویژه در حوزه گردشگری 
دارد و به همین منظور بایستی زیرساخت های الزم 
برای توسعه ســرمایه گذاری در بخش های مختلف 
فراهم شــود. کاظمی باباحیدری عنوان کرد: جمع 
بندی نهایی این ســفر با حضور مسئوالن مرتبط در 
تهران بررسی و اعالم خواهد شــد. مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال 
و بختیاری نیز در این زمینه اظهار کرد: این اســتان 
دارای جاذبه های گردشگری منحصر به فرد و بکری 
است. بهمن عسگری سوادجانی بیان کرد: چهارمحال 
و بختیاری بسته های کارشناسی و علمی به منظور 
جذب ســرمایه گذاران در بخش های مختلف و به 
ویژه حوزه گردشــگری دارد. وی اضافــه کرد: اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری از آمادگی کامل و الزم برای 
جذب ســرمایه گذاران حوزه هــای مختلف به ویژه 
بخش گردشــگری با هدف جذب توریســت های 
داخلی و خارجی برخوردار اســت. وی عنوان کرد: 
با تحقــق اهداف پیــش بینی شــده در برنامه های 
توســعه ای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیــاری به خصوص 
در حوزه گردشــگری نرخ بیکاری اســتان کاهش، 
 وضعیت اشــتغال بهبود و رونــق اقتصادی حاصل

 می شود. 

ظرفیت های مفغول در گردشگری چهار محال و بختیاری را دریابید

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طی 5 سال گذشته، دو 
هزار و 32۶ طرح مختلف در این استان افتتاح شد.اقبال عباسی به 
مناسبت هفته دولت و با بیان بهره برداری از دو هزار و 9 طرح طی 
5 سال اخیر در استان چهارمحال و بختیاری افزود: برای احداث 
و تکمیل این تعداد طرح، 35 هزار میلیارد ریــال اعتبار دولتی 
هزینه شــد.وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، 317 طرح با 
سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
در هفته دولت امسال نیز 243 طرح با اعتبار بالغ بر 2 هزار و 90 
میلیارد ریال افتتاح می شود که زمینه اشتغال 3۸7 نفر را فراهم 
می کند.عباسی افزود: همزمان با هفته دولت همچنین عملیات 
اجرایی 57 طرح با اعتبار 294 میلیارد ریال در استان آغاز خواهد 
شد که 4 مورد آن ملی و 53 مورد اســتانی است.وی با اشاره به 
خدمات نظام اسالمی در طول 40 ســال از عمر بابرکت انقالب 

اســالمی گفت: بیش از ۸0 درصد از زیرساخت های چهارمحال 
و بختیاری در این مدت ایجاد شــده است.عباسی با بیان اینکه 
چهارمحال و بختیاری زمانی 10 درصد منابع آبی کشور را تامین 
می کرد؛ اما بیش از یک دهه است که با خشکسالی دست و پنجه 
نرم می کند، افــزود: در حال حاضر 21 درصد بــادام، 10 درصد 
شیرخشک، 13 درصد ماهیان سردآبی و 5 درصد قارچ خوراکی 

کشور در این استان تولید می شود.

طی ۵ سال گذشته  صورت گرفت؛
افتتاح دو هزار و ۳۲۶ طرح در چهارمحال و بختیاری

  فرصت هایی که می سوزد ؛

چهارمحال و بختیاری بسته های 
کارشناسی و علمی به منظور جذب 

سرمایه گذاران در بخش های مختلف 
و به ویژه حوزه گردشگری دارد

مزایده اموال منقول
6/42 اجرای احکام حقوقی شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961302 ج/5 له آقای سید جمال تبریزی و علیه آقای جالل الدین 
فدایی مبنی بر مطالبه مبلغ 5/339/283/720 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/07/01 ســاعت 8/30 صبــح در محل اجرای احکام 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش اموال توقیفی که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی اصفهان خیابان فردوسی - خیابان منوچهری- روبروی اداره کشاورزی- کوچه 
قیام- بن بست دوم- سمت چپ آخرین منزل ســمت چپ - پالک 63 آقای سید یاسر 
میر صفایی مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم مال مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینه هــای اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. لیســت اموال مورد مزایده: ارزیابی کارشناسی با توجه به وضعیت موجود 
و جمیع عوامل و جهات موثر بر قیمت ها به شــرح ذیل اعالم می گردد: 1- دو سرویس 
مبلمان استیل و راحتی مستعمل شامل: دو عدد مبل راحتی سه نفره که یکی از پایه های 
آن شکسته است+ دو عدد مبل راحتی یک نفره + دو عدد مبل استیل یک نفره + دو عدد 
صندلی نهار خوری+ ده عدد کوسن مبل+ دو عدد تشک مبل+ دو عدد مبل یک نفره + یک 
عدد میز وسط مبل استیل + یک عدد میز وسط مبلمان + یازده عدد میز عسلی که شش 
عدد آن خش دار می باشد + یک عدد شیشه میز ناهارخوری+ یک عدد شیشه میز گرد + 
یک عدد صفحه میز استیل + یک عدد میز صندلی تلفن + دو عدد مبل استیل سه نفره یکی 
از آنها شکسته است + دو عدد تاج جلو و عقب تختخواب جمعا به مبلغ 50/000/000 ریال. 
2- یک عدد ساعت ایستاده عمودی شکسته شده به مبلغ 500/000 ریال 3- یک دستگاه 
ماشین لباسشویی سفید سامسونگ مستعمل به مبلغ 13/000/000 ریال 4- یک دستگاه 
یخچال فریزر ال جی سفید دو درب مستعمل به مبلغ 12/000/000 ریال 5- یک دستگاه 
ماشین ظرف شویی سفید ال جی مستعمل به مبلغ 1/200/000/000 ریال 6- سه تخته 
فرش 12 متری ماشــین بافت زمینه کرم ریز بافت مستعمل به مبلغ 25/000/000 ریال 
7- یک عدد میز کامپیوتر + دو عدد کیس کامپیوتر ویرا + یک عدد پرینتر ال جی مشکی 
مستعمل جمعًا به مبلغ 2/000/000 ریال 8- یک دستگاه توستر برقی ال جی مستعمل 
به مبلغ 5/000/000 ریال 9- دو عدد باند ســینما خانواده + یک عدد ویترین کنار سینما 
خانواده + یک عدد ویترین کنار تلویزیون+ یک عدد میز تلویزیون+ یک عدد کمد لباس 
+ یک عدد جالباسی 4 کشو + چهار عدد باند ایستاده مستعمل جمعا به مبلغ 8/000/000 
ریال. جمع کل اقالم مذکور به مبلغ 127/500/000 ریال )یکصد و بیست و هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال( می باشــد. م الف: 217646 اجرای احکام حقوقی شــعبه پنجم 

اصفهان )521 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

6/43 خانم خدیجه دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شماره 9389 به شرح دادخواست به 
کالسه 515/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهربانو یزدانی حسن آبادی به شناسنامه 2 در تاریخ 93/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- آقای حسین 
دادخواه تهرانی، ش.ش 3653 همسر متوفی 2- خدیجه دادخواه تهرانی، ش.ش 9389 
دختر متوفی و متوفی به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 232925 احمدی قاضی شعبه شورای حل اختالف 

تیران )134 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

6/44 کالسه 985/96 شماره دادنامه: 382 تاریخ دادنامه: 97/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: آقای احمد سلطانی فرزند محمد به 
نشانی تیران بلوار امام جنب اداره آموزش وپرورش کوی دانش پالک 18 با وکالت حسین 
دادخواه تهرانی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال مجتمع پارسیان طبقه 5 واحد 5 کد 
پ 817390000،  خوانده: آقای ستار فرجی فرزند یداله به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست احمد سلطانی 

فرزند محمد با وکالت حسین دادخواه تهرانی  به طرفیت ستار فرجی فرزند یداله به خواسته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 901/23750174-
94/6/14 و 901/23750173-94/5/14 عهده بانک پست بانک شعبه چادگان به انضمام 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ها، از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 97/3/23 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک ها حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور 
در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک ها نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 97/3/30 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 
519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک ها تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
545/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:232946 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون )383 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/45  خواهان خانم اعظم فخاری دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک 
دستگاه وانت دو کابین مزدا مدل 1389 به شماره انتظامی 546 م 34 ایران 53  به طرفیت 
خواندگان 1- خانم زهره اسدی 2- محســن غفوریان به شورای حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 266/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسی به تاریخ 97/7/14 روز شنبه ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:232965 شعبه 

دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/46 آقای محسن باقری میرآبادی دارای شناسنامه شــماره 37 به شرح دادخواست به 
کالسه 365/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصرقلی باقری میرآبادی به شناسنامه 10 در تاریخ 97/5/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 حسن باقری میرآبادی، 
ش.ش 18، ت.ت 1348/1/1 فرزند پسر 2- حسین باقری میرآبادی، ش.ش 16، ت.ت 
1350/1/12 فرزند پسر 3- محسن باقری میرآبادی، ش.ش 37، ت.ت 1352/4/2 فرزند 
پســر 4- ایرج باقری میرآبادی، ش.ش 1527، ت.ت 1356/7/8 فرزند پسر 5- محمد 
باقری میرآبــادی، ش.ش 1710، ت.ت 1361/11/21 فرزند پســر 6- مهدی باقری 
میرآبادی، ش.ش 268، ت.ت 1367/1/17 فرزند پســر 7- شــهربانو باقری میرآبادی، 
ش.ش 61، ت.ت 1354/7/2 فرزند دختر 8- شهال باقری میرآبادی، ش.ش 5838، ت.ت 
1359/12/19 فرزند دختر 9- زهرا باقری میرآبادی، ش.ش 65، ت.ت 1363/10/1 فرزند 
دختر 10- زهره باقری میرآبادی، ش.ش 147، ت.ت1365/9/25 فرزند دختر 11- همدم 
کریمی، ش.ش 22، ت.ت 1330/8/4 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 232933 کاظمی رئیس شــعبه شورای حل اختالف بخش کرون )214 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/48 شماره صادره:1397/04/515896 - 1397/5/30 چون تمامی ششدانگ یکباب 
اطاق تحتانی و ایوان جلو آن پالک شماره 1333 فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان 
پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام زهرا کبیری 
فرزند علی اصغر  در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 

پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ 
انتشار:1395/02/22  م الف:232937 اداره ثبت اســناد و امالک نطنز)145 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

6/49 شماره پرونده: 291/97 شماره دادنامه: 1008-97/5/25 خواهان: محمود نقدی 
به نشانی خمینی شهر خ بهشتی خ عمران کوچه دانش 3 پ 108 با وکالت پریسا غیاثی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه اول، خواندگان: 1- محمد نیک 
فرد به نشانی مجهول المکان 2- بهنام براهیمی به نشانی خمینی شهر جوی گاردر بین 
امام و خ شریعتی پ 161،  شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت پریسا غیاثی فرزند محمد به طرفیت 
آقایان 1- محمد نیک فرد فرزند عبدالرسول 2- بهنام براهیمی  به خواسته مطالبه 4 فقره 
چک به شماره های 831676 و 208389 و 208390 و 831677 مورخ به ترتیب 94/5/20 
و 94/3/20 و 94/4/20 و 94/6/20 به شماره حساب جاری 5039689747 به مبلغ جمعا 
90/000/000 ریال شورا با توجه به دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چکهای موصوف و اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به عدم حضور خوانده و اینکه نامبرده دفاعی به 
عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 210 و 313 از قانون 
تجارت و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک مصوب 1376/3/10 مجتمع تشــخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-

1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/245/000  ریال بابت هزینه دادرسی 
و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه و مبنای تورم از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم محترم عمومی حقوقی دادگســتری خمینی شهر می باشد.م الف: 232898 

شعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)375 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/51 شماره نامه: 1397009000761447 شــماره پرونده: 9609983633600315 
شماره بایگانی شعبه: 960317 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960317 به آقای علی امینی فرزند شیرین علی خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای ناصر شریفی فرزند 
شیرین علی به خواســته الزام به فک پالک خودرو و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 97/7/23 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم 
محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر دادگاه مربوط مراجعــه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج 
می شود. م الف: 231697 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )172 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/52 خانم نرگس شیروی فرزند صفرعلی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از شش 
دانگ آپارتمان 156/2373 واقع  در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت دفتر 
الکترونیکی 139520302006006725 بنام خانم نرگس شــیروی ثبت و ســند صادر 
گردیده اســت و نحوه گم شــدن یا از بین رفتن بعلت جابه جایی مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی ســند 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 تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 232998  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )194 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

6/54 شماره نامه: 9710110372900060 شــماره پرونده: 9109980362001752 
شماره بایگانی شــعبه: 950193 اجرای احکام شــعبه 9 کیفری دادگستری اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950193 ش/9 مبنی بر ضبط و فروش وثیقه پالک 
ثبتی 14874/1770 به شــماره های ثبتی 170347 و 170349 بخش 5 متعلق به فلک 
نازمرادی غریبوند فرزند مراد جلســه مزایده ای مورخ 1397/06/25 روز یکشنبه ساعت 
10 الی 11 برگزار نماید متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با این 
اجرا از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در تاریخ ذکر شده در 
دفتر این اجرا واقع در دادگســتری کل اصفهان به نشانی خیابان نیکبخت، اجرای احکام 
کیفری، طبقه همکف اتاق 030، حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی 
 خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید اوصاف محل طبق نظریه کارشناسی 
بدین شرح می باشد محل به صورت منزل مسکونی با مســاحت عرصه مالک 235 متر 
مربع و مساحت اعیانی حدود 340 متر مربع است ساختمان موجود با دیواری آجری و سقف 
تیرچه بلوک ســاختمان موزاییک و پنجره ها آلومینیومی نمای آجری احداث شده است 
سطوح داخلی دیوارها سفید کاری و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد قدمت سال 
ساخت 15 سال و ارزش ششدانگ محل 4/640/000/000 ریال می باشد ضمنا آدرس 
محل خ کاوه خ گلستان شهرک کاوه خ شهید رضا زاده کوچه بهار شماره 13 منزل پنجم 
سمت چپ پ 177 می باشد. م الف:231100 شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع اجرای احکام کیفری( )266 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

