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حضور کم جان انیمیشن های ایرانی در جشنواره اصفهان
راهدشوارانیمیشنهایایرانیبرایفتحگیشهها؛
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فروشدستوریفوالدهمنتوانستترمزقیمتهارابکشد؛

فوالد؛ زیر چرخ قیمت ها

آسماناصفهانابریمیشود
کارشناسمسئولپیشبینیهوایاستاناعالمکرد:

8

8

پایمهاجرتدرمیاناست
تعادلجمعیتیدراصفهانبههمخوردهاست؛

8

انسانمآرزوست!
وقتیگوشکودکزبالهگردراباتیغریشتراشیمیبُرند؛

 گالری نگرش
خطوط خیال

9 الی 15 شهریورماه

روز بررسی نیمسال اول؛
امروز بررسی کنید ببینید چه  قدر 

به اهداف امسالتون نزدیک 
شدید؛ تقریبا نصـف سال 

گذشته  !

  استاندار اصفهان:  
باید مراقب عمل خود باشیم

استاندار اصفهان صبح دیروز در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی بازرسی منطقه 4 اظهار 
کرد: بازرسی امر بسیار مهمی است. غیرمنصفانه است که برخی مدیران را به سوءتدبیر، 
کم کاری و تخلفات متهم می کنند؛ البته نمی توان گفت در وجود هیچ انسانی اشتباه و قصور نیست؛ 
زیرا  انسان ممکن الخطاست، اما این روزها باب شده و دستی هم از داخل و خارج در کار است تا نظام 
را فاقد عملکرد مثبت و دارای عملکرد سوء و منفی نشان دهد. »محسن مهرعلیزاده« با بیان اینکه 
در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، آنچه امروز در نظام جمهوری اسالمی انجام می شود یک 

صفحه  11کار مثبت و قابل دفاع است، بیان کرد: امروز ...
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 سي و یکمین جشنواره بین المللي 
فیلم کودکان و نوجوانان

پردیس چهارباغ/ سینما فلسطین/ 
پردیس سیتی سنتر اصفهان

8 الی 14 شهریورماه
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با وجود کناره گیری چند هفتــه ای »نوبخت« از 
مقام ســخنگویی دولت؛ اما هنوز کسی به عنوان 
صدای دولت و از سوی رییس جمهور معرفی نشده 
اســت. رفتن نوبخت، به عنوان یکی از اصلی ترین 
یاران دولت از تریبون ســخنگویی در حالی انجام 
شد که دولت مورد هجمه شــدید منتقدان ناشی 
از وضعیت متالطم اقتصادی قــرار دارد. برخی از 
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در این برهه 
اقتصــادی همانطور که گوش هایش را نســبت به 
وضعیت گرانی و اقتصاد کشور گرفته است متاسفانه 
همچنان سخنگو نداشــته و زبانش را هم در مورد 

انتقادات مردم بسته است.
 این حجم از کم شــدن حضور دولتی ها در میان 
رسانه ها و افکار عمومی در ماه های اخیر  و پاسخگو 
نبودن آنها حاال با نبود سخنگو بیشتر به چشم می 
آید. نوبخت به عنوان سخنگوی دولت شاید اولین 
قربانی ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بود؛ گزینه 
ای که اگر چه حذف شــد اما هنوز فشــارها برای 
جانشینی او نتوانســته دولت را مجاب به انتخاب 

سخنگو کند.
 نهم مــرداد مــاه بود کــه محمدباقــر نوبخت از 
ســخنگویی دولت کناره گیری کرد؛ استعفایی که 
مورد موافقت رییس جمهوری قرار گرفت. نوبخت 
در توییتی نوشــت : »همان گونه کــه پیش تر هم 

گفته بــودم کم اثر کردن 
فشارهای اخیر دشمنان و 
شرایط جدید اداره کشور، 
کار مضاعف همه مدیران 
را می طلبــد. هرچنــد  
تاکنون بر هر دو مسئولیت 

ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت 
تمرکز داشته ام و این دو نیز با یکدیگر همپوشانی 
بســیاری دارند اما از رییس جمهوری درخواست 
کردم به دلیل شــرایط جدید، اجــازه دهند همه 

توان خود را صرف کمک 
به ایشان در حوزه برنامه 
و بودجه کنم و مسئولیت 
سخنگویی دولت را عزیز 
دیگری برعهــده بگیرند، 
کــه خوشــبختانه مورد 
موافقت ایشــان نیز قرار گرفت.« البته سخنگویی 
دولت دوازدهم از ابتدا بــا چالش هایی مواجه بود. 
بعد از آنکه نوبخت از پذیرفتن ســخنگویی دولت 
دوازدهم به دلیل مشغله کاری امتناع کرد، صالحی 

امیری را جدی ترین گزینه بــرای جایگزینی او نام 
می بردند؛ چــرا که صالحی امیــری، وزیر فرهنگ 
دولت یازدهم در لیست کابینه پیشنهادی معرفی 
شده به مجلس قرار نداشــت؛ اما باالخره در ششم 
شــهریورماه 96 با حکم رییس جمهــوری نوبخت 
 به عنوان ســخنگوی دولت دوازدهم انتخاب شد.

 حاال اگر چه از افــرادی ماننــد رحمانی فضلی و 
جهانگیری به عنوان گزینه های سخنگویی دولت 
نام برده شده؛ اما هنوز هیچ یک از این شایعات رنگ 
واقعیت نگرفته اســت. نبود سخنگو شاید بیشتر از 
هر چیز فشارها بر کابینه را بیشتر کند و به شایعات 
متعدد این روزها دامن بزند و البته رییس جمهور 
هم ایــن روزها ترجیح می دهد کمتــر در تریبون 
های رسمی حاضر شــود و موضع بگیرد این را می 
توان از عدم حضور وی در مجلس خبرگان دانست 
مسئله ای که می توان آن را تعبیر به نوعی فرار برای 

پاسخگویی دانست. 
چند صدایی این روزهای اعضای هیئت دولت نیز 
شــاید تاثیر همین نبود ســخنگو باشد. خبرهای 
ضد و نقیــض وزرا و اظهار نظرهــای معاونان آنها 
نتیجــه همین رویکــرد خبــری مبهــم دولت 
اســت. با این شــرایط عملکرد دولت درخصوص 
مشــکالت اقتصادی ابهام آمیزتر و سواالت مردم 
نیز بیشــتر می شــود. باید دید دولت باالخره کی 
 و چه کسی را برای پاســخ به این سواالت معرفی

 می کند.

»داسیلوا« از دولت برزیل به 
سازمان ملل شکایت می کند

»لوئیز ایناسیو لوال داســیلوا« رییس جمهوری 
اســبق برزیل به حکــم ممنوعیت شــرکت در 
انتخابات ماه اکتبر به دادگاه عالی برزیل و سازمان 
ملل شــکایت می کند.این شــکایت بــه همراه 
درخواستی برای لغو حکم روز جمعه دادگاه عالی 
انتخاباتی از سوی وکالی رییس جمهوری سابق 
چپ گرا تقدیم می شــود که به موجب آن »لوال 
داسیلوا«، از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
برای سومین بار منع می شود و علت آن حکم ۱۲ 
سال حبسی اســت که او به جرم دریافت رشوه 
گرفته است.  داسیلوا با استناد به قانون نامزدهای 
انتخاباتی پاک، واجد شرایط شرکت در انتخابات 
نیست. دادگاه همچنین دستور حذف داسیلوا از 
تبلیغات انتخاباتی حزب کارگران برزیل را صادر 
کرد. قوانین برزیل محکومان کیفری را تا هشت 

سال از نامزدی در انتخابات محروم می کند.

هشدار مقام روس درباره ائتالف 
ویرانگر داعش و القاعده

یک مقام ســرویس اطالعات خارجی روســیه 
هشــدار داد ممکن اســت گروه های تروریستی 
داعش و القاعده یک گروه ویرانگر تشکیل دهند.
ســرگئی کوژتف، معاون اول مرکــز هدف ویژه 
سرویس اطالعات خارجی روسیه، گفت ممکن 
اســت داعش و القاعــده یک گروه تروریســتی 
بزرگ تر و جدید با قابلیت های ویرانگری بســیار 
زیاد ایجــاد کنند.او که همچنیــن رییس مرکز 
مبارزه با تروریسم روسیه است، گفت: »احتماال 
چالش جهانــی جدید ائتالف داعــش و القاعده 
خواهد بود. ممکن اســت ائتالف ایــن دو گروه 
تروریستی به تشکیل یک گروه تروریستی ائتالف 
و بزرگ تر منجر شــود.«به گفته این مقام روس، 
احتماال این گروه جدید منابع قدرتمندتر و قابلیت 

ویرانگری بسیار جدی تری خواهد داشت.

 درخواست ترامپ
 از ایران و روسیه

دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا، در پیامی 
توئیتری، به طور غیرمســتقیم از ایران و روسیه 
خواست مانع حمله ارتش سوریه به ادلب شوند.
وی در این پیام نوشت: »رییس جمهور بشار اسد 
نباید بی مالحظه به ادلب حمله کند. مشــارکت 
روس ها و ایرانی ها در این تراژدی انسانی اشتباه 
اســت. صدها هزار نفر ممکن است کشته شوند. 
نگذارید این اتفاق بیفتد!«ادلــب آخرین پایگاه 
تروریست ها در سوریه به شمار می رود و به همین 
دلیل، اخیرا گمانه زنی های زیادی مطرح شده که 
تروریست ها با همکاری حامیان خارجی خود در 
تدارک اجرای سناریوی تکراری حمله شیمیایی 

در سوریه و نسبت دادن آن به دمشق هستند. 

افشای سند محرمانه سازمان ملل 
درباره سوریه

بر اســاس یک سند داخلی ســازمان ملل که به 
دست رسانه ها رسیده است، این نهاد بین المللی 
تا زمانی که توافق برای انتقال قدرت در ســوریه 
صورت نگیرد، کمک های بشردوستانه خود را در 
اختیار این کشور جنگ زده قرار نمی دهد. این در 
حالی است که پیش تر سازمان ملل وجود چنین 
سندی را تکذیب کرده بود.این سند دو صفحه ای 
که تاریخ آن مربوط به اکتبر ســال ۲0۱7 است، 
چارچوبی را برای تمامی عوامل فعال ســازمان 
ملل در سوریه مشــخص می کند تا از این طریق 
از حمایت تمامی مناطق سوریه اطمینان حاصل 
شود.بر اساس اطالعات درز یافته سازمان ملل، در 
بخشی از این سند محرمانه، که با فونت برجسته 
نوشته شده، آمده است: سازمان ملل تنها زمانی 
آماده کمک به بازسازی در سوریه خواهد بود، که 
یک توافق مذاکره شــده از سوی تمامی طرفین 

درگیر حاصل شود.

