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  زمانی برای کودکی  
  سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، از فردا در اصفهان آغاز می شود؛  
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  »زاینده رود« روند خرید ملک ایرانیان در گرجستان را  بررسی می کند؛

تب تند تفلیس

حجاج اصفهانی فردا  باز می گردند

مدیر کل حج و زیارت استان:

8

 2درصد کودکان اصفهان دچار اختالل اضطرابی هستند

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان:

8

شش در شش سپاهان و ذوب آهن
محک اصفهانی ها در ایستگاه ششم لیگ؛

گالری سایان
نمایشگاه گل الله عباسی

2 الی 8 شهریورماه

کنسرت مهدی یراحی
سالن سیتی سنتر

16 شهریور

 نمایشگاه بین المللی 
استان اصفهان

نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان
7 الی 10 شهریور
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذی صالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/6/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/6/18

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/6/7

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 500 و 97-2-111/4
962/000/000جاری اعتبارات فوالد630 میلی متر پوش فیت جهت منطقه لنجان 

خرید لوله U-PVC فاضالبی قطر 630 میلی متر 97-2-116/2
137/500/000جاریپوش فیت جهت منطقه  خمینی شهر

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2501/August 29. 2018  1000 :روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و ورزشی  /  چهارشنبه7شهریور  1397  /  17 ذی الحجه 1439  /   شماره 2501  /   12 صفحه   /  قیمت 

10

تجلی گلبانگ عاشقانه غدیر در شهر گنبد های فیروزه ای
اصفهان به استقبال بزرگ ترین عید مسلمانان می رود؛
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حلول عید والیت و امامت را که به شکرانه تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان
با عرشیان و فرشیان است، تبریک عرض می نماییم



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2501 | چهارشنبه 7 شهریور 1397 | 17 ذی الحجه 1439

در نشســت علنی روز گذشــته مجلــس از مجموع پنج  ســوالی 
که از رییس جمهور پرســیده شــد، تنها یک پاســخ روحانی برای 

نمایندگان قانع کننده بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلســه علنی صبح 
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای حضور روحانی و 
پاسخگویی به پنج سوال نمایندگان از وی تشکیل شد. روحانی با حاضر 

شدن در صحن علنی مجلس تالش کرد تا به این سواالت پاسخ دهد.
الریجانی: جلسه امروز می تواند کمال سیاست ورزی در 

کشور را نشان دهد
علی الریجانی در نطق پیش از دســتور خود در نشســت علنی روز 
گذشته مجلس گفت: طبق اصل 88 قانون اساسی حداقل یک چهارم 
کل نمایندگان می توانند از وظایف رییس جمهور سوال کنند. عمیق  
بودن، تفکر دموکراتیک در نظام جمهوری اسالمی را نشان می دهد 
که باالترین مقام اجرایی کشور خود را پاســخگو می داند.الریجانی 
خاطرنشان کرد: این ارزش بزرگی برای ملت ماست که همه مسئولین 
حتی در باالترین سطوح خود را خادم ملت و پاسخگو در مقابل ملت و 
نمایندگان آنها می دانند.الریجانی خاطرنشان کرد: نکته دیگر رعایت 
انصاف و حد کالم فاخر است که در بیان رهبری معظم به حس کرامت 
یکدیگر ظهور یافت و ان شاا... بر حسن ظن نسبت به یکدیگر استوار 

باشد.
موافقان سوال از رییس جمهور چه گفتند؟

دهقان، در موافقت با سوال از رییس جمهور گفت: چرا دولت با این همه 
ژنرال مسائل بدیهی را درباره اقتصاد تشخیص نداد؟دهقان در ادامه 
خطاب به معاون اول رییس جمهور گفت: آقای جهانگیری، زمانی که 
ارز ۴۲۰۰ تومان را اعالم کرد، گفت که هرکسی هرچه مقدار می خواهد 
ارز بگیرد. در آن زمان مجلس طرح دوفوریتی را آماده کرد تا با این کار 
مقابله کند، اما دولت شما مقاومت کرد.  نقوی حسینی هم گفت اینقدر 
مرعوب تحریم نباشیم.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشــت: همه ما می دانیم که مشکل 
اساسی کشور بیکاری و عدم اشتغال است.نقوی حسینی با اشاره به 
وجود 5 میلیون بیکار در کشور عنوان کرد: آقای رییس جمهور شما 
مجری قانون اساسی هستید.اصل 3۴ قانون از شما خواسته اشتغال 
مناسب، تامین اجتماعی و دســتمزد مکفی برای ملت فراهم کنید. 
فوالدگر نیز گفت:با وجود امکان تولید، شــاهد واردات رسمی برخی 
ماشین آالت از خارج هستیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: آقای رییس جمهور شما و همکاران و مشاورین 
اقتصادی تان در سال 9۲ به درستی بیش از آنکه مشکالت اقتصادی 
را ناشــی از تحریم های اقتصادی و بانکی بدانید ناشــی از مشکالت 

ساختاری و مدیریتی برشمردید آیا امروز هم همچنان به این تحلیل 
پایبند هستید؟ کرم پور از دیگر موافقان نیز گفت: چگونه صدها کانتینر 
کاال به کشور قاچاق می شود و کســی آن را نمی بیند.  نماینده مردم 
فیروزآباد در مجلس اظهار داشت: آقای رییس جمهور مگر رهبر معظم 
انقالب نفرمودند اگر کاالیی به صورت قاچاق وارد کشور شد در انظار 
عمومی به آتش کشیده شود. همه ما شنیدیم ایشان فرمودند مراد من 
از قاچاق فالن کوله بر ضعیف نیست. قاچاق های سازمان یافته بزرگ 

را می گویم.
روحانی چه گفت؟

 حسن روحانی، رییس جمهور اظهارداشت: امیدوارم سخنان من در 
چارچوب این آیه باشد که »یقولوا التی هی احسن« همه باید بهترین 
کالم، سخن و نیکوترین جمالت را نسبت به هم به کار ببرند. رییس 
جمهور تاکید کرد: به نظر من سوال نمایندگان محترم که در پنج بند 
تدوین شده است و بسیاری از سواالت دیگر مشابه این سواالت، سواالت 
ملت ایران هم است. روحانی با بیان اینکه سوال اصلی این است که چرا 
ما در طول چهار سال و نیم، در رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، تعادل 
قیمت ارز و رونق اقتصادی حرکت مان به سرعت رو به جلو بود، اظهار 
داشــت:  همه آمار و ارقام وجود دارد و همه چیز شاهد است، چیزی 
مخفی نیست؛ اما در این هفت هشت ماهه اخیر، چرا ناگهان شرایط 
دیگری آغاز شد؟ شما ممکن است بفرمایید که این شرایط نو از اشتغال 
یا ارز و رکود بود، از قاچاق بود، از سیستم بانکی بود.وی ادامه داد: به 
نظر حقیر، اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده 

ایران بود. رییس جمهور با بیان اینکه همه این ها در برابر اعتماد و امید 
به مردم ناچیز است، تصریح کرد: چرا امید مردم تغییر کرده است؟ این 
شک را ما باید درمان کنیم. ما باید با زبانی درست و صحیح به گونه ای 
با مردم سخن بگوییم که مردم قانع شوند که مشکالت این چندماهه 

زودگذر است.کلید مسئله فقط در همین است.
وی با بیان اینکه اولین سوال این است که چرا دولت در زمینه قاچاق 
کاال و ارز موفق نبوده است؟ اظهار داشت: همه شما می دانید موضوع 
قاچاق کاال و ارز در سال 8۱ با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با آن 
شروع شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در سال 
9۲ قانون مربوطه را نوشتند و ابالغ کردند و دولت، همه آیین نامه های 
آن را تدوین و ابالغ کــرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول برای تشــکیل 
ســامانه های الزم در زمینه مبارزه با قاچاق و اتصال این سامانه های 
به یکدیگر تهیه کرد.رییس جمهور ادامه داد: ما چطور توانســتیم از 
۲5 میلیارد دالر قاچاق برســیم به ۱۲ و نیم میلیــارد دالر در عرض 
چهار سال و خرده ای. این تحول بزرگ چطور ایجاد شد؟ چون شما 
می دانید که ستاد مبارزه با قاچاق و کاال و ارز مخصوص قوه اجرایی تنها 
نیست؛ فراقوه ای است،  سه قوه ای است. نمایندگان محترم مجلس و 
قوه قضائیه هم هستند. نیروهای مسلح هم نماینده شان در آن ستاد 

حضور دارد. مبارزه با قاچاق تنها کار دولت نیست.
رییس جمهور بیان داشت: سوال بعدی این است که چرا تحریم های 
بانکی باقی مانده است، در تشریح یکی از نمایندگان محترم فرمودند 
که برجام هم اجرا شده چرا تحریم ها باقی مانده است، یک کلمه من 

از شما سوال می کنم برجام برای این بود که ما به دنیا بگوییم فعالیت 
صلح آمیز هسته ای که آنها به دروغ گفته اند غیرصلح آمیز است. روحانی 
بیان داشت: کار برجام روشن اســت، در زمینه اقتصادی هم برجام 
گشایش هایی را به وجود آورد، همه می دانید اگر دیروز تردید داشتید 
امروز تردید ندارید، حاال که این شرکت ها دارند می روند معلوم است 
یک روزی آمده اند که االن دارند می روند، چه جوری می روند نیامده 
دارند می روند. رییس قوه مجریه گفت: در زمینه بیکاری کارنامه دولت 
یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است و جزو کارنامه هایی است که 
کمتر در کشوری می یابید.روحانی گفت: امروز اشتغال خالص ما در 
طول 5 سال گذشته ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است که این افتخاری 
بزرگ برای کشــور اســت. وی  ادامه داد:بنابراین ما از لحاظ بیکاری 
کارنامه خوبی داریم، اما البته مردم ما قانع نیستند و درست است چون 
هنوز بیکاری فراوانی داریم، این درست است؛ ما بیکاری مزمن چندین 

ساله داریم، این حرف درست است.
 رییس جمهور  ادامه داد: اینکه ما در یک مقطعی تصمیم گرفتیم و 
بعد تصمیمان را عوض کردیم، طبیعی است؛ ما قبل از تحریم آمریکا 
یک جور و پس از تحریم آمریکا جور دیگر تصمیم گرفتیم و اگر بر آن 
تصمیم قبلی مانده بودیم اشــکال بود. وی اظهار داشت: ما باید یک 
نرخ واقعی اعالم کنیم و می دانســتیم چه مشکالتی دارد و اجرایش 
مشــکالتی خواهد داشــت. روحانی افزود: اگر برجام هیچ بود پس 
چه غصه ای امروز داریم؟ در هر صورت آمریکا از برجام خارج شــده، 
بقیه کشورها نیز خارج می شــوند و ما هم بیرون می آییم چون هیچ 
است، از هیچ که نباید آدم بترسد؛ شما گفتید هیچ شرکتی به ایران 
نیامده پس  چرا از بیرون رفتن شــرکت ها از ایران گالیه می کنید؟ 
شــما حتی می گویید هیچ هواپیمایی نیامــده و هواپیماها کاغذی 
بوده اســت و حاال انتقاد می کنید که چرا هواپیما نمی آید؟روحانی با 
بیان اینکه به رییس بانک مرکزی گفته ام که حق اســتفاده از ذخایر 
بانک مرکزی را ندارید، اظهار داشــت: می توانستیم یک مقدار طال 
را به داخل جامعــه بیاریم؛ اما دســت ما باز نیســت و در جاهایی، 
 طالی ما به عنوان پشتوانه اســکناس است و حق نداریم به آن دست

 بزنیم.
روحانی از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به رای گیری علنی برای سوال از 
رییس جمهور رای منفی دادند.این رای گیری پس از تقدیم درخواست 
 ۲9 نماینده مجلس برای راگیری با ورقــه و علنی صورت گرفت که
  نهایتــا وکالی ملت بــه آن رای منفی دادند.مجلس از پاســخ های
  روحانــی دربــاره »بیــکاری«، »ارز«، »رکــود« و »قاچــاق«

  قانع نشد.

وکیل مدافع آمریکا به طرح 
شکایت ایران پاسخ داد

وکیل مدافــع آمریکا با حضــور در الهه به طرح 
شــکایت ایران پاســخ داد.خبرگــزاری آلمان 
در خبری کوتــاه و فوری اعالم کــرد: به دنبال 
ارائــه طرح شــکایت ایــران از آمریــکا، وکیل 
مدافع این کشــور با حضور در الهه ســخنانی 
 دفاعی را مطرح کرده و به طرح شــکایت ایران

 پاسخ داد.
به گــزارش مهــر، ایــران در تیرماه، شــکایت 
خود از آمریــکا را در الهه مطرح کرد. شــکایت 
ایران به ایــن دادگاه به خاطر خــروج از برجام 
 و بازگشــت تحریم هــای آمریکا علیــه تهران

 صورت گرفته است. 

نهادهای حقوق بشری مالزی مطرح کردند:
 فیس بوک 

علیه مسلمانان روهینگیا 
 نهادهای حقــوق بشــری برایــن اعتقادند که
 شــبکه های اجتماعی به خصــوص فیس بوک 
نقش مهمی در اسالم هراســی و نفرت پراکنی 
علیه مسلمانان به ویژه مســلمانان روهینگیایی 
 در یک ســال اخیر داشــته است. بســیاری از
 افراط گرایان بودایی پس از ســرکوب گسترده 
 مســلمانان روهینگیا در ۲5 آگوســت ۲۰۱۷
 ) شــهریور9۶( از محمل این شــبکه اجتماعی 
برای نشــر عقایــد و آرای افراطی خــود علیه 
 مســلمانان بــه ویــژه اقلیــت روهینگیایــی

 استفاده کردند.
تعداد زیادی از راهبان افراط گــرای بودایی در 
این شــبکه با ایجاد صفحات متعدد ســخنرانی 
های بســیار تحریک آمیز و خطرناکــی را علیه 
مسلمانان میانمار مطرح کرده اند که این امر عمال 
به یک ابزارتبلیغی گسترده علیه روهینگیایی ها 
تبدیل شد.به همین دلیل روهینگیایی ها و سایر 
اقلیت های بی وطن در میانمار در طول یک سال 
گذشته هدف شدیدترین حمالت تندروان بودایی 
قرار داشتند.فیسبوک پس از آنکه سازمان ملل 
خواستار محکومیت ۶ نفر از فرماندهان نسل کش 
ارتش میانمار شــد اعالم کرد که برخی صفحات 
 مرتبط با نظامیان ارشــد میانماری را مســدود 

می کند.

 روحانی: اشتباهات  خود  را جبران می کنیم

طی حکمی؛
رهبر انقالب اعضای هیئت 

امنای سازمان تبلیغات اسالمی 
را منصوب کردند

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی، در حکمی اعضای هیئــت امنای 

سازمان تبلیغات اسالمی را منصوب کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح 

زیر است:
»بسم ا... الرحمن الرحیم«

بدینوســیله حضــرات حجج اســالم ســید 
مهدی خاموشی، محمد قمی، احمد واعظی، 
محمدحسین روحانی نژاد و محمدرضا فالح را 
براساس ماده 8 و 9 اساسنامه سازمان تبلیغات 
اســالمی به عنوان اعضای هیئــت امنای آن 
ســازمان منصوب می کنم.الزم اســت آقایان 
محترم در چارچوب وظایف آمده در اساسنامه 
و با جهت گیری های مذکــور در حکم رییس 
ســازمان اقدامات مقتضــی را مجدانه دنبال 
نمایند.توفیقات الهی برای همگان را مســألت 

می نمایم.
سید علی خامنه ای

برگزاری اجالس رؤسای 
ایران، روسیه و ترکیه در تبریز

مجید خدابخش،اســتاندار آذربایجان شرقی 
اظهار کرد: سومین نشســت سران جمهوری 
اســالمی ایران، روســیه و ترکیه در خصوص 
تحوالت سوریه، شــانزدهم شــهریور ماه به 

میزبانی تبریز برگزار می شود.
وی افــزود: والدیمیــر پوتیــن و رجب طیب 
اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه برای 
شرکت در سومین اجالس ســران سه کشور، 
جمعه ۱۶ شهریور میهمان مردم خونگرم تبریز، 
به عنوان پایتخت گردشــگری جهان اســالم 
در ســال ۲۰۱8 خواهند بود و حجت االسالم 
والمســلمین روحانــی، رییــس جمهــور 
 کشــورمان نیز به عنوان مقــام میزبان حضور 

خواهند داشت.
گفتنی اســت؛روز دوشــنبه دفتر ریاســت 
جمهوری ترکیــه اعالم کــرد: »رجب طیب 
اردوغان« برای شــرکت در نشست سه جانبه 
رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه در هفتم 
سپتامبر )۱۶ شــهریور( به تهران یا تبریز سفر 

خواهد کرد.

 طرح استیضاح وزیر صنعت
 به هیئت رییسه تقدیم شد 

طرح اســتیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در ۱5 محور و با امضــای 5۱ نفر از نمایندگان 
به هیئت رییســه تقدیــم شد.حســینعلی 
حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: طرح استیضاح 
محمد شــریعتمداری وزیر صنعــت ، معدن و 
تجارت با 5۱ امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس 
شــد.وی افزود: این طرح در ۱5 محور تدوین 
شده که ازجمله محورهای آن می توان به عدم 
مدیریت بازار خــودرو و افزایش قیمت در این 

بخش اشاره کرد.

جهت تامین نظر شورای نگهبان:
طرح ممنوعیت به کارگیری 

بازنشستگان اصالح شد
نمایندگان مجلس با اصــالح طرح ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان موافقــت کردند.
نمایندگان در جلســه علنی دیــروز مجلس 
جهت تامین نظر شــورای نگهبــان با اصالح 
تبصــره یک طرح یــک فوریتــی ممنوعیت 
بــه کارگیــری بازنشســتگان بــا ۲۰9 رای 
موافــق، 3۲ رای مخالــف و 5 رای ممتنع از 
 مجمــوع ۲۶3 نماینــده حاضــر در جلســه 
موافقت کردند.بر اساس متن اصالحی تبصره 
یک به کارگیری بازنشســتگان در سمت های 
مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱38۶/۷/8 
مجاز است، همچنین به کارگیری بازنشستگان 
در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز 

خواهد بود.

مصری
نماینده مردم کرمانشاه :

وزیر دادگســتری گفت: اقدامات دولــت ناگفته 
می مانند.سید علیرضا آوایی اظهار کرد: عبادت تنها 
نماز خواندن نیست و خدمت به مردم و شاد کردن 

آنان نیز عین پرستش خداوند است.
وی با بیان اینکه باید قدر این زحمات و خدمات را 
دانست، افزود: زمانی که معیشت مردم و به ویژه قشر 
ضعیف جامعه را تسهیل می کنیم عبادت کرده ایم 
و خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی در این زمینه 
کارهای بزرگی انجام داده است.آوایی افزود: دولت 
تمام ســعی و تالش خود را در این راه به کار بسته 
اما متاسفانه کمتر کسی این اقدامات را می گوید و 

پنهان می مانند.
وزیر دادگســتری با بیان اینکــه اقدامات زیادی 
انجــام شــده؛ امــا کارهایــی نیــز روی زمین 
مانــده اســت، ادامــه داد: آنچــه کــه در ایــن 
دولــت دیدیم به جــز خدمــت به مــردم نبوده 
 و تمام تالش خــود را برای رفع مشــکالت مردم

 می کند.

 اقدامات دولت
 ناگفته می مانند

وزیر دادگستری:

ویژه

کافه سیاست

شرق، از مهران مدیری عذرخواهی کرد

پیشنهاد سردبیر:

نماینده سوال کنندگان از رییس جمهور  اظهار 
کرد :  هدف سوال کنندگان از رییس جمهور 
طرح مشکالت و کمک به دولت برای تبیین 
راه حل ها بود و به هیچ وجه به دنبال مچ گیری 
نبودیم. وی گفت: جلسه روز گذشته مجلس 
بیانگر تغییری جدی در روند برخی رویه های 
ناخواسته در مجلس بود. مصری افزود: سوال 
کنندگان صرفا حول محورهای تعیین شده 
و با رعایت حرمت ها پشت تریبون استدالل 
های خــود را درخصوص مشــکالت موجود 
مطرح کردند و با این اقدام به جهانیان نشان 
دادیم که می توان در قالب قانون اساسی و با 
اتکا به منطق و قانون پرسش و پاسخی منطقی 
داشته باشیم. وی گفت: برخالف تصورها این 
جلسه  ثابت کرد که این گفت وگو میان دولت 
و مجلس می تواند سرآغازی برای ارائه طرح 

های سازنده برای حل مشکالت مردم باشد. 

مجلس به دنبال استیضاح 
رییس جمهور نیست

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

احمد توکلــی گفت:  قانع نشــدن نماینــدگان از 
پاسخ های رییس جمهور  بدان معناست که اشکالی 
در بعضی سیاســت های رییس جمهور یا اقدامات 
برخی همکارانش وجود دارد. این موضوع برای رییس 
جمهور فرصتی اســت که در برخی سیاســت های 
خود یا بعضــی حوزه ها و همکارانــش بازبینی کند 
و نمایندگان نیز باید برای رفع مشــکالت از دولت 
حمایت کنند.این نماینده سابق مجلس بیان کرد: 
اگر رییس جمهور گام های مثبتی برای رفع اشکاالت 
بردارد، نماینــدگان هــم از رییس جمهور حمایت 
خواهند کرد. توکلی گفت: اصحاب رسانه نیز باید در 
این زمینه کمک کنند کــه فضای همدلی و وحدت 
میان مســئوالن به منظور نجات کشــور به وجود 
آید و نباید بــه دنبال کشــف انگیزه هایی بروند که 
باعث بروز اختالف میان مســئولین می شــود؛ لذا 
باید با نگاهی مثبــت به اقداماتی کــه نمایندگان، 
 رییس جمهور و دولت در راستای وظایف خود انجام

 می دهند، نگریست.

 اشکالی در کار 
رییس جمهور هست

نماینده سابق مجلس:

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
شرایط کنونی کشور نیازمند قیام ملی از سوی 
مردم علیه زورگویی غیرقانونی و فشــارهای 
اقتصادی آمریکاســت.وی خاطرنشــان کرد: 
این نخستین بار نیســت که مردم با زورگویی 
آمریکا دست و پنجه نرم می کند بلکه طی ۴۰ 
سال پیروزی انقالب، علیه ایران توطئه کرده و 
این ســومین موج توطئه است و مردم همواره 
در عرصه های مختلف همانند هشــت ســال 
جنگ تحمیلی به صحنه آمدند و امنیت برقرار 
شد.رضایی افزود: آمریکا همان اشتباهی که در 
مسائل امنیتی و تشویق صدام برای ایجاد هشت 

سال جنگ تحمیلی، کرده را تکرار می کند.
وی ادامــه داد: جوانانی در کشــور وجود دارد 
که اگر به آنان میدان داده شود پیشرفت های 
بســیاری در علم و فناوری و ... مــی توانند به 

وجود آورند.

 شرایط کنونی کشور نیازمند 
قیام علیه آمریکاست

بین الملل

چرا دولت با این همه ژنرال، مسائل بدیهی را درباره اقتصاد تشخیص نداد؟

»سردار« از گفته پرحاشیه خود عقب ننشست
رییس سازمان پدافند غیرعامل درباره اظهارات خود درباره تغییرات اقلیمی گفت: جنگ اقلیمی تخیل 
نیست.ســردار غالمرضا جاللی، گفت: موضوعی که ما مطرح کردیم این بود که دنیا با پدیده تغییر اقلیم 
مواجه اســت و امروز در تحقیقات جهانی، تغییرات اقلیمی یک بحث مفصل و سابقه دار است. فرض اول 
این است که این تغییرات اقلیمی یک مسئله طبیعی اســت و به علت فعالیت  های صنعتی دنیا حاصل 
می شود؛ اما فرض دوم این است که بخشی از این تغییرات عامدانه است. آقای ترامپ زمانی که روی کار 
آمد توافق نامه پاریس را نپذیرفت به این دلیل که معتقد بود فعالیت  های صنعتی آمریکا تاثیری بر افزایش 
دمای جهان ندارد و این موضوع توطئه ای میان چین و اروپاست تا مزیت آمریکا را که اقتصاد است، بگیرند. 
جمله ای که من گفتم صرفا این بود که به تغییرات آب و هوایی کشــورمان مشکوکیم. مشکوکیم یعنی 
اینکه باید بررسی شود و مورد تحلیل قرار گیرد. یعنی همین ابتدا نگوییم موضوعی طبیعی است، ممکن 

است غیرطبیعی باشد. 

شرق، از مهران مدیری عذرخواهی کرد
روزنامه شرق با انتشار گزارشی، از مهران مدیری به دلیل انتشار یک خبر عذرخواهی کرد.پس از انتشار ماجرای 
تخلفات موسسه قرض الحسنه ثامن الحجج )ع( و اتهام دو رسانه فیلم آنالین و روزنامه شرق به دو مجری تلویزیون، 
روزنامه شرق با انتشــار گزارشــی با تیتر »تصحیح یک گزارش و عذرخواهی از مهران مدیری«، از این مجری و 
کارگردان سینما و تلویزیون عذرخواهی کرد.شرق در این باره نوشت:در بخشی از این گزارش به تسهیالت پرداختی 
از سوی موسسه و همچنین مبالغی که تحت عنوان »هدیه« به یکی از مجریان پرداخت شده، اشاره شده که پس از 
بررسی بیشتر مشخص شده است مبلغ هدیه قرائت شده در دادگاه مربوط به آقای مهران مدیری نبوده و این اشتباه 
از سوی روزنامه صورت گرفته است که از این بابت از آقای مهران مدیری و همین طور مخاطبان روزنامه به دلیل 
اشتباه صورت گرفته صمیمانه پوزش می طلبیم. همچنین در خصوص وام نیز مبلغ دریافتی تقریبا یک سوم مبلغ 
اعالم شده در گزارش »شرق« و با تضامین ملکی کافی و قانونی و سود ۲5 درصد و مطابق عرف صحیح بانکداری 

بوده و اصل و سود آن نیز از سوی آقای مدیری پرداخت شده است.