6/29 شماره نامه: 9710110372900057 شماره پرونده: 9409980358800205 شماره 
بایگاني شعبه: 970015 اجراي احکام شعبه 9 کیفري دادگستري اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالســه 970015ش/9 مبني بر ضبط و فروش وثیقه ششدانگ پالک 
ثبتي 7939/4999 بخش 5 متعلق به ناصر بابایي فرزند عباس قلي جلسه مزایده اي مورخ 
1397/06/21 روز چهارشنبه ساعت 10 الي 11 برگزار نماید متقاضیان مي توانند 5 روز 
قبل از فروش ضمن هماهنگي با این اجرا از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در 
مزایده و خرید در تاریخ ذکر شده در دفتر این اجرا واقع در دادگستري کل اصفهان به نشاني 
خیابان نیکبخت اجراي احکام کیفري طبقه همکف اتاق 030 حاضر شوند فروش از مبلغ 
ارزیابي شروع و برنده کسي خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 
درصد مبلغ تصویبي را في المجلس به حساب سپرده دادگستري واریز نماید. اوصاف محل 
طبق نظریه کارشناسي بدین شرح مي باشد محل به صورت یک منزل مسکوني دو طبقه و 
در حال حاضر بصورت دو واحد مستقل و در تصرف مالک بوده عرصه ملک داراي مساحتي 
معادل 285 مترمربع بوده که دسترسي آن از شمال باگذر است اعیاني آن نیز در دو طبقه 
جمعا با مســاحت 360 مترمربع که از دیوارهاي آجري با سقف تیرچه بلوک نماي آجري 
کف فرش سرامیک درب ورودي فلزي پنجره ها آلومینیومي کابینت ام دي اف و انشعابات 
آب برق و گاز با قدمتي 25 سال ساخت و ارزش ششدانگ محل 11/500/000/000 ریال

 مي باشد ضمنا آدرس محل شهرک امیر حمزه خ پنجم بعد از کتابخانه انتهاي فرعي هشتم 
شرقي پ 32 کدپســتي 63444-81749 مي باشد.  م الف:  231101 اجراي احکام 

شعبه 9 کیفري دادگستري اصفهان )269 کلمه، 3 کادر( 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی موتور ســیکلت هیوسانگ  تیپ 
GT249R مدل 1395 به رنگ ســفید به شــماره پالک 
631/62673 شــماره موتور  GT249160263 شــماره 
شاسی 9500027 به نام سید مهدی میرصفائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرزانه رحیمی
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زمان بندی ثبت نام  دوره های 
کارشناسی دانشگاه آزاد

براساس اعالم مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه 
آزاد، مهلت انتخاب رشــته دوره  هــای با آزمون 
این دانشــگاه و امکان ویرایش رشته محل ها تا 
فردا ادامه دارد.داوطلبــان می توانند با مراجعه 
به سایت مرکز ســنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اسالمی، ۱۰۰ کدرشــته محل را انتخاب کنند.

انتخــاب داوطلبان در این دوره بــر مبنای نمره 
کل کنکور سراســری سال ۹۷ اســت و در این 
دوره برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری 
حرفه ای پذیرش می شود.داوطلبان باید ابتدا از 
وجود رشــته  محل موردعالقه خود در دفترچه 
راهنمای انتخاب رشــته اطمینان حاصل کنند 
 و ســپس اقدام به پرداخت هزینه دوره مربوطه 

کنند.
داوطلبان می توانند با کد ملی به عنوان نام کاربری 
و کد شناسه انتخاب رشته )کد هفت رقمی( که 
در انتهای کارنامه سازمان ســنجش درج شده 
اســت به  عنوان رمز عبور، وارد ســامانه شوند.

داوطلبانی که رشــته  محل موردنظر خود را در 
دفترچه رشــته های با آزمون سراسری دانشگاه 
آزاد اسالمی پیدا نمی کنند، توجه داشته باشند 
پذیرش بخش اعظم رشته محل های دانشگاه آزاد 
اسالمی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی 
است که درصورت تمایل با مراجعه به سامانه این 
مرکز نســبت به ثبت  نام اقدام کنند.فعال سایت 
برای ثبت نام دوره های بدون آزمون  باز اســت و 

مهلت ویرایش به زودی اعالم می شود.

آغاز اجرای طرح »کنترل 
کیفیت مدارس« از مهرماه 

وزیر آموزش و پرورش با بیــان اینکه از مهر ماه 
برنامه های جدیدی را ناظر با تحول در محتوا آغاز 
می کنیم اظهار کرد: مسیر دوم تحول در مدیریت 
و اصالح روش اداره آموزش و پرورش اســت که 
در این راه بر مدرسه محوری تمرکز داریم. چهار 
برنامه از جمله نظام انتخــاب و انتصاب مدیران 
مــدارس، نظام ســنجش صالحیــت حرفه ای، 
کنترل و تضمیــن کیفیت مــدارس و تفویض 
اختیــارات را اجرا کردیم.ســیدمحمد بطحایی 
ادامه داد: در یک ســال گذشــته برای اولین بار 
در طول 4۰ سال گذشــته این فرصت داده شد 
تا همه افراد حائز شــرایط آمادگی خود را برای 
تصدی مدیریت مــدارس اعالم کننــد و مورد 
ارزیابی قرار بگیرند کــه از ۱۱ هزار نفر داوطلب 
حدود 3۰۰۰ نفر انتخاب شدند.وی ضمن اعالم 
این خبر که طرح سامانه های مربوط به کنترل و 
تضمین کیفیت مدارس طراحی شده و از اول مهر 
ماه اجرا می شــود گفت: تفویض اختیار نیز اگر 
صورت نگیرد بسیاری از برنامه های تحولی اجرا 
 نمی شود. غول بوروکراسی اجازه تفویض اختیار را 

نمی دهد.

حجاج ایرانی چه زمانی 
بازمی گردند؟

مســئول عملیات حج شــرکت فــرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران اعالم کرد: عملیات بازگشت 
حجاج ایرانی به کشــور از روز پنجم شــهریور 
ماه جاری آغاز می شــود و تا 24 شهریور ادامه 
دارد.»ســیدمحمود رضوی« افزود: طبق برنامه 
نخســتین پرواز حجاج ایرانی توســط شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در روز پنجم 
شــهریورماه از مدینــه منوره به بوشــهر انجام 
می شود. وی ادامه داد: در نخستین روز بازگشت 
حجاج، ۹ پرواز از مدینه منوره به مقصد فرودگاه 
 های بوشــهر، زنجان، اهواز، مشــهد و فرودگاه
 بین المللی امام خمینی )ره( انجام می شود.این 
مقام مسئول در شرکت فرودگاه های کشور اعالم 
کرد: عملیات بازگشت حجاج ایرانی از عربستان 
به ۱۹ فرودگاه انجام می شــود و طبــق برنامه 
مســئوالن این فرودگاه ها آمــاده ارائه خدمات 
مناسب به اســتقبال کنندگان و حجاج هستند.
به گزارش ایرنا، 85 هــزار حاجی ایرانی در آیین 
مناسک حج ابراهیمی امســال شرکت کردند و 
با انجام 3۱5 پرواز توسط دو شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی )هما( و هواپیمایی سعودی به 

سرزمین وحی منتقل شدند.

عکس  روز 

بازدید رایگان از موزه تنوع زیستی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

زلزله دوباره کرمانشاه را 
لرزاند

بامداد  دیروز زلزله ای به بزرگی 5.۹ ریشــتر 
تازه آباد از توابع اســتان کرمانشــاه را لرزاند. 
این زلزله در عمــق 8 کیلومتــری زمین رخ 
داد و شــدت آن به انــدازه ای بود کــه اغلب 
شهرستان های کرمانشاه آن را احساس کردند 

و به بیرون از منزل هجوم آوردند.

رییس پلیس آگاهی استان اعالم کرد:
کشف 2میلیارد ریال لوازم 

خانگی احتکار شده در اصفهان
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشــف 
محموله لوازم خانگی احتکار شــده به ارزش 2 
میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ سعید سلیمیان  
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: 
در ادامه اجــرای طرح های مقابلــه با محتکران 
کاالهای اساسی مردم، کارآگاهان اداره مبارزه با 
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان اصفهان در 
پی کسب خبری مبنی بر دپوی لوازم خانگی در 
یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس 
از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی 
موضوع طی هماهنگی با مقــام قضائی به همراه 
کارشناسان اداره صنعت و معدن به محل اعزام و 
از انبار مذکور بازدید به عمل آوردند.رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان گفت: در این عملیات تعداد 
2 دستگاه یخچال و 56 دســتگاه اجاق گاز که از 
مدت ها قبــل در انبار احتکار شــده و هیچ گونه 
خروجی نداشت کشــف شد.سرهنگ سلیمیان، 
ارزش این محموله مکشوفه را براساس اعالم نظر 
کارشناســان مربوطه 2 میلیارد ریال عنوان کرد 
و گفت: در این رابطه پرونده تشــکیل و یک فرد 

متخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان 
خبر داد:

 دستگیری سارق بانک 
در اصفهان

ســرهنگ جهانگیر کریمی، معــاون اجتماعی 
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی وقوع 
سرقت از بانکی در شهر اصفهان که در آن سارقی 
نقابدار بــا تهدید کارمندان و مشــتریان با آتش 
زدن بانک به وسیله بنزین توانسته بود مبلغ ۱35 
میلیون ریال را سرقت و متواری شود، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی 
با بیان اینکه متهم در این سرقت از یک دستگاه 
موتورســیکلت مســروقه و فاقد پالک استفاده 
کرده بود افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات 
گسترده علمی و تخصصی دریافتند که این سرقت 
توسط یکی از سارقان غیر بومی و سابقه دارانجام 
گرفته که پس از تالش های فراوان مخفیگاه وی 
شناسایی شد.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: با شناسایی مخفیگاه متهم، 
ماموران با هماهنگی مقــام قضائی به محل اعزام 
و طی یــک عملیــات غافلگیرانه او را دســتگیر 
کردند.سرهنگ کریمی اضافه کرد: متهم که در 
ابتدا منکر هرگونه جرمی بود ، پس از مواجهه با 
مدارک و مستندات پلیس به سرقت یک دستگاه 
موتورسیکلت و همچنین سرقت از بانک با تهدید 
کارمندان و مشتریان آن اقرار و با تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی تحویل شد.

رییس پلیس راهور اصفهان خبر داد:
افزایش ۴۰۰ درصدی تصادفات 

در ۳ روز تعطیالت
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به 
افزایش تصادفات در تعطیالت سه روزه اخیر اظهار 
داشت: در سه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 
گذشــته ۱۰ مورد فوتی ناشی از تصادف داشتیم 
که نسبت به سال قبل 4۰۰ درصد افزایش داشته 
است.سرهنگ رضا رضایی  با بیان اینکه همچنین 
48 نفــر در این تصادفات زخمی شــدند، افزود: 
بیشترین تصادفات در محور اصفهان به تهران رخ 
داده اســت.رییس پلیس راهور استان اصفهان با 
اشاره به دالیل اصلی تصادفات اخیر ابراز داشت: 
خســتگی، خواب آلودگی، عدم توجــه به جلو، 
نداشتن سرعت مطمئنه در رانندگی دلیل اصلی 

تصادفات بوده است.

انتظامی

دبیر برگزاری دومین دوره مســابقات سازه های 
ماکارونی با اشــاره بــه دومین دوره مســابقات 
سازه های ماکارونی که به همت دانشگاه صنعتی 
استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت:  ۷6 تیم در 
این مسابقه شرکت کردند که بیشترین تعداد تیم 
شرکت کننده و بیشترین سازه در جشنواره های 
ملی اســت. رضا مفیدی ادامه داد:  دانشجویان و 
دانش آموزان سراسر کشور در دو گرایش راندمانی 
و سازه فشاری به مدت ســه روز در این مسابقات 
برای انتخاب مقاوم ترین ســازه ماکارونی با هم 

رقابت کردند.
دبیر برگزاری مســابقات ســازه های ماکارونی 
در اصفهان اظهــار کرد:  2۰۰ شــرکت کننده با 
2۱۰ ســازه در این مسابقات شــرکت کردند که 
توسط مجموعه )پات( داوری شــدند و سازه ای 
که بیشــترین وزن بار را تحمل کند مقام آور این 
مســابقات خواهد بود.وی بیان کرد: در این دوره 
از مسابقات با کیفیت ترین و بیشترین سازه ها را 
داشته ایم و امیدوارم در دوره سوم تعداد شرکت 

کنندگان بیشتر و کیفیت ســازه ها افزایش پیدا 
کند.مفیدی با اشــاره به اینکه مقاوم ترین سازه 
تحمل یک تن و 8۰۰ کیلوگرم را داشــته است، 
 East گفت: در بخــش راندمانی آزاد تیــم های
bridge، خوارزمی قشم و Non stop به ترتیب 
به عنــوان نفرات اول تا ســوم و در بخش ســازه 
فشاری تیم های Apex، دانشگاه اشرفی و سمپاد 

به عنوان مقام های اول تا سوم معرفی شدند.

دبیر برگزاری دومین دوره مسابقات سازه های ماکارونی:

۷۶ تیم در مسابقات سازه های ماکارونی اصفهان شرکت کردند
علیرضا عسگریان، معاون مشارکت های مردمی کمیته 
امداد در نشست خبری درخصوص جشن عاطفه ها با 
بیان اینکه جشــن عاطفه ها بسیار موفقیت آمیز بوده 
اســت، گفت: 2۰ درصد از کل منابع کمیته امداد در 
حوزه نیکوکاری و احســان از محل جشــن عاطفه ها 
تامین می شود.وی افزود: چشــم انداز ما از برگزاری 
جشــن عاطفه ها مدارس عاری از دانش آموز محروم 
در شروع سال تحصیلی است.عسگریان با بیان اینکه 
نیازهای دانش آموزان شمارش شده است، گفت: جشن 
عاطفه ها بر دو بعد اساســی مدارس و رسانه ها استوار 
است.وی با اشــاره به اینکه در گذشته جشن عاطفه ها 
در یک روز برگزار می شد، گفت: در حال حاضر جشن 
عاطفه ها در یک بازه یک ماهه برگزار می شــود و در 
تالش هستیم تا جشن عاطفه ها را در بازه هایی مشخص 
در یک سال تحصیلی برگزار کنیم.معاون مشارکت های 
مردمی با بیان اینکه لباس، نوشت افزار و کفش نیازهای 
اساسی دانش آموزان محســوب می شود گفت: برای 
تامین این منابع با بســیاری از مراکز تولیدی قرارداد 
بسته ایم.عسگریان از برنامه ویژه برای رفع محرومیت 

در مدارس خبر داد و گفت: برقراری ارتباط پیوسته و 
ســازمانی بین مدارس دارا و مدارس محروم از برنامه 
های ما برای رفع نیاز دانش آموزان محروم در طول سال 
است.وی در خصوص اینکه با توجه به سابقه برگزاری 
جشن عاطفه ها بهتر است کمک های مردم به صورت 
نقدی باشد و یا کمک های کاالیی، گفت: در کمک های 
نقدی امکان مانور بیشتری داریم؛ قطعا خرید اجناس 
مهم است اما به شرط آنکه مردم کاالهای نو هدیه دهند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خبر داد:

احتمال برگزاری چندباره جشن عاطفه ها در طول سال

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بازدید 
از موزه تنوع زیستی محیط زیست اصفهان به مناسبت هفته دولت براي عموم رایگان 
است.حسین اکبری در این باره اظهار کرد: طی هفته دولت از دوم تا هشتم به مناسبت 
هفته دولت بازدید از همه بخش های موزه تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان اصفهان رایگان است.
وی گفت: همچنین دوستداران حیات وحش با مراجعه با پایگاه اطالع رسانی حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان به نشــانی   http://isfahan-doe.ir   می توانند به 
بخش موزه تنوع زیســتی مراجعه کنند و به صورت مجازی از موزه تنوع زیســتی 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز بازدید کنند.اکبری اظهار کرد: عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از این موزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداراي به اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشاني میدان الله، ابتداي خیابان پروین، 

مراجعه کنند.
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با مسئوالن

سمیه مصور

» هرگز فکــر نمی کرد که حضور در ســایت های 
شرط بندی مســابقات فوتبال برایش دردسرشود، 
حضور در این ســایت ها را تنهــا، گزینه ای برای 
پر کردن اوقــات فراغتش می دانســت؛ اما حاال 
بدجوری سرش کاله رفته بود، نه تنها  هیچ هدیه 
و پاداشــی به او نرســیده بود بلکه حساب بانکی 
 اش نیز خالی شــده بود و دســتش هم به جایی

 بند نبود.« 
اتفاق پیش آمده برای مالباخته سایت شرط بندی 
تنها یک مورد از هزاران جرائم رایانه ای اســت که 
در سال های اخیر رشد فزاینده ای پیدا کرده است.