پاسخگویی دولت همچنان بدون تریبون

 غیبت های »روحانی«
 به مجلس خبرگان هم رسید

پنجمین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان 
رهبری در محل ساختمان قدیم مجلس برگزار 
شد؛ عمده مطالب گفته شده در این اجالسیه 
درباره حل مشــکالت مردم توسط قوا بود که 
رییس قوه مجریه به دلیل ســفر کاری در این 

جلسه حضور نداشت.
هرچند آیت ا... هاشمی شــاهرودی در جلسه 
خبرگان رهبری غایب بود؛ امابی شــک غیبت 
رییس جمهور در این جلسه بیشتر مورد توجه 
است به خصوص اینکه او به منظور افتتاح چند 
پروژه پتروشیمی به عسلویه رفته بود.از سوی 
دیگر تا روز گذشته خبر ســفر رییس جمهور 
به عسلویه اطالع سانی نشده بود و این سفر به 

یکباره انجام شده است. 
پیش تر ســید احمــد خاتمی گفتــه بود که 
برای ســخنرانی در اجالس خبرگان از رییس 
 جمهــور دعوت بــه عمــل آمده که ایشــان

 نپذیرفته اند.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛
رفع ایراد به مصوبه استخدام  

حق التدریس ها
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی روز گذشــته بررســی ایرادات شورای 
نگهبان به طرح یک فوریتــی الحاق یک ماده 
به قانــون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمان 
حق التدریس و آموزشیاران نهضت  سوادآموزی 
را در دستور کار قرار دادند و با هدف تامین نظر 
شــورای نگهبان، مصوبه قبلی خود را اصالح 

کردند.
در مصوبه قبلــی مجلــس، وزارت آموزش و 
پرورش مکلف شــده بــود مشــمولین قانون 
اصالح تبصره ۱0 ماده ۱7 قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 
را با رعایت شروطی اســتخدام کند؛ از جمله 
مقرر شــده بود بار مالی اجرای این مصوبه از 
محل حذف حقوق دریافتی حق التدریسی های 
تبدیل وضعیت شــده در این قانون، در بودجه 

سنواتی تامین شود.

علی الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی: 

رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نقشه 
شوم دشمنان ثبت هزینه ناکارآمدی دستگاه ها پای 
رهبری است، گفت: رهبرانقالب اقدامات بسیاری را 
در حوزه های کالن برای حل مشکالت کشور انجام 
داده اند.آیت ا... جنتی با بیان اینکه رهبری اقدامات 
بسیاری را در حوزه های کالن برای حل مشکالت 
کشور انجام داده اند، تصریح کرد: رهبری با اعطای 
اختیارات خصوصا به دستگاه قضائی برای برخورد 
سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی، قفل را شکستند 
و راه را برای این موضوع باز گذاشــتند.وی گفت: 
رهبری خطوط کلی و سیاست های کالن را تعیین 
می کنند، در موضوع هسته ای ایشان در سخنرانی 
اخیر خود اعالم کردند که تیم مذاکره کننده هسته 
ای خطوط قرمز را رعایت نکرده است. از طرف دیگر، 
تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی با حضور سران سه 
قوه بــا اختیارات ویژه از دیگر کارهای راهگشــای 
رهبری بود که راهی آســان برای حل مشــکالت 

اقتصادی به حساب می آید.

دشمن، هزینه ناکارآمدی  ها را 
پای رهبری می گذارد

آیت ا... جنتی:

کافه سیاست

ویژه

طی حکمی از سوی رهبر انقالب؛
رییس نهاد نمایندگی رهبری 

در دانشگاه ها منصوب شد

رهبر معظم انقالب طی حکمی؛ حجت االسالم 
مصطفی رســتمی را بــه عنــوان رییس نهاد 
نمایندگی در دانشگاه ها منصوب کردند.متن 
حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح 

است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

جناب حجت االســالم آقای شــیخ مصطفی 
رستمی دامت توفیقاته

اکنون که پس از یک دوره فعالیت ارزشمند و 
پرثمر، جناب حجت االســالم آقای محمدیان 
از ریاســت نهــاد نمایندگی در دانشــگاه ها 
کناره گیــری کرده اند، ضمن تقدیر و تشــکر 
فراوان از تالش دلسوزانه و ســلوک مهربانانه  
ایشــان، جنابعالــی را که از فضــالی جوان و 
پرانگیزه و آشــنا و مرتبط با محیط دانشــگاه 
می باشــید، به پیشــنهاد شــورای نهــاد، به 
ریاســت نهاد مزبور منصوب می کنم.دانشگاه 
مهم ترین مرکــز تولید و گســترش و افزایش 
دانش و دانشمند است و همت و تعهد و تالش 
مبارک اســتادان و مدیران این مرکز حساس، 
ترسیم کننده  چشم انداز آینده  کشور و رقم زننده  
سرنوشــت ملت اســت. حضور علمای دین و 
فضالی روشــن بین حوزه های علوم دینی در 
کنار استاد و دانشــجو و مدیر دانشگاهی، باید 
بتواند »بــه توفیق و هدایــت الهی « خروجی 
مطلوب این تالش مبــارک و تعهد اخالقی را 
تضمین کند و دانشگاه را پرورشگاه انسان های 
بزرگ و مدیران کارآمد آینده  کشــور و دانش 
آموختــگان صالح و فرزانه و پرکار و پرنشــاط 

سازد. ان شاءا... .
الزم است مجموعه های مرتبط از جمله شورای 
عالی انقــالب فرهنگی و وزارت هــای علوم و 
بهداشــت و مدیران موسســات آموزش عالی 
حمایت و همکاری الزم را بــا این نهاد معمول 
دارند.توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.

حل مشکالت کشور جواب یک خطی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

علی الریجانی در واکنش به انتقادات نمایندگان 
از وضعیت اقتصادی کشور و عدم شفاف سازی 
مسئوالن دولتی در این زمینه گفت: نگرانی های 
نمایندگان درست است، کمیسیون اقتصادی که 
محور بررســی موضوعات اقتصادی است، هفته 
آینده به سرکشی از حوزه های انتخابیه نمی روند 
و جلسات با دولت را پیگیری می کنند.وی تاکید 
کرد: پیچیدگی هایی در این کار وجود دارد و حل 
مشــکالت جواب یک خطی ندارد.الریجانی با 
بیان اینکه طرح دو فوریتی تامین مایحتاج مردم 
طرح خوبی است، گفت: اینگونه طرح ها خوب 
و مهم است، درددل کردن خاصیتی ندارد. باید 
نمایندگان فعال باشند و طرح هایی ارائه دهند 
که مشــکالت را کاهش دهد.وی اظهار داشت: 
در مورد دورنمای کلی وضعیت اقتصادی کشور 
هم جلســه ای با دولت می گذاریم تا بحث های 

جدی تری انجام شود.

 حل مشکالت کشور
 جواب یک خطی ندارد

سید محمد غرضی
فعال سیاسی:

عـالء الدیـن بروجـردی گفـت: فیلتـر تلگـرام 
بـه دلیـل خطـرات ناشـی از راه انـدازی ارزهـای 
دیجیتال توسـط آن بود و به همیـن دلیل تصویب 
شـد تـا تلگـرام بـه دالیـل امنیتی مسـدود شـود 
یکـی از دالیـل فیلتـر تلگـرام جلوگیـری از خرید 
و فـروش ارز مجازی بـود؛ البتـه مسـائل امنیتی و 

متعـدد دیگـر هـم دخالـت داشـت. 
عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی 
مجلـس ادامـه داد: از طرفی هـم تلگـرام طالیی و 
هاتگـرام را جایگزین کردنـد کـه ۲0 میلیون عضو 
دارد و مسـئوالن اعـالم کردنـد تلگـرام طالیـی و 
هاتگـرام بدون مانـع اسـت.البته زمانی کـه تلگرام 
چهـار میلیـون کاربر در ایران داشـت، قـوه قضائیه 
بر فیلتـر تلگرام مصـر بود و هشـدار داد کـه روزی  
می رسـد کـه نمی تـوان جلوی ایـن سـیر را گرفت 
اینکـه سرنوشـت و مقـدورات کشـور را بـه دسـت 

بیگانـه بدهیم قطعا نادرسـت اسـت.

استفاده از تلگرام طالیی و 
هاتگرام بدون مانع است

بروجردی :

غرضی با تاکید بر اینکــه در مدیریت، جوانی، 
میانســالی یا پیری شرط نیســت، گفت: طی 
۴0 ســالی که از عمر انقالب می گــذرد، مردم 
تجربیات بسیاری از مدیران جوان، میانسال و 
پیر دیده اند؛ اما از هیــچ کدام خیری ندیده اند. 
این فعال سیاسی  با اشاره به تصویب ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان با بیان اینکه»معموال 
هزینه مدیر جوان خیلی باالست«، اظهار کرد: 
برای اینکه یک جــوان بخواهــد در مدیریت 
تجربه الزم را کســب کند، هزینه های بسیاری 
روی دوش دولــت قرار می گیــرد.وی با تاکید 
بر اینکه دارا بودن مــدرک تحصیلی کمکی به 
بهبود وضعیت مدیریتی کشور نمی کند، گفت: 
داشتن تحصیالت دانشگاهی تنها زمینه را برای 
ورود افراد به کارهای تخصصی فراهم می کند، 
اما کمکی به بهبود وضعیت مدیریتی کشــور 

نمی کند.