چهره ها
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تاثیرنوساناتارزیبرافزایشهزینههای
حملونقلجادهای

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

ذره بین

خاموشی ها در سال آینده هم 
تکرار می شود؟

امسال بر خالف سال های گذشته، صنعت برق 
کشور در جدال با خاموشــی کم آورد و شاهد 
خاموشی های برنامه ریزی شــده ای در سراسر 
ایران بودیم که بر اســاس گفته های مسئوالن، 
کمبود بارندگی و بــه عبارت بهتر کمبود تولید 
نیروگاه های برق آبی و افزایش محســوس دما، 
موجب ایجاد این وضعیت شــد؛ اما مسئله این 
است که آیا در ســال آینده نیز این مشکالت به 

قوت خود باقی می ماند؟
بر اســاس گفته های رضا اردکانیان، وزیر نیرو 
برنامه های تفصیلــی برای گذر از پیک ســال 
۱۳۹۸ آماده شــده و در همین هفته به هیئت 
دولت ارائه خواهد شــد و برآوردها حاکی از این 
اســت که در پیک ســال آینده ۶۰ تا ۶۱ هزار 
مگاوات نیــاز تولید برق خواهیم داشــت که با 
توجه به ظرفیت کنونی، بایــد ۸۰۰۰ مگاوات 
دیگر به ظرفیت صنعت برق ایران افزوده شود.

وی مدیریت مصرف ۳۰۰۰ مگاوات را نیز عامل 
دیگری برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور 
می داند و معتقد است که از این پس باید به جای 
کلمه صرفه جویی از عنوان تولید استفاده شود 
چراکه ساخت نیروگاه محاسن زیادی همچون 
اشتغال زایی باال دارد؛ اما توان کشور نیز باید در 
نظر گرفته شــود و چگونگی مصرف آب و برق 
مورد توجه قرار گیرد.در همین راستا، اجرای ۱۲ 
برنامه در حوزه مدیریت مصرف و تولید در دستور 
کار وزارت نیرو قرار گرفته کــه نمونه ای از این 
برنامه ها شامل بخش صنایع و مشارکت مستمر 
آنها، اصالح مسائل پرمصرف و به کارگیری لوازم 
کاهنده، تغییر تعرفه پرمصرف ها و... می شود که 
کار دقیق روی آنها انجام شده و در نوبت عرضه 
به هیئت وزیران است.از سوی دیگر، تغییر تعرفه 
پرمصرف ها ازسوی وزارت نیرو به عنوان عامل 
اصالحی بــرای تبدیل بدمصرف هــا به خوش 
مصرف ها بررسی نپمی شــود.این در شرایطی 
است که در حال حاضر ســهم پرمصرف ها در 
صنعت برق ۳۴ درصد است.باتوجه به برنامه های 
وزارت نیرو برای سال آینده به نظر می رسد که در 
پیک سال ۱۳۹۸ چالش های کمتری در حوزه 
صنعت گریبانگیر کشور شود؛ به شرط آنکه تمام 
برنامه ها مطابق جدول زمانبندی اجرایی شود 
و مشترکان نیز به مسئله مدیریت مصرف نگاه 

ویژه تری داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان تاکید کرد:

تاثیر نوسانات ارزی بر افزایش 
هزینه های حمل و نقل جاده ای

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به تاثیر مستقیم تورم ارزی کشور 
بر بخش حمــل و نقل جــاده ای، گفت: قطعات 
مصرفی خودروهای سنگین ۲ تا سه برابر افزایش 
یافته که این موجب نگرانی رانندگان شده است 
و امیدواریم سازمان صمت این مشکل را برطرف 
کند.مهدی خضری به اعتراضات مربوط به بیمه 
تامین اجتماعی رانندگان اشــاره کــرد و افزود: 
پیش از این دولت 5۰ درصد به صورت سوبســید 
بیمه تامین اجتماعی رانندگان را پرداخت می کرد 
که از اردیبهشت امسال این یارانه قطع شد، اما در 
نهایت با اعتراضات و برگزاری جلسات مختلف این 

بخشنامه لغو شد.  

رییس شهرک علمی تحقیقاتی خبر داد:
صادرات 13 میلیون دالری 

شرکت های مستقر در شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان 

رییس شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: 
شرکت های دانش بنیان مســتقر در این شهرک 
نزدیک به ۱۳ میلیــون دالر صادرات محصوالت 
دارند.مهــدی ابطحی گفت: پذیرفته شــدن این 
میزبانی از ســوی کشــورهای مختلف به سابقه 
شــهرک علمــی تحقیقاتی اصفهــان و ظرفیت 
کشــور در زمینه علم و فناوری مرتبط می شود.

وی افزود: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان دارای 
5۰7 واحد فناور اســت که این تعداد ۱۰ درصد 
واحدهای فناوری کشــور را شامل می شود. بیش 
از ۶ هزار نفر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
شاغل هستند که ۴ هزار نفر از این تعداد نیروهای 
تمام وقت شــهرک محسوب می شــوند.ابطحی  
گفت: شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک 
 علمی تحقیقاتی نزدیک ۱۳ میلیون دالر صادرات

 دارند.

خرید و فروش ملک ایــن روزها نه در داخل 
کشور بلکه در خارج از مرزها آن هم در میان 
همســایگان نه چندان قدرتمند، بازار داغی 
دارد. گرجستان، مقصد محبوب خرید ملک 
این روزهای ایرانیان است. رقم دقیقی از تعداد 
ایرانیان حاضر در گرجســتان در دسترس 
نیست؛ برخی از 6 هزار ایرانی مقیم گرجستان 

و برخی نیز از 10 هزار نفر صحبت می کنند. 
قوام شهیدی، سفیر ایران در تفلیس می گوید: »تعداد 
آنها بین هزار تا پنج هزار نفر تخمین زده می شود و 
رقم دقیقی در دست نیســت.« تعداد ایرانیان مقیم 
تفلیس هرقدر که باشــد، خرید ملک در آنجا آنقدر 
جذابیت داشته که ســفیر نیز به آن واکنش نشان 
داده است.قوام شهیدی ۲۰ روز پیش به متقاضیان 
اخذ اقامت گرجســتان از طریق خرید ملک هشدار 
داده و گفته بود:»ایرانیانی کــه اقدام به خرید ملک 
در گرجســتان می کنند، ابتدا اقامت یکساله به آنها 
اعطا می شــود؛ اما این به معنای تضمین اقامت این 
افراد در سال های بعد نیست؛ مگر آنکه فرد کار مولد 
و مشخصی در گرجستان داشته باشد و بتواند ثابت 
کند که می تواند یک شــهروند مفیــد و مولد برای 
این کشور باشد.بســیاری از شهروندان ایرانی که در 
گرجستان اقامت یک ساله گرفته اند، موفق به تمدید 

آن نشده اند.« 
مهاجرت و ســودجویی بازار این روزهای 

مسکن در گرجستان
طی یکی دو ســال اخیر نیز خرید و فروش ملک در 
گرجستان، بازار پر ســودایی را رقم زد. در تفلیس، 
قیمت خانه از ۲۰هزار دالر تا چند  میلیون دالر است 
که براســاس متراژ و محل فرق می کنــد ولی برای 
دریافت اقامت باید ارزش ملکی که خریده می شود، 
حداقل ۳5هزار دالر باشد. روند کار هم به این صورت 
است که با خرید ملکی با این قیمت، یک سال اقامت 
موقت به خریدار اعطا می شــود که پس از تکرار این 
اقامت موقت در ۶ســال، اقامت دائم برای مهاجران 
فراهم می شود.خانه های پیش ســاخته و یا آماده 
تحویل در این کشــور از قیمت پایــه ۴۰۰۰۰ هزار 
دالر آغاز می شود و در متراژ های باال تر و با امکانات 
بیشتر تا 7۰۰۰۰هزار دالر هم می رسد. در میان این 
بازار گرم خرید و فــروش ، تبلیغات معرفی ملک به 

خریداران در میان ســایت ها و شبکه های مجازی 
در داخل کشور خود نمایی می کنند حتی برخی از 
مشاوران امالک که دارای مجوز رسمی خرید و فروش 
در ایران هستند نیز اقدام به پیش فروش و اجاره منزل 

مسکونی در شهرهای تفلیس و باتومی می کنند.
مجازی ها به دنبال مشتریان حقیقی

فضای مجازی یکی از بهتریــن مکان ها برای تبلیغ 
خرید و فروش هایی است که نه نظارتی بر آنها هست 
و نه احتیاج به مجوز و قوانیــن دیگر دارد. در یکی از 
همین ســایت های خرید ملک به سرعت ادمینی 
آنالین از شما مشخصات و شــماره تلفن می خواهد 
تا در یکی از شــبکه های تلگرام یا واتس اپ برایتان 
اطالعات را ارسال کند و حاضر نیســت شماره و یا 
آدرسی از محل گردانندگان ســایت بدهد و تنها در 
صورت ارسال شــمار تلفن حاضر به دادن اطالعات 
است. در سایتی دیگر اما شــماره هایی برای امالک 
مختلف پیشــنهادی داده شده اســت که در تماس 
با یکی از ایــن افراد متوجه شــدیم اغلب امالک در 
گرجستان که به قیمت های پایین به فروش می رسد 

هنوز آماده تحویل نیست و معموال تاریخ دقیقی نیز 
به خریداران برای فروش ملک گفته نمی شــود. به 
گفته این فرد، برای خرید ملک با شرایط تحویل در 
آخر سال ۲۰۱۸ حداقل 5۰۰۰ دالر پول الزم است.» 
مهرداد« یکی از افرادی است که در اصفهان اقدام به 
فروش و تبلیغات برای امالک گرجستان می کند. به 
گفته وی، نباید افراد به کسانی که خودشان مستقیم 
برای فروش ملک تبلیغ می کنند اعتماد کنند. مهرداد 
با اشــاره به باال رفتن میزان کالهبــرداری در بازار 
مسکن گرجستان می افزاید: مردم باید به مشاورانی 
که آنها را برای خرید رودررو و مســتقیم با سازنده 
راهنمایی می کنند اعتماد بیشتری داشته باشند؛ هر 
چند که الزم است برای خرید و اطمینان در قطعی 
بودن مالکیت شان به این کشور سفر و از وجود ملک 
مطمئن و در آنجا کارهای مربوط به امضا و پرداخت 

پول را انجام دهند.
سودجویی دالالن دالر در ولع خریداران 

ایرانی
در سال جدید و با محدودیت های ایجاد شده برای 

انتقال پول به خارج از کشور یکی از اصلی ترین چالش 
های پیش رو در زمینه خرید امالک در گرجستان را 
می توان مربوط به انتقال پول به این کشور دانست. 
خروج ارز همراه مسافر بیش از 5 هزار دالر ممنوع شده 
است که همین مسئله به محدودیت خرید و فروش 
ملک دامن می زند. البته برخی گمانه زنی ها نشان می 
دهد که طال از کشور خارج می شود و از طریق خروج 
طال، در کشورهای همسایه سرمایه گذاری خواهد شد؛ 
اما مسئوالن اتحادیه طال و جواهر چند روز پیش این 

موضوع را تکذیب کردند.
 به گفته یکی از افــرادی که در زمینه خرید ملک در 
گرجستان فعال است، افراد معموال خودشان با پیدا 
کردن صرافی اقدام به جابه جایــی پول می کنند . 
 برای جابه جایی پول اما ایرانیان به هر دری می زنند،

 این را می تــوان از تبلیغــات برای فــروش حواله 
 در گرجســتان بــه خوبی فهمیــد؛ البتــه در این

 میان کالهبرداری و گران فروشــی به ایرانی ها کم 
نیست اقداماتی که اتفاقا بیشتر توسط خود ایرانیان 

انجام می شود. 

تبتندتفلیس
  »زاینده رود« روند خرید ملک ایرانیان در گرجستان را  بررسی می کند؛  

بخشدار اردستان خبر داد:

اجرای طرح های عمرانی  در روستاهای اردستان

بخشدار مرکزی اردستان از اجرای طرح های 
عمرانی متنوع در روستاهای اردستان خبر علی دهقانان زواره

داد. مهرداد باقری با بیان اینکه بخش مرکزی اردســتان شامل ۱۲۱ 
روستا، ۴۰ شورا و ۳7 دهیاری و دارای ۸ هزار نفر جمعیت است، اظهار 
کرد: از شهریور ماه سال گذشته تاکنون اعتباری حدود ۴۳ میلیارد ریال 
از محل اعتبارات دهیاری ها با کمک نماینده مجلس شورای اسالمی به 
پنج دهستان این بخش اختصاص داده شده است. وی افزود: طرح های 
اجراشده شامل زیرسازی و آسفالت معابر، جدول گذاری، کانیو گذاری، 
اجرای فونداسیون ورزشگاه، روشــنایی معابر، تجهیز پارک کودک، 
خرید و نصب وسایل ورزشی همچنین نصب و راه اندازی دوربین های 

امنیتی به  منظور افزایش ضریب امنیت در روستاهاست. 
بخشدار مرکزی اردستان طرح های انجام شده در دهستان همبرات 
را این گونه بیان کرد: زیرسازی و آسفالت معابر به طول ۴ هزار و 5۰۰ 
مترمربع با هزینه ۹۰۰ میلیون ریال، ۲ هزار متر جدول و کانیو گذاری 
با اعتبار 5۰۰ میلیون ریال انجام شده است. باقری گفت: در دهستان 
کچو نیز چهار طرح شــامل، ۱۳ هزار و ۲۰۰ متر زیرسازی و آسفالت 
با اعتبار ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، جدول و کانیوگذاری و کانال 
آب به طول هزار و 75۰ متر و اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال، خرید وسایل 
ورزشی روستاهای هندوآباد و کچومثقال با اعتبار ۲7۰ میلیون ریال 
و رنگ آمیزی جدول خیابان هندآباد با اعتبار ۲۳۰ میلیون ریال است. 
وی تصریح کرد: روســتاهایی که فاقد دهیاری هســتند با اعتبار ۲ 
میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت شده اند. بخشدار مرکزی اردستان 
افزود: طرح های اجراشده در دهستان برزاوند شامل، ۳۸ هزار و ۲۰۳ 
مترمربع زیرسازی و آسفالت با اعتبار 7 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، 
فونداسیون ورزشگاه نیســیان با اعتبار 7۳۰ میلیون ریال  که 5۰۰ 
میلیون آن با پیگیری نماینده مجلس تامین شده، نصب و راه اندازی 
تعداد ۹  دوربین حفاظتی با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال و جدول و کانیو 
گذاری به طول 5 هزار و ۹۰ متر با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال انجام شده است. وی اضافه کرد:  طرح های اجراشده در دهستان 
گرمسیر شــامل، ۳۸ هزار و ۹۱۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر 
با اعتبار 7 میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریــال، جدول و کانیو گذاری معابر 
به طول ۶ هزار و ۸۶۰ متر با اعتبــار یک میلیارد و ۶5۰ میلیون ریال، 
نصب روشنایی معابر به مساحت ۶۰۰ متر و اعتبار یک میلیارد و ۱5۰ 
میلیون ریال و اجرای فونداسیون ورزشگاه روستای موغار با اعتبار 7۳۰ 
 میلیون ریال که 5۰۰ میلیون ریال آن با پیگیری نماینده مجلس تامین

 شده است. 

مرضیه محب رسول
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معرفی داوران جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان

پیشنهاد سردبیر:

فراخوان مسابقه عکاسی 
جشنواره فیلم های کودکان و 

نوجوانان
فراخوان مســابقه عکاســی ســی و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کــودکان و 
نوجوانان به عنوان بخشی از برنامه های جنبی 
این جشنواره از ســوی فرهنگسرای تخصصی 
رسانه وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری منتشر شد.
 فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای رسانه  گفت: 
برای شرکت در این مسابقه عکاسی هر عکاس 
تا۲۰ شهریورماه مهلت دارد تا۱۰ قطعه عکس 
در ابعاد ۱۰۰۰.۱۵۰۰ پیکســل به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کند.

معرفی داوران جشنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان

داوران فیلم هــای بلنــد ســینمایی و کوتاه 
داســتانی بخش بیــن الملل ســی و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کودکان و 
نوجوانان معرفی شدند.پنج داور خارجی و دو 
داور ایرانــی فیلم های بلند ســینمایی و فیلم 
های کوتاه داســتانی بخش بین الملل سی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان را ارزیابی مــی کنند.»بیتریکس 
ســارتونی« از ســوئد، »باکیر بلبل« از ترکیه، 
»پیتر ون ریجن« از هلند، »ماری تاراسکون« 
از فرانسه، »تورون اسپنبرگ اسلتان« از سوئد، 
»امیر اســفندیاری« و »فریال بهزاد« از ایران، 
اعضای هیئت داوری فیلم های بلند سینمایی و 
فیلم های کوتاه داستانی بخش بین الملل سی و 
یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانان را تشکیل می دهند.
همچنین چهار داور خارجــی و دو داور ایرانی 
فیلم های کوتاه و بلنــد پویانمایی بین الملل 
سی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان را داوری می کنند.
»آلنا سیشــوا« مدیر برنامــه و منتقد، »جیلز 
لمونــاد« تهیه کننــده و کارگــردان هنری، 
»فستیماژ« از فرانسه، »جولیا اوکر« کارگردان 
طراح و نویسنده انیمیشن آلمانی، »جان لیدز 
کتوان« از گرجســتان، »امیــد خوش نظر« و 
»علی نوری اســکویی« از ایــران هنرمندانی 
هستند که فیلم های کوتاه و بلند پویانمایی در 

بخش بین الملل را ارزیابی می کنند.

جشنواره

ابالغ راي
6/93  شماره دادنامه: 9709976793600599 شماره پرونده: 9609986793601622 
شماره بايگاني شعبه: 961636  خواهان: آقاي اردوان عباســي پياني فرزند شاهمراد به 
نشاني استان اصفهان شهرستان شاهين شهر و ميمه شهر شاهين شهر فردوسي فرعي 5 
شرقي پالک 14،خوانده: آقاي عليرضا حاج حيدري ورنوسفادراني فرزند شکراله به نشاني 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي 
اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. راي قاضي 
شورا: در خصوص دعوي اردوان عباســي به طرفيت عليرضا حاج حيدري ورنوسفادراني 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه يک فقره چک شماره 171084 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانوني با توجه به دادخواست تقديمي، تصوير 
مصدق چک و گواهي عدم پرداخت آن، بقاي اصول مستندات در يد خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده با وصف 
ابالغ در جلسه رســيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده لذا 
دعوي خواهان را به نظر ثابت دانسته به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني حکم بر 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 1/270/000 
ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک 96/9/30 
تا تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي 
احکام مي باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظر خواهي در محاکم عمومي حقوقي اصفهان خواهد بود. م الف: 231139 
شعبه 6 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهيد حججي( )297 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
6/116  آقاي قاسم محمدي داراي شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 
256/97  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
آقاجان محمدي به شناســنامه 82 در تاريخ 83/8/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- علي محمدي، ش.ش 888، 2- علي محمدي، 
ش.ش 99، 3- قاسم محمدي، ش.ش 12 )پسران متوفي( 4- طالبس محمدي، ش.ش 
823، 5- بي بي بس محمدي، ش.ش 581 )دختران متوفي( 6- نارنج رشيدي فرزند راه 
خدا، ش.ش 2 )همسر دائمي متوفي( اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد 
او  مي باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. م الف: 225907  شــعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان 

)147 کلمه،1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/98 شــماره صادره : 1397/42/515356-1397/5/28 نظر بــه اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 2664/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای رضا زارعی فرزند اسداله در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1397/6/31 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. م الف: 233973 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)141 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/99 شماره ابالغنامه: 9710103753305354 شماره پرونده: 9709983753300865 
شماره بايگانی شعبه: 970919  آگهی ابالغ وقت رسيدگی خانم کبری عابدان پور فرزند 
فتح اله، شاکی آقای عزيزاله کريمی شــکايتی عليه مشتکی عنه خانم کبری عابدان پور 
مبنی بر فروش مال غير مطرح که به اين شعبه ) استان اصفهان بخش کرون ابتدای شهر 
عسگران جنب شهرداری دادگســتری بخش کرون( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983753300865 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون  ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  
1397/07/22 ساعت 9/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آيين دادرسی کيفری به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 

يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.  

م الف: 233257 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/101 خانم اعظم الســادات تربتی دارای شناسنامه شماره 1949 به شرح دادخواست به 
کالسه 224/97  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان سيد رضا مير ابوطالبی به شناســنامه 26 در تاريخ 97/4/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سيد امير مير ابوطالبی فرزند 
سيد رضا، ش.ش 19892 نسبت فرزند 2- سيد محمد علی مير ابوطالبی فرزند سيد رضا، 
ش.ش 1270461311 نسبت فرزند 3- بتول شاه مرادی فرزند حسن ،ش.ش 14 نسبت 
مادر  4- اعظم السادات تربتی فرزند سيد عباس ،ش.ش 1949 نسبت همسر. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 233280 شعبه اول شورای 

حل اختالف زواره )153 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

6/102  آقای محمد باقری دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 225/97  
از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان رضا 
باقری مهرآبادی به شناسنامه 329 در تاريخ 97/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد، ش.ش 9 فرزند رضا نســبت فرزند 
2- مظفر، ش.ش 1 فرزند رضا نسبت فرزند 3- عباس، ش.ش 53424 فرزند رضا نسبت 
فرزند 4- زهرا، ش.ش 664 فرزند رضا نسبت فرزند 5- سوسن، ش.ش 2056 فرزند رضا 
نسبت فرزند 6- اشرف، ش.ش 3 فرزند رضا نســبت فرزند 7- شکوفه حسينی سيانکی، 
ش.ش 385 فرزند حسن نسبت همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
 را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 233286 شعبه اول شورای حل اختالف زواره )162 کلمه،2 کادر(  

اخطار اجرایي
6/103 شماره: 163/96 به موجب راي شماره 453 مورخ  96/12/15 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعيت يافته است محکوم عليه صالحه آرپناهی 
فرزند کريم شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ يکصد و 
شــصت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دو ميليون ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم 
در حق محکوم له بهروز اکبری فرزند محمدرضا شغل آزاد به نشانی فريدونشهر وحدت 
آباد خ بسيج و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخــت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:233277 شعبه دوم شوراي حل اختالف 

فريدونشهر )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/104 آقای نگهدار داودوند فرزند محمد تقی دادخواســتی مبنی بر مطالبه خسارت به 
طرفيت آقای آيت اله رئيسی فرزند محمد تقديم نموده و خوانده را مجهول المکان اعالم 
نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرســتان فريدون شهر وقت رسيدگی 
برای رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 97/7/17 ســاعت سه بعد از ظهر در محل 
شوراهای حل اختالف شهرستان فريدونشهر واقع در بلوار گلستان شهدا جنب دادگستری 
 تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و بــه منزله ابالغ قانونی تلقی 
می شود. م الف: 233273 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدو نشهر )95 

کلمه، 1 کادر(
مزایده

6/105 شماره نامه: 1397009000793968 شــماره پرونده: 9409986836700887 
شــماره بايگانی پرونده: 950068 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در 

نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استيفاء محکوم به موضوع 
محکوميت آقای حميدرضا جمشيدی فرزند ملک محمد به پرداخت مهريه يکباب زمين 
معرفی شده با کاربری مسکونی به مســاحت 162 متر مربع واقع در چادگان محله الزهرا 
کوچه حکمت بــا قيمت پايه مبلــغ 372/600/000 ريال را از طريــق مزايده به فروش 
رساند لذا از کليه کسانی که مايل به شرکت در مزايده هســتند دعوت می شود در تاريخ 
1397/6/25 لغايت 1397/7/9 بــا همکاری کالنتری 11 چــادگان و محکوم له خانم 
صديقه  محمد خانی چادگانی از زمين مذکور بازديد و در جلســه مزايده حضوری که در 
 تاريخ 1397/7/10 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری تشکيل 
می شــود حاضر شــوند هر کس باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد برنده مزايده خواهد 
بود و موظف اســت ده درصد قيمت پيشــنهادی را در همان تاريخ به حســاب ســپرده 
 دادگســتری واريز  و مابقی را حداکثر ظرف ده روز  به حســاب مربوطه پرداخت نمايد.  
م الف: 233491 اجرای احکام حقوقی دادگســتری شهرستان چادگان )181 کلمه، 

2 کادر(
اجراییه

6/106 شماره اجراييه:9710426796300345  شماره پرونده:9609986796301245 
شــماره بايگانی شــعبه:961246 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096796300352 و شماره دادنامه مربوطه 9609976796305040 محکوم عليه 
سعيد الهيجانيان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 17/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و 2/477/500 ريال بابت هزينه دادرسی و 1/500/000 ريال 
بابت هزينه کارشناسی در حق محکوم له فاطمه ردانی پور فرزند حسين به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خيابان آبشار ســوم بعد از بزرگراه شهيد کشــوری خيابان ردان 
خيابان نبوت کوی شهيد عباسعلی مواليی کدپستی 8169174783 و پرداخت نيم عشر 
حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميــت مالی 1394(. م الف: 231142 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)400 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

6/107 شماره اجراييه:9710426794500119  شماره پرونده:9509986794500893 
شــماره بايگانی شــعبه:950894 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794500116 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794501152 محکوم عليهم 
1- شرکت کيان پژوه کاويان به نشانی مجهول المکان 2- افشين رفيعی فرزند عبدالرضا 
به نشانی استان اصفهان شهرستان فالورجان شــهر فالورجان کاويان روبه روی پست 
بانک منزل افشين رفيعی پ 865 محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 177/610/000 
ريال بابت اصل خواسته وجه 11 فقره چک به شــماره های 759928 مورخ 93/03/30 
و 759927 مورخ 93/01/30 و 759921 مورخ 93/01/30 و 759915 مورخ 93/5/19 
و 759922 مورخ 93/3/30 و 759925 مــورخ 93/9/30 و 759913 مورخ 93/1/19 و 
759917 مــورخ 93/9/19 و 759916 مــورخ 93/7/19 و 759924 مورخ 93/7/30 و 
759923 مورخ 93/5/30 و پرداخت مبلغ 4/940/000 ريال هزينه دادرســی و پرداخت 

حق الوکاله خواهان و پرداخت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چک موصوف لغايت 
زمان وصول محکوم به در حق محکوم له محمودرضا محمدی پور فرزند ابراهيم به نشانی 
اصفهان سه راه حکيم نظامی کوی باغ نسترن پ 6 ط همکف با وکالت فرهاد ثقفی فرزند 
حسين به نشانی خ کامبوزيا پشت پارک شهر کوی بابائی دفتر وکالت و پرداخت نيم عشر 
هزينه حق االجرا. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتيفا محکوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل 
تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقيق حســابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توســط 
 محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکوميت مالی 1394(. 
م الف: 231134 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهيد حججی( 

)501 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/60 شماره ابالغنامه: 9710106793703106 شماره پرونده: 9709986793700424 
شماره بايگانی شعبه: 970426  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
گودرز رفيعی فرزند مرتضی، خواهان آقای جواد فاتحی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای 
گودرز رفيعی به خواسته مطالبه چک مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793700424 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ 1397/07/15 ساعت 9/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت 
خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 231140 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/61 شماره ابالغنامه: 9710106794402240 شماره پرونده: 9709986794400428 
شماره بايگانی شعبه: 970428  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
مهرداد حداد فرزند علی، خواهان آقای محمد علی شــهاب زاده با وکالت داود جمشيدی 
فارسانی دادخواســتی به طرفيت خوانده آقای مهرداد حداد فرزند علی به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794400428 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/07/16 
ساعت 8 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 231146 
 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )174 کلمه،

 2 کادر( 

از وقتی به یاد داریم بر سر اینکه جشنواره کودک در اصفهان باشد یا نباشد، بحث 
بوده است! درست مثل اکران جشــنواره فیلم فجر در اصفهان که هرساله بر سر 

برگزاری یا عدم برگزاری آن در اصفهان بحث و  اما واگر است!
درنهایت اعالم شد جشنواره فیلم های کودک و نوجوان برای همیشه در اصفهان 
ماندنی شد؛ جشنواره ای که هر دوره هم حاشیه های خاص خود را داشته است. 
مثل امسال که به نوشته »ایرنا« معرفی هیئت داوران بار دیگر حواشی را برای این 
گونه سینما به وجود آورد. معرفی اعضای هیئت انتخاب بررسی آثار و فیلم های 
رسیده به دبیرخانه جشنواره از سوی علیرضا رضاداد، دبیر این جشنواره سینمایی 
صدای انتقاد برخی کارشناسان را نسبت به سطح کیفی اعضای هیئت انتخاب بلند 
کرد.هرچند مرسوم است که در هر جشنواره ای انتخاب هیئت داوران در نهایت 
با انتقاد و اعتراضاتی همراه می شــود؛ اما دلیل اصلی انتقاد به معرفی نام هیئت 
داوران جشنواره کودک، به اعتقاد کارشناسان، فقدان نام هایی است که به عنوان 

چهره های شاخص در سینمای کودک و نوجوان محسوب می شوند . 
در همین باره » اکبر نبوی« منتقد و نویســنده سینما طی یادداشتی در واکنش 
به اعضای هیئت انتخاب تاکید کرده که هر پنج عضو هیئت داوری ، قابل احترام 
اند اما ترکیب شان بسیار ضعیف است و نمی تواند برای جشنواره ای بین المللی 
ارزش افزوده فرهنگی و هنری مناسبی به ارمغان آورد. نبوی همچنین گفته که 
از»علیرضا رضاداد «که از مدیران فرهنگی باسابقه است، انتخاب چنین ترکیبی 

برای جشنواره بسیار بعید بود.
به هر حال، درست یا غلط، هیئت داوران انتخاب شده اند و از فردا استارت سی و 
یکمین دوره این جشنواره زده می شود. جشــنواره ای که امسال بیش از هرسال 
دیگری شکل و شمایل جشنواره به خود گرفته و دیگر تنها یک »جشن« سینمایی 
نیست. رسانه ها حضور فعال تری دارند و کودکان هم داور شدند تا بهترین آثار را 
انتخاب کنند. دست اندرکاران جشنواره هم در چندماه و روز گذشته در تالش و 

تکاپو برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره بوده اند. 
 