اوایل دهه 8۰ بود که  موضــوع جرائم رایانه ای در 
ایران مطرح شد، در آن سال ها جرم رایانه ای عبارت 
از استفاده از رایانه در ســاده سازی جرائم قدیمی 
مثل جعل خالصه می شــد به نحوی که بیشترین 
پرونده های مجرمانه رایانه ای به استفاده از رایانه 
و نــرم افزارهای رایانــه ای در جعل اســناد نظیر 
کارت پایان خدمت، مــدرک تحصیلی، چک های 
 مســافرتی و ســایر اســناد اوراق بهادار خالصه

 می شــد؛ اما با گســترش کاربری رایانه و توسعه 
اینترنت، جرائم رایانه ای و ســایبری هم افزایش و 
تنوع پیدا کرد و طی آن قانون جرائم رایانه تصویب 

و در تاریخ ۱388/۰3/2۰ پلیس فتا به طور مستقل 
در کشور تشکیل شــد تا به طور ویژه به این گونه 

جرائم رسیدگی کند.
برداشــت های غیر مجاز از حساب های 

بانکی در صدر جرائم رایانه ای اصفهان
برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی، نشر 
اکاذیب، هتک حیثیت و انتشــار فیلم و اطالعات 

خصوصی و قمار و شــرط بندی در فضای مجازی 
از جمله جرائم رایانه ای اســت که به گفته رییس 
پلیــس فتای اســتان اصفهــان در حــال حاضر 
افزایش ۱۱5 درصدی در اصفهان داشــته اســت. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اشاره به این که 
برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی و نشر 
 اکاذیب در صدر جرائم سایبری اصفهان قرار دارد 

می گوید: بررســی پرونده ها در رابطه با این جرائم  
در کشور نشــان می دهد که اگرچه طی چند سال 
گذشــته جرائم اقتصادی در صدر جرائم سایبری 
بوده اســت ولی امروز به دلیل عدم رعایت اخالق 
 در فضای مجــازی مزاحمت در صــدر قرار گرفته

 است.
نبود آگاهی به افزایــش جرائم رایانه ای 

کمک می کند
 نبود اطالعــات کافی بــرای اســتفاده صحیح از 
فضای مجازی و ســن کم  از جمله مســائلی است 
که در ســال های اخیر به افزایش ایــن جرائم در 
جامعه کمک کرده اســت، به طــوری که به گفته 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان، ۹5 درصد از 
جرائم رایانه ای در اســتان به وســیله کاربران زیر 
۱۷ سال صورت گرفته اســت. سرهنگ مرتضوی  
در این باره می گوید : دانــش عمومی در خصوص 
اســتفاده از فضای مجازی بســیار کمرنگ است 
و  این موضوع یکی از خألهــای موجود در جامعه 
اســت که باید به خوبی به این موضــوع پرداخته 
شود؛ چرا که »پیشگیری« بسیار مهم تر از درمان 
است و بایدباور داشته باشیم که هزینه ای که برای 
 پیشگیری پرداخت می شود بسیار کمتر از درمان

 است.

جوالن جرائم رایانه ای در اصفهان

عضو هیئت مدیره ســازمان نظام پزشــکی اصفهان با اشاره به 
اینکه همه اقشــار جامعه پزشــکی نســبت به ارائه خدمات به 
مردم متعهد هســتند، اظهار کرد: ارائه خدمات از غربی ترین تا 
شرقی ترین نقطه استان اصفهان مصداقی بر این مدعاست و  در 
 هیچ نقطه از استان و در هیچ زمانی این خدمات رسانی قطع نشده 

است.
غالمحسین صادقیان با بیان اینکه جامعه داروسازان و داروخانه 
ها نسبت به جامعه خود متعهد هستند، افزود: اگر نقطه ضعفی از 
جامعه پزشکی مطرح  شود، باید نقاط قوت خدمات پزشکان هم 
برای مردم تبیین شود؛ ایجاد هرگونه خدشه ای در اعتماد مردم 

به این قشر، ضرری به سالمت مردم را وارد می کند.عضو هیئت 
مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان اظهار کرد:  ۷5۰ داروخانه 
در استان اصفهان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی به صورت 
شبانه روزی، تمام وقت و نیمه وقت در حال ارایه خدمات به مردم 
و تامین دارو هســتند. صادقیان به طلب هفــت ماهه داروخانه 
های استان اصفهان از شــرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: 
باید توجه داشــت که داروخانه ها بایــد دارو را به صورت نقدی 
از شــرکت های دارویی خریداری کنند و برای تامین دارو برای 

پرداخت نشدن مطالبات شان دچار مشکل شده اند.
وی ادامه داد: بر اســاس نص قانون ســال ۹3 مجلس شــورای 

اسالمی سازمان های دیگر موظف هستند که 6۰ درصد مطالبات 
طرف قرارداد خودشان را دو ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به 
حســاب واریز کنند و ما بقی مطالبات را پس از بررسی حداقل تا 
ســه ماه به طرف های قرارداد مثل داروخانــه، بیمه ها پرداخت 
کنند.عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشــکی اصفهان گفت: 
چنانچه پرداخت مطالبات بیش از ســه ماه به طول بینجامدباید 
دیر کرد آن را معادل ســود اوراق مشــارکت پرداخت کنند؛ اما 
اکنون در اصفهان این اتفاق نیفتــاده و مطالبات داروخانه های  
 طرف های قــرداد بیش از هفــت ماه از تامیــن اجتماعی طلب 

دارند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان:
مطالبه۷ ماهه داروخانه ها پرداخت شود

وقتی »پیشگیری« جدی گرفته نمی شود؛

بازدید رایگان از موزه 
تنوع زیستی اصفهان 

به مناسبت هفته دولت صورت 
می گیرد؛

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره 
به همکاری رســانه ها با جمعیت هالل احمر استان 
اظهار داشت: اهالی رسانه استان اصفهان از اعضای 
داوطلب هالل احمر هســتند و ارتباط خوبی بین ما 
و مطبوعات و رســانه ها برقرار است. محسن مومنی 
با اشاره به خدمات اســتان اصفهان در حادثه زلزله 
کرمانشاه تصریح کرد: اســتان اصفهان بعد از تهران 
بیشترین دریافت کمک های نقدی در کنار کمک های 
غیرنقدی را داشت.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان گفت: منتها برخی شبکه های معاند 
مجازی سم پاشی زیادی علیه اقدامات هالل احمر و 
ستاد بحران انجام دادند که صدا و سیما و رسانه های 
موثق تالش کردند این سم پاشــی ها از بین رفته و 
خدمات و تالش های نیروهای داوطلب دیده شــود.

وی پیرامون جمع آوری برخی کمک ها توسط افراد 
مشهور و ســلبریتی ها در فضای مجازی بیان کرد: 
مردم به سلبریتی ها و بازیگران و برخی افراد مشهور 
در فضای مجازی اعتماد دارند و بسیاری از این افراد 

هم داوطلبان ما هســتند.مومنی ادامه داد: تفاوت 
این کمک ها و نحــوه هزینه کردن آنهــا در این بود 
که ریال به ریال پولی که مردم به هالل احمر کمک 
کردند مشخص است در کجا و چگونه خرج شده؛ اما 
برای این افراد چندان مشــخص نیست.وی تصریح 
کرد: ما برای کمک به افراد شناسنامه امدادی تهیه 
می کنیم که معلوم می شــود به هرکس چه میزانی 
کمک رسانی شــده تا عدالت حفظ شود؛ اما مخارج 
سلبریتی ها از محل درآمد کمک های مردمی برای 

کمک به زلزله زدگان به صورت دقیق مشخص نیست 
و جای پرسشگری دارد.نماینده ولی فقیه جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان نیز با بیان اینکه بیش از 
25۷ کانون طالب فعالیت می کنند، گفت: همایش 
کانون های طالب هالل احمر سراسر کشور به میزبانی 
اصفهان برگزار شــد.حجت االســالم و المسلمین 
عبدالحسین معزی اظهار داشــت: همایش 3 روزه 
برادران و 6 روزه خواهران اعضای کانون طالب هالل 

احمر به میزبانی استان اصفهان برگزار شده است .

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
»شناسنامه امدادی« در کمک رسانی تهیه می شود

اخبار
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چهره

به بهانه آغاز هفته دولت که یادآور »شهید رجایی« و خاطرات از یادنرفتنی اوست؛

جای خالی یک رییس جمهور» ساده زیست«  و »بااخالص«
سمیه پارسادوست 

چیزي که من همیشــه در زندان انفــرادي با خودم 
مي گفتم این بود که »رجایي،همه اش نباید دیگران 
سرنوشت باشــند و تو آنها را بخواني. یک بار هم تو 

سرنوشت درست کن و بگذار دیگران بخوانند.« 
و چه خوب سرنوشــت درســت کردی تا ما امروز بخوانیم 
»رییس جمهور ساده زیست و ماندگار تاریخ جمهور اسالمی 
ایران« . آقای محمدعلی رجایی، شــهید سربلند سرزمینم 
که سال ها از شهادتت گذشته و هنوز که هنوز است، وقتی 
قرار است از »سادگی« و »اخالص« و »پاکدست بودن« و 

»خدمتگزاری به مردم« و »تواضــع« و خیلی صفات نایاب 
شــده دیگر در میان مسئوالن کشورمان ســخن بگوییم و 
یاد کنیم، بی مکث و فکر ، به یاد شما می افتیم؛ شمایی که 
حتی دشمنان این انقالب و نظام هم تحسینت می کنند و از 
»ساده زیست« بودنت سخن می گویند که دیگر تکرار نشد. 
بعد از شما، کمتر کسی شبیه شما بود. حاال بماند که شعارها 
از »رجایی زمان« و »تولد یک رجایی دیگر« و ... می گفت و 
دل خانواده ات را به درد می آورد اما حتی هنوز هم که هنوز 

است، هیچ کس شبیه شما نیست. 
اینجا سی و هفت سال پس از شهادت شــما و یار و همرزم 

همیشــگی تان، در روزگاری اســیر شــده ایم که بوی ناب 
سادگی و اخالص و صداقت از جنس زمانه شما را نمی دهد. با 
مسئوالنی سر و کار داریم که گرین کارت می گیرند و آقازاده 
هایشان  در کشورهایی که پدران شان علیه همان کشورها 
شعار می دهند، الکچری زندگی می کنند و به مردم فخر می 
فروشند و به ندارها می گویند »اگر ندارید، بروید بمیرید!«. 
اینجا رییس جمهورهایی داشتیم و داریم که یا خودشان را 
»خط قرمز« می دانند و یا اطرافیان شان را و همزمان از خیلی 
از خطوط قرمز عبور می کنند. رؤسای جمهوری که غم مردم 
ندارند چون خودشان یا اطرافیان شان در خانه های چندده 

میلیاردی زندگی می کنند و درد نکشیده اند که بدانند »درد 
را از هر طرف بخوانی درد اســت«. اگر هــم غم مردم دارند، 

راهکاری برای حل مشکالت ندارند!
اینجا سی و هفت سال پس از عروج شــما که یار و همراه و 
امین امام بودید، خط امام و راه امام و دغدغه ها و دلواپســی 
های امام برای انقالبی که قرار بود منجی مستضعفان باشد و 
دردکشیده ها و جبهه رفته ها و مستضعفان را تاج سر و ولی 

نعمت خود بداند، به فراموشی سپرده شده است. 
هفته دولت که از راه می رسد، همه از شــما یاد می کنند و 
من افسوس می خورم برای ایرانی که »رجایی« ندارد آن هم 

این روزها و سال ها که بیشــتر از همیشه ، به دولتمردانی 
بااخالص و شجاع و ساده زیست از جنس شما نیازمند است. 
کاش بودید . حتما حال بهتری داشتیم اگر می دیدیم رییس 
جمهور کشورمان مردی شبیه به خودمان، مردی از جنس 
باران و بهار اســت. مردی که طعم فقر و محرومیت و نداری 
 را کشیده و خودش را نه در شــعار که به واقع »خادم ملت«

 می داند و مطیع راستین رهبر زمانه خودش است. 
آقای رجایی! بزرگ مردی که ســن و سال ما به روزگار بودن 
شــما و لمس آن همه ســادگی و اخالص تان قد نمی دهد 

جایتان خالی و تا همیشه سبز.  