مردم از مدیران پیر و جوان 
خیری ندیده اند

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور گفت: هر کاری که بتوانیم در آن اشتغال و ارزآوری 
بیشــتری را فراهم کنیم مایه افتخار همه ماست.حسن روحانی 
رییس جمهور صبح دیروز در مراســم بهره برداری از چند طرح 
بزرگ پتروشــیمی که در عسلویه برگزار شــد، گفت: هر کاری 
که بتوانیم در آن اشــتغال و ارزآوری بیشــتری را فراهم کنیم 
مایه افتخار همه ماســت.وی ادامه داد: صنعــت نفت و گاز و در 
کنار آن پتروشــیمی در طول بیش از صد ســال گذشته نه تنها 

در تولید کشــور بلکه حتی در تحوالت مهم سیاســی کشور هم 
تاثیرگذار بودند. همه حوادث تاریخ سیاســی کشور ما در طول 
دهه های گذشته انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس نقش بسیار 
ارزشمندی کارکنان، کارگران و مهندسین صنعت نفت داشته اند 
و کمتر حادثه بزرگ در کشــور اســت که نــام، کار و تالش این 
عزیزان آشکار و روشن نباشد.روحانی افزود: در سال 57 انقالب 
ما وقتی پیروز شد که صنعت نفت در کنار انقالب و انقالبیون قرار 

گرفت. در دوران دفاع مقدس اگــر کارگران پرتالش این صنعت 
نبودند به راحتی مردم از انرژی مورد نیازشان محروم می شدند.

نه تنها زندگی، حرارت و روشنایی خانه مردم حتی ابزار جنگی ما 
هم نمی تواند به حرکت دربیاید.رییس جمهور خاطرنشــان کرد: 
هر کجا صنعت نفت ما آســیب می دید بالفاصلــه همه کارگران 
 و مهندســین مشغول آن می شــدند که بازســازی و بازآفرینی

 کنند.

رییس جمهور:
 هرکاری که در آن اشتغال بیشترفراهم کنیم مایه افتخار است

چرا دولت هنوز سخنگو ندارد؟

نبود سخنگو شاید بیشتر از هر چیز 
فشارها بر کابینه را بیشتر کند و به 
شایعات متعدد این روزها دامن بزند

 اتفاق ویژه ای 
که در سایت فردو افتاد

رییس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیته هسته ای 
کمیسیون امنیت ملی به همراه رییس کمیسیون بازدیدی از سایت های فردو و نطنز به عمل آوردند که در 
جریان این بازدید مراسم کلنگ زنی ساختمان مرکز ملی »خأل« در سایت فردو را داشتیم.حجت االسالم 
مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: اعضای کمیته هسته ای کمیسیون 
امنیت ملی به همراه رییس این کمیسیون در راســتای تکمیل پنجمین گزارش از روند اجرای برجام از 
سایت های هسته ای فردو و نطنز بازدید کردند.وی افزود: در جریان بازدید از سایت فردو اقداماتی که از 
زمان بازدید قبلی اعضای کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی صورت گرفته مشاهده و مورد ارزیابی 
قرار گرفت که از جمله آن می توان به آزمایشگاه مواد و آزمایشگاه های دیگر مورد نیاز که ما برای ساخت 

تجهیزات هسته ای مطابق با برجام مجاز به فعالیت هستیم، اشاره کرد .

 توضیحات نماینده دادستان
 در مورد ضمانت نامه های جعلی» حمید باقری درمنی«

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی، متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱5 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شــد.در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی از نماینده دادستان 
خواســت تا با حضور در جایگاه در مورد صدور ضمانت نامه های بانک ملی توضیح دهد.نماینده دادستان با 
حضور در جایگاه گفت: دو ضمانت نامه از بانک ملی به تاریخ های  ۳ / ۸/ ۸9 به مبلغ 6 میلیارد و نیم ریال و در 
تاریخ   ۲/ ۸/ 90 به مبلغ  ۸ میلیارد در وجه نفت جی شعبه بهار به معاونت قاسم علی بهرامی صادر شده است که  
ضمانت نامه های فوق فاقد شرایط الزم بوده  و تمام تضمین های ارائه شده جعلی بوده است.وی افزود: شش 
ضمانت نامه دیگر هم در بانک ملی صادر شده که  تضامین این ضمانت نامه ها هم جعلی بوده است و همچنین 
۳6 فقره ضمانت نامه دیگر در بانک ملی صادر شده که این ضمانت نامه ها نیز به لحاظ فقدان سابقه در سیستم 

بانک ملی و نظریات کارشناسی در شعبه بازپرسی از اساس جعلی هستند.

چهره ها

نمایندگان رهبری جوان 
می شوند

نجومــی بگیــران نظام 
مهندسی

بازار ارز روی اعصاب

حربه جدید آقازاده ها برای 
فرار از افکار عمومی

علیرضا کریمیان
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دهمین مرکز معاینه فنی استان اصفهان افتتاح 
شد

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
محقق شد؛

اصالح طراحی پنکه های هوایی 
واحدهای مجتمع بنزین سازی 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

تالش بیش از دو ســاِل مهندســاِن مســئول 
نگه داری و تعمیرات ماشــین آالت دوار شرکت 
پاالیش نفت اصفهــان، به ثمر نشســت و آنها 
موفق شدند اشــکاالت طراحی اولیه پنکه های 
هوایی واحدهای مجتع بنزین سازی این شرکت 
را مرتفــع ســازند. در واحدهای بنزین ســازی 
 شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان شــامل

 NHT-CCR-ISO  برای خنک کردن مواد نفتی 
یک صد وچهار دستگاه پنکه هوایی نصب شده  
که  به دلیل اشــکاالت  در طراحی اولیه ناشی از 
عدم انطباق شافت و فالویل، شرایط ناایمنی به 
وجودآمده بودکه باتوجه به وزن باالی فالویل ها 
احتمال رهاشــدن آن از روی شافت و در نهایت 
پرتاب فالویل وجود داشت و  می توانست منجربه 
وقوع حوادث ناگواری شود. بنابر پیشنهاد یکی 
از مهندســان نگه داری و تعمیرات ماشین آالت 
دوار واحــد پاالیش منطقه ج،  بــا تغییراتی که 
روی شاســی فن ها انجام شــد، نه تنها ایرادات 
ذکر شده مرتفع شــد، بلکه مشکالت مربوط به 
هوزینگ بیرینگ ایــن فن هاکه ازلحاظ طراحی 
مشکل داشــتند، نیز اصالح و درطول این مدت 
تمام این فن ها که در ارتفاع باال  نصب شده بود 
وتعمیرات اساســی آنها در اورهال واحدامکان 

پذیرنبود، تعمیر اساسی شد.
»باقر صالحی« که پیشــنهاد اولیه این پروژه را 
ارائه کرده بود، گفت: با توجه به شرایط عملیاتی 
و در ســرویس بودن واحد، اهمیت کار بیش از 
پیش نمود می کرد؛  اما خوشــبختانه به همت 
کارکنان مســتقر در واحد بنزین سازی، موفق 
شدیم مشکالت مزبور را به مرور زمان  ودر مدت 

دو سال و سه ماه تالش مستمر مرتفع کنیم.

بازار

اصالح موی گوش،بینی وابرو

 تعرفه و آنتن دهی؛ 
 درصدر شکایات مردم 
از اپراتورهای موبایل

بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت 
ارتباطات به شکایات مشــترکان سرویس های 
ICT نشان می دهد که »آنتن دهی« و »تعرفه«، 
در صــدر شــکایات مــردم از اپراتورهاســت و 
هم چنان پیامک تبلیغاتی، مشــترکان موبایل را 

آزار می دهد. 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چندی است 
سامانه ۱۹۵ را برای پاســخگویی و رسیدگی به 
شکایات  مردم از سرویس های فناوری اطالعات 

و ارتباطات ایجاد کرده است.
بنا بــر جدیدترین آمار اعالمی از ســوی وزارت 
ارتباطات، این سامانه در پنج ماه نخستین سال 
۱۳۹۷ حــدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواســت از 
مشــترکان حوزه ICT دریافت کرده که شامل 
۲۸۳۷۱ تماس مستقیم و ۶۰۲۹ صندوق صوتی 

است. 
همچنین این آمار نشــان می  دهد که بسیاری از 
مشترکان بابت بسته های تشویقی که اپراتورها 
ارائه می کنند، دچــار ســردرگمی و نارضایتی 
هســتند و این موضوع بر این نقــد که اطالعات 
مردم در باره تعرفه ها، سرویس ها و طرح ها پایین 
است و اطالع رســانی اپراتورها نیز کافی نیست، 

صحه می گذارد. 

 بانک ها مجاز به عرضه 
ارز مسافرتی و دانشجویی شدند

بانک های کشور مجاز هســتند از محل ارزهای 
خریداری شده و با تامین اسکناس از محل منابع 
خود، نســبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی 
و دانشــجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل 
 شهر با اخذ مدارک مثبت از قبیل گذرنامه  معتبر 
ج. ا.ا، بلیت مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ  
در مورد کشــورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام 

کنند.
 همچنین الزم اســت مدارک مزبــور به منظور 
نظارت بازرســان بانک در سوابق نگه داری شود. 
در رابطه با فــروش و پرداخت ارز مســافرتی و 
دانشجویی نیز، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی 
بر خریــد ارز، صرفا از یک منبع اعــم از بانک یا 

صرافی مجاز و معتبر الزامی است.

 مدیران عامل شرکت های 
ایران خودرو و سایپا:

  فروش 90 هزار خودرو 
طی چند روز آینده

مدیران عامل شــرکت های »ایــران خودرو« و 
»ســایپا« از فروش ۹۰ هزار خــودرو طی هفته 

جاری و هفته آینده خبر دادند.
»قاسم جهرودی« مدیر عامل ســایپا در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری با اشــاره به فروش ۵۰ 
هزار خودرو از محصوالت این شــرکت، گفت: با 
توجه به تاکید وزیر صنعت در زمینه تنظیم بازار، 
فروش ۵۰ هزار خودرو از انواع خانواده پراید، تیبا 

و نیسان به صورت پیش فروش انجام می شود.
»هاشم یکه زارع« مدیرعامل شرکت ایران خودرو 
نیز با اشــاره به برنامه این شــرکت برای فروش 
۴۰ هزار دســتگاه خودرو گفــت: از هفته آینده 
کار فروش ۴۰ هزار خودرو توســط ایران خودرو 

آغاز می شود.