سال های قبل، جشنواره کودک همواره با حاشیه های جالب توجه و قابل تاملی 
همراه بوده است. مثال در دوره بیست و هشتم ، شهردار وقت اصفهان در هتل عباسی 
میهمانی گرفت. در این مراسم، میهمانان اصلی جشنواره که کودکان بودند، دعوت 
نشده بودند و شنیده می شد که گروهی از میهمانان هم به مراسم دعوت نشده اند! 
در همین دوره و در مراسم اختتامیه، شهردار وعده اختصاص بودجه ۱میلیاردی 
برای ساخت فیلم های کوتاه را داد. در اختتامیه جشنواره سی ام)سال گذشته( هم 
با کلکسیونی از حاشیه ها روبه رو بودیم. بعد از اعالم جوایز بخش پویانمایی چندین 
بار پخش زنده مراسم که از شبکه اصفهان روی آنتن رفته بود قطع شد و مجری 

پخش زنده تلویزیونی بابت این قطعی ها عذرخواهی کرد.
مرضیه برومند، کارگردان سینما و تلویزیون در بخش جایزه عشقی بزرگ برای 
جهانیان به طنز گفت:چینی ها مثل مسئوالن هســتند، وقتی می خواهند پول 

بدهند باید یک ساعت حرف بزنند.
مجری برنامــه  هم با کنایه بــه محمدعلی طالبــی، تهیه کننده پایــان رویاها 

گفت:منتظر باش ظاهرا جوایز از چین در راه است.
اشــتباه داوران در اهدای جایزه از حواشــی دیگر این برنامه بود. داوران ۲ جایزه 
بخش عشــق بزرگ برای جهانیان را به یک نفر دادند و پس از آمدن دومین فیلم 

بازگرداندند.
در قسمتی دیگر از برنامه اختتامیه، فرشــته طائرپور خطاب به کسی که حجاب 
بهترین بازیگر کودک هلندی را برای حضور روی سن درست می کرد گفت:حجاب 

او خوب است، همین قدر که به قانون ما احترام می گذارد،کافی است.
ناهماهنگی و بی نظمی ها هم آن قدر زیاد بود که صــدای میهمانان را درآورد و 

بسیاری از مسئوالن قبل از پایان برنامه ، مراسم را ترک کردند. 
در سال های گذشته این نقد به جشــنواره وارد بود که خروجی مثبت و دستاورد 
خاصی برای اصفهان به همراه ندارد و »دهــان پرکن« و »جیب خالی کن« برای 
اصفهان است . جشنواره ای که در زمان مدیریت های قبلی با هزینه ای بالغ بر سه 
میلیارد تومان برگزار می شده؛ اما در نهایت دست مردم شهر و فرهنگ دوستان 
از ثمرات آن کوتاه مانده است. درواقع مقایســه وضعیت فرهنگی اصفهان از نظر 
تولیدات هنری در یک سالی که این جشنواره در شهر حضور نداشت با سال هایی 
که اصفهان میزبان جشنواره کودک و نوجوان بود، نشان می دهد تغییر ملموس 
و قابل مشاهده ای در این حوزه وجود ندارد و به تعبیر برخی اهالی فرهنگ و هنر؛ 
برگزاری جشنواره تنها به خوش آب و رنگ کردن شهر اصفهان آن هم برای حدود 

۱۰ روز کمک کرده است!
شــهردار فعلی اما گفته این بار نگاه فرهنگی و متفاوت نسبت به دوره  های قبلی 
جشنواره حاکم است: نگاه ما به جشنواره کودک ، این است که همیشه در اصفهان 

بماند و هرسال بهتر از قبل برگزار شود.
شهردار اصفهان از متنوع بودن برنامه ها در حاشیه این جشنواره  هم صحبت کرده 
و گفته:  باید خالصه ای هم از برنامه های جشنواره فیلم کودک در سایر نقاط کشور 

برای عالقه مندان این عرصه تکرار شود.
عزت اله علیزاده، معاون پشــتیبانی و برنامه ریزی جشنواره هم چندی پیش در 
نشســت خبری در رابطه با برگزاری سی و یکمین دوره جشــنواره فیلم کودک 
در اصفهان گفته که علت جا به جایی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان در چند دوره به شهرهای دیگر، وجود مشکالت زیرساختی در اصفهان بود 
اما سال گذشته توافق نامه ای مبنی بر برگزاری دائمی جشنواره در اصفهان صورت 
گرفت؛ اما بودجه جشنواره قرار است هر ساله مشخص شود. انتظار است رسانه ها 
از مسئوالن استان اصفهان و نه صرفا شهرداری اصفهان توقع کرده و بخواهند که از 

تولید سینمای کودک حمایت کنند.
علیزاده در پاســخ به انتقاداتی مبنی بر جناحی کردن جشــنواره هم گفته بود: 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان یک رویداد بین المللی است 
نه شــهری. بنابراین بحث های میان اصفهان و تهران بی مورد است و باید یک بار 
برای همیشه آن را تمام کنیم. اگر این جشــنواره در اصفهان برگزار می شود، به 
دلیل شایستگی های این شهر است. امسال با تیمی کوچک از تهران به اصفهان 
می آییم و اگر بدانیم که مسائل فنی بدون مشکل در این شهر پیگیری و زیرساخت 
ها برطرف شود، حاضریم که مســئولیت ها و وظایف را به طور کامل به نیروهای 

اصفهان منتقل کنیم.

زمانی برای کودکی 

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، از فردا در اصفهان آغاز می شود؛

سارا بهرامی 
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»ناسا« به سانحه هوایی مرگبار پایان داد
سانحه هوایی مرگبار برای بســیاری از مردم بسیار ترسناک به نظر می رسد و بسیاری 

از افراد با هواپیما سفر نمی کنند چرا که می ترسند ســقوط کنند؛ اما تکنولوژی ناسا  این 
مشکل را حل کرده است.

ساخت بال هواپیما با آلیاژی که حافظه دارد
محققان ناسا، قطعه جدیدی از جنس آلیاژ دارای حافظه را مورد آزمایش قرار دادند که قرار است به منظور تا کردن بال های یک 

هواپیمای پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد.
این قطعه جدید که در واقع یک میل گاردان از جنس نیکل، تیتانیوم و هافنیوم است، جایگزین مکانیزم مورد استفاده برای خم 
کردن بال جنگنده مافوق صوت FA18 Hornet خواهد شد؛ این قطعه قادر است گشتاوری معادل ۵۶۴ نیوتون متر ایجاد کند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید تولید این قطعه آخرین مرحله از پروژه ای موسوم SAW است که در آن ناسا قصد دارد اجزای 

پیچیده مکانیکی و هیدرولیکی بال های هواپیما را با قطعات ساده ای از جنس آلیاژ دارای حافظه جایگزین کند.
قطعات ساخته شده با این نوع آلیاژ در اثر یک محرک خارجی مانند گرما، کار خود را انجام می دهند و نیازی به موتور ندارند. برای 
مثال اگر فنری از این نوع آلیاژ ساخته و شکل آن را تغییر دهید تا به صورت یک قطعه فلزی به هم پیچیده درآید، با گرم کردن 

فنر می توان آن را به شکل اولیه باز گرداند.
محققان ناسا در آزمایش اولیه این میل گاردان توانستند بال هواپیما را با سطح باالیی از کنترل به میزان ۹۰ درجه به باال و پایین 
خم کنند.این قطعه بال هواپیما را در مانوری که برای پارک کردن آن روی ناوهواپیمابر مورد استفاده قرار می گیرد، به باال خم کرد. 

همچنین توانست بال هواپیما را در شرایطی مشابه آنچه در پرواز واقعی رخ می دهد، به سمت پایین خم کند.
به گفته ناسا، قرار است آزمایش های هواپیمای FA18  تا چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت، تا امکان نصب موتوری با گشتاور 

۲۲۶۰ نیوتن متر و انتقال نیرومحرکه آن به بال ها فراهم شود.

»ناسا« به سانحه هوایی مرگبار پایان داد

پیشنهاد سردبیر:

برای بسیاری از افراد خاموش شدن و روشن نشدن گوشی 
می تواند در حکــم یک کابوس در نظر گرفته شــود؛ اما 

چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
از بررسی صفحه نمایش شروع کنید

یکی از کم حاشــیه ترین روش ها برای بررسی خاموش 
بودن گوشی بررسی روشن و خاموش بودن صفحه گوشی 
است؛ درواقع این روش به کاربران کمک می کند تا بدون 
آن که دچار اضطراب شوند از روشــن بودن گوشی خود 

اطمینان حاصل کنند.
اما چگونه باید از این موضوع مطمئن شــویم؟ در مرحله 
اول، دکمــه پــاور را برای مــدت طوالنی نگــه دارید تا 
گوشــی خاموش و روشن شــود؛اما وقتی باز هم صفحه 
 نمایش روشن نشــد احتمال دارد صفحه نما خراب شده 

باشد.
گوشی شما شارژ دارد؟

شاید خنده دار به نظر برســد، اما گاهی گوشی شما شارژ 
ندارد و شــما تصور می کنید که روشن است و صفحه آن 
دچار مشکل شده. معموال وقتی شارژ گوشی کامال از بین 

می رود، لحظاتی طول می کشــد تا دوباره روشن شود. 
بنابراین بهتر است ابتدا مطمئن شــوید  که گوشی شما 

شارژ دارد یا خیر.
تلفن تان مرطوب نشده است؟

گاهی تلفن افراد بــه علت قرار گرفتن 
در آب دچار مشکل می شود؛ بنابراین 
اگر تصور می کنید گوشــی شــما بر 
اثر رطوبت خاموش شــده، بد نیست 

ابتــدا نگاهــی بــه وضعیت 
خشک بودن گوشی خود 

بیندازید.
سیســتم عامل 
را  خود  گوشــی 

بررسی کنید
عامل  سیستم 
خود  گوشی 
را بررســی 
کنید. گاهی 

سیستم عامل گوشی ها دچار مشــکالتی می شوند و در 
نتیجه سیستم عامل گوشی هنگ می کند؛ بنابراین پیش 
از آن که زود قضاوت کنید ابتــدا نزد یک متخصص امور 
کامپیوتری و موبایل  رفته و سیستم عامل گوشی 

خود را بررسی کنید.
باتری گوشی سالم است؟

گاهــی همه مشــکالت به باتری گوشــی 
باز می گردد؛ درواقع باتــری به عنوان 
تامیــن کننــده اصلی نیــروی مورد 
نیاز گوشــی شــما عمل می کند و در 
نتیجه عــدم صحت باتــری نتایجی 
 بســیار مخرب برای کاربــران خواهد 

 داشت.
بهتر است هر چند وقت یکبار وضعیت 
باتری موبایل خود را بررسی کرده 
و از صحت و اعتبار آن مطمئن 

شوید.

سورپرایزهای سالطین!

بزرگان فناوری در ایفا 2018 از محصوالت خود رونمایی می کنند؛
 طرفداران ســینه چاک فناوری های جدید از مدت ها پیش تاریخ هفتم شهریورماه را در 
 IFA 2018 تقویم های خود عالمت زده اند؛ چرا که در این روز شاهد برگزاری نمایشگاه
در شهر برلین آلمان خواهیم بود. این نمایشگاه به لحاظ ابعاد و محصوالت یکی از مهم ترین 
رویدادهای فناوری های نوین است و سالطین فناوری جدیدترین دستاوردهای خود را در 
 IFA 2018 معرض هواداران قرار می  دهند.با توجه به اینکه چند روزی بیشتر تا برگزاری
باقی نمانده، این فرصت را به فال نیک گرفتیم تا با هم ببینیم سالطین فناوری در این مراسم 

بزرگ ممکن است چه دستاوردهایی را رونمایی کنند.

محمد مالکان

دانستنی ها

IFA 2018 سامسونگ در
این غول کــره ای که به یکــی از قطب های 
فناوری های نوین تبدیل شده است به تازگی 
پرچمدار جدید خود، گلکســی نوت ۹ را به 
همراه گلکســی واچ و گلکســی تب اس ۴، 
رونمایی کرده است؛ اما همان گونه که بهتر 
می دانید محصوالت سامسونگ تنها به گوشی 
هوشمند خالصه نمی شــود و طیف وسیعی 
از محصوالت الکترونیک را در ســبد کاالی 
 IFA 2018 خود دارد.بــه این ترتیــب در
چشــم انتظار رونمایی تلویزیون های جدید 
سامسونگ با فناوری MicroLED هستیم. 
بدون شــک در این نمایشــگاه سامسونگ 
لوازم خانگــی پیشــرفته و جدیــدی مانند 
ماشــین های لباس شــویی و یخچال های 
هوشمند را رونمایی خواهد کرد. چه بسا در 
این مراسم شاهد خبرهای جدیدی از نسخه 
جدید دستیار صوتی Bixby 2.0 نیز باشیم.

IFA 2018 سونی در
تجربه نشان داده است سونی همیشه توجه ویژه ای 
 IFA به این مراســم داشته اســت و بدون شک در
2018 با دست پر حضور پیدا خواهد کرد. به احتمال 
زیاد در این مراسم شاهد رونمایی اکسپریا XZ3 و 
XZ3 کامپکت خواهیم بود.در ایــن بین باتوجه به 
اینکه بازار اسپیکرهای هوشمند  این روزها حسابی 
داغ اســت پیش بینی می کنیم نســخه ای جدید از 
اسپیکر هوشــمند LF-S50G را نیز شاهد باشیم. 
سونی در ساخت محصوالت صوتی تصویری نیز ید 
طوالیی دارد و بدون شک در این مراسم تلویزیون ها 

و تجهیزات صوتی جدیدی را رونمایی خواهد کرد.

IFA 2018 موتوروال در
 IFA 2017 اگر نگاهی بــه رونمایی محصوالت موتــوروال در
داشته باشیم متوجه خواهید شــد که این برند در مراسم سال  
گذشــته Moto X4 را رونمایی کرد و در حال حاضر خبری از 
Moto X5 و رونمایی این محصول در IFA 2018 نیست؛ اما 
با توجه به سیاست هایی که از موتوروال سراغ داریم چه بسا در 
مراســم پیش رو هواداران را با رونمایی Moto X5 شگفت زده 
 P30 کند.از طرف دیگر انتظار رونمایی نسخه جهانی موتوروال

نیز از جانب موتوروال در IFA 2018 دور از ذهن نیست.

IFA 2018 ال جی در

اگر از طرفداران گوشــی های پرچمدار ال جی باشید حتما  به یاد 

دارید که ال جی در IFA سال گذشــته گوشی پرچمدار V30 را 

رونمایی کرد و به این ترتیب رونمایــی V40 در IFA 2018 از 

جانب ال جی کامال منطقی به نظر  می رســد.از طرف دیگر گفته 

می شود که ال جی سودای رونمایی دو ســاعت هوشمند جدید 

با سیستم عامل Wear OS را در سر می پروراند. به احتمال زیاد 

در این مراسم خبرهای بیشــتری از برنامه های سامسونگ جهت 

پلتفرم هوش مصنوعی ThinQ نیز خواهیم شــنید.در این بین 

احتمال رونمایی ال جی از لوازم های خانگی هوشمند جدیدی نیز 

در IFA 2018 پیش بینی می شود.

IFA 2018 هواوی در
این شــرکت  چینی که اخیرا به یکی از بزرگ ترین رقبای سامسونگ و اپل تبدیل شده است بدون 
شک در مراسم IFA حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت و طرفداران برند میت در این مراسم 
چشم انتظار رونمایی جانشین بعدی Mate 10 Pro هستند.این گوشی که به احتمال زیاد آن را با 
نام تجاری Mate 20 Pro خواهیم شناخت از پردازنده کیرین ۹۸۰ بهره گرفته است و رونمایی آن 
در IFA 2018 خالی از لطف نخواهد بود. هواوی در کنار گوشی های هوشمند ید طوالیی در ساخت 
فناوری های پوشیدنی دارد و با این حســاب احتمال رونمایی سومین نسل از ساعت های هوشمند 

هواوی در این مراسم دور از ذهن نیست.

IFA 2018 فیت بیت در
طرفداران دستبند های هوشمند به خوبی با برند خوشنام فیت بیت آشــنا هستند، از آنجایی که دو 
سال پیش دستبند هوشمند Charger 2 از جانب فیت بیت در IFA رونمایی شد، دستبند هوشمند 
جدید فیت بیت با نام Charger 3 پیش از این رخ نشــان داده است و احتمال می رود در این مراسم 
شاهد اطالعات بیشتری از این محصول باشیم.ناگفته نماند در کنار فیت بیت، برندهای مطرح دیگری 
که در زمینه دستبند های هوشمند فعالیت می کنند نیز در IFA 2018 حضور خواهند داشت و با این 

حساب چشم انتظار خبرهای بیشتری از تجهیزات پوشیدنی از این برندها هستیم.

IFA 2018 لنوو در
در مراســم پارســال، لنوو توجــه ویژه ای بــه معرفی 

هدســت واقعیت مجازی خود داشــت، در نتیجه انتظار 
داریم در IFA امســال لنوو محصــوالت دیگری را در 

زمینــه واقعیت مجــازی رونمایی کنــد. از طرف دیگر 
 X1 معرفی لپ تاپ   جدیدی از خانــواده تینک پد با نام

Extreme یا P1 نیز یکی دیگر از محصوالتی اســت 

که در مراســم پیش رو احتمال حضور آن را می دهیم.
در کنار این لپ تاپ  به احتمــال زیاد برند Razor و دل 

نیز لپ تاپ هــای جدیــدی را در IFA 2018 رونمایی 
خواهند کرد.

IFA 2018 فیلیپس در
Quan- سال گذشته فناوری جدید IFAاین شرکت  ژاپنی در مراسم 
tum Dot را در تلویزیون فیلیپس مدل ۸۶۰۲ رونمایی کرد و با این 
حساب بعید به نظر می رسد در IFA امسال، فناوری جدیدی در زمینه 
تصویر را از فیلیپس شاهد باشیم.در این بین گفته می شود فیلیپس خط 
تولید مانیتورهای گیمینگ خمیده ای را راه اندازی کرده که ضخامتی 
حدود ۶.۱ میلی متر دارند و چه بسا در این مراسم چشم مان به جمال 
 Hue Light این مانیتورهای جدید روشن شــود. المپ های معروف
فیلیپس نیز گزینه دیگری است که به احتمال زیاد در سبدکاالی این 

شرکت در IFA 2018 شاهد خواهیم بود.

چگونه گوشی خاموش شده خود را روشن کنم؟

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2501 | August 29, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2501 |  چهارشنبه 7 شهریور 1397 | 17  ذی الحجه 1439



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2501 | چهارشنبه 7 شهرور 1397 | 17 ذی الحجه 1439

سقوط هلی کوپتر در فالورجان 
تکذیب شد

فرماندار فالورجان با اشــاره به  فالورجان
بررســی خبر ســقوط هلی کوپتر در شهرستان 
فالورجان گفت: موضوع بررســی شده است و این 
خبر را تکذیب می کنم.علی ساعدی با تکذیب خبر 
سقوط هلی کوپتر در شهرستان فالورجان اظهار 
داشت: این خبر را تکذیب می کنم به ما اطالع داده 
بودند که در فالورجان هلی کوپتری سقوط کرده 
اســت که بنده هم اکنون در کنار مدیرکل بحران 
استان هســتم، موضوع بررسی شــده و این خبر 
تکذیب می شود.همچنین مسئول مدیریت بحران 
شهرستان فالورجان گفت: ما چند تیم ارزیاب از 
آتش نشانی های شهرستان فالورجان را به منطقه 
احتمالــی حادثه در بخــش پیربکــران از توابع 
شهرســتان فالورجان اعــزام کردیم و ســقوط 
هلی کوپتر صحت ندارد و چیزی رؤیت نشده است.

محمد عسگری افزود: از شــهروندان درخواست 
می کنیم به شــایعات توجهی نکننــد و تا تایید 
موضوعاتی از این دست، منتظر تایید اخبار توسط 

مسئوالن باشند.

فرمانده ناحیه سپاه اردستان خبر داد:
برگزاری اردوی جهادی ۷ 
روزه در روستاهای اردستان

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج  اردستان
اردستان، گفت: بســیجیان حوزه مقاومت بسیج 
شــهید صدوقی زواره به مدت هفت روز به انجام 
کارهای عام المنفعه در روســتای نیرآباد خواهند 
پرداخت.سرهنگ حسن فخرل، در حاشیه بازدید از 
اردوهای جهادی د رجمع مردم روســتای نیرآباد 
شهر زواره اظهار کرد: اردوهای جهادی برنامه ای 
است که توسط سپاه پاسداران به منظور کمک به 
مردم مستضعف انجام می شود.وی افزود: به همین 
منظور حوزه شهید صدوقی زواره به مدت هفت روز 
به انجام کارهای عام المنفعه در این روستا با حضور 
بسیجیان پرداخته اســت.فرمانده سپاه اردستان 
گفت: این گروه جهادی در مدت هفت روز نسبت به 
بازسازی و بهینه ســازی دو پارک داخل روستا و 
برگزاری برنامه های فرهنگــی همچون خواندن 
زیارت عاشــورا، دعای ندبه، دعای کمیل و اجرای 
 برنامــه هــای فرهنگــی و علمی بــرای جوانان 
می پردازد.فخرل با بیــان اینکه حضور گروه های 
جهادی جامعه پزشــکی با اجرای طــرح »دکتر 
رهنمون« در روستا انجام خواهد شد، تصریح کرد: 
حضور گروه های جهادی بسیج کشاورزی و اجرای 
طرح همگام با کشاورز در خصوص اصالح الگوی 
کاشت انجام خواهد شد.مســئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه ناحیه اردستان در ادامه مراسم اظهار 
کرد: تکامل بشریت و هدایت آنان به امامت و والیت 

انبیا و اولیای الهی بستگی دارد.

 انتصاب چهارمین بانو
 برای پست مدیریتی در برخوار؛

 رییس جدید اداره کتابخانه های 
عمومی برخوار معرفی شد

طی مراسمی با حضور مدیرکل   برخوار
کتابخانه های عمومی اصفهان، رییس جدید اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان برخوار معرفی 
شــد.با حضور هالکویی، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اصفهان، محمد حســن قمی، سرپرست 
فرمانداری شهرستان و جمعی از مسئوالن اجرایی 
شهرستان رییس جدید اداره کتابخانه های عمومی 
شهرستان معرفی شــد.امیر هالکویی، مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اصفهان در این جلسه با اشاره 
به اینکه وجود نگاه فرهنگی سبب رشد و توسعه 
حوزه فرهنگی می شود، اظهار کرد: خوشبختانه در 
شهرســتان برخوار چنین نگاه فرهنگی از سوی 

مسئوالن وجود دارد.
محمدحســن قمی، رییس انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرستان به وضعیت مطلوب حوزه کتاب 
و کتابخوانی شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: حضور 
نیروهای جوان و فعال سبب پویایی حوزه کتاب و 
کتابخوانی و اشاعه فرهنگ مطالعه می شود.وی در 
ادامه با تاکید بر لزوم بهره گیری از توان بانوان در 
این حوزه، خاطرنشان کرد: باید زمینه الزم برای 
بهره گیری از تجربیات نیروهای فعال و خالق به 
ویژه بانوان فراهم کنیم.سرپرست فرمانداری برخوار 
با اشاره به چهارمین انتصاب بانو در شهرستان نیز 
تصریح کرد: استفاده بیشتر از بانوان در بخش های 
مختلف به صورت جدی پیگیری می شــود.قمی 
به ظرفیت های فرهنگی و تاریخی شهرستان نیز 
اشاره کرد و یادآورشد: باید با استفاده از ایده های 
 خالقانه در راستای گسترش فرهنگ مطالعه گام

 برداشته شود.