»جمیله« فرزند ارشد پدر است. پدری که ســال ها در زندان بوده و تنها تا دوسال پس از انقالب فرصت خدمتگزاری به مردم را پیدا کرد و 
روزهای حضور در ریاست جمهوری هم آن قدر مشغله به همراه داشت که فرصت چندانی برای رسیدگی به امور خانواده نداشت. جمیله 
بعدها جا پای پدر گذاشت و در آموزش و پرورش خدمت کرد. درباره پدر می گوید که »معلم شهید از اول سال تحصیلی با شاگردانش 
اتمام حجت می کرده و از آنها می خواســته تا همچون او متعهد به انجام مسئولیت هایشان باشند. غیبت نکنند و دیر در کالس 

حاضر نشوند و ... او به این ترتیب نظم و دقت را به آنها می آموخت و وفای به عهد را برایشان دیکته می کرد«.
فرزند ارشد شهید رجایی از اصرار پدرش درباره اینکه همچون عامه جامعه زندگی کنند، می گوید. اینکه ظاهر و باطن 
خانه  و پوشش بچه ها مثل بقیه مردم باشد و هرگز از قبل پست پدر، منفعتی نصیب خانواده نشود. نتیجه زندگی 
در چنین خانواده و با چنین پدر و چنین خط مشی ای این می شــود که فرزند شهید رجایی مانند بقیه در 
آزمون استخدامی شرکت می کند و پس از پذیرفته شدن معلم می شود. کارش را هم از مدارس جنوب 
شهر تهران آغاز  می کند. نه از اسم پدر شهیدش استفاده می کند و نه مادرش که نماینده مجلس 

بود قدمی برای او برمی دارد. 
 چندنفر از ما اسم فرزندان شــهید رجایی را می دانیم یا اینکه کجا هستند و در تمام این

 سال ها چه کرده اند؟ درعوض اســم »ساشا سبحانی«، آقازاده عارف و 
خیلی از ژن خوب های دیگر را زیاد شنیده ایم!

»محمدرضا اعتمادیان« رییس وقت سازمان 
اوقاف و امور خیریه در دولت شهید رجایی 
روایت قابل تاملی از شهادت رجایی و باهنر 
دارد. او می گوید وقتی برای شناسایی جنازه ها رفته بود، لحظات 
سختی را گذرانده اســت: »جلو رفتم و جنازه شــهید رجایی را نگاه 
کردم. دیدم یک مقدار خاک است که در کیســه کرده اند. گفتم این رجایی 
نیست. فهمیدیم که خواســتند جنازه ها را قاطی کنند که بگویند جنازه رجایی، 
کشمیری است تا همه فکر کنند کشمیری هم کشته شده و کسی متوجه او نباشد.«؛ 
 در واقع اعتمادیان عقیده دارد »مسعود کشــمیری« عامل اصلی انفجار دفتر نخست وزیری 

بوده است. 
نشریه حزب موتلفه 8 شــهریور 1389 مطلبی را به نقل از احمد قدیریان؛ معاون وقت دادستان انقالب 
اسالمی مرکز و از نزدیکان شــهید الجوردی که از ابتدا تا انتهای پرونده انفجار نخست وزیری در جریان روند 

آن بوده است، منتشر کرد.
  در این گفــت وگو که پس از مرگ قدیریان منتشــر شــد، او درخصــوص نقش بهــزاد نبوی در حوادث 8 شــهریور

 می گوید: »امثال آقای بهزاد نبوی قضایا را بگویند که چگونه و چه بوده اســت؟ چه شــد که شــهید رجایــی و باهنر به این 
صورت شهید شدند و چگونه برای کشــمیری جنازه ساختند. االن شــاهدین صحنه حضرت آیت ا... موســوی اردبیلی و حضرت 
 حجت االسالم و المسلمین آقای رییســی هســتند. بیایند، صحبت کنند و بگویند. امروز آقای بهزاد نبوی می تواند بسیاری از مسائل را 

بگوید.«

ساعت 3 بعدازظهر 8 شهریورماه 1360 بود؛ صدای 
انفجار مهیبی از ساختمان نخســت وزیری بلندشد. 

کارکنان به طرف محل انفجــار دویدند. جمعیت زیادی از 
راه رسید، همه نگران رجایی و باهنر بودند. رجایی از چند روز 

قبل به فرمان حضرت امام)ره( خانــواده اش را در یکی از واحدهای 
مسکونی نهاد ریاست جمهوری ساکن کرده بود تا دیگر مجبور به رفت وآمد 

به خانه اش نباشد. کمال، پسر سیزده ساله رجایی از دور شاهد شعله های آتش 
بود. او با حالی آشفته به مادرش تلفن کرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا همسر 

شهیدرجایی خودش را برساند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان 
منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی 

کند. جنازه ها را به بیمارستان انقالب منتقل کرده و پیکر شهیدرجایی را در سردخانه قراردادند.
هیچ کس نمی دانست که این پیکر سوخته، بدن شهیدرجایی است. به فکر یکی از اطرافیان او رسید 

که از روی دندان ها می توان فهمید که پیکر سوخته، بدن شهیدرجایی است یا خیر؟ اما سوختگی آن چنان 
بود که دهان رجایی به سادگی باز نمی شد. لحظاتی بعد یکی از پزشکان از راه رسید و پس از شستن لب ها با آب 

اکسیژنه، دهان را باز کرد و دندان ها دیده  شد، اما باز هم کسی او را نشناخت. همسر شهید رجایی به بیمارستان آمد و 
در سردخانه پیکر سوخته شهید رجایی را شناسایی کرد.با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابان ها ریختند 

و ایران در سوگ رییس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز نهم شهریور ماه مردم در مقابل مجلس شورای 
اسالمی تجمع کرده و با سردادن شعار »رجایی، رجایی! راهت ادامه دارد!« پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند.

شهید رجایی هنگام مرگ ۴8 سال سن داشت. سال13۵9 به نخست وزیری رسیده بود و پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری 
در انتخابات دوم مرداد 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رای مردم به عنوان دومین رییس جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

۲۵ خرداد 131۲ در قزوین به دنیا آمد. پدرش پیشه ور بود و در بازار قزوین خرازی داشت. ۴ سال پس از تولدش پدرش از دنیا رفت و برادرش که 10 سال بزرگ تر از او بود بیرون از خانه کار می کرد و مادرش پنبه پاک می کرد و فندق و گردو و بادام می شکست تا هزینه های زندگی را تامین کند. شهید رجایی از همان کودکی 
فقر و محرومیت را با گوشت و پوست خود لمس کرد. جالب اینکه رسانه های ضدانقالب که اصرار دارند واقعیت درباره چهره های شاخص و محبوب انقالب را وارونه جلوه دهند، مدعی هستند رجایی فقیر نبود و در خانواده ای متوسط به دنیا آمد اما ساده زیست بود. 13 سال بیشتر نداشت که کالس ششم ابتدایی را تمام 
کرد و به خاطر اینکه قزوین از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداشت راهی تهران شد. ابتدا در بازار آهن فروشان مشغول به کار شد. کار در بازار آهن برای یک نوجوان 13 ساله سنگین بود. از بازار آهن به دستفروشی روی آورد. محمدعلی بعد از دستفروشی دوباره به بازار تهران برگشت و در چند حجره به شاگردی پرداخت. 

سال ۴1 با »عاتقه صدیقی« که با او نسبت فامیلی داشت، ازدواج کرد، همسر شهید رجایی فعالیت سیاسی داشت. 
صدیقی در انتخابات میان دوره ای اولین دوره مجلس شورای اسالمی، با 1/8۲۴/7۴6 رای موفق شد به مجلس راه یابد. او چهارمین نماینده 

زن تهران در این مجلس بود. صدیقی توانست دو دوره دیگر هم منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی باشد. او در چهارمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی هم کاندیدا شد، ولی صالحیت او از سوی شــورای نگهبان تایید نشد.  نام اصلی همسر شهید 

رجایی »پوران« بود که پس از انقالب ترجیح داد از نام »عاتقه« اســتفاده کند. او در زمــان دولت نهم و دهم از منتقدان 
سرسخت احمدی نژاد بود و معتقد بود که او نام شهید رجایی را مصادره کرده است.

همین چندروز پیش بود که اسدا... بادامچیان، نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه خاطره جالبی از شهید رجایی تعریف کرد: »در زمان شهید رجایی مسئله کمبود قند و چای مطرح شد، جنگ بود و ارز کافی هم نداشتیم،  شهید رجایی از مردم کمک خواست تا 
در مصرف قند و چای صرفه جویی کنند، مردم هم به حرف او گوش کردند چون رجایی را قبول داشتند و می دانستند به جای حقوق ۲0 هزار تومانی نخست وزیری که بازرگان آن را گرفته بود، ۴600 تومان حقوق می گرفت یعنی به اندازه وزرا.«

بادامچیان گفت: شهید رجایی به نوربخش و نعمت زاده گفته بود چون پدران شما پولدارند، حق حقوق گرفتن ندارید. این را مقایسه کنید با درخواست سخنگوی سابق هیئت دولت از مردم که چندی قبل گفت مردم ارزهای خود 
را به بازار بیاورند و به یاد بیاورید که مردم در شبکه های مجازی چه واکنشی به این درخواست دولت نشان دادند و بعد فکر کنیم چرا مردم از این پیشنهاد استقبال نکردند؛ اما زمان رجایی ...

روزی که محمدعلی عاشق شد

شهیدی که ساده بود و سوخت
معمای ترور شهریور60

فرق »رجایی« با دیگران

رجایی به روایت تصاویر

سال های سخت کودکی و نوجوانی

حاصل ازدواج ۲0 ســاله عاتقه صدیقی و محمدعلی رجایی دو دختر و یک پسر است. این روزها که کمپین 
فرزندت کجاست به راه افتاده و مسئوالن به شفاف سازی درباره نحوه فعالیت و زندگی فرزندان شان مشغول 

هستند و عمدتا هم مدعی بیکار بودن فرزندان شان هستند)!(، بد نیست بدانید که فرزندان شهید 
رجایی هیچ کجا نیستند؛یعنی نخواستند که از امتیاز آقازادگی استفاده کنند. گفته می شود 

همسر شهید رجایی تمایلی نداشت که دخترانش با خواستگاران سیاسی وصلت کنند 
و تنها پسرش »کمال« هم عموما خود را با نام خانوادگي مادرش معرفي مي کند. 

»جمیله« و »حمیده« دختران شهید رجایی هستند. جمیله فوق لیسانس 
برنامه ریزی درسی و حمیده هم لیسانس زیست شناسی دارد.

ژن خوب های واقعی

پدری که الگو بود
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لیورپول و ستاره ای برای 
پایان ناکامی

با جذب آلیســون بکر، حاال لیورپول شــانس 
بیشــتری نســبت بــه 
همیشــه برای فتح 
لیگ برتــر دارد.

مرسی ســایدی 
هــا فصــل قبل 
هم از نظــر گلزنی 
مشکلی نداشتند و با 
خط حمله فــوق العاده خود 
بارها موفق به باز کردن دروازه رقبا شدند؛ اما 
اشتباهات مرگبار خط دفاعی و البته مینیوله و 
کاریوس، آنها را از مسیر قهرمانی دور کرد.اما 
ابتدا با انتقال فن دایک و بعد از آن امسال و با 
جذب آلیسون بکر به عنوان دومین دروازه بان 
گران قیمت تاریخ فوتبال، مرســی سایدی ها 
تبدیل به تیم دیگری شده اند و حاال با ثبت 3 
کلین شیت در 3 هفته ابتدایی، به صدر جدول 
تکیه زده اند.آلیســون هم نمایش درخشانی 
در ترکیب لیورپول داشــت کــه اوج عملکرد 
او در دقیقــه 90 و واکنش فوق العــاده برابر 
ضربه سر پاســکال گراس روی ارسال علیرضا 

جهانبخش بود.

 واکنش سرمربی آرسنال
 به شایعه درگیری با »اوزیل«

»مســوت اوزیل« در ترکیب آرســنال برابر 
وستهام جایی نداشت و 
برخی رسانه ها خبر 
از درگیــری میان 
او و اونــای امری 
داده بودنــد؛ اما 
سرمربی اسپانیایی 
این مسئله را تکذیب 
کرده و علت غیبــت اوزیل را 
مبتال شــدن به بیماری دانســت.اونای امری 
گفت: شــایعات درگیری من با مسوت اوزیل 
صحت ندارد. او اخیرا به یک بیماری مبتال شده 
و به همین دلیل برابر وستهام به میدان نرفت و 
ما تصمیم گرفتیم به او بازی ندهیم.اگر از من، 
باشگاه و کادر پزشکی سوال می کنید پاسخ ما 
این است که اوزیل بیمار بوده و به همین دلیل 
به خانه رفت. من گفته بودم که حال مســوت 
اوزیل بهتر خواهد شد که این اتفاق هم رخ داد 
و او قبل بازی کنار ما بود؛ اما شایعات درگیری 

بین ما واقعیت ندارد.

ستاره  آلمانی بایرن، آبی پوش 
می شود؟

روزنامه  آلمانی »وست دویچه آلگماینه زایتونگ« 
در خبری ویژه اعالم کرد 
که دو باشگاه بایرن 
مونیخ و شالکه04 
در مــورد انتقال 
»رودی« به توافق 
رســیده اند و ایــن 
ملی پــوش آلمانی به 
زودی در مقر شالکه به هواداران این تیم معرفی 
خواهد شد.با این حال رسانه های دیگر آلمانی 
گزارش دادند که توافق دو باشگاه بر سر رودی، 
توافقی لفظی بوده و تاکنون هیچ سند و مدرکی 
امضا نشده است. رودی، بعد از اولین بازی بایرن 
در فصل جدید بوندس لیگا که بــا پیروزی در 
مقابل هوفنهایم به پایان رسید، شایعات را تایید 
کرد و گفت قصد دارد به زودی از بایرن جدا شود.

وست دویچه آلگماینه زایتونگ، در گزارش خود 
اعالم کرد که رقم انتقال رودی ،16 میلیون یورو 

خواهد بود. 

خوشحالی »آنچلوتی« از 
بازگشت رویایی برابر میالن

ناپولی در یکی از  حساس ترین بازی های هفته 
 A دوم رقابت های سری
از  میــالن پذیرایی 
کرد و توانســت 
سه امتیاز شیرین 
به دســت آورد. 
شاگردان آنچلوتی 
در این دیدار با دو گل 
عقب افتادنــد؛ اما با نتیجه 3 بــر ۲ بازی را به 
سود خود به پایان رساندند.آنچلوتی، سرمربی 
ناپولی در نشســت خبری بعد از  بازی گفت : 
بازی خوبی بود و هر دو تیم عملکرد مناســبی 
از خود نشان دادند. شایسته عقب افتادن با دو 
گل نبودیم. نشــان دادیم که شخصیت تیمی 
داریم و هواداران در بازگشت ما نقش داشتند.

این ســرمربی در ادامه  صحبت های خود بیان  
کرد: از عملکــرد تیمم در کل راضی هســتم 
 و بسیار خوشحالم که ســه امتیاز را به دست

 آوردیم.