 هند، مجوز واردات 
نفت ایران را صادر کرد

 منابع مطلــع در دولت »هند« از تــداوم خرید 
»نفت خام« ایران از سوی پاالیشگاه های دولتی 
این کشور با کمک نفتکش ها و بیمه های ایرانی 
خبر دادند. هند به پاالیشگاه های دولتی خود این 
امکان را داده تا واردات نفت ایران را با نفتکش ها 
و بیمه های ایرانی ادامه دهند. این در حالی است 
که دو شرکت  معروف حمل و نقل دریایی هند به 
دلیل تحریم های آمریکا، سفر به ایران را متوقف 
کرده بودند. به نوشــته خبرگــزاری »رویترز« 
تالش های دهلی نو برای حفظ جریان نفت ایران 
اقدامی شبیه به چین اســت که خریداران نفت 
در این کشــور تقریبا تمــام واردات نفت خود را 
به کشــتی های متعلق به شرکت ملی نفت ایران 

انتقال می دهند.
 این اقــدامِ  دو خریــدار بزرگ نفت خــام ایران

 )هند و چین( نشان می دهد که ایران احتماال از 
آبان ماه سال جاری و زمانی که تحریم های آمریکا 
علیه بخش نفتی آغاز می شــود، به طورکامل از 

بازارهای جهانی نفت جدا نخواهد نشود.

مو زن گوش و بینی 
NT1150 فیلیپس مدل

 310,000
تومان

مو زن ابرو پرومکس مدل 3808

 54,980
تومان

مو زن گوش و بینی 
3250T پرومکس مدل

 70,000
تومان

مرضیه محب رسول

»فوالد« جزو معدود کاالهایی است که طی ماه های 
اخیر بــا قیمت گذاری دســتوری دولتی ها روبه رو 
شــده اســت؛ حال آنکه در بازاِر کاالهای مصرفی 
و حتی برخــی از پرکاربردترین کاالهای ســاخته 
شــده مانند لوازم خانگی و خودرو، یــا حتی مواد 
اولیه تولیدی برخی از اقالم مانند پالستیک سازی، 
خبری از قیمت گذاری های دولتی نیست. فوالدی ها 
چند وقتی اســت که با بخشــنامه های جورواجوِر 
قیمت گذاری محصوالت خود مواجه هستند. این 
موضوع صــدای نارضایتی ایــن تولیدکنندگان را 
درآورده و حتی صنعت ســاختمان را که به عنوان 
یکی از بازارهای هدف مصرف فوالد کشــور است، 
تحت تاثیر قرار داده است. در هر مترمربع ساختمان 
چیزی درحدود ۷۰ کیلوگرم فوالد مصرف می شود؛ 
یعنی با فوالد کیلویی پنج هزار و ۶۰۰ تومانی در هر 
مترمربع ســاختمان، برابر ۴۰۰ هزارتومان مصرف 
فوالد وجود دارد؛ درحالی که سال گذشته این میزان 
برابر ۱۰۰ هزار تومان بوده اســت. اگر طی ماه های 
اخیر و در خوش بینانه ترین حالت، مسکن ۵۰ درصد 
افزایش داشته باشد، قیمت فوالد ۳۰۰ درصد رشد 
داشته است. این موضوع موجب شده، درحال حاضر 
هزینه ساخت مســکن در هر مترمربع حدود ۲/۵ 
میلیون تومان شود. تالش ها برای پایین نگه داشتن 
قیمت های فوالد در حالی است که به گفته فعاالن 
بازار، دالالن هم چنان در بــازار »آهن« و »فوالد« 
جوالن می دهند و قیمت هــا به رغم تمام تمهیدات 

دولتی، غیرواقعی و ناشی از دالل بازی است.
در همین زمینه »فرشید پورحاجت« دبیر کل کانون 
سراسری انبوه سازان کشور درباره آخرین وضعیت 
خرید میلگــرد، تیرآهن، ورق های ســاختمانی، 
محصوالت پروفیلی و ســایر محصوالت مورد نیاز 
احداث ساختمان می گوید: با وجود اینکه هم اکنون 
میلگرد، تیرآهــن و ورق های فوالدی با قیمت های 
زیر هر کیلو ۳۰۰۰ تومان در بورس عرضه می شوند، 
اما ما به عنوان مصرف کننــده نهایی، با این نرخ ها 

آهن آالت ســاختمانی خریداری نمی کنیم. اساسا 
تا ماه گذشــته میلگرد و تیرآهن با نرخ های باالی 
۵۰۰۰ تومان به دست انبوه ســازان رسیده و حتی 
خریدهای تیرآهن با نرخ کیلویی ۵۶۰۰ تومان هم 
برای انبوه سازان ثبت شــده است. این مقام صنفی 
افزود: دولت نبایــد در کار بخش خصوصی دخالت 
کند و اعتقــاد داریم که باید بازار، خودش مســیر 
قیمتی خــود را پیدا کند و هیــچ وقت قیمت های 

دستوری نمی تواند، ایجاد رقابت نماید.
فروشنده و خریدار؛ هر دو ناراضی

عالوه بر خریداران، فروشــندگان و تولیدکنندگان 
نیز از این قیمت گذاری ناراضی هستند. فوالدسازان 
معتقدند، قیمت های کنونی که محصوالت آنها در 
بورس عرضه می شــود نمی تواند کفاف هزینه های 
دیگر آنها باشــد؛ ضمن اینکه محصوالت به همان 
قیمت پایین به دست مشــتریان نمی رسد؛ ولی در 

این میان تنها جیب دالالن پر می شود.
پــس از اعتراض های گســترده، کارشناســان و 
فوالدسازان به سیاست های نادرست »وزارت صمت« 
در قیمت گذاری دستوری بر محصوالت فوالدی که 
تاثیر زیــادی بر قیمت میلگرد و ســایر محصوالت 

فوالدی داشته  و منجر به فراهم آمدن رانتی بزرگ 
و چند هزارمیلیاردی در معامالت بورس کاال شده 
است؛ همچنین تحوالت بازار که نشان دهنده بی اثر 
بودن کنترل قیمت میلگرد و ســایر محصوالت به 
این شــیوه بود، طی هفته اخیر جلســات مشترک 
زیادی با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد و وزارت صمت برگزار شــد تا 
راه حل مناسبی برای بهبود این شرایط به دست آید 
اما درنهایت هنوز این وزارت بر قیمت گذاری بر آهن 

و فوالد اصرار دارد.
 هم اکنــون در خبرهــا دائما ایــن جمله ها تکرار 
می شود که وزارت صنعت، معدن وتجارت با هدف 
حمایت از مصرف کننده نهایی، قیمت آهن آالت را بر 
مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کاال تعیین 
کرده و شاهد معامالت انواع سبد میلگرد، ورق های 
فوالدی و تیرآهن در این بازار هستیم. این در حالی 
است که صنعت ساختمان و در صدر آن، انبوه سازان 
که یکی از مصرف کنندگان اصلی آهن آالت کشور 
هستند، در چند ماه گذشته با قیمت هایی نزدیک 
به دو برابر قیمت های عرضه شــده در بورس، آهن 
خریداری کرده اند و این شــرایط، مســیر معیوب 

تعیین شــده دولت برای رســاندن کاال به مصرف 
کننده نهایی را به نمایش گذاشته است.

مافیای قدرتمندی که فوالدسازان را کنار 
زده است

اگرچه تالش دولــت برای باال نرفتــن قیمت های 
آهن و فوالد، به خوبی می تواند شیب تند قیمت ها 
را مهار کند، اما آنچه این تالش را عقیم ســاخته ، 
مافیای خریدارانی است که مصرف کننده نیستند 
و  چرخه عرضه کردِن بدون واسطه فوالد را معیوب 
ســاخته اند. به عقیــده برخی کارشناســان، رانت 
۴۰هزارمیلیاردی ایجاد شــده در بازار فوالد، اجازه 
خروج این محصول را از زیر چتر قیمت گذاری های 

وزارت صمت، نمی دهد.
این موضــوع را »محمود اســالمیان« مدیرعامل 
پیشــین »فوالدمبارکه« و عضو هیئت مدیره این 
کارخانه اعالم و تصریح کرد: در سال، حدود ۳۰ تا 
۴۰ هزارمیلیارد تومان با سیســتم دستوری ایجاد 
رانت کرده ایــم و عده زیادی به دنبال آن هســتند 
که فوالد را با قیمــت کم بخرند و بــا قیمت باالتر 
بفروشند. اســالمیان تاکید کرد: ورود واسطه ها در 
سیستم قیمت گذاری دســتوری، موجب می شود 
تا فوالد با قیمت مناســب به دســت مردم نرسد. 
آشفتگی در بازار فوالد کشور تا آنجا گسترده شد که 
یکی از ارکان اســتیضاح وزیر صنعت به این مسئله 
اختصاص یافته اســت و به اختالف نظر های آشکار 
در میان تولیدکننده هــا، مصرف کننده ها و دولت 

منجر شده است.
»محمد شــریعتمداری« طی روزهــای آینده در 
مجلس حضور می یابد و قرار است نمایندگان مجلس 
از او بپرســند که چرا با وجود ابالغ سیاســت های 
جدیــد ارزی بانک مرکــزی و بروز آشــفتگی در 
بازار های فوالد و پتروشیمی، وزیر صنعت هم چنان 
برتعیین دستوری قیمت ها اصرار دارد؟! اختالف نظر 
دولت و فوالدســازان به حدی رســیده اســت که 
»جعفر ســرقینی« معاون معدنی وزارت صنعت، 
 تولیدکننده هــا را تهدید کرد که فــوالد را کوپنی 

خواهد کرد!

فوالد، زیر چرخ قیمت ها
فروش دستوری فوالد هم نتوانست ترمز قیمت ها را بکشد؛

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت »بنزین« به دولت داده 
نمی شود، گفت: کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن اعالم کرد که با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش 
قیمت مخالف است.  »فریدون حسنوند« افزود: مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی 
و چند نرخی کردن بنزین ندارد؛ مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. عده ای با برداشت نامناسب، 
موضوع دو نرخی کردن بنزین را مطرح کردند که به هیچ وجه صحت ندارد. مجلس به هیچ وجه موافق افزایش قیمِت هیچ 
فرآورده ای همانند بنزین و گازوئیل نیست. افزایش قیمت بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و دولت نمی تواند خودسرانه 

اقدامی انجام دهد و نباید با طرح مباحث این چنینی در ذهن مردم نگرانی ایجاد کرد.

مجلس اجازه افزایش 
 قیمت بنزین را 

به دولت نمی دهد

رییس کمیسیون انرژی:

خبر
  

  عکس روز

برداشت »خرما«در خوزستان

نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان گفت: تولیدکننــدگان داخلی لوازم خانگی، خیلی زود در 
واکنش به نوسانات اخیر، قیمت ها را باال بردند و همین موضوع بازار را دچار التهاب کرد.