با مسئوالن

6طرح در کاشان بهره برداری شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

سرپرست فرمانداری گلپایگان:
زنان گلپایگان جایگاه مدیریتی 

در این شهرستان ندارند
سرپرست فرمانداری گلپایگان  گلپایگان
گفت: متاســفانه خانم ها دراین شهرستان هیچ 
جایگاه مدیریتی خاصی پیدا نکردند و مطمئن 
باشید که این فضا شکسته خواهد شد.وی ادامه 
داد: متاسفانه زنان دراین شهرستان هیچ جایگاه 
مدیریتی خاصی پیدا نکردند، اما مطمئن باشید 
که این فضا شکسته می شود و زنان در عرصه های 
مدیریت حضــور فعال تری پیــدا خواهند کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان گلپایگان گفت: 
تشــکیل برنامه های فرهنگی و هنــری به نفع 
شهرستان است. از شهرداری می خواهم که در 
قالب نشاط اجتماعی و فرهنگی برنامه هایی را با 
رعایت همه مسائل شرعی و فرهنگی برگزار کنند.

اعزام ۲۵ مبلغ ویژه عید غدیر 
به بقاع متبرکه کاشان

به مناسبت عید سعید غدیر  کاشان
خم، ۲۵ مبلغ به بقاع متبرکه شهرستان کاشان و 
شهر های مجاور اعزام می شوند.حجت االسالم 
عبدالصائــب حســینی،رییس اداره تبلیغات 
اسالمی کاشان گفت: این تعداد مبلغ برای تبلیغ 
و ترویج فرهنگ غدیر به امامزادگان شاخص این 
شهرستان از جمله سلطان علی بن محمدباقر)ع( 
کاشان اعزام می شوند. وی افزود: 400مبلغ بومی 
شهرستان کاشان، هم در این 3روز در زمینه تبلیغ 
غدیر فعالیت می کنند.رییــس اداره تبلیغات 
اسالمی کاشان آشنایی کامل مبلغان با غدیر را 
برای تبیین این مســئله برای عمــوم ضروری 
برشمرد و تاکید کرد که مبلغان با مطالعه کتب 

مرتبط با غدیر در این زمینه آگاه تر شوند.

بازگشت نایب قهرمان پومسه 
آسیا به لنجان

نایــب قهرمــان بازی های   لنجان

آسیایی جاکارتا با استقبال مردم و مسئوالن به 
زادگاهش بازگشت.مرجان سلحشوری، ورزشکار 
لنجانی در هجدهمین دوره بازی های آسیایی 
جاکارتا اندونزی در بخش پومســه انفرادی به 
نشــان نقره دســت یافت.در ایــن رقابت ها، 
سلحشوری با امتیاز هشت و 47صدم مقام دوم را 
کسب کرد و نماینده اندونزی با امتیاز هشت و 
69صدم اول شد.سلحشــوری با شکست دادن 
حریفانی از ماکائو و ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی 
شد و با پیروزی برابر حریفی از مالزی به فینال راه 
یافت.مرجان سلحشــوری پانزدهمین نشــان 
بین المللی خود را به شهید گیتی نما تقدیم کرد. 

تاکید بر حفظ بهینه فضای سبز 
و پارک ها در فالورجان

به گــزارش روابــط عمومی  فالورجان
شهرداری فالورجان، جلسه ای با حضور مسئوالن 
واحد های مختلف خدمات شهری ، در محل دفتر 
معاونت اجرایی و خدمات شــهری شــهرداری 
فالورجان برگزار شد. این جلسه برای افزایش اثر 
بخشــی در نظافت و رفت و روب شهری و حفظ 
بهینه فضای سبز و پارک ها با هدف دستیابی به 
رضایت حداکثری شهروندان از خدمات ارائه شده، 
تشکیل شــد. در این جلســه حجت اله رضایی، 
معاونت اجرایی و خدمات شــهری، با قدردانی از 
زحمات همه کارکنان خدمات، نســبت به موارد 
الزم تذکر داده و خواستار دقت بیش از پیش در 
امورات تنظیف و رفت و روب شهری و همچنین 
کلیه امورات فضای سبز و پارک ها شد. جلسه با 
حضور مســئولین واحدها و ســرکارگران برای 
 دســتیابی به عملکــرد بهینه و ارتقای ســطح
 رضایت مندی شــهروندان با ارائه نقطه نظرات و 
راهکارهای الزم ادامه یافت و در پایان نیز مشکالت 
کارگران شاغل مورد بررسی قرار گرفته و دستورات 
الزم از طرف معاونت اجرایی و خدمات شــهری، 

صادر شد.

با نظارت شبکه بهداشت خمینی شهر 
صورت گرفت؛

 پلمپ چهار واحد چایخانه
 غیر مجاز

چهار واحــد چایخانه غیر   خمینی شهر

مجاز در خمینی شهر مهر و موم شد.مدیرشبکه 
بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر گفت: 
با همکاری پلیس و واحد بهداشت محیط چهار 
واحد چایخانه غیرمجاز واقع در درچه شناسایی 
و مهر موم شد. احمد باقری افزود: ۲30 دستگاه 
قلیان و 1۲0 بسته تنباکو قاچاق جمع آوری و 
معدوم و پرونده تحویل مراجع قضائی شد.وی 
گفت: یک واحــد تولید کیک و نان شــیرمال 
غیربهداشــتی هم در این شهرستان مهر و موم 
شد.باقری افزود: بازرسان بهداشت محیط این 
شبکه این واحد تولید را به دلیل نواقص بهداشتی 

شناسایی و از فعالیت آن جلوگیری کردند.

رییس اداره راهداری و حمل و  تیران و کرون
نقل شهرستان تیران و کرون گفت: نشست آموزش 
فرهنگ ترافیک ویژه مردم روستاهای شهرستان 
تیران و کرون در راستای کاهش تصادفات انجام می 
شــود.محمدرضا زواران با اشــاره به فعالیت های 
آموزشــی برای کاهش تصادفات اظهــار کرد: با 
همکاری کارشناسان پلیس راه و پلیس راهنمایی و 
رانندگی برنامه های آموزشی ویژه روستاهای این 
شهرستان برگزار می شــود.وی افزود: در بعضی از 
روستاها عالوه بر برگزاری نشست آموزش فرهنگ 
ترافیک، بیش از یکصد کاله ایمنی به صورت رایگان 
در اختیار موتورسوران شهرستان تیران و کرون قرار 
گرفت. وی ادامه داد: همایش جانباختگان حوادث 
ترافیکی در دو روســتای شهرستان تیران و کرون 
برگزار و در این همایش آموزش فرهنگ ترافیک و 
علت اصلی تصادفات جاده ای شهرســتان تبیین 
شــد.وی با بیان اینکه امســال تصادفــات فوتی 
شهرســتان تیران و کرون بــا ۲6 درصد کاهش و 
تصادفات فوتی راه های روســتایی به صفر رسیده 

اســت، تصریح کرد: آموزش فرهنــگ ترافیک در 
کاهش تصادفــات موثر بوده به همیــن دلیل این 
جلســات و همایش های آموزشــی ادامه خواهد 
داشت. زواران اضافه کرد: همایشی با عنوان ایمنی 
راه ها با مشارکت دســتگاه های اداری و خدماتی 
بهمن ماه سال جاری در تیران و کرون برگزار می 
شود که در آن راهکارهایی برای کاهش تصادفات 
 ارائه می شــود، همچنیــن از عملکــرد و فعالیت 
دستگاه ها و سازمان هایی که در کاهش تصادفات 

موثر بوده اند تقدیر خواهد شد.

روستاییان تیران و کرونی »فرهنگ ترافیک« را می آموزند
6 طرح در کاشــان بــا اعتبار 66  کاشان
میلیارد و 300 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت 
با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن این شهرستان 
مورد بهره بــرداری قرار گرفت.معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه کاشــان در آیین بهره برداری از این 
طرح ها گفت: برای روکش آسفالت راه اصلی و معابر 
فرعی روســتاهای »خنــب« و »دره« به طول3/۵ 
کیلومتر با 4۵ هزار مترمربع آســفالت ریزی، مبلغ 
هفت میلیارد و ۵00 میلیون ریال از محل اعتبارهای 
دهیاری ها هزینه شــد.حمیدرضا مومنیان افزود: 
برای خانه ورزش روستای هدف گردشگری دره نیز 
با همکاری هیئت ورزش های روستایی مبلغ ۲00 
میلیون ریال از محل اعتبــار دهیاری ها اختصاص 
یافت.به گفته وی، زمین چمن مصنوعی روســتای 
»سن سن« نیز با یک هزار و 300 مترمربع زیربنا و 
اعتبار سه میلیارد و 300 میلیون ریال ساخته شده 
اســت.فرماندار کاشــان همچنین بیان کرد: برای 
ساخت و تجهیز نیروگاه انرژی خورشیدی روستای 
ســن ســن نیز ۵۵ میلیارد ریال از ســوی بخش 

خصوصی ســرمایه گذاری شــد که بــرای ۲۵ نفر 
اشــتغال ایجاد کرده و ۵/۵ مگاوات ساعت برق در 
شبانه روز تولید می کند.وی ادامه داد: برای ساخت 
و تجهیز بوســتان روستای آب شــیرین نیز 300 
میلیون ریال از محل اعتبارهای دهیاری ها هزینه 
شد. همچنین در راستای اجرای قانون ساماندهی و 
سنددار کردن تک برگی امالک روستایی و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر، در حاشیه بهره برداری از این طرح 
ها اسناد مالکیت ســه نفر از روستاییان شهرستان 

کاشان به صورت نمادین تحویل آنها شد. 

6طرح در کاشان بهره برداری شد

سند مالکیت 1۲موقوفه شاهین شهر و میمه صادر شد.سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین 
شهر و میمه گفت: این تعداد سند مالکیت به ارزش بیش از ۲0میلیارد ریال برای موقوفه مسجد قائمیه شهر 

گرگاب این شهرستان صادر شد.
حجت االسالم مهدی قربانی  با اشاره به اینکه دو سند مالکیت اخذ شده مربوط به عرصه و اعیان و 10سند دیگر 
مربوط به رقبات  این مسجد از جمله واحد های تجاری  است افزود: حفاظت از موقوفه و همچنین صیانت از 

حقوق واقف نیک اندیش از اهداف صدور سند بوده است . 

صدور سند مالکیت 
1۲موقوفه شاهین شهر 

و میمه

خبر

شنیده ها

شهرضا » او فرشته نجاتی می خواهد تا 
مرحمی بر دردهای شبانگاهش باشد، دستانی 
شفابخش که پیکر کوچک و رنجورش را التیام 
بخشد.« حسین، کودکی که این روزها انتهای 
راهروهای بیمارســتان امیرالمومنین شهرضا 
آخرین مقصدی اســت که می توانــد برود، از 
دردهای زندگی می گوید:»قفســه ســینه و 
پهلوهایم درد می کند، درد گاهی امانم را می برد 
برای همین به من آمپول می زنند تا درد نکشم، اما 

از این وضعیت خسته شدم.«
چشمان پدرش وقتی به دیدگان خشکیده این بزرگ 
مرد کوچک می افتد، غم دوران بر سرش آوار می شود، 
اما چاره چیســت؟ باید صبر کرد و منتظر درمان بود.

حسین، از مهربانی پرستاران و پزشکانی می گوید که 
همه تالش شان را می کنند که زودتر خوب شود:»آقای 
دکتری اینجاست که هر وقت مرا می بیند با خنده حالم 
را می پرسد، پرســتاران هم زود به زود سر می زنند. با 
آن ها دوست شده ام، وقتی به خانه بروم باز هم به اینجا 
می آیم و به آن ها سر می زنم.«بیمارستان امیرالمومنین 
شــهرضا که این روزها، لقب بزرگ ترین بیمارستان 
تخصصی جنوب اســتان را یدک می کشــد، هر روز 
مجهزتر و بزرگ تر می شود. کودکانی همچون حسین 
تنها بخشی از بیماران بســتری در این مرکز درمانی 
هستند؛ اما متاسفانه کودکان شــهرضایی از کمبود 
پزشک متخصص اطفال رنج می برند و به گفته مسئوالن 
حوزه بهداشت و درمان این شهرستان، رایزنی ها برای 

تامین این تخصص تاکنون کارساز نبوده است.
بزرگ ترین قطب درمانی جنوب استان در 

شهرضا
فرهاد مهری، رییس بیمارستان های شهرضا می گوید: 
مرکز پزشکی تخصصی حضرت امیرالمومنین)ع(، در 
جنوب شهرستان شهرضا واقع شــده است، در سال 
1370 نخستین کلنگ آن زده شده و پس از 16 سال 
در آبان ماه سال 13۸6 افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. وی با بیان اینکه ساختار فیزیکی این مرکز 
از نظر معماری قابلیت پیشــرفت توسعه باالیی دارد، 
اظهار می کند: با توجه به موقعیت شهرستان شهرضا که 
در ناحیه جنوبی استان اصفهان واقع شده، آب و هوای 
مطلوب شــهر و همچنین با توجه به موقعیت مکانی 
بیمارستان که در مجاورت با پارک زیبای ملت و منطقه 
خلوت شــهر واقع شده اســت آرامش روحی و روانی 
بیماران را به همراه دارد.رییس بیمارستان های شهرضا 
تصریح می کند: در حال حاضر این بیمارســتان، با دو 

طبقه و به مساحت ۵7 هزار متر مربع و با 140 تخت 
مصوب تاســیس شده و 
حداکثــر 107 تخت آن 
در بخش هــای جراحی 
مردان،  جراحــی زنان، 
اطفال، مامایی، لیبر، اتاق 
عمــل، اورژانس، ICU و 
NICU فعال است.مهری 
ادامه می دهــد: اورژانس 

این مرکز با برخورداری از سرویس های مغز و اعصاب، 
ENT، جراحی عمومــی، ارتوپدی، زنــان و زایمان، 
اورلوژی و اطفال، با پذیــرش بیماران به مراجعان این 
شهرســتان و مناطق اطراف خدمــات درمانی ارائه 

می کند.
تا یک ســال دیگر نمی توانیم از پزشکان 

طرحی استفاده کنیم
حجت ا... تنهایی، رییس شــبکه بهداشــت و درمان 
شــهرضا از تغییرات ایجاد شــده در دوره دستیاری 
تخصص اطفال در کشــور و تاثیر آن بر حوزه درمان 
شهرستان ها می گوید: در کشور دوره دستیاری پزشکان 
متخصص اطفال از سه به چهار سال افزایش یافته است، 

این مسئله باعث کمبود این تخصص در شهرستان هایی 
همچون شــهرضا شده که از 
پزشکانی طرحی استفاده می 
کنند.وی تصریــح می کند: 
در حــال حاضــر دوره طرح 
پزشکان قبلی در بیمارستان 
امیرالمومنین به پایان رسیده 
و از ســوی دیگر تا یک سال 
دیگر پزشک طرحی جدیدی 
به بیمارستان تعلق نمی گیرد، چون پزشکانی باید یک 

سال دیگر دوره دستیاری خود را بگذرانند.
رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرضا خاطرنشان 
می کند: متخصصان اطفال کــه در بخش خصوصی 
شهرستان فعالیت می کنند، تعهد و الزامی به حضور 
در بیمارستان ندارند، به ویژه آنکه در گذشته پشتیبانی 
مالی مناسبی از پزشــکانی که در این زمینه همکاری 
کردند، انجام نشد.تنهایی تاکید می کند: اگر معوقات 
بیمه ای به بیمارستان پرداخت شود، بخشی از مشکالت 

موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
کمبود متخصص اطفال در آستانه تبدیل به 

یک معضل درمانی

مجتبی صالح، رییس بیمه سالمت شهرضا نیز با اشاره 
به مشکل بیمارستان این شهرستان در زمینه کمبود 
پزشــک متخصص اطفال، تصریح می کند: پزشــک 
متخصص اطفال باید به صورت ۲4 ســاعته در بخش 
NICU مستقر باشد تا اگر برای نوزاد تازه متولد شده 
مشــکلی ایجاد شــود، اقدامات الزم درمانی را انجام 
دهد، اما در حال حاضر به پزشــک متخصص موجود 
در بیمارســتان وظایف زیادی واگذار شــده که این 
مسئله را تحت الشعاع قرار می دهد.وی تاکید می کند: 
خوشبختانه در این زمینه تاکنون مشکلی ایجاد نشده، 
اما باید تدابیری اتخاذ شود که در صورت نیاز بتوانیم از 

بروز خطر پیشگیری کنیم.
رییس بیمه ســالمت شــهرضا با بیان اینکه کمبود 
پزشک متخصص اطفال در بیمارستان این شهرستان 
در حال تبدیل شــده به یک معضل درمانی اســت، 
می گوید: افزایش تخت های NICU باعث تشدید این 
وضعیت شده اســت.صالح تصریح می کند: از آنجا که 
در بیمارستان شهرضا پزشــک مقیم نداریم، مجبور 
هستیم 30 درصد هزینه هتلینگ را کاهش دهیم که 
در این زمینه باید دستگاه های ذی ربط استان به یاری 

این شهرستان بیایند.

چالش درمانی، این بار برای کودکان

عملیات اجرایی طرح  های احداث   فالورجان
سالن چند منظوره ۲ هزار نفری ، تکمیل سالن ورزشی 
و احداث 3 زمین چمن مصنوعی در فالورجان با حضور 
معاون وزیر ورزش و جوانان آغاز شــد. ژاله فرامرزیان، 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان 
اظهار داشــت : وزارت ورزش و جوانــان معموال طرح 
جدیدی را آغاز نمی کند و عالقه مند هستیم تا طرح های 
نیمه کاره را تکمیل کنیم؛ اما با توجه به اینکه ســرانه 
ورزشی در این شهرســتان پر تراکم از نظر جمیعتی، 
شرایط مناسبی را ندارد ، وزارت ورزش دغدغه دارد که 

منابع را به این بخش اختصاص دهد تا شهرستان هایی 
همچون فالورجان وضعیت بهتری داشته باشد.وی با 
اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در فالورجان عنوان 
کرد: مرحله نخســت این طرح توسط مدیریت استان 
تعهد شده است و تامین منابع ســهم وزارت ورزش و 
جوانان در این طرح، انجام شده و ساخت آن با سرعت 
منطقی و قانونی انجام می شود.  معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت ورزش و جوانان گفت : یکی از مشکالت 
این است که طرح  های ورزشی آغاز می شود و به دلیل 
تخصیص نیافتن اعتبار در ادامه کار متوقف می شود و 

برنامه ریزی شده تا منابع این طرح به درستی و در زمان 
مقرر تامین شود، همچنین در صورتی که زیرسازی الزم 
برای دو زمین چمن مصنوعی انجام شود وزارت ورزش 
و جوانان منابع احداث ایــن دوطرح را تامین می کند.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم 
اظهار داشت: امیدوار هستیم احداث این سالن ورزشی 
، زمینه را برای حضور ورزشکاران در صحنه های ملی و 
بین المللی را فراهم کند ، چراکه بســیاری از تیم های 
ورزشی ، مکانی برای میزبانی مسابقات ورزشی ندارند.

وی با بیان اینکه امیدوار هســتیم ایــن طرح هر چه 
ســریع تر به بهره برداری برســد ، افزود: 40 درصد از 
هزینه های این طرح  را خیران شهرســتان و اســتان 
اصفهان تامین می کنند و ما بقی هزینه ها توسط وزارت 
ورزش و جوانان اختصــاص می یابد.بنا بر این گزارش 
احداث سالن چند منظوره ۲ هزار نفری ورزشی با اعتبار 
۸0 میلیارد ریال ، زمین ساحلی فالورجان با اعتبار 3 
میلیارد ریال ، تکمیل ســالن چند منظوره کلیشاد و 
سودرجان و ... از جمله طرح  هایی است که ساخت آن 

همزمان با هفته دولت آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی طرح سالن چند منظوره ۲ هزار نفری فالورجان

 اگر معوقات بیمه ای به 
بیمارستان پرداخت شود، بخشی 

از مشکالت موجود در این 
زمینه برطرف خواهد شد
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۱۰ درصد شیرخشک کشور  در چهارمحال تولید می شود

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 ۱۰ درصد شیرخشک کشور

 در چهارمحال تولید می شود
 اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: ۱۰ 
درصد شیرخشــک کشــور در چهارمحال و 
بختیاری تولید می شــود.اقبال عباسی اظهار 
داشت: چهارمحال و بختیاری به برکت انقالب 
اســالمی توســعه یافت و ۹۰ درصد اقدامات 
توســعه ای این اســتان در دوران چهل ساله 
انقالب اسالمی انجام شــده است. وی با اشاره 
به اینکه ظرفیت ها برای سرمایه گذاری در این 
استان شناسایی شــده اند، بیان کرد: حمایت 
های الزم از سرمایه گذاران در این استان انجام 
می شود. استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه ۱۰ درصد شیرخشــک نوزاد کشور در 
چهارمحال و بختیاری تولید می شــود، اظهار 
داشت: بیش از سه میلیون قوطی شیر خشک 
نوزاد ســاالنه در چهارمحال و بختیاری تولید 
می شود.وی اظهار داشت:تولید ۲۱ درصد بادام 
کشور و پنج درصد قارچ خوراکی کشور از دیگر 

ظرفیت ها و توانمندی های این استان است.

 ثبت نام  رانندگان چهارمحالی 
در سامانه بیمه تکمیلی

معاون حمل و نقــل اداره کل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي استان چهارمحال و بختیاری از 
ثبت نام ۱۰ هــزار و 377 نفر از رانندگان باری 
این استان از آغاز طرح ثبت نام بیمه تکمیلی 
رایگان رانندگان تاکنون خبر داد. حسین مالکی 
گفت: از زمــان آغاز طرح ثبت نــام رانندگان 
کاال در دو بخش بیمــه تکمیلی درمان رایگان 
برای راننــدگان و همسران شــان و نیز بیمه 
حوادث، تا اکنون تعداد ۱۰ هــزار و 377 نفر 
از مجموع ۱4 هزار و  ۹74 راننده بخش کاالی 
استان در این طرح ثبت نام کرده اند. وی افزود: 
این طرح در راستای پاســخگویی به مطالبات 
رانندگان بخش کاال و در راستای ارتقای سطح 
معیشت و تسهیالت برای آن ها اجرایی شده و 
در مراحل بعدی این پوشش بیمه ای به خانواده 
و فرزندان رانندگان نیز تســری داده می شود. 
مالکی ادامه داد: به منظور رفاه حال رانندگان 
حوزه حمل ونقل جاده ای استان از اول مرداد ماه 
طرح بیمه تکمیلی برای رانندگان حمل ونقل 
کاال به همراه همسران شــان به صورت رایگان 

اجرایی شد.

رییس شورای اسالمی چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

 ارسال ۱3 طرح پیشنهادی
 به شورای عالی استان ها

رییس شورای اســالمی اســتان چهارمحال و 
بختیاری از ارســال ۱3 طرح به شــورای عالی 
استان ها توسط این شــورا خبر داد و گفت: این 
طرح ها در کمیسیون های شورای عالی استان ها 
در حال پیگیری است.خان محمد غیبی حاجیور 
اضافه کرد: از ابتدای شــروع بــه کار دور پنجم 
شوراهای اســالمی، طرح های پیشــنهادی در 
راستای تقویت جایگاه شــوراها توسط شورای 
اسالمی این استان تهیه، تدوین و جهت بررسی 
در کمیسیون های شورای عالی استان ها و نهایتا 
تصویــب در صحن علنی اجالس شــورای عالی 
استان ها به مرکز ارسال شــد.وی عنوان کرد: از 
میان ۱3 طرح ارسالی توســط شورای اسالمی 
اســتان چهارمحال و بختیاری تا کنون 3 طرح 
در کمیســیون نظارت و حقوقی شــورای عالی 
استان ها بررسی که یک طرح آن به تصویب نهایی 

رسیده  است.

 بازگشت3۱ قطعه سهره طالیی 
به دامان طبیعت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیاری  گفت: 3۱ قطعه سهره طالیی که توسط 
صیادان متخلف در شهرستان اردل زنده  گیری شده 
بود به دامان طبیعت بازگشــتند. شهرام احمدی 
اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست طی 
هفته گذشته از منزل یک صیاد متخلف 3۱ قطعه 
سهره طالیی و ادوات و وسایل زنده گیری پرندگان 
کشــف و ضبط کردند و این متخلــف را برای طی 
کردن مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل دادند. 
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیســت 
پس از تیمار دوباره پرندگان، ســهره های طالیی را 
در شهرســتان اردل به دامان طبیعت رها کردند. 
احمدی تصریح کرد: شکار و یا زنده گیری هر گونه 
پرنده وحشی، بدون داشتن مجوز از سازمان حفاظت 
محیط زیست غیر قانونی بوده و پیگرد قضائی دارد. 