انتقال قرضی حاج صفی به سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

  مهاجم سابق استقالل با »عجمان« قرارداد بسته و در اولین بازی فصل 
هم برای تیمش به میدان خواهد رفت. این بازیکن مدارک خود را برای 
باشگاه فیفا ارسال کرد و به زودی ITC او صادر می شود. در عین حال 
فیفا از باشگاه استقالل هم توضیح خواسته که چرا ITC تیام را صادر 
نکرده اند.  به نوشته خبرآنالین، نماینده استقالل هم فعال در امارات 

حضور دارد و مشغول مذاکره با تیام و باشگاه عجمان است.

فیفا، ITC تیام را صادر کرد

مقدمات بازگشت احسان حاج صفی از المپیاکوس به تیم سپاهان انجام 12
شده است. ظرف روزهای آینده این بازیکن ایرانی برای مدت یک سال 
به صورت قرضی به تیم فوتبال سپاهان خواهد پیوست.در ادامه این 
خبر رسانه  یونانی آمده است:» احسان حاج صفی در سال های ۲006 
تا ۲015 میالدی عضو تیم سپاهان بود و در فصل 17-۲016 پیش 

از انتقال به المپیاکوس برای تیم پانیونیوس آتن بازی کرده است«.

انتقال قرضی حاج صفی به سپاهان 
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مسمومیت خوش یمن فروزان
تراکتورســازی در شــرایطی مقابل سپاهان به 
تساوی رسید که محســن فروزان، گلر تراکتور 
با وضعیت عجیبی در این مســابقه حاضر شد. او 
درباره این موضوع به خبرگزاری فارس گفته:دو 
روز قبل از بازی مشــکل گوارشی و مزاجی پیدا 
کردم، در این وضعیت افت فشــار شدید داشتم. 
تبم بسیار باال بود و پزشکان 48 ساعت من را زیر 
نظر داشتند و دائم به من می رسیدند تا به شرایط 
بازی برسم. اصال شرایط خوبی نداشتم و در حین 
بازی هم مشکل داشتم. حتی چشمانم در بازی 
خوب نمی دید. به خاطر نیاز تیم و حساســیت 
مسابقه با سپاهان در میدان حاضر شدم و با وجود 
شرایط بدی که داشتم آنقدر خوب بودم که همه 
از من راضی بودند. مربیان، بازیکنان و هواداران 
از عملکردم راضی بودند. بازیکنان در رختکن به 
شوخی می گفتند خدا کند تو در هر بازی مسموم 

شوی. )باخنده(

 کی روش
 گزینه سرمربیگری کلمبیا

بر اســاس گزارش روزنامه »اکســترا« کلمبیا؛  
فدراســیون فوتبال کلمبیا دو گزینه نهایی برای 
ســپردن هدایت تیم ملی فوتبال این کشــور را 
مدنظر دارد که یکی از آنهــا کارلوس کی روش 
پرتغالی و دیگری »زالتکو دالیچ« کروات است. 
ایــن دو مربی در جــام جهانــی ۲018 حضور 
داشــتند که کارلوس کی روش با تیم ملی ایران 
در همان مرحله گروهی از مسابقات حذف شدند 
و زالتکو دالیچ با تیم ملی کرواســی تا فینال این 
رقابت ها پیش رفت، جایی که بــا نتیجه 4 بر ۲ 
مغلوب فرانســه شدند.»اکســترا« نوشته است: 
کارلوس کی روش، گزینه اول فدراسیون فوتبال 
کلمبیا برای سرمربیگری این تیم است؛ اما این 
فدراسیون تا پایان سال جاری سرمربی جدیدی 
را منصوب نخواهد کرد. سران فدراسیون فوتبال 
کلمبیا به دنبال این هستند تا »خوسه پکرمن« را 
برای تمدید قرارداد متقاعد کنند که اگر این اتفاق 
بیفتد او تنها تا سال آینده میالدی هدایت کلمبیا 

را برعهده خواهد گرفت.

در حاشیه

پیشخوان

 کتاب رکوردها به خط دالور 
بختیاری سرزمین ایران، سهراب 

نقش زرین رستم، نقش زمین

 در چارچــوب مرحله یــک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان باشگاه های آسیا در شرایطی امشب و از 
ساعت ۲0:30 در ورزشگاه آزادی تیم استقالل ایران 
به مصاف السد قطر می رود که شاگردان شفر برای 
برتری مقابل این تیم، راه  دشواری را در پیش دارند.
 تیم اســتقالل تهــران در حالی پا بــه این مرحله

 می گذارد که بهترین عملکــرد در بین تیم های 
ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آســیا را در مرحله 
گروهی به نمایش گذاشت و با کسب 1۲ امتیاز به 
عنوان صدرنشــین راهی مرحله یک هشتم نهایی 
این رقابت ها شد و در این مرحله  هم توانست دیگر 
نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یعنی 
ذوب آهن اصفهان را با نتیجه ســه بر یک شکست 
دهد و به مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کند.
آبی پوشــان تهرانی اگرچه با ارائه یک بازی زیبا و 
قدرتمندانه راهی مرحله یــک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا شــدند؛ اما شــرایط آنها نسبت به 
دور مقدماتی و حتی یک هشــتم نهایی تغییرات 
زیادی کرده اســت. این تیم  این روزها حال و روز 
چندان خوبی ندارد، جدایی تعدادی از ستاره های 
استقالل در فصل جدید لیگ برتر ایران سبب شده 
تا شاگردان شــفر از روزهای خوب گذشته فاصله 
بگیرند و در حالی امشب مقابل تیم السد قطر قرار 
می گیرند که پس از گذشت پنج هفته از رقابت های 
لیگ ایران تنها توانســته اند به یک پیروزی دست 
یابند و با کسب 6 امتیاز در رده هشتم جدول رده 

بندی جا خوش کرده اند.
اما در سوی دیگر تیم قطری که با شکست االهلی 
عربستان پا به این دیدار حساس گذاشته است، این 
روزها در شرایط خوبی به سر می برد و با 17 گل زده 
در سه بازی اخیر لیگ قطر مقتدرانه بر صدر جدول 

تکیه زده است .  
تیم السد، یک تیم متمول در  حاشیه خلیج فارس 
است که ستارگان نامداری چون »ژاوی« کاپیتان 
سابق بارســلونا را به خدمت گرفته و در این بازی 
امید زیادی به درخشش ســتاره های خود در این 

دیدار دارد. 
تیم اســتقالل تهران اما با این وجود روی حضور 

پرشمار هوادارانش در ورزشگاه آزادی برای تماشای 
دیدار حساب زیادی باز کرده است تا با حضور آنها، 
ورزشگاه آزادی را برای السدی ها به جهنم تبدیل 
کنند. در بازی آبی پوشان برابر السد، 3 بازیکن تیم 
فوتبال استقالل در خطر محرومیت از بازی برگشت 
قرار دارند و دریافت هر گونه کارت زرد می تواند آنها 

را در بازی برگشت محروم کند.
خسرو حیدری، فرشید اسماعیلی و فرشید باقری 
ســه بازیکن از تیم فوتبال اســتقالل هستند و در 
صورتی که در بازی رفت با الســد از داور کارت زرد 
دریافت کنند، نمی توانند در بازی برگشــت برای 
اســتقالل به میدان بروند و در سوی دیگر ابراهیم 
ماجد، بازیکن اصلی خط دفاعی تیم الســد قطر به 
دلیل مصدومیت نمی تواند در بــازی رفت مقابل 
استقالل ایران تیمش را همراهی کند و غایب این 

بازی خواهدبود.
تیم های اســتقالل و السد از شــروع رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا 4 بار به مصــاف هم رفته اند 

و حاال برای نخســتین بار در چنیــن مرحله ای به 
پســت هم می خورند. آخرین تقابل دو تیم به پلی 
آف ســال ۲017 برمی گردد. جایی که دو تیم در 
1۲0 دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ اما 
در ضربات پنالتی این آبی پوشــان بودند که موفق 
شدند با نتیجه 4-3 به برتری رسیده و راهی مرحله 

گروهی شوند.
پیروزی شــاگردان شــفر در این دیدار  غیر از این 
که تا حدود زیــادی می تواند راه صعــود این تیم 
به مرحله بعد را آســان کند، منافع مالی خوبی را 
برای این تیم که درخط محرومیــت از بازی های 
 آســیایی به خاطر بدهی هــا قرار دارنــد فراهم 

می کند.
بر اســاس قانون لیگ قهرمانان، تیم های حاضر در 
این مسابقات پس از آغاز مرحله گروهی، بابت هر 
پیروزی مبلغ 50 هزار دالر پــاداش می گیرند و به 
ازای هر تســاوی نیز ۲0 هزار دالر به حساب شان 
واریز خواهد شــد؛ بنابراین اســتقالل می تواند در 

صورت بردن السد در تهران و دوحه، صد هزار دالر 
کاسب شود، کاری که بســیار سخت است، اما غیر 
ممکن نیســت. حداقل اینکه از نظر ریاضی ممکن 
بوده و به لحاظ فوتبالی هم محال نیســت. اگر چه 
الســدی ها ژاوی و گابی را دارند، اما می توان آنها را 
با همین ستاره ها هم شکست داد و عالوه بر صعود 
مقتدرانه به مرحله نیمه نهایی، 100 هزار دالر هم 

کاسب شد.
حذف الســد با هر نتیجه ای که باشد، یک پاداش 
کالن دیگر را هم برای استقالل به ارمغان می آورد. 
طبق قانون لیگ قهرمانان، هر تیمی که به مرحله 
نیمه نهایی برســد، ۲00 هزار دالر پاداش خواهد 
گرفت و استقالل با عبور از ســد السد، به این مهم 
دســت می یابد. البته این فقط مختص اســتقالل 
نبوده و پرســپولیس نیز دقیقا در شرایطی مشابه 
اســت و امیدواریم سرخ پوشــان هم بــا صعود به 
نیمه نهایی از موهبــت جایزه ۲00 هــزار دالری 

بهره مندشوند.  

                               برخورد استقالل به صخره السد
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

 سهراب: اصال حواسم به 
وزنه زدن کیانوش نبود

طالی ناب مــرادی با طعم 
رکورد شکنی جهان

امید در »شارلروا« ماندنی شد
امید نورافکن یکی دو هفته پیش در صفحه شخصی اش نوشت:» من مصدوم نیستم و واقعیت این است که 
به بازی گرفته نمی شوم! اما آنقدر تمرین می کنم که مجبور نشوم تصمیم دیگری بگیرم«.بعضی حرف های 
او را این گونه تعبیر کردند که اگر نیمکت نشینی امید در تیم ادامه داشته باشد او از این تیم بلژیکی جدا 
خواهد شد! به خصوص آنهایی که نورافکن را می شناســند به خوبی می دانند این بازیکن عطش زیادی 
برای بازی دارد و از نظر ژنتیکی خیلی نمی تواند نیمکت نشــینی را تحمل کند؛ اما با گذشت 5 هفته از 
بازی های لیگ برتر بلژیک امید نورافکن فرصت بازی در ترکیب شارلروا را به دست آورد و همین بازی کردن 
 سبب شد امید به این نتیجه برسد که »فلیس مازو« به وی اعتقاد دارد، منتهی برای بازی کردن باید کمی

 صبر کند. 

 این بود فوتبال هجومی؟
تیم ملی امید ایران از بازی های آسیایی زود حذف شد تا مشخص شود برای مقدماتی المپیک چه کار سختی 
دارد. کرانچار نشــان داده همواره در آرامش کارش را پیش می برد ولی یادمــان نرفته او با کنایه به تیم ملی 
بزرگساالن، در آستانه بازی های آسیایی گفته بود: » ما به بازی های آسیایی نمی رویم که فقط دفاع کنیم.« 
خیلی ها از حرف های کرانچار چیزی جز کنایه به تیم ملی و کی روش برداشت نکردند ولی حاال مشخص شده 
حرف با عمل زمین تا آسمان فرق دارد. چیزی که کرانچار از آن حرف می زد، در بازی های آسیایی و در عمل 
دیده نشد. ایران تنها مقابل کره شمالی هجومی بود و در دیگر بازی ها کسی آن بازی هجومی را ندید. زالتکو 
البته در مصاحبه ای به توضیح بازی تدافعی ایران مقابل کره پرداخــت و گفت: »این بازی چون حذفی بود، 

تدافعی کار کردیم.«  

مرادی: شکســتن رکورد 
یک ضرب جهان برایم مهم بود

خیرونا فوتبال
 -

رئال مادرید
ساعت 
00:45

شبکه 
سه

استقاللفوتبال
- 

 السد
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رقابت های دســته 94 کیلوگرم وزنه برداری بازی های آســیایی با 
اتفاقات تلخ  و شــیرین به پایان رسید. شــیرینی قهرمانی مقتدرانه 
ســهراب مرادی همراه با شکســتن رکورد یک ضــرب جهان پس 
از 19 سال بود. ســهراب مرادی که چند سالی اســت بدون حاشیه 
تمام تمرکز خود را روی تمرینات گذاشــته، اکنون به یکی از موفق 
ترین چهره های وزنه برداری جهان تبدیل شــده و همچنان هم نوار 
موفقیت هایش ادامه دارد؛ اما در آن سوی میدان فاجعه ای به نام اوت 

که یکی شدن کیانوش رستمی را شــاهد بودیم. رستمی 
از برندهای وزنه برداری جهان بــوده، در مقابل 
دیدگان »تاماش آیان« رییس فدراسیون جهانی 
و شــیخ احمد، رییس شــورای المپیک آسیا و 
مسئوالن ایرانی وزنه ها را انداخت تا قدرت نمایی 
وزنه برداری ایران در دســته 94 کیلوگرم کامل 
نشود؛ در واقع رســتمی مدت هاست خودش را 
درگیر تصمیماتی کرده که باعث شــده حاشیه 
های اطرافش بیشــتر از موفقیت هایش باشد و 
روند نزولی داشته باشــد.در این رقابت کیانوش 

رستمی تنها تر و البته مغرورتر از همیشــه بود. در سالن گرم کردن 
کسی کنارش قرار نداشت و خودش وزنه انتخاب و برگه داوران را امضا 
می کرد. زمانی که وزنه ها را انداخت باز هم کســی کنارش نبود و در 
شرایطی که باید تمرکز می کرد تا برای حرکت بعدی اش آماده شود؛ 
مجبور بود نقش مربی را برای خود ایفا و وزنه هایش را انتخاب کند.

نکته جالب این بود که تنها کسی که به او روحیه می داد ماساژور تیم 
ملی بود که از او می خواست غیرتی وزنه بزند و هیچ کدام از مربیان 
تیم ملی کاری به کار او نداشتند. اینها نتیجه مدیریت غلطی است که 
باعث شد رستمی هم همچنان بر تفکر اشتباه خود که بوی ورزشکار 
ساالری می دهد پافشاری کند. از این رو تنهاتر از همیشه وزنه زد و 

البته وزنه هایی را انتخاب کرد که واقعا جای بحث دارد.