»حسین عبدلی« اظهار کرد: کاهش واردات لوازم خانگی به علت خالی ماندن دست واردکنندگان از ارز 
دولتی نیز افزایش قیمت کاالهای خارجی را به دنبال داشت. وی افزود: واردکنندگان و تولیدکنندگان 
به دلیل نوسانات نرخ ارز نتوانســتند نیاز بازار را تامین کنند. عبدلی با اعالم اینکه تولیدات داخل ۵۰ 
درصد کمتر از قبل به بازار عرضه می شود و تولیدکنندگان کمبود قطعه، لوازم اولیه تولید و نبود کاال 
برای جایگزین کردن را دلیل عدم عرضه کاال به بازار بیان می کنند، اضافه کرد: این اتفاق زودتر از حد 
انتظار انجام شد و جو بدی را بر بازار حاکم کرد. وی گفت: تولیدکنندگان داخلی فقط به صورت نقدی 
با فروشندگان کار می کنند و این موضوع، شرایط را ســخت می کند؛ زیرا فروشگاه های زیر مجموعه 
صنف و سایر فعاالن این عرصه بیشتر به صورت تقســیطی می توانند، کار کنند. عبدلی با بیان اینکه 
مصرف کننده نیز برای خرید نقدی لوازم خانگی مشــکل دارد و خرید تقسیطی را ترجیح می دهد، 
افزود: فروشندگان از بنکداران و تولیدکنندگان به صورت مدت دار خرید می کردند و همین مدت را نیز 
به مصرف کننده می دادند تا قدرت خرید آنها بیشتر شود. نائب رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در 
شرایط کنونی، اگر مصرف کننده قصد خرید هم داشته باشد، حق انتخاب از او گرفته شده است؛ زیرا 
تنوع کاالهای موجود کم شده و کاالی زیادی در بازار نیست. عبدلی افزود: تعمیرکنندگان لوازم خانگی 
نیز زیرنظر این اتحادیه هســتند و آنها خبر از کاهش تعمیر لوازم داخلــی می دهند که این موضوع، 
نشان دهنده بهبود کیفیت کاالی داخل است؛ در حیطه تولید، برخی از کارخانه ها درصد مونتاژ را تا 

حد زیادی کاهش داده اند و از قطعات داخلی بیشتر استفاده می کنند.

 واکنش زودهنگام تولیدکنندگان داخلی
 بازار را دچار التهاب کرد

اجرای طرح ملی کاداستر کشاورزی در اصفهان
طرح ملی کاداسِتر )حدنگاری( کشاورزی در ســطح اراضی استان، با هدف تعیین محدوده مالکیتی به همراه 
اطالعات حقوقی مرتبط به هر ِملک در حال اجراست. »مجید جبل عاملی« افزود: تاکنون عملیات لیزر اسکنینگ 
و عکس برداری هوایی اراضی کشاورزی درسطح حدود ۳۵ هزار هکتار انجام شده است. وی اضافه کرد: پیش بینی 
می شود تا سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی استان اصفهان تحت پوشش اجرای این طرح قرار بگیرد. جبل عاملی 
ازجمله اهداف اجرای طرح کاداســتر کشــاورزی را عالوه بر تعیین محدوده مالکیت های حقیقی و حقوقی، 
به روز رسانی اطالعات، نقشه و تبدیل سیستم ثبت امالک به یک سیستم ُرقومی )حساب عددی( زمین بیان کرد. 
وی افزود: اهداف کیفی نیز شامل ایجاد روابط ساده و سریع در صدور یا اصالح اسناد مالکیت و معامالت،کاهش 

دعاوی ملکی، امکان برنامه ریزی های صحیح فنی، اشتغال زایی و ایجاد درآمد مستمر و غیره است.

دهمین مرکز معاینه فنی استان اصفهان افتتاح شد
دهمین مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای ســنگین و نیمه ســنگین اســتان با حضور معاون وزیر راه و 

شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.
»مهدی خضری«  اظهار کرد: ایجاد مراکز معاینه فنی خودروهای ســنگین در مسیرهای اصلی عبور و مرور 
استان اصفهان، یکی از چشم اندازهای مهم این اداره کل بود. وی  با بیان اینکه این مرکز با سرمایه گذاری بیش 
از ۳۰میلیارد ریالی بخش خصوصی افتتاح شده است، افزود: با راه اندازی این مرکز ارائه خدمات به دارندگان 
خودروهای سنگین در شهرســتان »شاهین شــهر« به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای ترانزیتی استان 
تسهیل شد. خضری با تاکید بر اهمیت راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اصفهان، تصریح 
کرد: هزینه ای که برای پیشگیری از حوادث جاده ای انجام می شود، به مراتب از هزینه هایی که دولت، جامعه 

و خانواده های آسیب دیدگان پس از حوادث متحمل می شوند، کمتر است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,574,990
تومان

2,209,990 نیم سکه
تومان

1,129,994 ربع سکه
تومان

599,997سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

345,346
تومان

      قیمت سکه و طال
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حضور کم جان انیمیشن های ایرانی در جشنواره اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

حضور کم جان انیمیشن های ایرانی در جشنواره اصفهان
  راه دشوار انیمیشن های ایرانی برای فتح گیشه ها؛  

ابالغ وقت رسيدگي
6/64 شماره درخواست: 9710460353200002 شماره پرونده: 9609980359800933 
شماره بايگاني شعبه: 970497  نظر به اينکه شــکايت ليال شکوهي عليه روح اله کريم 
زاده و مصطفي کريــم زاده دائر بر ايراد صدمه بدني عمــدي تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســيدگي به شــعبه 106 دادگاه عمومي)کيفري( 
شهرستان ارجاع و به کالسه و شــماره بايگاني 970497 ک 106 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگي آن 1397/07/17 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم به تجويزماده 115 قانون آيين دادرســي دادگاه هــاي عمومي و انقالب در 
امور کيفري و دســتور دادگاه مراتب يک نوبــت در يکي از جرايد کثيراالنتشــار آگهي 
مي شــود تا متهم پس از نشــرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــاني کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رســيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. )آدرس: اصفهــان خ چهارباغ باال 
 خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322(  
م الف:217899 شعبه 106 دادگاه کيفري دو شهر اصفهان) 106 جزايي سابق( )173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

6/155 شماره پرونده: 139504002004000291/1 شماره بايگانی پرونده: 9500803/2 
شماره ابالغيه: 139705102004002071 بدينوسيله به شرکت زر توشه اسپادانا بدهکار 
پرونده به آدرس: اصفهان، خيابان مشتاق ســوم، کوچه انصار المهدی، بعد از انبار کاشی 
احمدی که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسايی نگرديده است ابالغ می گردد: 
نظر به اينکه از طرف بانک تجارت نسبت به ارزيابی ششدانگ پالک ثبتی شماره 2609 
فرعی مجزی شــده از 182 فرعی از 4 فرعی از 15194 اصلی بانضمام ششدانگ انباری 
پالک 2580 فرعی واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان، ملکی خانم ســياره روز رخ واخواهی 
گرديده لذا طبق مــاده 102 آئين نامه اجرائــی به قيد قرعه آقای علــی مرتجی بعنوان 
کارشناس انتخاب و مورد وثيقه به مبلغ 4/270/000/000 ريال ارزيابی مجدد گرديد لذا 
مراتب بدين وسيله به شما اعالم می شود که طبق مقررات در صورت درخواست بستانکار 
اقدام بعدی برگزاری مزايده خواهد بود. م الف: 234999 اداره اجرای اســناد رسمی 

اصفهان )148 کلمه،1 کادر(  
ابالغ اجرائيه

6/204 شماره پرونده: 139704002003000328/1 شماره بايگانی پرونده: 9700471/1 
شــماره آگهی ابالغيه: 139703802003000208 بدينوسيله به آقای عليرضا سلطانی 
اردستانی فرزند هوشنگ ســاکن اصفهان خ قائميه، کوی 6 پالک 12 که برابر گزارش 
مامور مربوطه آدرس متن سند شناسايی نگرديده ابالغ می گردد که خانم سهيال مختاری 
باستناد سند ازدواج شــماره 4704 مورخ 1396/08/14 دفترخانه ازدواج شماره 92 شهر 
اصفهان جهت وصول مهريه خود به شــرح موضوع الزم االجرا: کل مهريه شامل هديه 
کالم ا... مجيد دو ميليون ريال و مهر الســنه حضرت فاطمه.س. دويست و شصت و دو و 
نيم ريال و يک جام آئينه و شمعدان به مبلغ چهار ميليون ريال و تعداد چهل عدد سکه تمام 
بهار آزادی مبادرت به صدور اجرائيه نموده، پس ازصدور اجرائيه پرونده اجرائی به شماره 
فوق در اين اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ  اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات 
اجرائی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف: 234977 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان )205 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/203 شــماره:04/517623/ 1397-1397/6/10 چون تمامی ششدانگ قطعه زمين 
دو رجلی بخش سرچشمه جنب نهر طاحونه پالک شــماره 330 فرعی از 37 اصلی واقع 
در کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای منصور 
آگاه پور کشه فرزند حسن و غيره 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 ســه شنبه مورخ 1397/07/10  ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی بــه 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 صورتمجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. م الف:235611 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)148 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
6/63 شماره ابالغنامه: 9710106836603757 شماره پرونده: 9609986836601265 
شــماره بايگانــی شــعبه: 961403  آگهی ابــالغ وقت رســيدگی و دادخواســت و 
ضمائم به  فيــروز احمدی، خواهــان  اليته تاجيک دادخواســتی به طرفيــت  خوانده 
 فيروز احمدی به خواســته طالق  مطرح که به اين شــعبه ) اصفهان خ ميرفندرســکی
)خ مير(- حدفاصل چهار باغ باال و پل مير- مجتمع قضايی شهيد قدوسی- طبقه 2 - اتاق 
202(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986836601265 شعبه 6 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد قدوسی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/07/17 و 
ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد 
کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. ظرف مهلت يک هفته يک 
نفر داور واجد شرايط که از اقوام شما- متاهل- آشنايی نسبی به مسائل خانوادگی داشته 
باشد جهت داوری معرفی نماييد. م الف:231091 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهيد قدوسی( )189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/199 شماره ابالغنامه: 9710106836903953 شماره پرونده: 9709986836900071 
شماره بايگانی شعبه: 970077  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
فرهاد شاه زيدی فرزند يداله، خواهان آمنه حسن عليزاده دادخواستی به طرفيت  خوانده 
آقای فرهاد شاهزيدی به خواسته تحويل فرزند مشترک مطرح که به اين شعبه ) اصفهان 
خ ميرفندرســکی)خ مير(- حدفاصل چهار بــاغ باال و پل مير- مجتمع قضايی شــهيد 
قدوسی- طبقه 1 - اتاق 102(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836900071 
شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد قدوسی( ثبت و  وقت رسيدگی  
مورخ  1397/07/18 و ساعت 8/30 تعيين که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:231097 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد 