عبدالعلــی علی عســگری، رییس رســانه ملی در 
آیین اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی مراکز اســتان ها، اظهار کرد: 
افرادی در استان ها در طول یک سال تالش می کنند 
تا آثار برتر را تولید و به این جشــنواره ارسال کنند. 
وی افزود: صدا و سیما یک پیکره واحد است و یک 
تعامل گسترده میان معاونت استان ها دارد و با وجود 
اینکه سختی های رسانه بیش از گذشته شده است، 
پررونق ترین دوران خود را ســپری می کند. رییس 
سازمان صدا و سیما ادامه داد: امروز کشور در معرض 
جنگ رسانه ای بسیار قوی و گســترده قرار دارد و 
در دنیا هر قدرتی دارای رسانه های مهم تر از خود، 
است. علی عسگری با اشــاره به اینکه جهان امروز 
جهان ارتباطات است و زندگی در این شبکه ها هر 
روز بیشتر می شود، خاطرنشــان کرد: شبکه ها در 
دنیا به سه جبهه شامل استکبار، میانه رو و مقاومت 
قابل تقســیم هســتند. وی ادامه داد: هدف جبهه 
استکبار تخریب ملت است تا از این امر سودی ببرند 
و نخستین پایه آنها نمایش قدرت پوشالی خود به 
عنوان قدرت برتر است. علی عسگری گفت: سازمان 
صدا و سیما قله مقاومت اســت و استکبار تصمیم 
دارد این قله را از پا بیندازد پس شــتاب زده شروع 
به راه اندازی شبکه های ماهواره ای کردند و اکنون 
۲۹۰ شبکه ضد انقالب راه اندازی شده که این امر در 
هیچ جای دنیا سابقه نداشته است. رییس سازمان 
صدا و ســیما اظهار کرد: استکبار، فضای مجازی را 
قدرتمند کرد تا رســانه را به پایین بکشــد و هدف 
افکار عمومی، دخالت در آن و تغییر این افکار و ایجاد 
عملیات روانی است تا مردم منطق آنان را بپذیرند و 
تسلیم شوند. علی عسگری بیان کرد: ایجاد تصور غیر 
واقعی از زندگی ملت ها به ویژه برای ایران، ضعیف 
بودن ایــران، در حال نابودی بودن کشــور و پمپاژ 
ناامیدی و تحقیر در میان ملت ها، از اهدافی اســت 
که توسط آمریکا و اسرائیل در حال انجام است؛ اما 
آنان خودشان بیشتر در معرض آسیب هستند. وی 
ادامه داد: آمریکا درحال حاضر ۲۱ هزار دالر بدهی 
دارد و این میزان هر روز در حال افزایش است و این 
به معنای فروپاشی این ابرقدرت است اما آنان برای 

فروپاشی دیگران نقشه می کشند. 
علی عســگری اظهار کرد: امروز بیش از گذشــته 
نقش رسانه با اهمیت شــده و جنگ رسانه ای است 
که رســانه باید ماهیت رسانه های اســتعماری و 
استکباری را افشا کند. رییس سازمان صدا و سیما 
تاکید کرد: مردم باید بدانند رسانه های استعماری 
و استکباری به طور مســتمر در تخریب ایران گام 
برمی دارند و هدف جنگ اقتصاد آمریکا و تحریم ها 
و ایجاد جنگ رســانه ای علیه ایران، ضربه زدن به 
اقتصاد کشور است و زمانی که عملیات روانی شکل 
گیرد ممکن است کشــوری به دست خود، موجب 
تخریب خودش شــود. علی عســگری خاطرنشان 
کرد: دشمنان ایران طی چند ماه گذشته در ابعادی 
برای ایجاد آشوب در کشور تالش کردند و شکست 
خوردند و آمریکا بداند که اگر این مســیر را ادامه 
دهد سیلی محکمی از ملت ایران دریافت می کند. 
وی اضافه کرد: دشــمنان یک ترورسیم رسانه ای 
ایجاد کردند و باید مراقب باشــیم زیرا رسانه های 
بیگانه به دنبال حل مشــکالت ایران نیستند و به 
نحوی اخبار را بیان می کنند که کشــور را تخریب 
کند. علی عسگری گفت: رسانه های بیگانه به دنبال 

اختالف هستند و باید بدانیم نقش ما بسیار حساس 
است و باید اقدامات مفیدی انجام دهیم زیرا دنیای 
رسانه دگرگون شده پس باید طرحی نو دراندازیم 
و شفاف سازی مشرب ما باشد. رییس سازمان صدا 
و سیما ارائه روایت درست از وقایع، افزایش اعتماد، 
برحزر داشتن مردم ار رسانه های خوش خط و خال 
و صدای مردم بودن را از اقداماتی برشمرد که باید 
توسط رسانه ملی انجام شــود. علی عسگری بیان 
کرد: مهم ترین اقدام این است که با مردم صادقانه 
و مهربان باشیم که این امر پایه شکل گیری و ارتقا 
برای رسانه است و باید روایت رویداد انقالبی و به نفع 
مردم باشد و نباید از مواضع برحق ملت ایران عقب 
نشینی کنیم که رمز دوری از انفعال، انقالبی ماندن 
و اعتماد به توانایی ملی است. وی تصریح کرد: انتقال 
روحیه امید به جامعه از ماموریت های بزرگ رسانه 
ملی اســت و این امر علی رغم میل دشمنان هر روز 
در حال افزایش است و باید بیان واقعیات را با روح 
امید پرورش دهیم. علی عســگری گفت: مطالعات 
در زمینه رسانه از ضروریات است و باید خواست و 
احتیاجات مردم را به خوبی در عرصه های استانی 
درک کنیم و تالش کنیم با کمک مسئوالن محقق 

شوند و مشکالت معیشــتی و اقتصادی مردم بیان 
شده تا پیگیری و حل شــوند. رییس سازمان صدا 
و ســیما اظهار کرد: اجازه ندهیم در این زمان که 
آمریکا به دنبال آشوب در کشور است به هدف خود 
برسد و باید استانداران تحرک اقتصادی ایجاد کنند. 
علی عســگری با بیان اینکه یک شغل، یک زندگی 
اســت، اظهار کرد: باید در خصوص کاهش شــغل 
حساســیت به خرج داد و همه با هم تالش کنیم تا 
شغل های مختلف ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه 
حمایت از کاالی ایرانی بسیار مهم است، گفت: الزم 
است برای این امر برنامه ریزی کنیم که برای رونق 
کشور بسیار حیاتی است. رییس سازمان صدا و سیما 
خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان از عوامل 
قدرت اقتصادی هســتندو  باید بــه کارآفرین های 
جوان کمک کنیم تا کارها جلو رود و با مشارکت و 
ایجاد اتحاد در مردم کاری کنیم تا سرمایه اجتماعی 
در اســتان ها ارتقا یابد. علی عســگری با اشاره به 
اینکه باید گفتمان دین و انقالب را گسترش دهیم، 
گفت: چهارمحال و بختیاری در رژیم گذشــته در 
 محرومیت بود؛ اما در ابعاد جهانی قابل مطرح شدن

 است.

کشور در معرض جنگ رسانه ای بسیار قوی و گسترده قرار دارد
  رییس رسانه ملی:  

اجراييه
6/108 شماره اجراییه:9710426794500118  شماره پرونده:9509986794500892 
شــماره بایگانی شــعبه:950893 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096794500117 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794501180 محكوم علیهم 
1- شرکت کیان پژوه کاویان به نشانی مجهول المكان 2- افشین رفیعی فرزند عبدالرضا به 
نشانی استان اصفهان شهرستان فالورجان شهر فالورجان کاویان روبه روی پست بانک 
منزل افشــین رفیعی پ 865 محكوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 171/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته وجه 5 فقره چک به شماره های 259386 مورخ 93/05/10 و 259385 
مورخ 93/04/10 و 259382 مورخ 93/01/10 و 259384 مورخ 93/03/10 و 259387 
مورخ 93/06/10  و پرداخت مبلغ 4/425/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
خواهان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک موصوف لغایت زمان وصول 
محكوم به در حق محكوم له محمودرضا محمدی پور فرزند ابراهیم به نشــانی اصفهان 
سه راه حكیم نظامی کوی باغ نسترن پ 6 ط همكف با وکالت فرهاد ثقفی فرزند حسین 
به نشانی خ کامبوزیا پشت پارک شهر کوی بابائی دفتر وکالت و پرداخت نیم عشر هزینه 
حق االجرا.محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 231132 شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی()474 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

6/109 شماره اجراییه:9710426796900126  شماره پرونده:9609986796900824 
شــماره بایگانی شــعبه:960824 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096796900102 و شماره دادنامه مربوطه 9709976819800007 محكوم علیه 
1- کورش حاجی باقر دزفولی 2- مجید زاهدی فرزند اکبر هر دو به نشانی مجهول المكان 
محكوم اند متضامنا بــه پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 949646 مورخ 1396/06/09 و مبلغ 
2/025/000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا در حق محكوم له علیرضا فرازبخت 
فرزند اصغر به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ نشاط خ شهید محمودیان پ 12 به 
کدپستی 8154686334،  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 

اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 231131 شعبه 
39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )411 کلمه، 4 کادر(

اجراييه
6/112 شماره اجراییه:9710426836100025  شماره پرونده:9609986836101213 
شماره بایگانی شعبه:961329 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976836101932 محكوم علیه منصور طالبی فرزند غالمحسین 
به نشانی قم میدان 72 تن جاده کوه ســفید قبل از زیرگذر ابتدای کوچه 16 شرکت نصب 
و تعمیرات )سی ان جی( محكوم اســت به پرداخت یک جلد کالم اله مجید و مهر السنه 
حضرت زهرا)سالم اله علیها( و ارزش روز زمان پرداخت مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال 
مندرج در سند نكاحیه و یكصد قطعه ســكه بهار آزادی و پنجاه مثقال طالی ساخته شده 
هیجده عیار بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و سی هزار و سیصد و 
نود شش ریال بابت بخشی از هزینه های دادرسی در حق خواهان آزیتا مومن زاده خولنجانی 
فرزند یداله به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ انقالب اسالمی کوچه فرهنگیان 
پ 8 و پرداخت مبلغ 89/069/122 ریال بابت عشــریه در حق صندوق دولت و با توجه به 
معافیت موقت خواهان از پرداخت بخشی از هزینه های دادرسی به محض وصول معادل 
هزینه دادرسی از مهریه مكلف به پرداخت مبلغ 60/564/426 ریال در حق صندوق فروش 
تمبر دادگستری می باشد رای صادره غیابی است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 231084 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )502 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

6/111 شماره اجراییه:9710426794300171  شماره پرونده:9609986794300947 
شــماره بایگاني شــعبه:960948 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9710096794300186 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794301736 محكوم علیه 
ابوالفضل ابراهیمي به نشاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 88/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/160/000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه 
در مورد چک به شماره 610545 مورخ 1394/09/29 و 610535 مورخ 1395/02/25 از 
تاریخ سررسید تا تاریخ اجراي حكم در حق خواهان سعید زرین بخش فرزند تقي به نشاني 
استان اصفهان شــهر اصفهان خ امام خمیني کوچه 49 آخرین درب سمت راست پ 74  
کدپستي 8176967753 با احتساب نیم عشر حق اجرا.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام 
مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حكم و استیفا 

محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري 
ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
مي شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزیري درجه هفت 
را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احــكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراي محكومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي 
دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري 
درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز 
ارائه شود آزادي محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكومیت مالي 
1394(. م الف: 231114 شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 

حججي( )412 کلمه، 4 کادر(
مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی(

6/129 شماره آگهی: 139703902004000217 شماره پرونده: 9204002004000688 
و 9204002004000689 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9202114 و 9202115  
شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیرزمین دارای پالک شماره پنجاه 
و نه فرعی مجزی شده از پالک دو هزار و سیصد و پنجاه و هفت اصلی به مساحت 110/13 
متر مربع با انضمام شــش دانگ یک باب انباری پالک پنجاه و چهــار فرعی از دو هزار و 
سیصد و پنجاه و هفت اصلی به مساحت 11/18 متر مربع و بانضمام ششدانگ پارکینگ 
پنج فرعی به مســاحت 12/5 مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی یک فرعی از 2357 
اصلی با قدرالسهم از سایر مشاعات که عبارتند از: اعیانی یک دستگاه راه پله مشاعی 52 
فرعی و اعیانی یكباب موتورخانه شوفاژ مشاعی 56 فرعی و اعیانی یک باب حیاط مشاعی 
پالک 58 فرعی با حق استفاده از حیاط مشــاعی مزبور واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان، خیابان نظر شــرقی، کوچه جوهری، بن بست گیتی، پالک 127، به 
کدپستی 8173663553 که ســند مالكیت آن در صفحه 20 دفتر 1296 امالک با شماره 
ثبت 240469 و با شماره چاپی 132205/ الف/ 32 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: 
بطول 7/5 متر دیوار به دیوار پالک 2356 شرقًا: اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالی 
محسوبست به طول های 3/90 متر، 1/5 متر دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی پالک 
52 فرعی دوم به طول 9 متر درب اختصاصی و دیوار اشــتراکی است با پارکینگ مشاعی 
جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم غربی محسوب است بطولهای 5/80 متر، 1/20 متر 
و 3/10 متر درب و دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی پالک 58 فرعی غربًا: بطول 12/5 
متر دیوار به دیوار پالک 2359 بارتفاع 2/70 متر دوم حدود انباری: شمااًل: بطول 4/30 متر 
دیواریست  اشتراکی با انباری شماره 53 فرعی شرقاً: بطول 2/60 متر دیواریست به قسمت 
تحتانی کوچه جنوبًا: بطول 4/30 متر دیواریست اشــتراکی با انباری 55 فرعی غربًا: اول 
بطول یک متر دیواریست اشتراکی با انباری 55 فرعی دوم بطول 1/60 متر درب اختصاصی 
و دیوار اشتراکی است با راه پله مشاعی پالک 52 فرعی سوم حدود پارکینگ: شمااًل، شرقًا، 
جنوبًا و غربًا خط مستقیم مفروض اســت به حیاط کف بر روی عرصه و فاقد سقف است و 
پارکینگ چهار از این پارکینگ حق العبور دارد که طبق  نظر کارشناســان رسمی پالک 
فوق یک واحد آپارتمان واقع در طبقه 60- یک مجموعه آپارتمانی 5 واحدی می باشد که 
مساحت آن در پیش نویس سند مالكیت 110/13 متر مربع درج گردیده است. ساختمان آن 
بتن آرمه  و سقف ها با تیرچه و بلوک پوشیده شده نمای خارجی آجری و نمای داخلی پس 
از اندودهای الزم رنگ و نقاشی شده است، دارای پارکینگ و یک انباری نیز می باشد، درب 
و پنجره آلومینیومی و درهای داخلی چوبی است. ساختمان آن نسبتًا قدیمی ولی بازسازی 
و تعمیرات اساســی در آن انجام گرفته است. سیســتم گرمایش آن از تغذیه موتورخانه با 
رادیاتورهای آلومینیومی و سرمایش آن کولرآبی و اسپیلت می باشد. کف سالن و اطاق ها با 
سرامیک فرش شده و آشپزخانه اپن با قفسه و کابینت ام دی اف می باشد و دیوارهای آن و 
همچنین سرویس ها کاشی کاری و کف ها با سرامیک فرش شده است مشترکات آن شامل 
انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق دایر می باشد ملكی آقای علی امانی پور که طبق اسناد 
رهنی شماره 116205 مورخ 1385/8/6 و 125604 مورخ 1387/4/18 دفترخانه شماره 

12 اصفهان در رهن بانک تجارت واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 98/05/20  
دارای بیمه می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/06/24 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده می شود. مزایده ازمبلغ پایه چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینكه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنكه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/06/07 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ چک تضمینی بانک ملی به 
مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:234095 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)809 کلمه، 8 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/130 شماره ابالغنامه: 9710106836603627 شماره پرونده: 9709986836600121 
شماره بایگانی شعبه: 970132  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
جالل موسوی سرشت فرزند سید عباس، خواهان  خانم زهرا شمس با وکالت آقای امین 
شیریان و مسلم کاوش پور دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای جالل موسوی سرشت 
به خواسته طالق  مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خ میرفندرسكی)خ میر(- حدفاصل 
چهار باغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوسی- طبقه 2 - اتاق 202(  ارجاع و به 
 شماره پرونده کالسه 9709986836600121 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
) مجتمع شهید قدوسی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/07/07 ساعت 9 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. جهت استماع شهادت شهود حضور شما 
الزامی است.  م الف:231095 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )174 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/131 شــماره صادره : 1397/42/516569-1397/6/4 نظر بــه اینكه تحدید حدود 
ششدانگ یكباب خانه پالک شــماره 3862 فرعی مجزا شده 4483/178 واقع در بخش 
 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نــوروز علی مقصودی فرزند 
ولی اله  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/7/4 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 حضــور یابند و اعتراضات مالكین یــا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 233956 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 

1 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.
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عکس  روز 

حجاج اصفهانی فردا  باز می گردند

پیشنهاد سردبیر:

 طرح ملی نذر آب
 در سیستان وبلوچستان

طرح ملی نذر آب بــه منظور مبــارزه با بحران 
خشکسالی چندین ساله در سیستان و بلوچستان 
و بخش هایی از خراسان جنوبی و کمک به بهبود 
کیفیت و کمیت آبرسانی به ساکنان این مناطق 
و تهیه تانکر برای نگهــداری آب مصرفی خانوار، 
در شهرســتان هیرمند همزمان بــا بیش از ۲۰ 

شهرستان دیگر در حال اجراست.

افتتاخ نخستین خانه جوان 
استان اصفهان

به مناسبت هفته دولت، نخستین خانه جوانان 
استان اصفهان با حضور ژاله فرامرزیان، معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان 
به بهره برداری رســید.معاون فرهنگی و امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
در آیین افتتاح این طرح بررســی مسائل حوزه 
جوانان را در موضوع های مختلف از مهم ترین 
برنامه های این مرکز دانست و گفت: این خانه 
با 5۰۰مترمربع مساحت و بیش از شش میلیارد 
ریال تجهیز و بازسازی شده است.رامین نعیمی 
با اشــاره به فعالیت بیش از 15۰سازمان مردم 
نهاد این استان افزود: این ســازمان های مردم 
نهاد برنامه ها و موضوع های مختلفی را در امور 
جوانان دنبال می کنند که خانه جوانان می تواند 
تسهیل کننده این برنامه ها باشد.نخستین خانه 
جوانان استان اصفهان در خیابان بزرگمهر، کوچه 
مسجدالکریم جنب ورزشگاه پوریای ولی )نصر( 

واقع شده است.

اصفهان؛ میزبان نخستین 
جشنواره رسانه ای معلوالن

نخستین جشنواره رسانه ای معلوالن به زودی در 
اصفهان برگزار می شود. بهمن توکلی فرد، مسئول 
روابط عمومی نخســتین جشــنواره رسانه ای 
معلوالن کشور در آستانه برگزاری این جشنواره 
اعالم کرد : نخستین بار خبرنگاران معلول کشور 
در یک همایش فرهنگی گرد هــم می آیند و با 
ارائه آثار مطبوعاتی خود بــه رقابت می پردازند 
.وی تصریح کرد: فراخوان این جشــنواره سال 
گذشــته منتشر شــد و بیش از یکصد خبر نگار 
معلول در این فراخوان شرکت کردند و آثار خود 
را در موضوعات ســرمقاله ، گزارش ، تیتر ، مقاله 
اجتماعی ، مصاحبه ، طنــز ، کاریکاتور ، عکس ، 
صفحه بندی  و موضوع آزاد به دبیرخانه جشنواره 
ارسال کردند.مســئول روابط عمومی نخستین 
جشنواره رســانه ای معلوالن کشــور ادامه داد : 
آیین اختتامیه این جشنواره 14 شهریور در سالن 
اجتماعات بهزیستی اصفهان برگزار خواهد شد 
.توکلی فرد با دعــوت از خبرنگاران برای حضور 
دراین آیین فرهنگی گفــت : اطالعات تکمیلی 

جشنواره متعاقبا اعالم می شود.

برگزاری مسابقات ورزشی 
بانوان سازمان فنی و حرفه ای 

در اصفهان
به مناســبت هفته دولت مســابقات ورزشــی 
منطقه ای بانوان ســازمان فنــی و حرفه ای در 
اصفهان برگزار شــد .مدیرکل آمــوزش فنی و 
حرفه ای استان هدف از برگزاری این مسابقات 
را ایجاد فضای فرهنگی و ورزشی بین کارکنان 
و ترویج صمیمیت ، همگرایی و همدلی واحدها 
و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در کارکنان این 
سازمان بیان کرد و گفت: این مسابقات در سه 
رشته والیبال، دارت، تنیس روی میز و با شعار 
ورزش، نشــاط،  مهارت و تعالی سازمانی برگزار 
می شود .  آرش اخوان افزود: در این مسابقات 3۲ 
بانوی ورزشکار از استان های اصفهان، خوزستان، 
چهارمحال بختیاری و مرکــزی در قالب چهار 
تیم و با حضور هشــت نفر از عوامــل اجرایی و 
 یک نفر سرپرست تا هفتم شهریور با هم رقابت

 می کنند.

اخبار

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به 
اشتغال مدد جویان کمیته امداد اظهار داشت: در 4 
ماهه نخست امسال، 771 طرح اشتغال به مبلغ 15 
میلیارد تومان در استان ایجاد شد. در این بازه زمانی 
به هر مددجوی واجد شــرایط، ۲۰ میلیون تومان 
وام داده شد تا بتواند کســب و کاری برای خود راه 
بیندازد.محمدرضا متین پور با بیان اینکه در 4 ماهه 
ابتدایی سال گذشته، 861 طرح اشتغال ایجاد شد، 
گفت: مبلغ کل وام 1۲ میلیارد تومان بود که به هر 
نفر 14 میلیون تومان داده شد.وی ادامه داد: علت 
کاهش 1۰ درصدی طرح های اشتغال در این بازه 
زمانی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، پرداخت 
مبلغ وام بیشتر نسبت به سال قبل بود که امسال 
مبلغ ۲۰ میلیون تومان و سال گذشته 14 میلیون 
تومان وام به مددجویان پرداخت شــد.متین پور 
با اشــاره به ایجاد اشــتغال برای 1۰3 سالمند در 
4 ماهه نخست سال در اســتان اظهار داشت: هر 
کدام در حوزه های مختلف از جمله ۲ ســالمند در 
بخش صنعتی، 15 سالمند در بخش کشاورزی، 57 

ســالمند در بخش دامپروری، 9 سالمند در بخش 
فرش و 19 ســالمند در کار خدمات عمومی مانند 
مغازه مشغول به کار شدند.مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان افزود: در بحث اشتغال جوانان ۲۰ تا 
4۰ سال در کل سال گذشته، 3 هزار و 865 طرح و 
در 4 ماهه نخست 96، 43۰ طرح اشتغال ایجاد شد 
و در بازه زمانی 4 ماهه نخست امسال، 491 طرح 

برای این رنج سنی ایجاد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان:
 15میلیارد تومان وام اشتغال به مددجویان پرداخت شد 

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان  اظهار داشــت: 
همایش بــزرگ دوچرخه ســواری و مانور شــهری 
موتورسیکلت ســواران قانونمند فردا، همزمان با عید 
سعید غدیر در اصفهان برگزار می شود. سرهنگ رضا 
رضایی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش و مانور 
ویژه ، توسعه فرهنگ ترافیک و ترویج استفاده از وسایل 
نقلیه موتوری با استفاده از سایر سوخت ها ، پیشگیری از 
آلودگی هوا، کاهش حجم ترافیک و کاستن از سفرهای 
غیرضروری شهری و همچنین کاهش تردد خودروهای 
تک سرنشــین از جمله اهداف برگزاری این همایش 
برشمرد. رییس پلیس راهور استان اصفهان افزود: ما به 
دنبال ترویج استفاده از وسایل حمل و نقل پاک هستیم 
و حتی موتورها و دوچرخه هــای برقی نیز می توانند با 
توجه به اهداف ذکر شــده در این همایش حضور ویژه 

داشته باشند.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه این همایش با همکاری 
شهرداری اصفهان و پلیس راهور برگزار می شود ، گفت: 
زمان برگزاری این همایش ویژه آقایان همزمان با عید 
ســعید غدیر و دهه والیت انتخاب شده است و انتظار 

داریم که آحاد شهروندان حضور پرشوری در آن داشته 
باشــند.وی ادامه داد: همایش از ســاعت 7 صبح روز 
پنجشنبه از مقابل گلستان شهدا تا میدان فیض ادامه 
دارد و به شرکت کنندگان در این همایش جوایز نفیسی 
اهدا می شــود. رضایی تاکید کرد : نوجوانان باالی 14 
سال در بخش دوچرخه در این همایش شرکت خواهند 
کرد ، همچنین در بخش موتورسیکلت نیز راکبان باید 

به سن قانونی 18 سال رسیده باشند.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:
برگزاری همایش دوچرخه  و موتورسیکلت سواران قانونمند 

آرزوی دو کودک و نوجوان سرطانی در اصفهان برآورده 
شد.فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان گفت: این 
دونفر  که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کنند 
آرزوی خلبانی داشتند که با همکاری یکی از خیریه 
های اصفهان در پایگاه چهارم هوانیروز به آرزویشان 
رسیدند.امیر ســرتیپ دوم خلبان علی عفیف افزود: 

خلبانان به این دو کودک و نوجوان 9و1۲ ساله  لباس 
فرم پوشاندند و پس از گرفتن عکس سلفی آنها را سوار 
بر دو بالگرد هوانیروز و با انــواع بالگردهای هوانیروز 
و طریقه هدایت و کنترل این بالگردها آشــنا کردند. 
والدین این دو بیمار هم روحیه فرزندان شان را خوب و 

روند درمانی شان را رضایت بخش اعالم کردند.

خبر

پلیسکمیته امداد

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
برخی آمارها حکایت از مراجعه تنها  چهار درصد افراد نیازمند به 
خدمات روانپزشــکی برای درمان به مراکز درمانی است، تصریح 
کرد: بر مبنای تماس های انجام شــده با مرکز صدای مشــاور، 
۲۲ درصد افــراد جامعه دچار اختالالت افســردگی و اختالالت 
اضطرابی هســتند که این دو اختالل شــیوع بیشتری نسبت به 

دیگر اختالالت دارند.
مجتبی ناجی بــا بیان اینکه زنان بیشــتر از مــردان در معرض 
فشــارهای روانی و اســترس هســتند، افزود: نــرخ اختالالت 
اضطرابی و افســردگی در زنان باالســت اما برخی ناهنجاری ها 

مانند اختالالت روانپزشــکی کودکی، اختــالالت مغزی و عقب 
ماندگی های ذهنی در جنس مذکر بیشتر است.ناجی در خصوص 
غربالگری های انجام شــده در بهزیستی اســتان اصفهان گفت: 
غربالگری اختالالت طیف اوتیسم و غربالگری اختالالت اضطرابی 
برای کودکان ســه تا پنج سال انجام می شــود،  اختالل اوتیسم 
اگر در ســنین پایین تشخیص داده شــود و آموزش و درمان از 
 سن سه سالگی شــروع شــود، نتایج بهتری در درمان مشهود 

خواهد بود.
وی در خصوص غربالگری اضطراب گفت: در مهدهای کودک به 
صورت داوطلبانه تست غربالگری اضطراب انجام می شود که در 

صورت مشاهده هرگونه نشــانه ای از این اختالل مراحل بعدی 
پیگیری برای کودک انجام می شــود، نتایج ایــن غربالگری در 
سال های گذشته حاکی از وجود نشانه های اختالل اضطرابی در 

4۲ درصد کودکان بوده است.
معاون اجتماعی بهزیستی استان در خصوص ارزیابی آگاهی های 
عمومی جامعه نسبت به اختالالت روانپزشــکی اظهار کرد: در 
سال های اخیر با تالش متخصصان و رسانه ها نگرش مردم نسبت 
به اختالالت روانی رو به رشــد بوده، تابوی ایــن نوع اختالالت 
شکسته  که این امر در کنترل و ساماندهی اختالالت روانپزشکی 

تاثیر بسزایی دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان:
 2درصد کودکان اصفهان دچار اختالل اضطرابی هستند

خلبان شدن دو کودک 
و نوجوان اصفهانی

آرزوی دو بیمار سرطانی برآورده 
شد؛

مدیر کل حج و زیارت استان:
 حجاج اصفهانی فردا

 باز می گردند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان از عملیات 
بازگشــت زائران حج تمتع استان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری و یزد از پنجشــنبه هفته 
جاری ) فردا ( بــه فرودگاه بین المللی شــهید 

بهشتی خبر داد.
 غالمعلی زاهدی افــزود: 6 هــزار و 598 زائر و 
عوامل اجرایی اســتان های یاد شده با ۲7 پرواز 
شرکت هواپیمایی ایران ) ایران ایر( از سرزمین 
وحی به اصفهان باز می گردنــد.وی اضافه کرد: 
این زائران در قالب 45 کاروان شامل 41 کاروان 
از اصفهان، ســه کاروان متعلق به چهارمحال و 
بختیاری و یک کاروان از استان یزد به سرزمین 
وحی اعزام شده بودند.مدیر حج و زیارت استان 
اصفهان افزود: خوشبختانه در مناسک حج امسال 
تا این لحظه هیچ مورد فوت از بین حجاج استان 
اصفهان گزارش نشده است.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه برای حج تمتع تا سال 86 ثبت نام انجام 
شده است ، گفت: اعزام تمام افراد ثبت نام شده 
که حدود یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر هستند تا 

حدود 9 سال دیگر ادامه خواهد داشت. 