علی مرادی، بدون شک مقصر اصلی باخت های اخیر رستمی است 
چرا که او تنها کسی بود که پشت رستمی ایستاد. نکته جالب اینکه 
رستمی در مســابقات جهانی ۲017 اوت شد؛ اما باز هم علی مرادی 
حاضر نشد از تصمیم غلطی که در مورد رستمی گرفته بود کوتاه بیاید 

و همچنان معتقد بود راه رستمی، راه درستی است.
شاید اگر علی مرادی دست از مدیریت ناصحیح خود در این زمینه که 
فقط به مذاق رستمی خوش می آید، دست می کشید االن کیانوش  
هم روی سکو قرار می گرفت نه اینکه شاخص ترین 
چهر ه نــاکام ورزش ایران در بازی های آســیایی 

۲018 باشد.  
مشخص نیســت رســتمی چند مرتبه دیگر باید 
رقابت خود را خراب کند و چند مرتبه دیگر به جای 
افتخارآفرینی، با ناراحتی تخته مســابقات را ترک 
کند و مدال را از ایران بگیرد تا مشخص شود شاید 
باید به دنبال راه دیگری باشــد.امیدواریم زودتر از 
اینکه کیانوش رستمی با این ناکامی ها و توجیهات 
پس از شکست خو بگیرد، علی مرادی یک بار برای 
همیشه دســت از حمایت های اشــتباه و غیرمنطقی خود بردارد و 
تصمیم منطقی در مورد این وزنه بردار بگیرد تا کیانوش را دوباره روی 
سکو ببینیم نه اینکه شاهد رکوردشکنی او در انداختن وزنه ها باشیم. 
کیانوش رستمی یک راه بیشتر برای موفقیت ندارد و آن هم کشتن 

غرور کاذبی است که گرفتار آن شده و او را به قهقرا می برد.

 یک شکست دیگر 
برای مدیریت ورزشکار ساالرانه »علی مرادی«؛

کیانوش رستمی، تنهاتر و مغرورتر از همیشه

سمیه مصور
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درختان ناژوان حال و روز خوشی ندارند
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

شورا

نایب رییس شورای شهر:
نشاط اجتماعی برای تحکیم 

خانواده ها ضروری است
نایب رییس شورای اســامی شهر اصفهان در 
چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود ضمن 
تبریک عیدغدیر و هفته دولت و گرامیداشت 
یاد شــهیدان رجایی و باهنر اظهار امیدواری 
کرد کــه همه مــردم و مســئوالن بتوانند در 
مسیرآرمان های شــهدا گام برداشته و اهداف 
آنها را دنبال کنند.علیرضا نصر اصفهانی به لزوم 
توجه دولت به پرداخت حقوق کارمندان اشاره 
کرد و گفت: در شرایط فعلی درآمد و هزینه های 
کارمندان همخوانی ندارد و ضروری است که 
حقوق این قشــر در زمان مقرر پرداخت شود.  
نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان ضمن 
قدردانی از شــهرداری اصفهــان در برگزاری 
برنامه هایــی که منجر به ایجاد فضای نشــاط 
اجتماعی در شــهر شده اســت، ادامه داد: ما 
شاهد گسست نسلی هســتیم و باید با اجرای 
برنامه های فرهنگی بتوانیم نســبت به تحکیم 
و در کنار هم بودن خانواده ها گام برداریم.وی 
با بیان اینکه برنامه »نشاطستان« طی روزهای 
اخیر با همت شــهرداری و با هــدف تحکیم 
خانواده ها برگزار می شــود، اضافــه کرد: این 
برنامه مورد استقبال مردم قرار گرفته و این امر 

بیانگر نیاز به اجرای چنین برنامه هایی است.
نصر اصفهانی تاکید کرد: هر کاری که از سوی 
مردم استقبال می شود این پیام را دارد که باید 
این برنامه ادامه داشــته باشــد.وی همچنین 
با اشاره به برگزاری ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اظهار 
امیدواری کرد که این جشــنواره بتواند برای 
شهر اصفهان جذب گردشگران داشته باشد و 
به گونه ای برگزار شود که شورای شهر با میل 
بیشتری نســبت به برگزاری این جشنواره در 

سال های آینده اقدام کند.

اطعام 55 هزار نفری به 
مناسبت عید غدیر در اصفهان

رییس ســتاد مردمی اطعام غدیــر صبح روز 
گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
داشــت: اطعام غذای غدیر هرســاله در حالی 
صورت می گیرد که هزینه آن تنها با مشارکت 
مردم تامین می شود. سید روح ا... اعتصامی با 
بیان اینکه سال اول اجرای طرح احیای اطعام 
غدیر بین 6هزار و ۵۰۰ نفر توزیع شد و این در 
حالی است که امســال میزان توزیع غذا به ۷۵ 
هزار نفر رسیده است، تصریح کرد: توزیع غذا از 
سال ۹۰ آغاز شد که به ترتیب بین شش هزار 
و ۵۰۰، ۱۰ هزار و ۵۰۰ در ســال ۹۱، ۱6 هزار 
و ۸۰۰ در ســال ۹۲، در سال ۹۳ بین ۲۳ هزار 
نفر، ســال ۹۴ بین ۳۲ هزار نفر، سال ۹۵ بین 
۳۰ هزار نفر و سال ۹6 بین ۵۰ هزار نفر توزیع 
شد.رییس ســتاد مردمی اطعام غدیر تصریح 
کرد: هر ساله بخشــی از این غذاها بین خیریه 
ها، مساجد، کانون های فرهنگی و جشن های 
سطح شهر توزیع می شــود.وی با اظهار اینکه 
امسال ۷۵ هزار پرس غذا با مبلغ ۴۰۰ میلیون 
تومان تهیه شده است، افزود: این میزان غذا با 
۵۱۱ خادم بین مردم توزیع می شود.اعتصامی 
با بیان اینکه برای اولین بار غذاها عاوه بر توزیع 
بین مردم اصفهان بیــن مردم یزد و گیان نیز 
توزیع می شود، گفت: در این طرح کشورهای 
دیگر هم مشــارکت مالی دارند و از آن جمله 
می توان به کویت اشاره کرد.وی با اظهار اینکه 
6۰ درصد اطعام بین مردم مناطق محروم و ۴۰ 
درصد بین مردم باالشهر توزیع می شود، ادامه 
داد: هدف ما احیای طرح اطعام غدیر است و نه 

اینکه توزیع صرفا بین مردم فقیر باشد.

برگزاری مسابقه »خاطره 
نویسی« ویژه نوجوانان 

فراخوان ثبت نام در مســابقه بــزرگ خاطره 
نویسی ویژه نوجوانان در اصفهان آغاز شد.

 رویا محمد شــریفی، مســئول امور کتابخانه 
اختصاصی نوجوان سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: نوجوانان 
عاقه مند برای شــرکت در این مســابقه باید 
یکی از خاطــرات زیبای خود دربــاره کتاب و 
کتابخوانی را در قالب یک نوشته زیبا و دلنشین 
نوشته و تا ۲۷ شهریور برای کتابخانه اختصاصی 
نوجوان ارسال کنند.وی افزود: تشویق و ترغیب 
نوجوانان بــه مطالعــه و قــرار دادن کتاب و 
کتابخوانی در فهرســت عایق و فعالیت های 
روزمره زندگی آنها از مهم ترین اهداف اجرای 

این مسابقه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خبر داد: 

 بهره برداری از 60پروژه 
راهداری در هفته دولت 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با تبریک به مناســبت فرا رسیدن هفته 
دولت اظهار داشت: بر اساس برنامه های استراتژیک 
و اولویت های تعریف شــده در این اداره از جمله 
ســاخت، ترمیم و اصاح شــبکه راه های استان 
اصفهان به ویژه اصاح نقــاط حادثه خیز، کلنگ 
زنی مجتمع هــای خدماتی، رفاهــی و راه اندازی 
مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای ســنگین 
و نیمه ســنگین برای حفاظت از محیط زیست و 
تقویت ایمنی خودروها در دستور کار قرار گرفت.

مهدی خضری با اشــاره به مشــکاتی که امروز 
گریبان گیر پروژه های زیرســاختی کشوراست، 
ادامه داد: با تاش های انجام شــده در مجموعه 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان خوشــبختانه تعداد زیادی از پروژه های 
تعریف شده از هفته دولت سال گذشته تا کنون به 
 سرانجام رسیده است و امروز شاهد بهره برداری آن 

هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه این اداره کل، نقش غیر قابل 
انکاری در توسعه اقتصاد استان و کشور دارد، افزود:  
حمل مواد اولیه و محصوالت تولیدی کارخانجات 
و شرکت ها در بستر راه های استان اصفهان چرخه 
اقتصاد کشور را می چرخاند.وی به تاکیدات فراوان 
رهبر معظم انقاب پیرامون توجه به ظرفیت های 
داخلی و بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: 
کارنامه هفته دولــت اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان نمونه ای بارز از تحقق 
اقتصاد مقاومتی با تکیه بر دانش فنی و مهندسی 

ایرانیان است.
خضری با اشــاره به حجم تردد بار و مســافر در 
محورهای مواصاتی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در واقع بهره برداران این پروژه ها مردم سراسر 
کشور هســتند.وی بیان کرد: به مناسبت هفته 
دولت 6۰ پروژه با اعتباری بالغ بــر هزار میلیارد 
ریال در حوزه راهداری، حمل و نقل، مجتمع های 
خدماتی رفاهی و سامانه های حمل و نقل هوشمند 

به بهره برداری می رسد.

اعظم محمدی

 استاندار اصفهان صبح دیروز در نشست خبری که 
به مناسبت هفته دولت در محل استانداری اصفهان 
برگزار شد،در خصوص اعام خبر خرید »قشم ایر« 
گفت: در بحــث بیزینس یک ســری رفتارها باید 
رعایت شود، از لحاظ فنی فرودگاه باید ظرفیت ده 
یا پانزده هواپیما را داشــته باشد، بنابراین در حال 
توسعه فرودگاه اصفهان هســتیم و این امر خیلی 

سریع انجام خواهد شد.
محســن مهرعلیزاده افزود: در این راستا الزم بود 
زمین هایی خریداری شــود که در حال خریداری 
است و بخشی از سندها نیز آماده شده است و می 
توان گفت نگرانی از لحاظ ظرفیت وجود ندارد؛ حال 
باید امکاناتی پیش آورد که آغاز پروازها از صبح از 
اصفهان برای مقاصد مختلف شروع شود.مهرعلیزاده 
ادامه داد: ســرمایه گذاری امر گردشگری توسط 
بخش خصوصی صورت می گیرد، همچنین انتقال 
مسافر از اصفهان به خارج از کشور نیز باید توسط 
بخش خصوصی انجام شــود. در این راستا سرمایه 
گذاران مشخص شده اند و این سرمایه توسط آنها 
پرداخت می شــود و ارتباطی با سرمایه گذاری در 

دیگر بخش ها، به ویژه بخش آب ندارد.
استاندار اصفهان در خصوص تفاوت جنگ تحمیلی 
با شــرایط امروز گفت: ابزار جنگ تحمیلی توپ و 
تانک و نیروهای جنگنــده بودند؛ اما حال مبارزان 
باید با پشــتیبانی مالی و قوانین مــورد نیاز و ... از 
مردم، تجار و تولید کنندگان حمایت کنند، مبارزان 
ما اصناف هستند که خود نیز باید حمایت شوند و 

دولت هم باید از آنها حمایت کند.
مهرعلیزاده در خصوص حمایت های دولت خاطر 
نشــان کرد: به عنوان مثال باید در اصناف سرمایه 
گذاری کرد تا بتوانند با جدیــت کار انجام دهند، 
افتتاح ۱۵۵ پروژه اســتانی، ۱۱۱ پروژه شهرداری 
و بیش از ۸۰۰ طرح که بخــش عمده این فعالیت 
ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده، از 
جمله برنامه هایی است که در دست اقدام است و 
رقم ۱۸۸۳۹ میلیارد ریال ارزش طرح هایی است 
که افتتاح خواهد شد.اســتاندار اصفهان در رابطه 

با بروکراســی اداری گفت: طبــق قوانین موجود، 
سرمایه گذار باید حدود ۲۴ دســتگاه را پشت سر 
بگذارد تا بتواند یک مجــوز دریافت کند و این امر 
باعث می شود سرمایه گریزی در استان نمود داشته 
باشد. برنامه من این بود که سالنی تدارک دیده شود 
تا همه مســئوالن مربوط به بخش سرمایه گذاری 
و ارائه مجوز آنجا بشینند و ســرمایه گذار بتواند با 
مراجعه همزمان به همه آنها کار خود را با ســرعت 

انجام دهد؛ اما این کار عملی نبود.
وی تاکیــد کــرد: حــال بــرای تســهیل در امر 
سرمایه گذاری و گرفتن مجوز، یک سایت در فضای 
مجازی ایجاد و براساس نیاز استان مجوزهایی صادر 
کرده ایم که متقاضی می تواند در آن وارد شود و بر 
اســاس توانمندی مجوز امضا و مهر شده را نه در 
عرض سه سال که در گذشته صورت می گرفت، بلکه 
همان روز با وارد کردن اطاعات شخصی دریافت 
کند.اســتاندار اصفهان گفت: این طرح مظلوم بود 
وانعکاسی که باید را نداشت، این در حالی است که 
در روز بهره برداری این طرح، استان توانست مبلغ 

قابل ماحظه ای در قالب پنج طرح کسب کند.