قدوسی( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

پرونــده:  شــماره   9710460353200001 درخواســت:  شــماره   6 /200
9709980365800100 شــماره بايگانی شــعبه: 970544  نظر به اينکه شکايت سيد 
مرتضی حســينی عليه حميد مجدنيا دائر بر جعل تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســيدگی به شــعبه 106 دادگاه عمومی )کيفری( شهرستان 
ارجاع و به کالســه و شــماره بايگانی 970544 ک 106 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
1397/07/22 آن ساعت 8/30 صبح تعيين شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهم به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
کيفری و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت   رسيدگی حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رســيدگی غيابی به عمل خواهد آمــد. ) آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال 
 خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322( 
 م الف:217901 شــعبه 106 دادگاه کيفری دو شــهر اصفهان ) 106 جزايی سابق( 

)172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/156  آقای منصور کاظمی زهرانی دارای  شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به 
کالسه  1644/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

که شادروان ربابه کاظمی زهرانی به شناسنامه 618 در تاريخ 94/6/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر و يک دختر به 
نام های ذيل: 1- رسول کاظمی زهرانی ،ش.ش 964 فرزند2- عباس کاظمی زهرانی، 
ش.ش 17 فرزند 3- منصور کاظمی زهرانی، ش.ش 43 فرزند 4- اکبر کاظمی زهرانی، 
ش.ش 913 فرزند 5- شکراله کاظمی زهرانی، ش.ش 36 فرزند 6- ناصر کاظمی، ش.ش 
4 فرزند 7- سعيد کاظمی زهرانی ،ش.ش 17 فرزند 8- اشرف کاظمی زهرانی،ش.ش 944 
فرزند و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235185 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/157  آقای عباس غالمی رنانی دارای  شناسنامه شــماره 227 به شرح دادخواست به 
کالسه  1563/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فاطمه تقی يار رنانی به شناسنامه 6571 در تاريخ 97/5/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و يک دختر 
به اسامی: 1- غالمعلی غالمی رنانی، ش.ش 282 نســبت با متوفی فرزند 2- مصطفی 
غالمی رنانی، ش.ش 90 نسبت با متوفی فرزند 3- علی غالمی رنانی، ش.ش 228 نسبت 
با متوفی فرزند 4- رسول غالمی رنانی، ش.ش 457 نســبت با متوفی فرزند 5- عباس 
غالمی رنانی،ش.ش 227 نسبت با متوفی فرزند 6- صديقه غالمی رنانی، ش.ش 390 
نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 235159 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/158  آقای رضا حاجی بابائی دارای  شناسنامه شــماره 19172 به شرح دادخواست به 
کالسه  1593/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان فاطمه حبيبی دنبه به شناسنامه 18 در تاريخ 1397/3/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و يک دختر به 
اسامی: 1- احمد حاجی بابائی دنبه، ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند 2- رضا حاجی بابائی 
،ش.ش 19172 نسبت با متوفی فرزند 3- حبيب اله بابائی، ش.ش 20658 نسبت با متوفی 
فرزند 4- صديقه حاجی بابائی دنبه، ش.ش 17839 نسبت با متوفی فرزند و الغير. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235160 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/159  آقای مصطفی فانيان دارای  شناسنامه شماره 375 به شرح دادخواست به کالسه  
1596/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان عباس فانيان به شناســنامه 1007 در تاريخ 1397/4/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و يک دختر و 
همسر به اسامی: 1- حسين فانيان،ش.ش 767 نسبت با متوفی فرزند 2- هوشنگ فانيان، 
ش.ش 1420 نســبت با متوفی فرزند 3- مصطفی فانيان، ش.ش 375 نسبت با متوفی 
فرزند 4- پروانه فانيان، ش.ش40531 نسبت با متوفی فرزند 5- منيره مهتاب اصفهانی، 
ش.ش 809 نبست با متوفی همسر و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 235162 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/148 شماره دادنامه: 9709976836500764 شماره پرونده: 9609986836501351 
شــماره بايگانی شــعبه: 961528 خواهان: زکيه ســعادت فرزند عبدالمحمود با وکالت 

خانم مرضيه غالمی فرزند عوض به نشــانی اصفهان ميدان انقــالب کوی جنب دفتر 
راه آهن ســاختمان امين طبقه 2 پال ک31، خوانده: آقای محمد متی فرزند امير محمد 
به نشانی اصفهان خيابان مولوی کوچه بهزاد کوچه شــهيد بانکی پالک 140 کدپستی 
8149664813 ، خواسته: طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق 
و محتويات پرونده و با اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مرضيه غالمی به وکالت از خانم زکيه سعادت 
فرزند عبدالمحمود به طرفيت آقای محمد متی فرزند امير محمد به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان سازش به موجب عسر و حرج بدين توضيح که وکيل خواهان بيان داشته موکل 
در تاريخ 93/6/14 به عقد دائم خوانده درآمده و طرفين تبعه افغانســتان هستند و ازدواج 
آنها در سفارت افغانستان در تهران تحت شــماره 1738 ثبت گرديده است و بعد از دو ماه 
از زندگی مشترک خوانده موکل را رها نموده و با توجه به اينکه اقامت ايتاليا داشته است 
به آنجا رفته و بازنگشته است و موکل هيچ دسترســی به ايشان ندارد و بيش از سه سال 
است که  موکل بالتکليف مانده است و به شرح خواســته تقاضای رسيدگی نموده است 
و خوانده عليرغم ابالغ قانونی حاضر نشــده و دفاعی نکرده است. زوجيت طرفين حسب 
نکاح نامه عادی ثبت شده در سفارت افغانستان محرز است، زوجين فرزند مشترک ندارند 
و هر دو اهل مذهب تسنن می باشند و اعالم شــده خواهان مدخوله و غير حامل است و 
نيز خواهان در اين پرونده ادعای مالی ندارد و حاضر اســت در قبال طالق  يک سکه از 
مهريه را بذل نمايد. خوانده حسب استعالم بعمل آمده از اداره مهاجرت و گذرنامه به شماره 
1414/3/277/31/09 مورخ 97/2/22 در تاريخ 1393/8/16 از مرز هوايی امام خمينی از 
کشور خارج شده است و حسب تحقيقات کالنتری مربوط به شماره نامه 97/5686/271 
مورخ 97/01/21 خوانده در سال 1393 از محل خارج شده و ديگر مراجعتی نداشته است 
و موضوع جدايی به داوری ارجاع شده اســت و تالش داوران نيز بی نتيجه بوده و امکان 
ادامه زندگی ممکن نبوده است. لذا دادگاه با توجه به شرح فوق و نظر موافق مشاور محترم 
قضايی دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 131 و 136 و 135 و 156 و 194 و 183 و 184 
قانون مدنی افغانســتان و مواد 27، 26 و 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ضمن 
احراز عسر و حرج زوجه به لحاظ ترک زندگی توسط زوج بيش از سه سال حکم به تطليق 
زوجه و پايان زندگی صادر و اعالم می گردد. زوجه موظف به رعايت مقررات شــرعی از 
جهت عده می باشد. در خصوص حقوق مالی با توجه به اينکه خواهان در اين پرونده ادعايی 
نداشته است. دادگاه مواجه با تکليفی نيست. رای صادر شده ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم 
تجديدنظر استان اصفهان است. م الف: 231081 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهيد قدوسی( )503 کلمه،5 کادر(  
حصر وراثت

6/198 آقای ســيد اکبر حجازی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست 
به کالسه 482/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان خديجه سينائی به شناسنامه 101 در تاريخ 1391/1/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سيد باقر حجازی دهاقانی فرزند 
ميرزا جواد، ش.ش 1717 متولد 1302 صادره از دهاقان)همسر متوفی( 2- سيد ضياءالدين 
حجازی فرزند سيد باقر، ش.ش 30 متولد 1325 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- سيد 
جالل حجازی دهاقانی فرزند سيد باقر، ش.ش 243 متولد 1330 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 4- سيد محسن حجازی دهاقانی فرزند سيد باقر، ش.ش 131 متولد 1338 صادره 
از دهاقان )پسر متوفی( 5- سيد اکبر حجازی دهاقانی فرزند سيد باقر، ش.ش 48 متولد 
1342 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 6- ســيد جواد حجازی دهاقانی فرزند سيد باقر، 
ش.ش 208 متولد 1345 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 7- صديقه حجازی فرزند سيد 
باقر، ش.ش 9 متولد 1328 صادره از دهاقــان )دختر متوفی( 8- طوبی حجازی دهاقانی 
فرزند سيد باقر،  متولد 1334 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 9- عزت حجازی دهاقانی 
فرزند ســيد باقر، ش.ش 168 متولد 1349 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز 
نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری ميباشــد.  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: 236647 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان 

)263 کلمه،3 کادر(  

آرتا زاهد

»انیمیشــن« یکی از جذاب ترین بخش های سینمای کودک و نوجوان 
اســت؛ پتانســیل بزرگ و مهمی که 
اگر چه امروز به صنعتی پول ســاز در 
دنیا مبدل شــده، اما ایران هم چنان از 
سطح تکنولوژی و خالقیتی دنیا بسیار 
عقب تر اســت. این مسئله به خوبی در 
میان فیلم های راه یافته به جشــنواره 
فیلم کــودک و نوجــوان اصفهان نیز 
 به چشــم می خورد. در بخش رقابتی

ســی و یکمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، اگرچه 
اسمی از کارگردانان مطرح و به روز دنیا 
در زمینه ساخت پویانمایی وجود ندارد، 
اما آثــار قابل قبولــی در این بخش به 

نمایش در می آید که البته سهم ایران از آن تنها یک فیلم 
است. در این بخش تعداد 8  فیلم پویانمایی از 8 کشور 
در بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان با یکدیگر رقابت می کنند.  
»وپ 2« محصول آلمان، »هاروی و موزه ســحر آمیز« 
محصول روسیه، »جزیره هیوالها« محصول انگلستان و 
»ناز بالش« به کارگردانی مانی وطن دوست و »آخرین 
داستان« و... شــرکت دارند. حضور دو فیلم، آن هم در 
جشنواره ای که قرار است مختص فیلم های ایرانی باشد، 
قابل تامل وتاثر است. این امر نشان می دهد که در این 
سال ها نه تنها سینمای کودک طرفداران چندانی نداشته، 

بلکه به پتانسیل های تجاری انیمیشن ســازی و تاثیر آن در فرهنگ نیز 
توجهی نشده است. 