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت 
آموزش وپرورش خبر داد:

  اجرای طرح» بشری«
 برای آموزش بلوغ به دختران

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش 
در حاشیه نمایشگاه دســتاوردها و عملکرد یک 
ساله وزارت آموزش و پرورش در دبیرستان البرز 
اظهار کرد: برای اولین بار گردهمایی مدیران زن 
کشــور را برگزار کردیم.کارگاه های مهارت های 
گفت وگو را برای زنان برگزار کرده ایم که تا سال 

آینده هم ادامه دارد.
فرحناز مینایی پور با اشــاره به تحکیم خانواده 
گفت: سلسله نشســت های زنان فرهنگی برای 
تحکیم بنیان خانواده در دســتور کار قرار گرفته 
اســت. همچنین طرح »بشــری« بــا محوریت 
آمــوزش بلوغ دختــران اجرا می شــود و کتاب 
»آموزش بلوغ دختــران« تهیه و به اســتان ها 
ارسال شده است.مدیرکل دفتر امور زنان وزارت 
آموزش  وپرورش بیان کرد : طرح بشری به صورت 
ویژه در مدارس شبانه روزی اجرا می شود و ویژه 
دانش آموزان پایه هفتم است که از سوی استان ها 
درخواست شــد تا در پایه ششــم هم اجرا شود 
همچنین بسته های بهداشتی به مناطق محروم و 

مدارس شبانه روزی ارسال می شود.
مینایی پور ادامه داد: برای ایجاد نشاط در مدارس 
یکی از کارهای پیشنهادی ما، ساخت سرود ویژه 
دختران است و از تیمی که سرود ملی را ساختند، 

خواستیم تا سرود ویژه دختران ساخته شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:
قانون حمایت از کودکان در 

انتظار ابالغ شورای نگهبان است
 معاون رییس جمهــور در امور زنــان و خانواده 
در آیین افتتاح مرکز شــلتر و مرکز شناســایی، 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی زنجان، 
اظهار کرد: توجه به ســازمان های مردم نهاد در 
آگاه ســازی مردم موثر اســت، بر همین اساس 
توانمندسازی این سازمان ها در زمینه آسیب های 
اجتماعی از برنامه های مورد توجه دولت دوازدهم 
است و ســرمایه اجتماعی کشــور در این زمینه 
به شمار می آید. معصومه ابتکار ادامه داد: موضوع 
آسیب های اجتماعی از مسائل مورد تاکید رهبر 
معظم انقــالب و دولت دوازدهم اســت و با نگاه 
خاصی پیگیری می شــود و رســانه ها و آموزش 
 و پرورش رســالت مهمی در این رابطه بر عهده 

دارند.
 وی افــزود: اورژانــش اجتماعــی از موثرترین 
مداخالت بــرای کاهش آســیب های اجتماعی 
است و برای کاهش آسیب های اجتماعی توجه 
به خانواده و نشاط و شــادمانی بسیار مهم است. 
همچنیــن خانه های ســالمت، خانه های امن و 
سرپناه ها برای معتادان کارتن خواب در کاهش 
معضالت و آســیب های اجتماعی بســیار موثر 
است. ابتکار خاطرنشان کرد: هرچه مردم نسبت 
به حقوق خود آگاه شــوند و به هــر میزان که به 
عزت خود توجه کنند به همان اندازه در کاهش 
آســیب های اجتماعی گام مهمی برداشته اند و 
در مجلس نیز پس از پیگیری های فراوان قانون 
حمایت از کــودکان به تصویب رســید و اکنون 
دولت منتظر ابالغ آن از ســوی شورای نگهبان 

است. 

با مسئوالن

صبح دیروز زمین لرزه ای به بزرگی 
4/9 ریشــتر، 37 کیلومتری حسن 
آباد و 67 کیلومتری ورزنه در شرق استان اصفهان را 
لرزاند. به دنبال وقوع این زمین لرزه که بنابر اعالم مرکز 
زلزله شناسی دانشگاه تهران در ساعت 8:47 روز سه 
شــنبه و در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داد، 5 اکیب 
امدادی از سوی مدیریت ســتاد بحران استان ، هالل 
احمر و شهرداری به منطقه اعزام شدند. به گفته مدیر 
ستاد بحران اســتان اصفهان، ارزیابی های اولیه  این 
زمین لرزه که در نقاطی از شهر اصفهان و منطقه شرق 
و شهرضا احساس شد، نشــان می دهد که این واقعه 

خساراتی به دنبال نداشــته است.  همچنین بخشدار 
جرقویه علیا و شــهردار شهر حســن آباد نیز از نبود 
خســارت جانی و مالی زلزله شرق اصفهان و تشکیل 
ستاد مدیریت بحران در این بخش خبر دادند. حسین 
بهزادی فر اظهار کرد: این زلزله هیچ گونه خسارت جانی 
و مالی نداشته است و کارگروه مدیریت بحران در این 
خصوص تشکیل شده است.وی افزود: نیروهای امدادی 
در بخشــداری حضور یافته و آمادگی کامل دارند؛ از 

طریق فضای مجازی روستایی هم مردم را دعوت به 
آرامش کرده و اطالع رســانی الزم انجام می شــود. 
بخشدار جرقویه علیا تصریح کرد: وضعیت بخش آرام 
و در همه مناطق آرامش برقرار است، وضعیت عادی 
زندگی مردم جریان دارد و مشکل خاصی از این بابت 
وجود ندارد. وی در پایان با اشاره به اینکه پیشی بینی 
می شود پس لرزه وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: 
مردم با هوشیاری، آرامش خود را حفظ کنند، نیروهای 

امدادی هم آمادگی کامل دارند تــا در خدمت مردم 
باشند. داوود صادقی حســن  آبادی نیز اظهار کرد: با 
پیگیری های که تاکنون انجام شده مشخص شد این 
زلزله خسارتی در پی نداشته است. وی افزود: کمیته 
بحران در بخشداری تشکیل شــده و همه نیروهای 
شــهرداری در محل با امکانات موجود آماده هستند.
شهردار شهر حسن آباد تصریح کرد: به منظور آمادگی 
کامل و استفاده از امکانات شهرهای مجاور با شهرهای 
محمدآباد، نصرآباد، نیک آبــاد و ورزنه نیز در تماس 
هســتیم و وضعیت نیز مرتبا به هالل احمر اســتان 

گزارش داده می شود.

زلزله شرق اصفهان بدون خسارت جانی و مالی؛
 آماده باش همه نیروهای امدادی در منطقه

معاون توانبخشی بهزیستی گفت: جامعه توانبخشی 
نیز از وضعیت گرانــی و ارزهایی که به کارکردهای 
غیرتخصصی تخصیــص یافتند بی نصیب نمانده به 
طوری که در تامین برخی از کاالهای وارداتی دچار 

مشکل شده ایم.
حسین نحوی نژاد ادامه داد: تالش ما این است که 
مشکل  حاد نشود؛ اما برخی اقالم مورد نیاز معلوالن 
مانند باطری سمعک یا برخی قطعات ویلچر مانند 
چرخ آن چون وارداتی است و آن را نمی توانیم تولید 
کنیم قدری با مشکل مواجه  شده است.نحوی نژاد 
گفت: بیش از 1۰ کارخانه ویلچرســازی در کشور 
وجود دارد؛ اما بسیاری از قطعات آن وارداتی است 
به همین دلیل مکاتباتی با وزارت صنعت داشته ایم 

تا نسبت به این قضیه مساعدت کنند.
جلب ترحم در شبکه های اجتماعی

وی با بیان اینکه در بحث تامین ویلچر فعال درمانده 
نشده ایم؛ اما معضالت وجود دارند، گفت: در بسیاری 
از شــبکه های اجتماعی هم برخی افراد نیازمند و 
حتی معلوالن اقدام به فضاسازی و راه اندازی شوآف 
می کنند تا ترحم مردم را جلــب کنند.نحوی نژاد 
گفت: به عنــوان مثال در روزهای اخیر گفته شــد 
که در منطقه مالرد مشــکل تامین آب وجود دارد 

ما آن را با 4 یا 5 مرکز کــه بخش خصوصی بود در 
میان گذاشــته و آب منطقه را تامین کردیم؛ اما باز 
هم می آیند و آن را در شــبکه های اجتماعی اعالم 

می کنند.
معاون توانبخشی بهزیستی  افزود: یا  به طور مثال 
افراد معلول باید 3 سال ویلچر خود را نگه  دارند در 

خارج از کشور هم وضع اینگونه است و بااینکه بیمه، 
هزینه  آنها را می دهد اما برای نگهداری از این وسایل 
سقف تعیین می کنند اما می بینیم برخی افراد ویلچر 
خود را گم کرده و آن را فروخته اند و این موضوع  را 
در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند و به دنبال 

ویلچر می گردند.

وی با اشاره به کمپینی که اخیرا با عنوان جمع آوری 
درب بطری هــا برای تامیــن ویلچر بــه راه افتاده 
بود، گفت: این هــم یکی دیگر از فضاســازی هایی 
بود که در جامعــه رخ داد. اگر قــدری تأمل کنیم 
می بینیم با ایــن درب های بطــری، ویلچر تامین 
نمی شــود اگر 4 گونی درب بطری جمع شود مگر 
چقدر آن را می خرند در حالی که قیمت یک ویلچر 
بیش از 8۰۰ هزار تومان است و اینها همه شوآف و 

فضاسازی است.
ویلچر برقی به افراد معلول از ناحیه دست 

تعلق می گیرد
وی گفت: در تامین وسایل معمولی مشکلی نداریم 
اما برای تامین برخی وسایل خاص و وارداتی قدری 
باید تحمل کنیم.نحوی نژاد گفــت: در حال حاضر 
بســیاری از معلوالن به دنبال ویلچر برقی هستند 
اما چون ما پــول تامین آن را نداریــم ،گفته ایم به 
معلوالنی می دهیم که از ناحیه دست دچار مشکل 
هســتند، اما به هر حال معلوالن همه دوست دارند 
چون اســتفاده از ویلچر معمولی ســخت است از 
ویلچرهای برقی اســتفاده کنند وضع شان را درک 
 می کنیم؛ امــا نمی توانیم برای همــه آن را تامین

 کنیم.

کمپین جمع آوری درب بطری، شوآف است
  معاون توانبخشی بهزیستی از مکاتبه این سازمان با وزارت صنعت برای تامین قطعات ویلچر می گوید ؛ 
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تاریخ

 اصفهان به عنوان یکی از قدیمی ترین، بزرگ ترین و آبادترین شهرهای ایران همواره محل گذر و سفر جهانگردان خارجی بود که از ایران دیدن می کردند حتی بسیاری از بزرگان و عالمان ایرانی نیز 
روزگاری را در این دیار پر رونق گذرانده اند و در کتاب های خود از آن و ویژگی هایی که گاه در آن زمان بی نظیر بوده است یاد کرده اند؛اگر چه اصفهان پیش از صفویه نیز رونق و شکوه زیادی داشت و حتی در 

قدیمی ترین سفرنامه موجود، یعنی سفرنامه ناصرخسرو، شاعر، حکیم و نویسنده بزرگ ایرانی، می بینیم که اصفهان از زمان های پیش شهری بزرگ و دیدنی بوده است. ناصر خسرو که در حدود یک هزار سال پیش از اصفهان دیدن کرده، می نویسد: 
»من در همه زمین پارسی گویان، شهری نیکوتر و جامع تر و آبادان تر ازاصفهان ندیدم.« اما روزگار اصفهان پس از انتقال پایتخت صفوی به آن رونق بیشتری گرفت. در سال 9۷۷ هجری خورشیدی که شاه عباس یکم، پایتخت صفویه را از قزوین به 

اصفهان منتقل کرد. مسجدها، آب انبارها و کاروانسراهای بسیاری در شهر ساخته شد، به ابتکار شیخ بهایی شبکه های کامل ارتباطی و آبیاری پدید آمد و با بنیان نهادن شهر بازرگانی نجف آباد در چند کیلومتری غرب اصفهان برای تهیه آذوقه شهر، 
زیربنای زراعی استواری برای پایتخت جدید پدید آمد. به گفته شاردن، جهانگرد فرانسوی دوران صفوی در این دوره، با افزوده شدن کوی های چهارگانه، )عباس آباد، جلفا، گبرآباد و اسپهان( نمای اصفهان، از قسطنطنیه هم زیباتر بود.

انواع سفر نامه
در تاریخ از سابقه تمدن اصفهان بسیار می نویسند، همچنان که سیاحان خارجی و همه عالقه مندان به علم و 
فضیلت آمدن به اصفهان را برای خود افتخاری دانسته و بدان مباهات می کردند و هر کدام به زبانی و قلمی آن 
را ستوده اند. معموال نوشته های این افراد در مورد اصفهان که از آن به عنوان سفرنامه یاد می شود مشتمل بر 
روزنگارها و خاطرات چند دسته از افراد می شود. یک دسته مربوط به سفرنامه ماموران سیاسی چه به صورت 
انفرادی یا در ترکیب هیئت های اعزامی که با اهداف از پیش تعیین شده و نظر خاص به ایران سفر کرده اند، 
اصوال این افراد با کارهای غیر سیاسی به منظور جاسوسی و یا برخی از خرابکاری ها در ایران سکونت داشتند 
مانند »الیارد« جاسوس انگلیسی که به منظور ایجاد شورش بین عشایر بختیاری و لر و فشار به دولت مرکزی 
برای صرف نظر کردن از فتح هرات به ایران ســفر کرد؛ همچنین دکتر ویلز که تحت عنوان پزشک معالج در 
محله جلفای اصفهان سکونت داشت؛ اما در حقیقت برای ارتباط با رجال و دولتمردان بوده و منظور اصلی او 

تقویت بابیان در اصفهان است.
بخش دوم مربوط به سفرنامه های ماجراجویان، تجار و سوداگران و گردشگران که به صورت مستقل یا نیمه 
مستقل به کشور وارد شده اند؛ این افراد به دنبال ناشناخته های ایران بوده و از بازارها و مساجد و صنایع ایران 
بازدید می کردند.بخش سوم افرادی که برای تحقیقات علمی در باره تاریخ  جغرافیا و مردم شناسی به اصفهان 
سفر کردند ؛کتاب های به جا مانده از این افراد بسیار معتبر و قابل استناد است مانند سفرنامه تاورنیه و شاردن 

و آرتور پوپ به ایران تقریبا اغلب این افراد به اصفهان سفرهایی را داشته اند و این شهر را توصیف کرده اند.

وضع شهرهای اصفهان
محمد بن حوقل بغــدادی در کتابــش می نویســد: »اصفهان دو بخش اســت؛ یکی موســوم به 
یهودیه و دیگری موســوم به شهرســتان و میــان آنهــا دو میل فاصله اســت. اصفهــان بارکده 
فارس و جبل و خوزســتان اســت و در آنجا اشــتران فــراوان بــرای محصوالت وجــود دارد.« به 
 گفته ایــن جهانگــرد، از عراق تــا خراســان شــهر تجارتی بــزرگ تــر از اصفهان بــه جز ری 
وجود ندارد. آمبروزیو کنتارینی ونیزی که از اصفهان دیدن کرده اســت،درباره نعمت های طبیعی 
آن می نویسد:»اصفهان شهری بسیار وسیع می نماید،که در دشتی نهاده است که همه گونه نعمت 
درآن فراوان است. محصوالت غله و میوه فراوان اســت و اینها را به وسیله آبیاری به دست می آورند. 
هرگونه میوه ای درآنجا یافت می شود و من در هیچ جا میوه هایی به خوبی میوه های اصفهان ندیده و 
نچشیده ام«. هرمان نوردن ،در سفرنامه خود با عنوان »زیرآسمان ایران«، اصفهان را این گونه توصیف 
می کند:»شهر اصفهان برای ایرانیان غرور و افتخار می آفریند، همان طور که رم برای ایتالیایی ها و 
دهلی برای هندی ها غرورانگیز است.« ژان شاردن، به عنوان یکی از افرادی که مفصل ترین سفرنامه 
ها را در مورد اصفهان به نگارش درآورده اســت در مورد وضعیت اصفهان می نویسد: شهر اصفهان 
دارای دوازده دروازه اســت که چهارتای آن را بنا به مالحظاتی آن را مســدود کرده اند و فعال دارای 
هشت دروازه اســت.« وی از دروازه حســن آباد، دروازه جویباره و دروازه دولت از جمله این هشت 
دروازه نام می برد. به نظر می رســد اوضاع اصفهان در دوران قاجار رو به افول می گذارد آن گونه که 
»هنریش بروگش« استاد دانشگاه برلین و شرق شناس بزرگ در سفر به اصفهان در سال 1859 می 
گوید: در بدو ورود به اصفهان یکه خوردم؛ چه قبل از ورود به آنجا انتظار داشتم شهر آباد و پر جمعیت 
و زیبایی را ببینم؛ اما آنچه می دیدیم متاســفانه عکس انتظارمان بود. در مقابل ما زمینی خشک و 
خالی از سکنه، خانه های خراب و فروریخته و قصور و مســاجد خراب که روزگاری شاهکاری از هنر 
به شمار می رفتند، وجود داشت. در میان این خرابه ها گاهی کتیبه های زیبای سالمی به چشم می 
خورد که نشان از نهایت زیبایی بود و معلوم نیست حاکم بی انصاف این شهر چه به روزگار این شهر 
آورده است. به گفته این شرق شناس، در اصفهان دو چیز دیده می شد که در سایر نقاط ایران وجود 
نداشت، یکی ســقاخانه های مخصوصی بود که در کوچه و خیابان ساخته بودند؛ این سقاخانه ها به 
طور کلی در ایران اهمیت زیادی داشه است که در اصفهان به وفور یافت می شود از دیگر بناهای تازه 
اصفهان جایگاه هایی بود که برای موذنین در خانه ها و بناها ساخته بودند و در حقیقت تشکیل شده 
 بود از  جایی که چهار طرف آن باز بود این جایگاه را روی بام و معموال باالی ســر در خانه ها ساخته 

بودند.

میوه های اصفهان
ابــن بطوطه، در ســفر خــود بــه اصفهــان مــی نویســد: »در اصفهان میــوه فــراوان اســت از جمله 
زردآلــوی بــی نظیــری کــه قمرالدیــن نامیــده مــی شــود، دیگــر میوه هــای ایــن شــهر »به« 
آن اســت که بی نظیر بوده و ماننــدی برای آن در هیــچ کجای دنیا یافت نمی شــود، دیگــر میوه های 
 این شــهر انگــور و خربزه اســت کــه غیــر از بخــارا و خــوارزم در هیچ جــای دنیــا ماننــد آن یافت

 نمی شود«.
آثار تاریخی اصفهان و سبک های معماری اســتثنایی آن و بقایای هنرهای تزیینی که دراین معماری ها به 
کار رفته و هنرهای اصیل و دستی و خاطره اقتدار گذشته، همگی آثاری زنده هستند که شهرت اصفهان را 

محفوظ می دارند.

وضعیت صنایع و اصناف در اصفهان
 پجملی کارری، سیاح ایتالیایی که در سال 11۰5  هجری قمری از ایران دیدن کرده است، در خصوص صنایع 
دستی مردم اصفهان می نویســد:»در اصفهان صنعت طال کاری و نقره سازی و زری دوزی و تهیه ابریشم رواج 
 دارد. هنرمندان گل های ظریفی طرح و روی پارچه ها منعکس می کنند. فلزکاران استاد،  ابزار و ظرف پوالدی نیز

 تهیه می کنند. سابقا اسلحه و ابزار جنگی پوالدین در کلکته و دمشق ساخته می شد و در بازارهای اصفهان به 
فروش می رسید، ولی اکنون هنرمندان اصفهانی خود اسلحه پوالدین منقش ظریف تهیه می کنند«. ابن بطوطه 
می نویسد: »هر دسته از پیشه وران رییس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می کنند که او را کلو می نامند«. ژان 
شاردن در سفرنامه خود می نویسد: »شاه عباس کبیر محل فروش هر جنس و اجتماع اصناف مختلف را تعیین 
کرده است و هر یک را به نام صنف خود بازار نامیده اند. بازار حیوان، بازرا نجارها و چوب فروشان، بازار طیور، بازار 
خشکبار و...« او در مورد شغل سفال سازی در اصفهان می گوید:» بهترین مصنوعات سفال سازان ایرانی که کاشی 
پز خوانده می شود در اصفهان است. بهترین چینی ها در اصفهان تولید می شود و چینی آن به حدی مقاوم است 

که از آن هاون درست می کنند.

اصفهان شهر هنر و هنرمندان
»اتینجــر« درســفرنامه خــود دربــاره تابلــو هــای نقاشــی کــه درقصرهــای اصفهــان به دســت 
ایرانیان کشــیده شــده،می نویســد:» تابلوهای کارایرانی ها از موضوعــات تاریخی الهام مــی گیرد و به 
ترتیبــی کــه مــی گویند،صورت هــا بــه وجــه کاملــی بــا اصــل مطابقــت دارد. « وی همچنین در 
مــورد بازارهــای اصفهــان و مقایســه آن بــا بازارهــای شــهرهای دیگرایران مــی گویــد:»  بازارهای 
اصفهان ازهمــه بازارهای ایران وســیع ترو بزرگ تــر و مفصل تر اســت،ولی آن طورکه مــن دیدم،بازار 
 وکیل شــیراز یا بازارجدید کرمــان به هیچ وجه از نظرشــکل و اســلوب و زیبایی مصالــح از بازاراصفهان

 کمتر نیست.«

  »مارکوپولو«ی ناکام در اصفهان
در کنار افراد بسیاری که از اصفهان و مردم آن تعریف و تمجید کرده اند، برخی دیگر از نوشته ها حکایت از ناکامی و نارضایتی مسافران و به خصوص تجار خارجی به این شهر داشته است. 
یکی از افرادی که در سفرنامه خود از اصفهان و مردمش بدگویی کرده »مارکوپولو«ست. او که برای تجارت و یا به عبارتی برای خرید ارزان و گران فروشی به اصفهان آمده بود در برخورد با 

مردم زرنگ و هوشیار اصفهان ناکام ماند.
وی در نوشته هایش آورده اســت: روزی در کرمان به والی این شــهر گفتم که چطور مردم اینجا بسیار خوب و ســاده زیست هســتند؛ اما در ایالت هم مرز به این سرزمین )اصفهان(

مردمی بدجنس و ظالم زندگی می کنند؟ در جواب من خردمندان گفتند که به دلیل خاک آن اســت و خاصیت آن که موجب می شود مردمی که در اصفهان 
زندگی می کنند انواع زشــتی و بدجنسی رامرتکب شــوند. همچنین ســاموئل بنجامین، نخســتین وزیر مختار آمریکا درایران که بعد از 

اولین قرار داد ایجاد روابط سیاســی میان ایران و آمریکا در سال 1237 و در زمان ناصرالدین شــاه وارد ایران شد در باره 
اصفهان می گوید:» در این شهر آباد حاکمی ظالم )ضل الســلطان( حکومت می کند.« به گفته وی، این 

شاهزاده به واسطه خونخواری اصال قابل دفاع نیســت. بختیاری هایی که اطراف اصفهان 
 سکنا داشــتند از نظر پاره ای از آداب و رسوم شــبیه سرخ پوستان آمریکا 

هستند.

شهرها و زاینده رود اصفهان
ابن حوقل بغدادی، جهانگرد عربی است که در سال 941 به ایران سفر کرد. وی در مورد روستاهای 
پیرامون اصفهان می گوید: لنجان مهرین، جنبه کراج، کدر، که کاوســان، برخوار و برآن است. این 
روستاها بسیار پر جمعیت و آباد است و بازارها و گرمابه های پر رونقی دارد؛ همچنین در این روستاها 

خانه های مجلل و کاخ هایی از آن رییسان و بزرگان شهر وجود دارد. 
 در نزدیکی اصفهان ده مارنان وجود دارد که دارای باغ هایی پهناور با 

میوه های فراوان است.

اصفهان در آیینه سفرنامه نویسان

مژگان علیدوستی
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 خریدهای بی اثر تابستانی
 برای رئال مادرید

بر خالف فصل قبل که کهکشــانی ها شروعی 
ضعیف در اللیگا داشتند، 
این فصل تیم لوپتگی 
تا اینجــا موفق به 
کسب دو پیروزی 
از دو مسابقه شده و 
بر صدر جدول اللیگا 
تکیه زده است؛ اگرچه 
لوس بالنکوس در تابستان امسال و در بازار نقل 
و انتقاالت کم فروغ بوده و ســتاره های چندانی 
را به خدمت نگرفت؛ اما بازیکنــان جدید رئال 
مادرید نقشی در کســب 6 امتیاز ابتدایی فصل 
نداشــته اند.تیبو کورتوا، دروازه بــان بلژیکی و 
سابق چلسی شاید مهم ترین خرید رئال مادرید 
در تابســتان بود؛ اما خولن لوپتگی فعال ترجیح 
داده او را نیمکت نشــین کرده و به کیلور ناواس 
بازی دهد.اودریوزوال، دیگــر خرید رئال مادرید 
از »سوسیداد«  بود که او هم به دلیل مصدومیت 
فعال جایی در ترکیب نداشــته و آندرس لونین، 
دروازه بــان جوان اوکراینی نیز فعال در لیســت 

بازیکنان اصلی قرار نمی گیرد.