وی در خصوص سرمایه گذاری در طرح هایی مانند 
فرودگاه و استفاده از نیروهای خارجی گفت: از نظر 
ما سرمایه گذار ایرانی در اولویت است، اما به دلیل 
نیاز بــه ورود بعضی اقام از خارج، ســرمایه گذار 
خارجی بهتر این کار را انجــام می دهد. من انتظار 
دارم سرمایه گذاران داخلی، شرکای خارجی خود 
را ترغیب به مشارکت و با هم سزمایه گذاری کنند.
مهرعلیزاده در خصوص کمپین »فرزندت کجاست« 
گفت: شفاف سازی بســیار خوب است و باید همه 
چیز مثل شیشه باشد، آنچه دیده می شود افرادی 
در فضای محازی با دانســتن اینکه سرمایه اصلی 
کشور ما مردم هستند، ســعی دارند نوعی انشقاق 
بین مردم ودولت ایجاد و بی اعتمادی را در جامعه 

فراگیر کنند.
وی تاکید کرد: بــا مطرح کــردن و ایجاد کمپین 
 مســئله ای حل نمی شــود، بلکه فاصلــه ایجاد 
می شود، این کمپین برای شفاف سازی ایجاد نشده 
اســت. نباید فراموش کرد فرزند یک مسئول نیز 

می تواند دانشگاه برود، کار و پیشرفت کند.
مهرعلیزاده تصریح کرد: سه فرزند دارم که هر سه در 

کشور هستند، فرزندان من تحصیات عالیه، اما یک 
زندگی عادی دارند و با دیدن مشغله پدرشان حاضر 
نیستند مسئولیتی در دستگاه ها داشته باشند.وی 
افزود: من نه عضو علمی بوده ام و نه رییس دانشگاه، 
بنابراین فرزندانم بر اســاس توانمندی خودشــان 
پیشــرفت کرده اند و  فارغ التحصیل دانشگاه های 
معتبر کشــور از جمله دانشــگاه الزهرا و دانشگاه 
شریف هستند.اســتاندار در پاســخ به سوالی در 
خصوص طرح های تصفیــه آب و ورود مجدد آن 
به چرخه مصرف گفت: در حــال حاضر در 6 نقطه 
اطراف اصفهان ایــن طرح در حال اجراســت و تا 
 حدود بیســت درصد آب مورد نیاز تامین خواهد

 شد.
وی افــزود: همچنین طــرح های کشــاورزی و 
دامپروری در  دست انجام داریم که با صرفه جویی 
آب  به بهره برداری خواهند رسید و حدود 6۳۰۰۰ 
نفــر در آنها مشــغول بــه کار خواهند شــد. اگر 
کشاورزان را تشــویق کنیم به سمت گلخانه بروند 
وصیفی جات را به صــورت گلخانه ای تولید کنند، 

حتی می توانند صادرات نیز داشته باشند.

مهرعلیزاده خاطر نشــان کرد: در خصوص صنایع 
کوچک نیز باید ســعی کنیم از طریق برند سازی 
صادرات را توســعه دهیم، زیرا نیازهــای داخلی 
 محدود هســتند و تولیدات نیاز به بــازار خارجی

 دارد.
وی خاطر نشان کرد: امسال از نظر وضعیت کم آبی، 
بدترین و بحرانی ترین ســال در ۴۷ سال گذشته 
بوده است و شــاید بتوانیم بگوییم بدترین ماه ها را 
داشته ایم، دشمن نیز از این فرصت سوء استفاده و 
اخباری در رســانه ها به منظور تحریک اعتراضات 
اعام کرد، هر چند اعتراضات اخیر از اصفهان شروع 
شــد، اما نجابت مردم اصفهان در بحث کشاورزی، 
صنعتی و ... سبب شــد تا آنها با ما همراهی کنند 
و این بحران را نیز پشت سر گذاشتیم.مهرعلیزاده 
افزود: پیش بینی بر این است که امسال از لحاظ آبی 
سال خوبی داشته باشیم و شرایط نرمال باشد؛ هر 
چند سال گذشته نیز با تانکر به باغ ها آب رسانی و 
چاه هایی حفر کردیم و اقداماتی انجام دادیم تا در 

حد توان از باغداران حمایت کنیم.
اســتاندار اصفهان گفت: اما متاســفانه با اجرای 
این روش هــا، قیمت حمل آب به قــدری افزایش 
یافت که دیگر مقــرون به صرفه نبــود، از این رو 
مجبور شــدیم با تهران هماهنــگ کنیم و دریچه 
را به میزان بســیار کم باز کنیم و آبرسانی را انجام 
دهیم.وی افــزود: در هفته دولت مــا یک هدیه به 
کشــاورزان می دهیم وآن هم از منابع استانی و از 
نیمه همین ماه از طریق مجمع صنفی کشاورزان به 
 آنها پرداخت می شود، البته مبلغ این هدیه را اعام 
نمی کنم؛ اما در قالب سه  طرح پرداخت خواهد شد.

مهرعلیزاده گفت: در خصوص حوزه گردشــگری 
باید بگوییم داریم کارهای بسیاری در استان انجام 
می دهیم و در تاش هستیم این صنعت را توسعه 
دهیم. با توجه به مســائلی که پیش آمده در صدد 
هستیم روی سی و ســه پل طرحی پیاده کنیم تا 
از بروز حوادث تلخ مشــابه جلوگیری به عمل آید، 
اما طرحی برای سایر پل ها نداریم. این تغییرات با 
هماهنگی آقای اللهیاری، مسئول میراث فرهنگی 

صورت می گیرد.

شفاف سازی نیست، فاصله ایجاد می کند
   مهرعلیزاده در نشست خبری به کمپین »# فرزندت _کجاست؟«پاسخ داد :  

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:
بهره برداری از پارک جنگلی روح االمین تا پایان شهریور 

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اظهار کرد: به دنبال ایجاد فضای بانشاط در سطح منطقه، احداث 
پارک ۱۷ هکتاری در مجموعه شهید کشــوری به صورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام شده است.
محمدرضا برکت افزود: این طرح با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان ظرف مدت ۲۴ ماه تکمیل شد.مدیر 
 منطقه شش شهرداری اصفهان به احداث پارک جنگلی روح االمین اشــاره کرد و گفت: پارک جنگلی 
روح االمین به مساحت حدود هشت هکتار و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تکمیل 
شده و تا پایان شهریور در اختیار شهروندان قرار می گیرد.برکت، در خصوص پروژه های فعال این منطقه 
ادامه داد: پروژه پردیس هنر در محل سابق شهربازی آبشــار در فضایی به مساحت ۷۵ هزار مترمربع در 

دست احداث است و تا دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر منطقه 4 شهرداری  مطرح کرد:
تابستانی متفاوت با نشاطستان

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: جشن های تابستانی شاد، مفرح و متفاوت با عنوان »نشاطستان« 
در محات کم برخواردار منطقه چهار برگزار شــده اســت.رضا اخوان اظهارکرد: منطقه چهار به دو قسمت 
برخوردار و غیربرخوردار تقسیم شده بر همین اساس تمام تاش خود را به کار گرفته ایم تا موج شادی و نشاط 
را در تمام محات هفده گانه و به خصوص محات کمتر برخوردار جاری کنیم.مدیرمنطقه چهار شــهرداری 
اصفهان گفت: از مجموع ۱۴جشن نشاطستان که از ۱6مردادماه آغاز شده، تاکنون ۹ برنامه برگزار و با استقبال 
بسیار خوب مردم رو به رو بوده اســت.وی با بیان اینکه این جشن ها با توجه به نیازسنجی های هر محله و در 
راستای رفع نیازهای فرهنگی در نظر گرفته شده است، افزود: این برنامه ها با همکاری اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی و باغ بانوان پردیس برگزار شده و به مســائلی همچون مصرف بهینه آب و برق در عناوینی مفرح 

همچون گسترش انگیزه مشارکت خانواده ها در برنامه های گروهی پرداخته شد.

مدیرشهرســازی الکترونیک و برون ســپاری 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: سیستم مکانیزه شهرسازی و درآمد 
در دو فاز کلی تعریف شــده که فاز نخســت آن 

الکترونیکی کردن تمــام فعالیت ها 
و اطاعــات کاغــذی و دســتی در 
شــهرداری اصفهان بود که در حال 
حاضر در مناطق ۱۵ گانه شهرداری 
اصفهان اجرایی شــده است.وحید 
مهدویان با بیان اینکــه با اجرای فاز 
نخست سیستم مکانیزه شهرسازی و 
درآمد تمام اقدامات دستی، سلیقه ای 
و پنهان از جمله ضوابط شهرسازی، 

محاســبات عوارض، تراکم و صدور پروانه های 
ساختمانی که در شهرداری اصفهان انجام می شد، 
به صورت کاما الکترونیکی شده است، ادامه داد: 
در این فاز تمام فعالیت هــا و اقدامات کاربران در 
شهرداری توسط مدیریت شهری به صورت شفاف 

قابل رصد و کنترل است.
مدیر شهرســازی الکترونیک و برون ســپاری 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با اجرای فاز نخست سیستم 
مکانیزه شهرســازی و درآمد عاوه بر کنترل و 
رصد شفاف عملکرد، صدور مجوزها و تبدیل آنها 
از حالت دستی به الکترونیکی در حوزه شهرسازی 
و درآمد با امکان صحت سنجی همراه است.وی با 
بیان اینکه فاز دوم سیستم مکانیزه شهرسازی و 

درآمد تحت عنوان شهروندسپاری مطرح است، 
تاکید کرد: با اجرای این فــاز مالکان می توانند 
درخواست های پروانه، پایان کار و استعامات را 
بدون مراجعه به شهرداری ثبت کنند و با انجام 

پرداخت های مالی، مجــوز مربوطه را به صورت 
الکترونیکی در منزل دریافــت و کارگزار پروژه 

خود باشند.
مهدویان افزود: شرح خدمات، برنامه زمانبندی 
سنجش پذیر و زیرســاخت های کسب و کاری 
در این فاز آماده است که با توجه به تاکید شهردار 
اصفهان و با حمایت معاون شهرسازی، در سال 
جاری اجرا خواهد شــد.وی از رونمایی سامانه 
خدمــات الکترونیکی شــهروندان خبــر داد و 
خاطرنشان کرد: با راه اندازی این سامانه شهرداری 
در خانه شهروندان است و مردم می توانند بدون 
واسطه به تمام اطاعات شهری از جمله گذشته و 
حال شهر، طرح هایی که برای آینده شهر در حوزه 

شهرسازی تعریف شده است.

مدیرشهرسازی الکترونیک شهرداری خبر داد:

شفاف سازی و شهروندسپاری با سیستم مکانیزه شهرسازی و درآمد
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: با توجه به 
وضعیت رودخانه زاینده رود و خشکی چاه های 
آب شرایط بسیار دشواری برای حفظ سبزینگی 
نــاژوان به وجود آمده است.حســن شــفیعی 

اظهارکرد: بیشــه زار ناژوان از گذشته های دور 
بخشی از تاریخ اصفهان بوده و هست، از این رو 
تاش مدیریت شــهر حفظ هویت و سبزینگی 
ناژوان است.وی با بیان اینکه بیش از 6۰۰ هزار 
اصله درخت در ناژوان و باغات مجاور آن وجود 
دارد، افزود: از این تعــداد ۲۰۰ هزار درخت در 
اختیارشهرداری است که تولید اکسیژن و جذب 
دی اکسید کربن را به خوبی برای شهر اصفهان 

انجام می دهد.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از خشک شدن 
نیمی از چاه هــا که آب مورد نیاز فضای ســبز  
ناژوان را تامین می کرد، خبــر داد و اظهارکرد: 
همچنیــن منابــع آب چاه هــای موجــود به 
حداقل رسیده و افزایش ســختی آب نیز باعث 

 خزان زودرس درختــان و پژمردگی برگ آنها
 شده است.شفیعی با بیان اینکه در حال حاضر 
بخش هایــی از ناژوان با شــیوه های ســنتی و 
اســتفاده از تانکر آبیاری می شود، خاطرنشان 
کرد: شــهرداری اصفهان، مدیریت 
منابع آبی موجود را در دســتور کار 
خود قرار داده و از ســال ها قبل با 
توجه به خشکسالی ها برنامه ریزی 
اصولی داشــته تا بتواند این منطقه 
بکر را حفظ کنــد.وی با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان ســال گذشته 
احــداث دو مخــزن کلکتــور آب 
فضــای ســبز را تکمیــل و مورد 
بهره برداری قــرار داد، افزود: در ســال جاری 
این کلکتور بــا اعتباری افزون بــر ۱۰ میلیارد 
تومان مــورد بهره برداری قــرار می گیرد.مدیر 
طرح ســاماندهی ناژوان تصریح کرد: در حال 
حاضر دو مخــزن از چهار مخزن نــاژوان برای 
ذخیره آب احداث شــده و عملیــات عمرانی 
دو مخزن بعدی که جزو کلکتور آب به شــمار 
می رود، در دســت اجراســت.وی با بیان اینکه 
در برنامه بلندمــدت احداث تصفیــه خانه به 
منظور اســتفاده از پســاب برای آبیاری فضای 
سبز ناژوان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: 
در حال حاضر درصدد حفــظ وضعیت موجود 
 ریه تنفســی اصفهان بدون اســتفاده از پساب

 هستیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان :

درختان ناژوان حال و روز خوشی ندارند

اخبار
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 رودخانه ای زیبا 
در چک 

 غروب آفتاب را بر فراز پل 
 Charles( تاریخی کارل
Bridge( می بینید که از 
آن با نام های »پل سنگی« 
یا »پل پــراگ« نیز یاد 
می کنند. این سازه  روی 
 )Vltava( رودخانه ولتاوا

کشیده شده است.

عکس روز

دوخط کتاب

دست از سرش بردارند خیلی 
بهتر اســت. خالص شــدن از 
شــر نگاه و خط کــش  های 
دیگران، این چیزی اســت که 

من می خواهم.

 »نیمه غایب«
حسین سناپور

می خواهــم از شــر 
نگاه هــای دیگــران 

خالص شوم

فرقی نمی کند که خوب آدم 
را بگوینــد یا بــدش را. اصال 
اگر بــدش را بگوینــد، یعنی 
چنــان کــه دیگــر امیــدی به 
خوب شدنش نداشته باشند و 

مارتین ون، ورزشــکار هلندی که مدال طالی المپیک پکن را به دســت  
آورده از جمله کســانی بوده که قبال با  بیماری سرطان دست و پنجه نرم 
کرده و موفق شــده بود که بیماری خود را پشت سر بگذارد. او اخیرا سعی 
کرد یک مسیر ۲۰۰ کیلومتری در هلند را برای کمک به بیماران سرطانی 
و جمع آوری پول برای تحقیقات سرطان شــنا کند. این شنا برای سه روز 
برنامه ریزی شده بود و شامل استراحت های بسیار کوتاه می شد؛ اما مارتین 
بیمار شــد و آب آلوده تر از آن بود که بتواند ادامه دهد. او توانســت ۱۶۳ 

کیلومتر را در ۵۵ ساعت شنا کند . 

۱۶۳ کیلومتر شنا برای کمک به بیماران سرطانی!

کودکی ۶ ســاله به نام» Yernar Alibekov « اهل قزاقستان به خاطر 
بیماری عجیبی که به آن مبتالســت ظاهری مثل مردهای ســالخورده 
دارد.این کودک پیرمرد نما که در شهر آستانا زندگی می کند، از سندروم 
»Ehlers-Danlos« رنــج می برد که بر اثر آن پوســت صورتش دچار 
افتادگی شدید شده و بنا بر اعالم دیلی میل طبق باید و نبایدهای پزشکی 
در این کشور تا ۱8 سالگی بهتر اســت اقدامی برای لیفتینگ پوست خود 
نکند؛ اما مادر او با پیگیری های فراوان موفق به جلب رضایت پزشکان برای 

آغاز روند درمانی پیش از رسیدن به سن قانونی شده است.