آخرین داستان؛ چهره شــاخص انیمیشن ایرانی در بخش 
رقابتی

»آخرین داســتان« از معدود انیمیشــن هایی اســت که به عنوان یک 
انیمیشن ایرانی از ســوی برخی جشــنواره های خارجی مورد توجه و 
دعوت قرار گرفته است. انیمیشن ســینمایی »آخرین داستان« برای 
نخستین بار در جشــنواره بین المللی فیلم انیمیشــن انسی فرانسه به 
نمایش درآمد.»آخرین داستان« با برداشــتی آزاد از شاهنامه به روایت 
قصه ضحاک ماردوش، کاوه آهنگر و فریدون می پردازد. پرویز پرستویی، 

لیال حاتمی، حامد بهداد، اشکان خطیبی، بیتا فرهی، اکبر زنجان پور، فرخ 
نعمتی، حسن پورشیرازی، باران کوثری، مجید مظفری، شقایق فراهانی، 
ملیکا شریفی نیا، زهیر یاری، و بانیپال شومون از گویندگان نقش های این 
انیمیشن هستند. 

راه نیافتن این انیمیشــن به بخش رقابتی جشنواره سی و یکم درحالی 
صورت می گیرد که این فیلم در آخرین دور برگزاری جشــنواره »آسیا 
پاسفیک« توانست مجوز حضو در بخش رقابتی را به دست بیاورد. جایزه 
آسیاپاسفیک به مثابه اسکار منطقه »آسیاپاسفیک« مطرح است و هر 

ساله با حضور آثاری از ۷۰ کشور این منطقه برگزار می شود. 
بخش غیر رقابتی و فرصتی برای انیمیشن های محبوب و فاخر

پخش آثار  »هایائو میازاکی« تهیه کننده و کارگردان برجســته ژاپنی 
را می توان یکی از فرصت های خوبی دانســت که در خالل برگزاری این 
رویداد فرهنگی در اختیار مخاطبــان و خانواده ها قرار گرفت. فیلم های 
این کارگردان نامدار به نام های »شهر اشــباح« و »قلعه متحرک« دو 

بار بر پرده ســینماهای ایران رفت.  فیلم »قلعه متحرک هاول« که یکی 
از بهترین فیلم های میازاکی است، در سال 2۰۰۴ اکران شد و از همان 
ابتدا، یک بار نامزد جایزه اسکار شد و در ســال 2۰۰۴ نیز جایزه اوسال 
برای بهترین اثر تکنیکی در جشنواره ونیز را دریافت کرد. »قلعه متحرک 
هاول« داستان دختری به نام »سوفی« است 
که در مغازه قدیمی کاله فروشی پدرش کار 
می کند و زندگی آرامی دارد؛ اما پس از آشنایی 
وی با جادوگر هاول که یــک قلعه متحرک 
دارد، زندگی او کامال دگرگون شده و با هیجان  
زیادی همراه می شــود. یکــی از دالیل این 
هیجان ها، جادوگر زباله هاست که به دنبال 
شکست دادن و کشــتن »جادوگر هاول« و 
»سوفی« است. این فیلم  رتبه ۱2۵ در 2۰۰ 

انیمیشــن برتر دنیا از نگاه IMDB را کســب 
کرده است که بنیادی بسیار مهم در رتبه بندی 
فیلم هاست. میازاکی در سال 2۰۱۴ با انیمه 
»ابر بر می خیزد« از انیمه سازی خداحافظی 
کرد؛ اما مثل دو بار خداحافظی قبلی اش، باز 

هم نتوانست این کار را انجام دهد.
کودکانه نبــودن، بزرگ ترین نقص 

انیمیشن های ایرانی
اگرچه در سال های اخیر شاهد افزایش ساخت انیمیشن هستیم، اما در 
مجموع، تولید انیمیشن خوب انگشت شمار است و تولید سالی دو الی 
سه انیمیشن بسیار کم به نظر می رسد. به رغم اینکه انیمیشن ایرانی در 
سال های اخیر پیشرفت هایی داشته است، اما جدا از تکنولوژی روز دنیا 
که هنوز در ایران بسیار کم رنگ است، فیلم نامه را می توان بزرگ ترین 
نقطه ضعف پویانمایی ایرانی دانســت. عالوه بر ضعف ساختاری، نبود 
داســتان های کودکانه نیز ضعف دیگر فیلم نامه هاست. اغلب فیلم های 
موفقی که تا کنون در ایران توانســته است به ســوددهی برسد، بیشتر 
اسطوره ای یا برگرفته از  قصه های باستانی و دینی است؛ اما در نهایت 
موضوع تازه ای برای روایت وجود نــدارد و اغلب پارامترهای کودکانه و 

جذاب رده های پایین سنی در آن به چشم نمی آید.
در نهایت، نباید از این مســئله مهم غافل شــد که ایران در راه ساخت 
انیمیش، تازه کار است و این صنعت هنوز نوپاست. به همین دلیل الزم 
اســت در کنار برگزار جشــنواره های تخصصی مانند رویداد فرهنگی 
 اخیر در اصفهان بیشــتر نســبت به فیلم های پویا نمایی داخلی توجه

 شود.

نامزدهای بهترین های 40 سال 
سینمای کودک و نوجوان

نامزدهای نظرخواهی چهل ســال سینمای 
کــودک و نوجوان بعد از انقالب که توســط 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 

انجام شده، معرفی شدند.
اســامی نامزدهای بهترین های چهل سال 
ســینمای کودک و نوجوان بعد از انقالب در 
بخش های بهترین فیلم کودک، بهترین فیلم 
نوجوان، بهترین کارگردان، بهترین فیلم نامه، 
بهترین بازیگر کودک و بهترین بازیگر نوجوان 
در نظرخواهی انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی ایران سی و یکمین جشنواره بین 
المللی فیلم های کــودکان و نوجوانان اعالم 

شد.
»جعفــر گــودرزی« نائب رییــس انجمن 
منتقدان و نویســندگان ســینمایی ایران 
نامزدهای ۶ بخــش نظرخواهی این انجمن 

را معرفی کرد. 
در میان نامزدهای بهترین فیلم کودک اسامی 
مانند  »باشــو غریبه کوچک« به کارگردانی 
بهرام بیضایی،  »خانه دوســت کجاســت« 
به کارگردانی زنده یاد عباس کیارســتمی،  
»شــهر موش ها« به کارگردانی محمدعلی 
طالبــی و مرضیــه برومنــد، »گلنــار« به 
کارگردانی کامبوزیــا پرتوی و »کاله قرمزی 
و پسرخاله« به کارگردانی ایرج طهماسب به 

چشم می خورد.
در بخش فیلم نامه نیز فیلم»خانه دوســت 
کجاست؟« به نویسندگی عباس کیارستمی،  
»نیاز« به نویســندگی علی اکبر قاضی نظام، 
علی رضا داوودنــژاد و علی واجدســمیعی،   
»باشــو غریبه کوچک« به نویسندگی بهرام 

بیضایی کاندید شده اند.
در بخــش بهترین بازگر نیز  غزل شــاکری 
برای بازی در فیلم »گلنار«،   فرخ هاشمیان 
برای بــازی در فیلم »بچه های آســمان«، 
آیــدا محمدخانی بــرای بــازی در فیلم » 
بادکنــک ســفید« ،  بابک احمدپــور برای 
بازی در فیلم »خانه دوســت کجاســت؟«،  
عدنــان عفراویــان بــرای بــازی در فیلم 
»باشــو غریبه کوچک«، محســن رمضانی 
برای بــازی در فیلم »رنگ خدا« و  ســمانه 
 جاللی برای بــازی در فیلم »چکمه« عنوان

 شده اند.

خبر

 رونمایی از کتاب 
»مربع های قرمز« در اصفهان

 کتاب »مربع های قرمز« که شامل خاطرات سردار 
»حسین یکتا«ست، درگردهمایی فعاالن جبهه 

فرهنگی اصفهان رونمایی شد. 
فعال جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در این آیین 
خطاب به کسانی که جنگ سخت و در حال حاضر 
جنگ نــرم را درک کرده و در آن هــا فعال بوده  و 
هستند، گفت: باید خاطرات فعالیت هایی که در 
این زمینه انجام شــده برای انتقال به نســل های 

مختلف به نگارش درآید.
یکتا با بیان اینکــه خود را مدیون خون شــهدا 
می دانیم گفــت: کتاب مربع هــای قرمز مزین به 
نام  صد شهید اســت که آماده شدن آن سه سال 

طول کشید.
وی این کتاب را متعلق به شــهدا دانســت و ابراز 
خرسندی کرد که در شهر و دیار شهدا و در جمع 

فعاالن فرهنگی رونمایی می شود.

ترجمه داستان زندگی جنجالی 
»بیل کلینتون« منتشر شد

کتاب »رییس جمهور گم شــده اســت« نوشته 
مشترک» بیل کلینتون« رییس جمهور پیشین 
آمریکا و »جیمز پترســون« بــه تازگی با ترجمه 
»نسرین مجیدی« توسط »نشر روزگار« منتشر 

و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب که در قالب رمان نوشــته شده، حاوی 

زندگی بیل کلینتون و اسرار مخفی اوست.
»لی چایلد« نویسنده معروف سری داستان های 
»جک ریچر« درباره این کتاب نوشــته اســت: 
»اســرار پنهانی کلینتون و نبوغ داستان سرایی 
پترســون، این داستان سیاســی و دلهره آور این 
دهه را پدید آورد.« پخش جهانی این کتاب کمتر 
از ۳ ماه پیش آغاز شــده اســت. ترجمه فارسی  
آن هم توســط نســرین مجیدی انجام شده که 
پیش تر آثــار »داستایوفســکی«، »ماکیاولی«، 
 »توماس مــور«، »ســاراماگو« و ... را ترجمــه 

کرده است. 