 حفظ شانس های رونالدو
 برای آقای گلی ایتالیا

بسیاری از بنگاه های پیش بینی در اروپا، باالترین 
شــانس را برای کسب 
عنوان آقای گلی در 
سری آ را متعلق به 
کریستیانو رونالدو، 
ســتاره پرتغالــی 
و جدیــد الــورود 
یوونتوس می دانستند؛ 
اما شــروع فصل و دو دیدار اول یوونتوس خیلی 
مطابق میل رونالدو نبود و او در دو مسابقه مقابل 
کیه وو و التزیو، با وجود  تالش فراوان برای گلزنی 
از این حیث ناکام ماند.جالب اینجاست که رقبای 
رونالدو برای کسب عنوان بهترین گلزن نیز در این 
دو هفته درخششی نداشته اند و کورس کسب این 
جایزه هنوز به شکل جدی آغاز نشده است.با این 
حســاب، رونالدو هنوز فاصله ای با رقبای اصلی 
خود ندارد و اگر در هفته های بعد هم درخشش 
خود را آغاز کند می تواند به این عنوان دست یابد.

سوء استفاده فرزند هوادار 
مارسی از فوت پدر

یک هوادار جوان مارســی، اتفاقات جالبی را در 
آغاز دیدار این هفته این تیم برابر »رن« رقم زد.در 
سومین هفته الشامپیونا 
و پیش از آغاز دیدار 
خانگــی مارســی 
برابر رن، مسئوالن 
باشگاه مارسی برای 
گرامیداشت یاد یکی 
از هواداران این تیم که 
در جریان تصادفی که برای او در مســیر تماشای 
بازی مارسی رخ داده بود جان خود را از دست داد، 
فرزند وی را دعوت کردند تا با زدن ضربه آغازین 
بازی، به نوعی از خانواده او تجلیل کرده باشند.اما 
این فرزند نوجوان ترجیح داد پا به توپ شده و دوان 
دوان به سمت دروازه حریف برود و دروازه این تیم 
را نیز باز کند. نکته جالب، خوشحالی عجیب این 
نوجوان بعد از وارد کردن تــوپ به دروازه بود.این 
نوجوان لباس خود را از فرط خوشحالی درآورده 
و روی چمن زانو زد که این رفتار تشویق هواداران 

مارسی را نیز به همراه داشت.

سریع ترین طال، سریع ترین قهرمان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

انتقاد دایی از مشکالت مدیریتی
علی دایی، گفت وگویی با خبرگزاری ایسنا داشته 
که شاید مهم ترین بخش آن اشــاره علی دایی به 
مشکالت مدیریتی در ایران اســت و او  با شجاعت 
 دربــاره این موضــوع صحبت کــرده. دایی گفته:
» بزرگ ترین مشکلی که مملکت ما دارد، مدیریت 
است. از آن باال تا این پایین. مسائل مدیریتی است 
که در همه چیز به ما ضربه زده اســت. در مســائل 
اقتصادی، سیاسی ضربه خوردیم. فوتبال هم تابع 
همین سیســتم مدیریت مملکت ماســت. شاید 
خیلی ها ناراحت شــوند اما به جرأت می گویم ۹۰ 
درصد کسانی که در مدیریت مملکت ما هستند، سر 
جاهای خودشان نیستند و فقط ۱۰ درصد در جایگاه 

واقعی شان هستند. «. 

صدای وزیر ورزش هم از 
طالهای پنچاک سیالت درآمد

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه سفر به استان فارس 
در مورد بازی های آسیایی جاکارتا گفت: بچه های ما 
در این دوره از رقابت ها نتایج بسیار خوب و رضایت 
بخشی داشتند، اما نکته قابل توجه در این بازی ها، 
نقش اندونزی به عنوان میزبان در کسب نتایج بسیار 
اثر گذار بود.به عنوان مثال در پنچاک ســیالت که 
یک ورزش بومی در این کشور است به لطف میزبانی 
تاکنون اندونزی هشت مدال طال را به دست آورده 
است و چند فینالیست دیگر هم دارد.مسعود سلطانی 
فر همچنین گفت: اگر جدول رده بندی کشورها را 
بدون پنچاک ســیالت در نظر بگیریم، جایگاه ها 
واقعی تر است.ســلطانی فر با ابراز رضایت از نتیجه 
کسب شده در جاکارتا اظهار داشــت: در این دوره 
از رقابت ها از 3۱ استان کشــور در کاروان اعزامی 
نماینده داریم ،این رویداد برای ما برنامه میان مدت 

است تا بتوانیم خود را محک بزنیم.

سریع ترین طال، سریع ترین 
قهرمان

رضا علیپور بارها در میادین بین المللی درخشیده 
اما مدال طالیی که در بازی های آســیایی ۲۰۱۸ 
برای کاروان ایران کسب کرد حالوت دیگری داشت، 
سریع ترین مدال طالیی که به نام ایران ضرب شد. 
پیش بینی کسب مدال طال برای رضا علیپور به همان 
اندازه مسجل بود که مطمئن بودیم حسن یزدانی و 
سهراب مرادی برای کاروان ایران مدال طال به ارمغان 
خواهند آورد. مدالش را پیش از آنکه عازم سفر شود 
کنار گذاشتیم و در محاســبات مدالی نامش را در 
فهرست طالیه داران ثبت کردیم.  سنگ نورد قزوینی 
که با وجود مدال های خوشرنگی که در کارنامه اش 
دارد برای مردم کشــورش شناخته شــده نبود اما 
تب وتاب بازی های آسیایی و هیاهوی خبری فرصتی 
شد تا مردم ایران هنر و قدرتش را ببینند و نام او را 

نیز کنار دیگر بزرگان ورزش کشورمان بشنوند.

در حاشیه

پیشخوان

 طبل شفر هم توخالی بود، 
تعظیم ریال به دالر

 محک اصفهانی ها در ایستگاه ششم لیگ 

  عکس روز

شوایناشتایگر؛عضوجدیدتاالرمشاهیربایرنمونیخ
»باستین شواین اشتایگر« به همراه تیم شیکاگو فایر به مونیخ بازگشته است.بر این اساس روز 
دوشنبه در باشگاه بایرن مراسمی با حضور اولی هوینس و کارل هایسن رومنیگه برگزار شد 
و شواین رسما به عنوان اسطوره باشــگاه بایرن مونیخ معرفی شد و نام او در تاالر مشاهیر این 

باشگاه پرافتخار آلمانی به ثبت رسید.

 هفته ششم رقابت های لیگ برتر، پنجشنبه شب با برگزاری 6 دیدار آغاز می شود، که در این هفته تیم ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم پدیده مشهد است و تیم سپاهان در جم به مصاف تیم پارس جنوبی می رود. 

هت تریک طالیی بهداد در 
روز خداحافظی

استقالل آمده بود که ببازد، 
ِصِفر

شب سرنوشت در خلیفه، 
جنگ قهرمانان

ستایش رسانه های عربی از عملکرد السد؛ 
جوالن در آزادی

در یکی از حساس ترین بازی های دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، السد در ورزشگاه 
آزادی به مصاف تیم فوتبال استقالل رفت.تیم قطری با وجود این که با یک گل در این دیدار عقب افتاد؛ 
اما در نهایت توانست با نتیجه  سه بر یک بازی را به سود خود به پایان رساند.بازی زیبا و هجومی السد باعث 
ستایش رسانه های عربی از عملکرد این تیم شد.روزنامه الخلیج نوشت: السد در ورزشگاه آزادی جوالن 
داد و توانست با پیروزی قاطعی که به دست آورد تا صعودش به دور بعد را نهایی کند. السد در این دیدار 
بازی هجومی را به نمایش گذاشت و با شایستگی توانســت به پیروزی برسد.روزنامه العرب قطر نوشت: 
السد با وجود این که با اشتباه بازیکنان خودی دروازه اش را باز شده دید؛ اما توانست با ارائه یک بازی خوب 

و هجومی پیروزی ارزشمند را به دست آورد .

تیم ملی امید حق داشت ببازد؛
این کره قدرتمند

نتایج  روز دوشنبه بازی های آسیایی در رشته فوتبال یک نکته مهم داشت، اینکه باخت ایران به کره جنوبی به 
لحاظ فنی کامال منطقی بوده و زور شاگردان کرانچار به حریف قدرشان نمی رسید. کره جنوبی در مرحله یک 
چهارم نهایی بازی های آسیایی موفق شد با نتیجه 3-4 ازبکستان را شکست دهد. ازبکستان یکی از تیم های 
قدر این تورنمنت محسوب می شد و در 4 مسابقه قبلی اش در بازی های آسیایی نه تنها ۱3 گل به حریفانش 
زده بود بلکه حتی یک بار هم دروازه اش باز نشده بود؛ اما کره جنوبی که با استفاده از نفرات سرشناسی نظیر 
»ســون هیونگ مین« انگیزه زیادی برای قهرمانی در بازی های آســیایی دارد توانست طلسم گل نخوردن 
ازبک ها را بشکند و در یک بازی 4 گل به این تیم قدر بزند تا مشخص شود که تیم کرانچار هم شانس زیادی 

برای نتیجه گیری جلوی چشم بادامی ها نداشته است. 

علی حمودی، درباره شکست ۲ بر یک پیکان مقابل پدیده، 
اظهارداشت: می توانستیم از بازی با پدیده یک امتیاز بگیریم 
ولی کمی بدشــانس بودیم. ما در نیمه اول می توانستیم گل 
بزنیم، ولی در دقایق پایانی همان نیمه گل خوردیم. در نیمه 
دوم توانستیم مســاوی کنیم اما باز هم بدشانسی آوردیم و 

دروازه مان باز شــد.وی در واکنش به این مسئله که به نظر 
می رسید پیکان افت کرده، گفت: ما جزو تیم هایی هستیم که 
ساختار دفاعی مستحکمی داریم و دروازه بان مان هم خوب 
است. وقتی تیم گل می خورد همه تیم مقصر هستند، نه فقط 
خط دفاع. خیلی مسئله بزرگی نیست که نوار کلین شیت های  
ما در دو بازی گذشته قطع شده است.بازیکن تیم فوتبال پیکان 
ادامه داد: ما در این پنج هفته با چهار تیم مدعی و باالی جدولی 

بازی کردیم.

 استقالل، ســپاهان، ســایپا و پدیده تیم های بزرگی بودند 
که به نظــرم توانســتیم از آنها امتیازات خوبی به دســت 
بیاوریم.حمودی با اشــاره به دیدار پیکان مقابل اســتقالل 
خوزستان، خاطرنشان کرد: اســتقالل خوزستان تیم خوب 
و با برنامه ای  است. امیدواریم بتوانیم از امتیاز میزبانی  خود 
اســتفاده کنیم و این تیم خوب اهوازی را شکســت دهیم 
 تا باخت مقابل پدیــده را جبران و به روز هــای خوب  خود

 برگردیم.

پارس جنوبی جم- سپاهان اصفهان
شاگردان امیرقلعه نویی در حالی در هفته ششم رقابت های لیگ برتر مقابل تیم 
پارس جنوبی قرارمی گیرند که این تیم در هفته گذشــته بازی برده را در دقایق 
اضافی با تســاوی عوض کرد تا برای قرار گیری در کورس مدعیان نیاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز این دیدار داشته باشد. سپاهان طی چند هفته گذشته به مرور شکل 
تیمی بسیار خوبی پیدا کرده و در شرایط ایده آلی به سر می برد. قلعه نویی تمامی ابزارهای 
الزم برای اجرای تفکراتش را در اختیار داشته و بازیکنانش نیز هماهنگی بسیار خوبی با سیستم 
دلخواه او دارند و همین دو عامل موجب شد تا سپاهان خیلی زود به فرم ایده آل خود برسد.شاگردان 
قلعه نویی در دیدارهای قبلی خود، در فاز هجومی آماده نشــان داده اند. موقعیت سازی های پرشمار و 
فرصت طلبی مهاجمان سپاهان موجب شده است که این تیم، در فاز تهاجمی شرایط خوبی را داشته 
باشد به طوری که در بازی قبلی این تیم با تراکتور هم زردپوشــان موقعیت های زیادی روی دروازه 
حریف فراهم کردند و به نظر می رسد شاگردان مهدی تارتار روز سختی در مقابل سپاهان در پیش دارند 
اگرچه آنها تاکنون مقابل تیم سپاهان بازنده نبوده اند.پارس جنوبی سال گذشته در هفته سوم لیگ 
برتر میهمان سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بود که این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان 
رسید. شاگردان تارتار پارسال در هفته هجدهم لیگ برتر نیز در خانه با سپاهان دیدار کردند که در آن 
بازی نیز شکست نخوردند و به تساوی بدون گل رسیدند.پارس قبل از شروع فصل هجدهم لیگ برتر نیز 
یک دیدار تدارکاتی با سپاهان انجام داد که آن بازی نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید تا حاال سومین 
تقابل رسمی این دو تیم در لیگ برتر روز پنجشنبه انجام خواهد شد.بی تردید شاگردان مهدی تارتار 
در بازی روز پنجشنبه در تالش هستند تا بتوانند نه تنها رکورد شکست ناپذیری شان مقابل سپاهان را 
حفظ کنند که سومین برد خانگی متوالی خود در فصل جاری را به دست آورند و جایگاه شان در جدول 

رده بندی را بهبود ببخشند.

 خط و نشان بازیکن پیکان
 برای آبی پوشان
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ذوب آهن اصفهان- پدیده مشهد
سبزپوشان اصفهانی در هفته ششم رقابت های لیگ برتر بعد از پیروزی دلچسب هفته 
گذشته در تبریز مقابل تیم ماشین سازی باید آماده میزبانی از صدرنشین فعلی لیگ 
برتر باشند، دیداری که با توجه به شرایط هر دو تیم در جدول و رقابت شدید آنها برای 
قرار گرفتن در کورس قهرمانی از حساسیت باالتری نسبت به  گذشته برخوردار بوده 
و می توان این دیدار را حساس ترین دیدار این هفته نامید. تیم ذوب آهن در شرایطی 
مقابل تیم پدیده در ورزشگاه فوالد شهر قرار می گیرد که این تیم در  پنج هفته سپری 
شده از فصل جدید رقابت های لیگ برتر  تنها توانسته به دو پیروزی آن هم  در دیدار 
های خارج از خانه دست یابد و  با دو تساوی مقابل تیم های استقالل تهران و سایپا با 
کسب ۸ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم فوالد 

خوزستان قرار گرفته است.
در آن سوی میدان سرخ پوشان مشهدی درحالی مهیای هفته ششم رقابت های لیگ 
برتر می شوند که هفته گذشته توانستند با برتری مقابل تیم پیکان به چهارمین پیروزی 
متوالی خود در این دوره رقابت های لیگ برتر دست یابند و با کسب ۱۲ امتیاز باالتر از 
تیم پرسپولیس، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بر صدر جدول تکیه بزنند. تیم پدیده 
مشهد در شرایطی صدرنشــین این روزهای جدول رده بندی لیگ برتر است که این 
تیم با انواع و اقسام مشکالت و حواشــی لیگ را آغاز کرد. آنها مثل فصل قبل فعالیت 
زیادی در نقل و انتقاالت داشتند، البته این بار نه در جذب بازیکن، بلکه فروش ستاره 
ها! و حتی خبر خداحافظی محمدرضا مهاجری پس از چند فصل حضور روی نیمکت 
این تیم وضعیت پدیده را بحرانی از قبل کرده بود ولی با جذب یحیی گل محمدی به 
عنوان سرمربی جدید سرخ پوشان مشهدی کم کم آرامش بر این تیم حکم فرما شد، 
آرامشی که در کنار باال رفتن کیفیت هجومی، این تیم را به صدر جدول رساند.پدیده 
که در فصول گذشــته با مهاجری هم کیفیت فنی باالیی را به نمایش می گذاشت، در 
هر دیدار از فصل جدید موقعیت های پرشمار گلزنی روی دروازه رقبا ایجاد کرده و این 
خود نشانه ای از شایستگی های این تیم برای کسب رتبه نخست لیگ تا بدین جای 

فصل است. عملکرد خوب شاگردان گل محمدی در هفته های گذشته  
سبب می شود تا  شاگردان نمازی برای کسب اولین پیروزی در دیدار 

خانگی کار سختی در پیش داشته باشند.

سمیه مصور

امور پیمانهای شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹7/۰6/۰7 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ ۱3۹7/۰6/۱4 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4/3۰ روز یکشنبه تاریخ ۱3۹7/۰6/۲5 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸/3۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱3۹7/۰6/۲6 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه 
اداری امیر کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ۰3۱۱57۰ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-4۱۹34 
دفتر ثبت نام در تهران: ۸۸۹6۹737 و ۸5۱۹376۸-۰۲۱ و دفتر ثبت نام در اصفهان 5-۰3۱3۲645۸7۰ )داخلی 3۲۹۹( 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی آران و بیدگل )شماره ۲۰۰۹7۱۲۸۱۰۰۰۰45 در سامانه ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه: ۲/537/6۸4/۲5۸ ریال و بر اساس فهارس بهای سال ۱3۹7 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱۲6/۸۹۰/۰۰۰ ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا: 6 ماه 

نوبت اول

شش در شش سپاهان و ذوب آهن
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هر نقطه شهر اصفهان به اندازه یک چاه نفت با 
ارزش است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر باغ بانوان ناژوان مطرح کرد:
برگزاری جشنواره ماسه بازی 

خانوادگی در ناژوان
باغ بانوان ناژوان با تاکید بر ســهم معلوالن 
از برنامه های مختلــف تفریحی و فرهنگی 
روزهای سه شنبه هر هفته میزبان معلوالن 
و بیماران خاص است.مدیر باغ بانوان ناژوان 
اظهار کرد: اســتفاده از باغ بانوان ناژوان در 
روزهای سه شــنبه هر هفته ویژه معلوالن 
و بیماران خاص اســت. پریســا شاطری از 
برگزاری جشنواره ماســه بازی خانوادگی و 
ماسه  درمانی در این مرکز خبر داد و گفت: 
جشنواره خانوادگی ماسه بازی از دو ماه پیش 
و روزهای پنجشنبه  و جمعه  هر هفته در باغ 
بانوان ناژوان برگزار می شود؛ همچنین برنامه 
ماسه  درمانی ویژه بانوان در ایام هفته برگزار 
می شود که شامل ۳۰ دقیقه نرمش در ماسه، 
۴۵ دقیقه حرکات مدیتیشن و حمام آفتاب 
است. همچنین خردساالن می توانند از زمین 
بازی ماسه ای باغ بانوان ناژوان استفاده کنند.

وی ادامه داد: جشــنواره بازی های بومی و 
محلی نیز از عید قربان تا عید غدیر به صورت 
جشن خانوادگی و از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ در 

باغ بانوان ناژوان برگزار می شود.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
خبر داد:

پیشرفت 75 درصدی 
بازسازی حمام خسروآقا

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: فاز اول مرمت و بازسازی حمام خسروآقا 
شــامل ســاخت چهارحوض، قســمتی از 
گرمخانه و خزینه آن با پیشــرفت حدود ۷۵ 
درصد و اعتبار اولیه چهــار میلیارد ریال در 
حال اجراست. حســین کارگر تصریح کرد: 
حمام شــاهزاده ها نیز یکی از بناهای زمان 
صفویه در خیابان حکیــم واقع در بازار فرش 
اصفهان بنا شده که عملیات مرمت و بازسازی 
آن در سال گذشته آغاز و تاکنون ۸۵ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت؛ عملیات 
سبک سازی بام، استحکام بخشی دیواره ها، 
کاشی کاری، مرمت تزیینات و تاسیسات آن 
با مبلغ هشــت میلیارد ریــال در حال انجام 
است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان به 
مناسب ســازی خیابان بزرگمهر اشاره کرد 
و گفت: مناسب ســازی گذرهای منتهی به 
غرب خیابان بزرگمهــر جهت عبور معلوالن 
و نابینایان، عملیات مناسب سازی همچنین 
لوله گذاری جهــت آبیاری فضای ســبز در 
ضلع غربی خیابان بزرگمهر حدفاصل میدان 
احمدآباد تا میدان بزرگمهر با هزینه ای بالغ 
 بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیــون ریال از دیگر 
 طرح های عمرانی این منطقه در سال جاری

 است.
کارگر در خصوص ساماندهی محور تاریخی 
دردشــت تصریح کرد: با خاک برداری محور 
تاریخی خیابان دردشت به مساحت یک هزار 
مترمربع عملیات نوسازی تاسیسات شهری و 
بلوک فرش معابر این گذرها با هزینه ای بالغ 
بر ۱۵۰ میلیون ریال در دست تکمیل است.

وی در خصوص مناسب ســازی میدان امام 
)ره( گفت: سال گذشته عملیات سنگ فرش 
کلی میدان امام)ره( به اتمام رســید و اکنون 
زیرســازی و عملیات درپوش جوی دفع آب 
های سطحی در میدان با هزینه ای بالغ بر سه 
میلیارد ریال در دست اجراست و تاکنون ۹۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امام جمعه اصفهان  مطرح کرد:
 حل بسیاری از مشکالت

 در گرو اتحاد فعاالن مسجدی
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان در آیین 
تجلیل از ائمه جماعات برتر اســتان بر وحدت و 
همدلی همه فعاالن مســاجد تاکید کرد و این 
وحدت را موجب حل بسیاری از مشکالت جامعه 
دانست.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در 
جلسه تقدیر از ائمه جماعات نمونه استان اصفهان 
با گرامیداشت روز جهانی مسجد و ایام دهه والیت 
اظهار داشت: اگر در ۷۰۰ مسجدی که در اصفهان 
وجود دارد کارها به خوبی انجام شود و همه تشکل 
ها و نیروهای فعال داخل مســجد همچون امام 
جماعت، هیئت امنا، کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد، ستاد احیا و بســیج یکی شوند و برای 
پسران و دختران جوان برنامه ریزی کنند بدون 
شک بسیاری از مشــکالت فرهنگی برطرف می 
شود.وی با بیان اینکه فعالیت در مسجد، خدمت 
به اسالم و انقالب اسالمی است، افزود: امام راحل 
فرمودند دستاوردها و کارهایی که برای مردم می 
کنید را برای آنان بگویید بنابراین ائمه جماعات 
باید دستاوردها و پیشرفت های نظام اسالمی را 
برای مردم تبیین کنند.رییس مرکز رسیدگی به 
امور مساجد اســتان اصفهان با اشاره به برخی از 
کاستی ها و مشکالت در کشور گفت: دشمن می 
گوید حکومت ایران کارایی ندارد در حالی که این 
نظام، در مدت ۴۰ سال به تنهایی در برابر جهان 
کفر ایستاده و با وجود همه فشارها و تحریم ها و 
دشمنی ها پیشرفت های چشمگیری در زمینه 

های گوناگون داشته است.

شهردار اصفهان:
هر نقطه شهر اصفهان به اندازه 

یک چاه نفت با ارزش است
شهردار اصفهان در مراسم نکوداشت خبرنگاران 
ورزشی گفت: نمی توان منکر مشکالت اقتصادی 
در کشور باشــیم؛ اما این مشــکالت نباید مانع 
شادی شهروندان شــود.قدرت ا... نوروزی افزود: 
در تقویم ما روزهای شاد نیز وجود دارد، مردم ما 
به خوبی می دانند که حرمت چه روزهایی را باید 
نگه داشت و در چه روزها و اعیادی باید به دنبال 
چه نوع شادی بود. باید شرایطی را فراهم کنیم تا 
هر روز و هر شب در کالنشهر اصفهان برنامه های 
مفرح و شاد اجرا و شادابی به روحیه شهروندان 
تزریــق شود.شــهردار اصفهــان ظرفیت های 
گردشگری اصفهان به خصوص چهارباغ را بسیار 
دانســت و تاکید کرد: هر نقطه شهر اصفهان به 
همان میزان که یک چاه نفت در اقتصاد با ارزش 
است، ارزش دارد به گونه ای که چهارباغ از چاهای 
نفت خوزستان نیز می تواند با ارزش تر باشد.وی 
تصریح کرد: برای اســتفاده از این ظرفیت باید 
برنامه ریزی درستی داشته باشیم. باید با استفاده 
از عقالنیت و تدبیر شرایطی فراهم گردد تا از این 
ظرفیت ها درســت استفاده شــود و اصفهان به 
جایگاه واقعی خود برســد.نوروزی با بیان اینکه 
ورزش، عامل شادی و نشاط اجتماعی است، تاکید 
کرد: ورزش دیگر به عنوان یک تفریح نیســت؛ 
بلکه ابزاری برای تزریق شادی در جامعه و وسلیه 
ای برای پیشیگری از بیماری ها و ارتقای سطح 
سالمتی است.وی در خصوص اوضاع اقتصادی 
و وضعیت معیشــتی مردم افزود: از مشــکالت 
کشور اطالع داریم و با رنج ها و غم های مردم آشنا 
هستیم؛ بنابراین در این راســتا باید فضا را برای 
کاستن مشکالت مردم و ایجاد روحیه شاداب بین 
مردم فراهم کنیم. اگر چنین فضاهایی ایجاد شود 
 می توانیم با روحیه ای شاد بر همه مشکالت غلبه

 کنیم.