پیرمردی که فقط ۶ سال از عمرش می گذرد!

یک خانه معمولی ســه خوابه در حومه غربی ســیدنی به طــرز معجزه 
آســایی از خودش روغن و خاکســتر نشــت می دهد. از آنجایی که هیچ 
دلیــل علمی برای ایــن اتفاق عجیب پیدا نشــده اســت، صاحبان خانه 
تصمیم گرفته اند از شــهرت آن کســب درآمد کنند. آنها این مایع را به 
قیمت گزافــی به زوج هایی که بچه دار نمی شــوند، می فروشــند و ادعا 
 کرده اند که عده بســیاری با اســتفاده از همین مایع معجزه آســا، باردار 

شده اند! 

خانه ای با ترکیبات نشتی معجزه آسا

اینستاگردی

»رامین رضاییان« در حال ورزش های غیرفوتبالی

روز خوب »شیده معاونی« با دخترش

رامین رضاییان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اگر حداکثر تالش خود را کرده اید، 
حتما به موفقیت هایی هم رسیده اید. قرار نیست همه به نهایت برسند، همه بهترین فروشنده 
یا بهترین بازیکن فوتبال نخواهند شد، باوجود این شما هم می توانید یکی از بهترین ها باشید.

 شیده معاونی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشــت: هیچ بارانی ردپای خوبان را از 
کوچه های خاطرات نخواهد شست. دوست داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست، گاه سکوت 
است، گاه نگاه مهربان، گاه دعا از دل و جان وگاهی یک پیام. خیلی دوستتون دارم وخوشحالم 

که شما رو دارم یه روز خوب با دختر جانم.

خندوانه

یادداشت

گوشه دنجی پیدا کردم و زانو به بغل، روی سنگ های مرمری 
و خنک نشستم. گوشی همراهم را زدم به برق و صد دل غافل 
مشغول تماشای اطراف شدم. تنها بودم ولی پر از حس آرامش 
و امنیت. از تماشــای  یا کریم های توی شبســتان جذاب تر، 
تماشــای بچه هایی بود که از شــهر و دیار مختلف، با پوشش 
هایی متفاوت و لهجــه و گویش های گوناگــون، با یک توپ 
فسقلی بازی می کردند. از تماشای بچه ها جذاب تر چهره های 
پر از عجز مادرهایی که حریف بچه ها نبودند و وعده گوشــی و 
تبلت دادن اثری نداشت و می رفت که بی خیال شیطنت ها و 
مزاحمت های دلبندان شان برای دیگران باشند. خادم حرم به 
بچه ها گیر نداد و با خیال راحت فقط مــی دویدند و بازی می 
کردند. هر لحظه اش از تماشای صدتا فیلم سینمایی قشنگ تر 
بود.  توپ شان کنارم توقف کرد. مثل اینکه »لولو« دیده باشند 
همه ناگهانی با رعایت فاصله، متوقف شدند. بعد از چند لحظه 
سکوت مبهم پســرکی نمکی از آن دور بر جو غلبه کرد و فریاد 
زد »بندازش دیگه. خب داریم بازی می کنیم«. توپ را پرتاب 
کردم. مثل ســربازی کوچک احترام گذاشت، هر دو خندیدیم 
و رفتند و بازی از سر گرفته شد. چشم شان به یاکریم ها افتاد، 
دخترکی صدا زد »بچه ها گنجیشک«. همه توپ را رها کردند و 
پسربچه ها در صف مقدم دویدند طرف یاکریم ها. یاکریم بیچاره 
ترسان و لرزان بال زد و برگشت و باالهای شبستان روی یکی از 
ستون ها نشست. چهره بچه ها دیدنی بود. کم کم جو آرام شد و 
یاکریم دوباره آمد و روی فرش نشست. عملیات تعقیب و گریز 
بارها تکرار شــد. تا اینکه یکی گفت: »بچه ها داره بیسکوییت 
می خوره«. چندتا دانه بیسکوییت داوطلب آوردند و همه اش را 
تکه تکه کردند و دور از چشم خادم های  حرم و همراهی سکوت 
شــاهد و غفلت حاضرین، پخش کردند روی چندتا فرش که 
یاکریم را شــکار کنند. بیچاره دخترک عرب اصال متوجه نمی 
شــد که بچه ها چه می گویند پر از ابهام، فقط تبعیت می کرد. 
سه تا فرش را که بیسکوییت کاشتند، رفتند دورتر و کنار ستون 
نشستند. پسرک انگشتش را به نشــانه سکوت روی صورتش 
گذاشته بود و آموزش می داد:»آروم. االن میاد. وقتی اومد آروم 
آروم میریم میگیریمش و نازش می کنیم«. یاکریم برگشت و 
در حال خوردن بیسکوییت ها با خیال راحت روی فرش ها قدم 
می زد. جای همه سبز ببینند بچه ها چطور با مهارت سربازان 
جنگی، ســینه خیز رفتند و کم مانده بود، یاکریــم بیچاره را 
بگیرند.  جز سرباز خط مقدم شان آن هم نصفه نیمه، هیچ کدام 
یاکریم بیچاره را »ناز« نکردند. تا اینکه صدای اذان بلند شــد و 
بچه ها متفرق شدند. گوشــی را برداشتم که بروم روی فرش و 
داخل صف جماعت بنشینم، همان طور که صف ها را نگاه می 
کردم و دنبال جایی برای نشستن بودم، یکباره مثل باتری که 
تخلیه می شود از همه شادی ها خالی شدم. چقدر سخت است 
پذیرش اینکه ببینی کنار هر جانمازی یک گوشــی هوشمند 
نشسته است. کاری مهم تر از نماز و رابطه گرفتن با خدا داریم؟ 
آن هم در فرصتی مثل نماز جماعت حرم حضرت معصومه )س(. 
این گوشــی ها اینجا چه می کنند؟ دستم سست شد و گوشی 
همراهم افتاد روی فرش و همه اجزایش متالشــی شد. بچه ها 
می فهمند برای به دام انداختن یاکریم، بیسکوییت الزم است و 
یاکریم فهمید دام است و گریخت و تن نداد کسی به خاطر »ناز 
کردنش« آزادیش را سلب کند. ما نفهمیدیم هیچ، با پول و عمر و 
جوانی خودمان و امنیت و سرمایه های کشور اسالمی که امانت 
است در دست ما، دست بسته در زمین دشمن، در اختیار اهداف 
آنهاییم و برای تابعیت از جهل مدرن، ســر و کله می شکنیم. 

خدایا عاقبت ما را ختم به خیر کن!

بچه ها گنجیشک!

زهره جمالی زواره

 مردی که فراموش نمی شود
 روز آخری است که در مدینه هستم. در همه این روزها تنها کار مهمی که کرده ام نشستن در حرم و نماز خواندن بوده، در جاهای مختلف حرم، در 
مقام ها و باب های مختلف؛ اما یک جا هنوز مانده، مهم ترین جا... محراب رسول اکرم )ص(. امروز روزآخر است و نهایت آرزویم این است که آنجا 
نماز بخوانم. می روم با این نیت... می رسم. شلوغ است، شلوِغ شلوغ. شلوغ تر از هر روز، غیر ممکن است که امروز هم این اتفاق بیفتد. حتی راه پیدا 
کردن در بین جمعیت هم غیرممکن به نظر می رسد، چه برسد به توفیق پیدا کردن برای نماز خواندن درآن فضای ۲۰ متری. با سری کج و کمی 
دلخور می ایستم در گوشه ای و تماشا می کنم. ناگهان احساس می کنم یک جای خالی هست که پر نشده. آن هم کجا ؟ درست در پشت محراب.

به آب و آتش می زنم و خودم را می رسانم به آن نقطه خالی؛ جایی استثنایی. اگر ۱4۰۰ سال پیش بود، درست در لحظه ای که من به سجده می 
رفتم، سرم به کف پای پیامبر )ص( می خورد! شروع می کنم به نماز خواندن، پی در پی. وقفه نمی اندازم که مبادا شرطه ها اشاره کنندکه نمازم را 
تمام کنم... حال خوبی دارم. خوشحالم اما هوایم، هوای گریه نیست، نمی دانم چرا... شاید چون اساسا کم گریه می کنم. نماز های پی در پی که تمام 
می شود، دچار عذاب وجدان می شوم. احساس می کنم بیش  از آنچه باید این جای استثنایی را اشغال کرده ام و باید دل بکنم. برمی گردم تا ببینم 
آیا ایرانی منتظری را می بینم که به او اشاره کنم و جای خود را به او بدهم. سرم را که بر می گردانم، چشم در چشم می شوم با مرد عربی که دارد نماز 
می خواند. دستش را باال می آورد و اشاره می کند که دو رکعت دیگر هم بخوانم. برایم عجیب است اما تصمیم می گیرم به سفارش او  عمل کنم. 
باید برای چه کسی نماز بخوانم؟ برای همه خوانده ام، برای مادرم، برای آرامش روح پدرم، برای خواهر و برادرهایم، برای دوستانم و برای خیلی های 
دیگر، این را باید به نیت چه کسی بخوانم؟ ناگهان، بدون دلیل پیامک هایی که شب گذشته به برنامه رادیو هفت زده شده بود را به یاد آوردم اینجا در 
مدینه تمام پیامک ها را می خوانم. حتی بیشتر از تهران. یاد دو مادری می افتم که خواسته بودند برای بچه هایشان دعا کنم. یکی شان اسمش طاها 
بود که سرطان خون داشت و دیگری »کیا« که عمل جراحی گلو داشت. دو رکعت سفارش شده را به یاد طاها و کیا می خوانم. قامت می بندم و ا... 
اکبر می گویم، ا... اکبر همان و ترکیدن بغض من همان.  حاال مگر گریه ام متوقف می شود. انگار زخمی درونم سر باز کرده. سبک می شوم،  نمازم 

تمام می شود، بر می گردم نشانی از مرد عرب نیست. نمی دانم که بود و چه کار به کار من داشت، اما هر که بود هیچ وقت فراموش اش نمی کنم.
 به روایت منصور ضابطیان

روایت روز

»همیش« 
سه مجلد از مجموعه رمان »همیش« نوشته دنی واالس شامل 
»همیش مسافر توقف«،  »همیش و مردمان هرگزی« و »همیش 

و آروغ جاذبه« با ترجمه حبیب ا... لزگی منتشر شد.
 این مجموعه که به صورت مصور تولید شــده است در شهری 
خیالی در انگلستان با عنوان اســتارکلی می گذرد که قهرمان 
داســتان؛»همیش« در آن به دنبــال ماجراجویی های خود با 
نوجوانان دیگری اســت .جلد نخست از این مجموعه با موضوع 
خیال بافی قهرمان رمان درباره متوقف شدن دنیا شروع می شود. 
همیش آلبی، حس می کند که همه دنیا به جز او ناگهان متوقف 
شده است و ماجرا وقتی جالب می شــود که او متوجه می شود 
عده ای برای تصاحب دنیا دســت به ایــن کار می زنند و از قضا 
آنها نیز از بچه هایی که در دنیا زندگی می کنند متنفر هستند. 
در جلــد دوم کتاب نیز همیــش با ماجرای حملــه موجودات 
سایه وار، هیوالگونه و عجیب به زمین روبه رو است؛ موجوداتی 
شگفت انگیز که شبیه آدمی هســتند و از فلز ساخته شده اند. 
همیش سعی می کند راز این موجودات و هدف آنها از حضور در 
زمین را کشف کند.در مجلد ســوم نیز قهرمان داستان با نوعی 
وارونه شدن زندگی مواجه اســت. گویی زمین جاذبه خود را از 

دست داده و دانه هایی مرموز از آسمان به روی زمین می بارد.

چرا »تنگه ابوقریب« را باید دید؟
عصر ایران نوشــت:» تنگــه ابوقریب« را ببینید. چون شــعار 
نمی دهد. مجید می گوید: » نمی گم عراقی ها نمی تونن از تنگه 

رد شن، اما از روی جنازه ما رد می شن...«
یکی از کلیدی تریــن صحنه های فیلم که البته تنها اشــارتی 
است، آنجاست که در یک موقعیت کامال نامتناسب، مجید را با 
کتاب »پیرمرد و دریا« در دست می بینیم تا تصور نکنیم»بهرام 
توکلی« دیگر روشنفکر نیست. هست اما به صحنه واقعی آمده 
چندان که بازیگر او یا نوجوانی که به جای دوربین، ســالح در 

دست می گیرد.
چه کسی می گوید فیلم قصه ندارد؟ دارد. قصه همه ما آدم ها. 
چه کسی می گوید فیلم صحنه خشــن زیاد دارد. خون هست 
 اما این خون نه نشــان خشــونت کــه برای ترســیم واقعیت

 جنگ است.
تماشــای این فیلم اما برای آنان که به منابع مالی و منافع ملی 
چنگ می زنند و تاراج مــی کنند الزم تر اســت. هر چند که 

روزنه های وجدان را بعضی هاشان بسته اند...
فیلم هایی در این ژانر معموال ما را به گذشته های دور و نزدیک 
می برد، این فیلم اما ما را به اکنون می آورد تا انگشت حیرت و 

حسرت به دندان بگزیم.

کتابکیوسک

میگه افـــرادی که موهای فرفری دارنـــد به قضاوت بقیه 
دربـاره خودشان چندان اهمیت نمی دهند. خب اینو که همه 

می دونن، اگه اهمیت می دادن موهاشون رو صاف می کردن! 
جواب موهات چقدر کم شده، اینه: مرسی، تو هم خیلی چاق شدی!

این چالش فرزندت کجاست رو متوقف کنید بابا، داریم یه 
چیزی هم به بعضی ها بدهکار می شیم!

 ولی تابستون از اون پونزده روز بعد از عید که فروردین تموم 
نمی شه، کوتاه تره!

 جدا باید یک اپلیکیشن ساخته بشــه که ما بتونیم شماره 
خودمونو از گوشی دیگران پاک کنیم!

یکی از ایرادهای دفتر خاطــرات اینه که وقتی خوابت میاد 
می ذاری باال سرت می خوابی، همش استرس داری یکی باز کنه 

بخونه و تمام گندکاری های زندگیت رو بفهمه!
قیافه و سن و سال و این چیزها مهم نیست، مهم اخالق هم 
نیست، بلکه مهم اصالت و خانواده و اینا هم نیست، همه اینا رو 

ول کن، مهم درک متقابل و تفاهم هم نیست، مهم پوله پول!
تو قبیله ما هر کی بگه دستم نمک نداره، می پزیمش میدیم 
 به کســانی که فشــار خــون دارن، نبایدحیف و میل شــون

 کرد!
تنها راهکاری که صبح جمعه رو تو کــوه بگذرونم، اینه که 

پنجشنبه شب برم تو کوه بخوابم!

خندوانه
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