 
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان از طرح توسعه پایانه مسافربری صمدیه از 
دهه فجر امسال خبر داد.عباس محبوبی در نشست 
خبری با اصحاب رســانه گفت: در حال حاضر در 
سطح شــهر اصفهان پنج پایانه مســافربری فعال 
شــامل پایانه کاوه در شمال شــهر، پایانه صفه در 
جنوب، پایانه جی در شــرق ، پایانه زاینده رود در 
غرب و پایانه صمدیه به عنوان پایانه درون استانی 
روزانه ۴۰ هزار مسافر را جابه جا می کنند.محبوبی 
از طرح توسعه مدرن پایانه صمدیه خبرداد و گفت: 
این پایانه درون استانی درفضایی به وسعت ۵ هزار 
متر مربع است که با بررسی و مطالعات انجام گرفته 
طرح توسعه این پایانه تا ۱۷ هزار متر مربع  مصوب 
شده که مشــکل مالکیت زمین های اطراف آن را 
داریم. وی افزود: کلنگ طرح توسعه پایانه صمدیه 
در دهه فجر امســال به زمین زده خواهد شــد وبا 
برآورد اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان تا دو الی 
سه سال آینده با مشارکت بخش خصوصی  به بهره 
برداری می رسد. شایان ذکر اســت با توسعه این 
پایانه، بار ترافیکی پایانه های زاینده رود و کاوه به 
سمت پایانه صمدیه سرریز  و زاینده رود در آینده 

به پارک سوار تبدیل می شود.
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان به گسترش مباحث فرهنگی و گردشگری 
در پایانه اشاره و عنوان کرد: در طرح توسعه صمدیه 
بر گسترش مباحث گردشــگری و فرهنگی توجه 
ویژه داریم و همچنین در پایانه های دیگر  در بحث 
فرهنگی و گردشگری با مشــارکت دستگاه های 
مربوطه مقررشــد در اتوبوس هایی که مقصد آنها 
اصفهان اســت اقداماتی از جمله روکش صندلی 
و پرده های اتوبوس ها را به صنایع دســتی مجهز 
کنیم و نیز فیلم از مستندات اصفهان درمسیربرای 
مسافران پخش شــود. محبوبی از راه اندازی پایانه 
اندیشــه روبه روی زندان مرکزی اصفهان خبر داد 
و افزود: زمینی به متراژ ۶۵ هزار مترمربع برای راه 
اندازی این پایانه در نظر گرفته شده است که مسائل 
مالکیتی آن وجود دارد و در صورت رفع مسائل  با 
مشــارکت بخش خصوصی اقدام به ساخت و ساز 
خواهیم کــرد. وی پیرامون افزایــش اجاره بهای 
امســال واحدهای تجاری پایانه ها گفت: امسال با 

حضور کارشناس دادگستری و نظارت اداره بازرسی، 
قیمت پایه بــرای اجاره رفتــن واحدهای تجاری 
پایانه ها مشخص و با فراخوان مزایده اعالم می شود 
و ســازمان پایانه ها در این باره محدودیت قانونی 
دارند.  محبوبی به کاهش درآمدهای پایانه ها اشاره 
کرد و گفت: درآمدهای پایانه ها به میزان ماندگاری 
مسافر بستگی دارد که به مرور زمان و با استفاده از 
مباحث الکترونیکی و خریدهــای اینترنتی، پرت 
زمانی بین مسافران کاهش یافته و این باعث کاهش 
درآمدهای پایانه ها شده است زیرا مسافر در گذشته 
آن پرت زمانی را در پایانــه خرج می کرد ولی االن 

بدون اتالف وقت در پایانه سواراتوبوس می شود. 
وی با اشاره به تفاوت بین پایانه و پارک سوار عنوان 
کرد: پایانه جایی است که امکان ماندگاری مسافر 
در آن باالســت که پایانه کاوه بیشترین ماندگاری 
مســافر برای جابه جایی به ۱۶۵ نقطه از کشور را 
دارد.در مقابل،  پارک سوار جایی است که شخص 
بدون اتالف وقت سوار اتوبوس می شود و ماندگاری 

مسافر در آن زیاد نیست مثل پایانه بیهقی.
محبوبی گفت:  امســال برای پنــج پایانه اصفهان  
نزدیک به ۷۰ برنامه تعریف شده است که ۴۰ برنامه 
از آن  از جملــه پمپ گازوئیل بــه مرحله اجرایی 
رسیده اســت. درباره پمپ گازوئیل باید گفت که 

در شش ماهه دوم امسال  در پایانه صفه یک پمپ 
گازوئیل ایجاد خواهیم کرد تــا اتوبوس هایی که 
جابه جایی مسافر درمسافت 22 کیلومتری را دارند 

در این مکان،  گازوئیل دریافت کنند.
عالوه بر پایانــه کاوه در پایانه صفــه نیزبرای ارائه 
تسهیالت رفاهی به مسافران اتاق مادر و کودک راه 

اندازی خواهد شد.
وی در بحث سنجش و کاهش آالیندگی ترافیکی 
مطرح کرد: با همکاری دانشــگاه صنعتی اصفهان 
پروژه ای بابت حمل و نقل ترافیک  و برنامه ریزی، 
انجام و پایش شده که در سه ترمینال جی، کاوه و 
زاینده رود از طریق دیتاهایی  میزان آالیندگی در 
فصول مختلف ســال سنجیده می شــود که برای 
تحقیق بیشتر به خارج از کشــور فرستاده شده و 
این امری اساسی و زیر بنایی برای کاهش مشکالت 

آالیندگی است.
محبوبی در پایــان از نصب ژنراتــور در کاوه برای 
هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بارها 
از ســوی شــرکت برق تذکراتی مبنی بر مدیریت 
مصرف به پایانه ها داده شد، ژنراتوری  باالی ۳۵۰ 
میلیون تومان با هدف صرفه جویی در مصرف برق 
برای پایانه کاوه خریــداری کردیم که هفته آینده 
 در پایانه نصب می شــود تا حدود یک سوم برق را 

تامین کند.

ژنراتور پایانه کاوه نصب می شود
 اعظم محمدی  مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نشست خبری اعالم کرد:

 امسال برای پنج پایانه اصفهان  نزدیک 
به 70 برنامه تعریف شده است که 

40 برنامه از آن  از جمله پمپ گازوئیل 
به مرحله اجرایی رسیده است

قاب روز

جشن های عید امامت و والیت، چند روزی است 
که شهر را در بر گرفته است، کوچه ها و گذرگاه ها 
چراغانی و آذین بندی شــده تا خبر از فرارسیدن 
عیدی بدهند کــه در آن روز برترین دین حق به 
مرز اکمال رســید؛ عیدی که بزرگ ترین جشن 
مسلمانان است؛ چرا که غدیر یک اتفاق ساده نبود 
تا بتوان از کنار آن به راحتی گذشت، غدیر گلبانگ 
عاشقانه و جاودانه هستی است که عشق را جانی 
تازه بخشــید،حیات را طراوتی نو داد و محبت و 
دوســتی را پدید آورد. آن گزینش رحمانی که در 
روز غدیر صورت گرفت شب را تاراند و سیاهی را به 

هزیمت وا داشت.
 بی شک ماهتابی که شــب غدیر را به روز اکمال 
دین پیوند زد، روشن ترین انگشت پرودگار بود که 
از زبان برگزیده اش تالوت شد تا با این ترازو ایمان 
را میزان کند. غدیر یک برکه نبود ، غدیر اقیانوسی 
بود که در آن زمان جوشید تا هرکه را  به آن چنگ 
زد و دیده به تبرک بر آن بساید به سعادتی عظیم 
رهنمون کنــد و از این همین روســت که 

در روایات رســیده از ائمه اطهار علیه الســالم بر 
بزرگداشت آن این همه تاکید شده است و شیعیان 
امیر المومنین علیه الســالم تالش می کنند تا با 

برگزاری جشــن های ویژه غدیر  و حضور در این 
مراســم ها مهر والیت را بر قلب شان حک کنند. 
غدیر که می آید در جای جای شــهر جشن ها و 
مدیحه سرایی برگزار می شود از این رو بر آن شدیم 

تا گوشه ای از این مراســمات شور وشادی را برای 
عاشقان اهل بیت)ع( اطالع رسانی کنیم.

۱ -  حرکت شور آفرین مبلغین غدیر یک روز زودتر 

به استقبال این عید بزرگ می رود، در این مراسم 
که به همت عالقه مندان امیرالمومنین علیه السالم  
صورت می گیرد،ساعت ۱۰صبح حرکت کاروان از 
مسجد شیشه گری واقع در خیابان عالمه مجلسی 

آغاز می شود و به ســمت بازار مسجد جامع، بازار 
بزرگ، هارونیه و ســه راه نیم آور به همراه توزیع 
گل و نذورات پایان می یابد. برنامــه این کاروان 
شادی شامل سخنرانی استاد دانشمند درمسجد 
شیشــه گری، غدیرخوانی مداحان اهل بیت )ع( 
 و اهدای ۱۱۰ هدیه ارزنده به شــهروندان خواهد

 بود.
2- هیئت بزرگ حســینیه رضوی روز پنجشنبه 
همزمان با عید ســعید غدیر اقدام بــه برگزاری 
جشــنی بزرگ در این حســینیه واقع در خیابان 
کمال کرده اســت که در این مراسم که از ساعت 
۱۱ آغاز می شود حجت االسالم میر محمد صادقی 
ســخنرانی و آقایان شــوربالل، مهرپرور، فاتحی 
و تدیــن در مدح حضــرت علی علیه الســالم به 

مدیحه سرایی می پردازند.
۳- مجموعه فرهنگــی الغدیر کردآبــاد نیز روز 
پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰صبح اقدام به برگزاری 
جشــن بزرگ عیــد غدیرخــم کرده اســت که 
حجت السالم سید حســین آقا میری سخنرانی 
می کند و ســید رضا نریمانی و سعید گلبان نیز به 

مدیحه سرایی می پردازند.

اصفهان به استقبال بزرگ ترین عید مسلمانان می رود؛

تجلی گلبانگ عاشقانه غدیر در شهر گنبد های فیروزه ای

سمیه مصور

مراسم رونمایی از تندیس جهان پهلوان تختی همزمان  با سالگرد تولد غالمرضا تختی، با حضور شهردار اصفهان در ایستگاه متروی تختی برگزار شد. 
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  امام علی علیه السالم:
هر كه بد گمانی بر او چیره شود ، جاى آشتی با 

هیچ دوستی باقی نگذارد .
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

در پی انتشار یادداشــتی از نویسنده روزنامه 
در شماره 2492 به تاریخ 97/5/27 در روزنامه 
»زاینده رود«، حجت االســالم جاللی معاون 
آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان نقدی 
بر یادداشت منتشرشده در تاریخ مذکور برای 
دفتر روزنامه ارسال کرده اند که متن آن عینا در 

ادامه می آید: 
متاسفانه در یادداشــت اخیر همین صفحه به تاریخ 
97/5/27 مطالب باطل و اشتباه متعددی بیان شده 
که به برخی از آنها اشاره می شود و امید است نویسنده 

با قلم خود اصالح فرمایند . 
1-»اعتقــادات و باورها نســبی هســتند و یقینی 
نیستند«، آیا اعتقاد به خدا و توحید او نسبی است؟ 
یعنی واقعیتی ندارد و نسبت به دیدگاه افراد متفاوت 

است؟! 
آیا اعتقاد  به خدا و معاد و نبوت یقینی نیست ؟ پس 

چگونه خداوند می فرماید: 
»َواْعُبْد َربََّك َحَتّی یَأْتَِیَك الَْیِقیُن« )حجر آیه99( 

2-» همواره می توان حقانیت اعتقادات را زیر سوال 
برد« وآنها را متزلزل کرد.

آیا اعتقادات وحیانی و قرآنی حق نیســت؟ می توان 
حقانیت آنها را زیر سوال برد و آنها را متزلزل کرد.

»الَْحُقّ ِمْن َربَِّك َفال تَُكْن ِمَن الُْمْمَتِریَن «) آل عمران 
آیه 60(

داســتان های قرآنی هم »حق« اســت »إَِنّ َهَذا لَُهَو 
الَْقَصُص الَْحُق« )آل عمران آیه 62(

3-»وقایــع تاریخی و گــزاره های آنهــا نیز یقینی، 
 واقعــی و غیر نســبی اســت.« آیا »وقــوع انقالب
  اســالمی در ســال 57« یقینی نیســت؟ کســی
  در آن شــك دارد؟ یا وقوع حادثه عاشــورا و کربال 
 در ســال 61 هجری قمــری یقینی نیســت؟ تولد
 خود شمای نویسنده در فالن تاریخ یقینی نیست؟ و ...

4- »جــزم و جمود در هــر اعتقادی ناپســند تلقی 
می شــود« جزم به معنای قطع و یقین و علم است و 

در مقابل آن شــك و تردید و ... قرار دارد. آیا یقین به 
اعتقادات دینی ناپسند است؟ و شك و تردید در آنها 
پسندیده است؟ پس چرا خداوند می فرماید»َل َریَْب 
 ِ فِیِه« » َفاَل تَُكْن ِمَن الُْمْمَتِریَن«»شك نكن«»أَفِي الَلّ
ــَماَواِت َواْلَْرِض«آیا در مورد خداوند  َشٌكّ َفاِطِر الَسّ

خالق آسمان ها و زمین شك و تردید رواست؟
5-قرآن کریم می گوید: »نگویید مســلمان شده اید 
بلكه بگویید ایمان آورده ایــد )حجرات( ایمان ورای 

اعتقاد و باور است«.
اول در سوره حجرات چنین آیه و مطلبی وجود ندارد 
آیه ای که هســت می گوید »اعــراب گفتند: ایمان 
آوردیم. به آنان بگو ایمان نیاورده اید بگویید مسلمان 
شده ایم و هنوز ایمان در قلوب شما وارد نشده است.« 
این آیه بحث اعتقادات و ایمان که موضوع مقاله است 
را ندارد بلكه اســالم و ایمان را مطرح فرموده، اسالم 
مرتبه ضعیف ایمان است یا صرفا اقرار زبانی عقاید و 

باورهاست بدون اعتقاد قلبی و ایمانی به آنها.
6-» می شــود به هیچ یك از گزاره های فلسفی که 
گزاره های دینی را هم شامل می شود اعتقاد نداشت 

اما مؤمنانه زیست«.
چگونه می شــود اعتقاد  به خدا و معــاد و نبوت و ... 
نداشــت ولی مؤمنانه زیست؟ زیســت مؤمنانه چه 
معنایی دارد؟ غیر از عمل بر اساس اعتقادات؟ و اصول 
ایمان طبق بیان ائمه اطهار علیهم السالم مجموعه ای 
از اعتقاد و عمل است »اقرار به لسان و اعتقاد به قلب 
و عمل با اعضا و جوارح« ایمان دانسته شده؛ البته در 
طول تاریخ خلفای جائر و فاســد مثل یزید و معاویه 
که عمل درستی نداشــتند، درصدد رواج این مطلب 
بودند که ایمان مربوط به قلب است و کاری به عمل 

و ظاهر ندارد.
 در یادداشت روزنامه بیان می شود که ایمان کاری به 
اعتقاد ندارد و در بیان نورانی اهل البیت علیهم السالم 
ایمان را مجموعه اعتقاد و عمل می داند یعنی مؤمنانه 

زیستن بدون اعتقاد معنا ندارد.

حمید رضا پیرپیران، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع 
برق اصفهان به مناســبت هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چرخه 

صنعت برق کشور از 3 بخش تولید، انتقال و توزیع تشكیل شده است، تولید برق 
در ابعاد کوچك و بزرگ انجام می شود، اما نكته حائز اهمیت این است که ولتاژ 
برق تولیدی در نیروگاه زیاد اســت و اگر با همان ولتاژ به مصرف برســد تلفات 
زیادی خواهد داشت، از طرفی سطح هادی گســترده تری هم احتیاج دارد که 

جهت توزیع و  مصرف باید ولتاژ آن پایین آورده شود.
50 درصد ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی را در مدار نداشتیم

وی با اشاره به خاموشی های امسال افزود: حدود 17 درصد از تولید برق کشور 
توسط نیروگاه های برق آبی تامین می شود، از همین رو در سال جاری به دلیل 
خشكسالی 50 درصد از ظرفیت تولید نیروگاه های برق آبی را در مدار نداشتیم، 
50 درصد بعدی را هم در زمان خاصی می توانســتیم در شبكه سراسری توزیع 
کنیم و این درحالی است که در سال گذشــته 9500 مگاوات ظرفیت برق آبی 

ر  کشو
بــوده کــه 
میزان این ظرفیت در 
سال جاری به 4500 مگاوات 
رسیده است و این خاموشی ها به طور 
منطقه ای نبود بلكه از طریق دیسپاچینگ ملی 

به دیسپاچینگ اصفهان اعالم می شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد: امسال شاهد بودیم که 
به طور بی سابقه و بی نظیری کل استان ها گرم شدند و  نداشتن توان نیروگاه های 
برق آبی خاموشی های زیادی به همراه داشــت همچنین مصرف بیش از اندازه 
لوازم سرمایشــی با کمبود آب و افزایش درجه حرارت و کویری شدن منطقه 
باعث شد میزان مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان تا 1111 مگاوات رکورد 
 زنی داشته باشد که نســبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته 2 درصد رشد 

داشته است .
رشد 5 درصدی مصرف برق در کشور

وی با بیان این که رشد مصرف کشور در سال های اخیر بالی 5 درصد بوده است، 
گفت: این رشد غیرمنطقی است، این در حالی است که متوسط مصرف جهانی 
2 تا 2/5درصد است، به طور طبیعی باید معادل تعداد مشترکانی که به چرخه 
صنعت برق اضافه شده رشد مصرف داشته باشیم، در کشور ما 3 درصد افزایش 

تعداد مشترکان و بالی 5 درصد رشد مصرف داشتیم.
پیرپیران در ادامه مطرح کرد: هر مگاوات برق برای ســرمایه گذاری در تولید، 
انتقال و توزیع با نرخ ارز قبلی، 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری احتیاج دارد، 
با نرخ ارز فعلی هم برای جبران رشــد مصرف برق 40 میلیارد تومان 
سرمایه احتیاج بوده است، اما این سوال مطرح می شود که آیا منطقی 
است همه هزینه ها در شبكه تولید و توزیع اســتفاده شود، عالوه بر 

این که ذخایر ملی زیادی را به خود اختصاص می دهد؟
اختالف بین پیک و کم باری اصفهان، 35 درصد است

پیرپیران در تشریح علت خاموشی ها در تابستان امسال بیان کرد: در 
زمستان سال گذشــته 28 هزار و 500 مگاوات و تابستان امسال 55 
هزار و 600 مگاوات مصرف برق را داشــته ایم و اختالف بین پیك و 
کم باری اصفهان 35 درصد است، علت این میزان تفاوت استفاده زیاد 
از سیستم های سرمایشی در تابســتان است و 20 هزار مگاوات فقط 

مصرف برق در سیستم گرمایشی بوده است.
وی در رابطه با این مسئله که مطرح می شود در پیك برق امسال صادرات 
برق داشته ایم یا خیر، اذعان کرد: این گونه نیست که بگوییم کامیون کامیون 
برق را برای کشورهای دیگر می فرستیم، در مرحله اول این نكته مطرح می شود 

که صادرات برق شــبكه ای را می خواهد که قدرت 
انتقال این حجم از برق را داشته باشد، همچنین 
اگر برق اضافه داشته باشیم و وقتی از پیك مصرف 
برق در تابستان خارج شدیم صادرات برق در سطح 
کالن یك افتخار و درآمد ملی اســت، البته قرار هم 
نیست که در تابستان و زمان پیك مصرف برق ، صادرات 

انجام شود.
مترو و بیمارستان های حساس خاموشی نداشتند

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
شبكه برق کشور سراسری است و همه تولیدات وارد شبكه انتقال شده 
و توزیع می شود، در استان های شمالی که امسال به نسبت هوا گرم تر از 

سال قبل بود، هوا در 20 روز گذشته خنك شده و برق کمتری نیاز است 
بنابراین شاهد پایان خاموشی ها بودیم.

وی تصریح کــرد: با توجه به محدودیــت در ذخایر آب کمبود بــرق مورد نیاز 
پیش بینی می شد، از همین رو شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نخستین 
شرکتی بود که جداول خاموشی را تهیه و در سایت قرار داد، به جز 2 یا 3 مورد 
بیمارستان های حســاس و مترو که قطعی برق مشــكالت عدیده ای به دنبال 

می توانست داشته باشد 300 فیدر در جدول خاموشی بودند.
افتتاح پروژه های متعدد

مدیر عامل شــرکت برق شهرســتان در خصوص افتتاح پروژه های آن مرکز 
اظهار داشت : 31061 مشــترک جدید و بهره برداری از 381 دستگاه پست و 
ترانسفورماتور زمینی و هوایی ، احداث 320کیلومتر شبكه فشار متوسط و فشار 
ضعیف زمینی و هوایی از مهم ترین پروژه ای هفته دولت است که بهره برداری 

از آن آغاز خواهد شد.
وی افزود : تبدیل شــبكه هوایی به کابل خود نگه دار و شبكه ای زمینی یكی از 
اقدامات شاخصی است که در کنار ایجاد پایداری شبكه برق به حفظ و زیبا سازی 
مبلمان شهری نیز کمك کرده و در این راستا نزدیك به 112 کیلومتر شبكه به 

کابل خود نگهدار تبدیل شده است.
مدیرعامل شــرکت برق، به توسعه و بهینه سازی شــبكه های روشنایی معابر 
اشاره کرد و گفت : یكی از تبعات و عوارض ناخوشایند تاریكی معابر ، بروز برخی 
مشكالت از جمله عدم ایمنی شهروندان و ایجاد پاره ای از مشكالت و ناهنجاری 
های اجتماعی از جمله سرقت می باشــد که به طور طبیعی ضریب وقوع آن در 
چنین شرایطی ) تاریكی ( افزایش می یابد ؛ در همین راستا 66 کیلومتر شبكه 

روشنایی معابر احداث شد.
 فیدرگیری در اصفهان سیتی سنتر

بزرگ ترین فیدرگیری از پست 63 به 20کیلو ولت سیتی سنتر در جاده اصفهان 
به شیراز ، احداث شــبكه فیبر نوری از دیسپاچینگ آپادانا تا پل بزرگمهر ، رفع 
حریم شبكه فشار متوسط در شــهرک صنعتی جی ، کوهپایه ، تجهیز پست در 
شهرک زاینده رود ، شهرک صنعتی سجزی ، خیابان قائمیه ، احداث روشنایی 
معابر در مناطق جرقویه ، کرارج ، تبدیل شبكه مســی به کابل خود نگه دار در 
شهرک میالد ، خانه اصفهان ، خیابان 5 آذر ، تعویض کابل های روغنی فرسوده 
در خیابان آمادگاه ، شــهرک ولیعصر ، خیابان بهشــتی ، نصب پست پد مانتد 
 در خیابان امام خمینی از مهــم ترین پروژه های قابل افتتــاح در هفته دولت 

می باشد.

ایجاد سامانه های غیر حضوری ســمیع و بصیر؛ گامی در راستای 
تکریم ارباب

پیرپیران به تعامالت و ارتباطات دو سویه با مردم اشــاره کرد و گفت : امروز با 
در اختیار داشتن اطالعات 600 هزار مشــترک می توانیم ادعا کنیم که یكی از 
شرکت های پیشرفته از طریق ارتباط دو سویه با مردم هستیم و با پیاده سازی 
سامانه های غیر حضوری سمیع و بصیر در راستای تكریم ارباب رجوع، گام های 
اساسی برداشته شده است به طوری که در بخش فروش و پس از فروش انشعاب 
و انرژی در کمترین زمان ممكن خدمات لزم را به مردم ارائه کرده و مردم بدون 
نیاز به مراجعه حضوری تنها با یك تماس به شماره 38121 از ساعت 7 صبح تا 9 
شب می توانند سوالت و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و رسالت مرکز 

بصیر نیز نظارت و کنترل بر تماس ها و ارتباط های مردم با مرکز سمیع است .
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : توزیع برق اصفهان همزمان در تولید و توزیع 
برق جایگاه ویژه ای را در صنعت برق به خود اختصاص داده اســت براســاس 
گزارش ها، آمار و نمودارها 624 کیلووات تجهیزات انــرژی های تجدید پذیر 
آیینه های خورشیدی در سطح شهرســتان اصفهان در بخش خانگی در مدار 
قرار گرفته و عالوه برآن 10 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در شــرق اصفهان 

وارد مدارد شده است .
چالش های تابستان در حوزه صنعت برق

پیرپیران با اشاره به چالش های تابستان در حوزه صنعت برق اعالم کرد: با اینكه 
خاموشی های 45 روزه مدیریت اضطراری بار آسیب هایی به صنعت و خدمات 
وارد کرد؛ اما در اولین روزها با اتكا به فن آوری های نوین و استفاده از زیرساخت 
های سیســتم اطالعات مكانی جغرافیایی و تجهیزات هوشمند توانستیم این 
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و با همكاری مراکزمختلف شرکت و ارتباطات 
 به طور همزمان راهكارهای اطالع رســانی از طریق پایگاه اینترنتی شــرکت ،
 سامانه های پیام کوتاه هوشمند و از طریق سامانه CRM و یا سامانه ارتباطات 
 مردمــی، در اختیار مردم قــرار گرفت و جلســات تخصصی و نشســت های 
خبری با اصحاب رسانه در سطح گسترده به همشهریان اطالع رسانی و اعالم شد.

اولین کاروان حجاج بیت  ا... 
الحــرام و زائــران ایرانی 
حج تمتع، ظهر دوشــنبه 
5 شــهریور از طریــق 
فرودگاه بین المللی شهید 
هاشــمی نژاد مشهد وارد 

ایران شدند.

ورود اولین 
کاروان حجاج به 

مشهد مقدس

عکس روز

برادران دانیــل در حالی که خود را برای غواصی در نزدیكی ســواحل »ردراکس« آماده 
می کردند متوجه حضور جانوری غول پیكر روی ماسه های ساحل شدند. آنها که تجربه 
همكاری با تیم شكارچیان اقیانوسی را دارند درابتدا تصور کردند لشه یك کوسه ماهی 
است ولی با نزدیك شدن به آن با یك هشت پای غول پیكر حدود 5 متری مواجه شدند.

با حضور کارشناسان موسســه ملی تحقیقات آب 
وهوایی نیوزلند در محل، این هشت پای غول پیكر 
به آزمایشگاه منتقل شد. به گفته آنها، این هشت پا 
4 متر و 76 سانتی متر طول دارد و یكی از انواع نادر 

هشت پاست که قابلیت رشد تا 14 متر را دارد.

کشف هشت پای غول پیکر در سواحل نیوزیلند

»موز لنام«، مرد 57 ساله میشــیگانی، به خاطر توانایی غیرمعمول در چرخاندن 180 
درجه ای پاهایش از زانو و برعكس راه رفتن به مرد پالستیكی معروف شده است. این مرد 
توانایی فوق العاده خود را در سن 14 سالگی، خیلی اتفاقی هنگام زمین خوردن در کالس 
ژیمناستیك کشف کرد. ابتدا فكر کرد شاید چیزی در بدنش جابه جا شده است اما خیلی 
زود فهمید که بدون هیچ دردی می تواند پاهایش را از 
زانو 180 درجه بچرخاند و دوباره به حالت اول برگرداند. 
آزمایش های پزشكی نشان داده که او به دلیل داشتن 
دو غضروف در مفصل های ران، زانو و مچ پا قادر است 

این حرکت را به راحتی انجام دهد. 

مردی با پاهای چرخشی!

دوخط کتاب

را دوست داشــته ام. برای 
ارزش دادن بــه یکــی از 
آنهــا، باید طــرف دیگر را 
هــم بشناســی. هرچه به 
نیمه تاریک بیشــتری دست 
پیدا کنــی، نــور بیشــتری 

خواهی دید.

 »صید ماهی بزرگ«
دیوید لینچ

به نیمه تاریــک خودت 
نزدیک شو! 

همه مــا دســت کم دارای 
دو بعد هستیم. دنیایی که 
در آن زندگــی می کنیــم 
تضادهاســت.  دنیــای 
تلفیــق چیزهــای متضــاد 
باهــم ترفنــد کار اســت. 
مــن همیشــه هــر دو بعد 

نقد یادداشت

 نقد یادداشت »ایمان« ورای اعتقاد و باور است

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اعالم کرد:

کم آبی و گرمای بی سابقه در سراسر 
کشور علت اصلی قطعی برق است

حدیث زاهدی 
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