نگاه
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روبات کوچک Swarm، تعمیرکار  است

پیشنهاد سردبیر:

گوشی جدید ال جی، با ۵ دوربین از راه می رسد
 به تازگی اطالعاتی در مورد برخی گوشــی های هوشــمند تولیدی جدید شرکت
 ال جی منتشر شده که یکی از آنها به نام V۴۰  با پنج دوربین روانه بازار خواهد شد.
گوشی V۴۰ دارای سه دوربین در پشت و دو دوربین در جلو است. سه دوربین پشتی 
این گوشی ۱۲، ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی هســتند و البته میزان نوردهی حسگرهای 
لنزهای این دوربین ها متفاوت بوده و به ترتیــب f/۱.۵، f/۱.۹ و f/۲.۴ با توان 
زوم اپتیکال ۲x است.در جلوی این گوشی هم از دو دوربین با دقت ۸ و ۵ مگاپیکسل 
استفاده شده است. البته جزئیات بیشــتری در مورد مشخصات فنی دوربین های 
یادشده منتشر نشده است.پردازنده Snapdragon ۸۴۵ کوالکوم، ۶ گیگابایت رم 

و باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری از جمله دیگر 
ویژگی های گوشی مذکور است.

با فیلتر شــدن تلگــرام در ابتدای 
اردیبهشــت ماه، زمزمه ها برای برنامه های 
جایگزین این برنامه نیز باال گرفت و هر کس به 
ظن خود، حدس و گمان هایی می زد. پیش تر 
هم این اتفاق برای »وایبر« و یا »ویچت« رخ 
داده بود و کوچ کاربران ایرانی از یک برنامه و یا 
از شبکه اجتماعی به یک پلتفرم دیگر، مسئله 
دور از ذهنی نبود. در همــان حال و احوال، 
مسئله پیام رسان های بومی مطرح شد و چند 
نمونه از آنها با پشتوانه های معنوی و مالی روی 
کار آمدند و پیشــنهادات و انتقادات زیادی 
نسبت به آنها از ســوی کارشناسان امر وارد 

شد.
چند پیام رسان از جمله ویســپی، بیسفون، گپ، 
آی گپ و سروش به عنوان بازیگران اصلی این حوزه 
مطرح شــده و پس از آنها دو نام »ایتا« و »بله« هم 
به این گروه اضافه شــد تا کاربران ایرانی بتوانند از 
بین ۷ پیام رسان بومی، انتخاب خودشان را داشته 
باشــند. وام های ۵ میلیارد تومانی به برخی از این 
پیام رسان ها اختصاص داده شد و بحث اعتمادسازی 
بین کاربران باال گرفت و عده ای از این مجموعه ها 
ادعا کردند که میلیون ها کاربر را جذب کرده اند. با 
این وجود، کاربران به جای آنکه این مدل های بومی 
را ترجیح دهند، بیشتر به ســمت نسخه های غیر 
رسمی تلگرام رفتند که با هماهنگی هایی همچنان 

دسترسی به آنها ممکن بود.
تلگرام طالیــی و هاتگرام، بخت و اقبال بیشــتری 
نســبت به ســایر کالینت های غیر رسمی داشتند 
و بنا به شــنیده ها تا به امروز بیــش از ۳۰ میلیون 
کاربر را در درون ســامانه خود جای داده اند. پشت 
این برنامه ها نام شرکتی به اســم سرزمین راهکار 
هوشمند قرار گرفته ولی بســیاری از کارشناسان 
از دور زدن فیلترینــگ آن و غربال کردن محتوای 

داخل تلگرام توسط این سامانه ها، انتقاد دارند.
اگرچه مسئولیت فیلتر نشــدن این دو اپلیکیشن 
غیر رسمی، از سوی نهادی پذیرفته نشده است؛ اما 
اکنون وزیر ارتباطات عنوان می کند تصمیم گیرنده 
در خصوص این مســئله، مرکز ملی فضای مجازی 
اســت. از طرفــی در روزهای گذشــته چند مدیر 

پیام رســان های بومــی 
در گفت وگو بــا دیجیاتو 
اذعان داشته اند که پشت 
ماجرای عــدم فیلترینگ 
تلگرام طالیی و هاتگرام، 
وزارت ارتباطــات قــرار 
نگرفته و دیگر بخش های 
حاکمیت بیشتر در ماجرا 

دخالت دارند.
در نهایت تا امروز هویت افراد پشــت پرده این دو 
کالینت همچنان مسکوت باقی مانده و به جز چند 
مصاحبه کوتاه خبری بدون نام، چیزی از مدیریت 
این مجموعه ها به بیرون درز پیدا نکرده است؛ البته 
باید گفت که هم وزیر ارتباطــات و هم مرکز ماهر 
درباره استفاده از این پیام رسان ها هشدارهایی دادند 
و به ناایمن بودن آنها تاکید داشــتند و این مسئله 

توسط کارشناسان این حوزه بررسی شد.
چندی پیش بود که باالخره شــورای عالی فضای 
مجازی نســبت به این برنامه ها واکنش نشان داد و 
به طور رسمی اعالم کرد که باید تا ۱۵ شهریورماه، 
تمامی شــان تعیین تکلیف شــوند. »ابوالحســن 
فیروزآبــادی« در جمــع خبرنــگاران گفت: »به 

نسخه های داخلی تلگرام 
هم تا ۱۵ شهریور مهلت 
داده شده که ۱۰۰ درصد 

بومی شوند.«
با این حال شــنیده های 
از  حکایــت  دیجیاتــو 
ایــن دارد که بــا نزدیک 
شــدن به روز موعدی که 
شــورای عالی فضای مجازی از آن صحبت به میان 
آورده بود، این اتفاق فعــال رخ نمی دهد و احتماال 
فرجه ای چنــد ماهه به کالینت های غیر رســمی 
تلگرام داده خواهد شــد؛ اتفاقی که دقیقا مشخص 
نیست به نفع چه کسی خواهد بود چون از یک سو 
امنیت کاربران در خطر است و از سوی دیگر، پیام 
رسان های بومی با وجود این نسخه ها کاربری جذب 
نمی کنند. با ایــن حال گمانه  زنی ها بر این اســت 
که به علت عدم موفقیت آنچنانی پیام رســان های 
بومی و نبود کاربران چند ده میلیونی در آنها، فعال 
صالح به ادامــه فعالیت برخــی تلگرام های فیلتر 
نشده دانسته شــده است. پیام رســان های بومی 
همچنان در تالش برای جذب کاربر هستند و بازی 
را تاحدی به تلگرام های غیر رسمی باخته اند. وزیر 

ارتباطات هم چندی پیش تصمیم نهایی برای این 
دو اپلیکیشن را منوط به تصمیم شورای ملی فضای 
مجازی دانســت و تاکید کرد که وزارت ارتباطات 
کماکان در موضوع نقشــی ندارد، البته حدس ها و 
گمانه هایی را برخی خبرگزاری ها منتشر کردند که 
سرورهای این دو اپلیکیشن در ساختمان دیگری از 
وزارتخانه قرار دارد ولی تمام این موضوعات اعم از 
تصمیم حاکمیت بر عــدم فیلترینگ کالینت های 
غیر رســمی و مکان ســرورهای آنهــا همگی بر 
 پایه گمان بوده و هنوز توســط هیچ فرد مسئولی

 تایید نشده اند.
تلگرام های غیر رســمی از امنیت کافی برخوردار 
نیستند و اخیرا یک مدل دیگر با نام تلگرام ضد فیلتر 
با لوگوی تلگرام ایکس نیز دست به دست می چرخد 
که طبق تحقیقات دیجیاتو، بازهــم کار دیگری از 
گروه سرزمین راهکار هوشــمند است. دلیل تعدد 
انواع تلگرام های غیررسمی توسط این شرکت هنوز 
مشــخص نیســت و هیچ مقامی تا به امروز درباره 
هویت این شرکت لب به ســخن نگشوده است. به 
نظر می رسد ماجرای این نوع از تلگرام ها سر درازی 
دارد و باید در ماه های آینده سرنوشت نهایی آنها را 

نظاره گر بود، نه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷.

آیا تلگرام های غیر رسمی فیلتر می شوند؟

 هم وزیر ارتباطات و هم مرکز 
ماهر درباره استفاده از این 

پیام رسان ها هشدارهایی دادند و 
به ناایمن بودن آنها تاکید داشتند

تازه ها

روبات کوچک Swarm، تعمیرکار  است
روبات کوچک تعمیرکاربه نام Swarm، جدیدترین محصول شــرکت انگلیســی 

رولزرویس است، این روبات کوچک می تواند انواع هواپیما را تعمیر کند.
 دنیای روبات ها بســیار جذاب اســت. آنها می توانند برای بســیاری از کاربران با 
خواســته های مختلف کاربرد داشته باشــند؛ اما موضوع وقتی جالب می شود که 
بدانیم روبات ها می توانند تعمیرکار باشــند.روبات  رولز رویس، با ورود به موتور به 
عنوان یک ابزار کمکی برای تعمیرکاران و سرویس کاران موتورهای هواپیماها کار 
می کند.سایز کوچک این روبات ها کمک می کند هر اشکالی در هر بخش از موتور 
هواپیما به سهولت تشخیص داده شود.این روبات کوچک با همکاری یک موسسه به 
نام Wyss که متعلق به دانشگاه هاروارد است طراحی شده است.ظاهر این روبات 
بسیار جالب بوده و ســایزی یک ســانتی متری دارد.این روبات هوشمند می تواند 
جایگزین تمامی محصوالت مکانیکی مثل شیلنگ ها یا روبات های ماری شود که 

وارد سیستم می شوند.مثل روش اندوسکوپی 

توسط محققان استرالیایی صورت گرفت؛
 تولید دقیق ترین ساعت جهان
 برای ۴۰میلیون سال آینده 

محققان استرالیایی از طراحی و تولید یکی از دقیق ترین ساعت های جهان خبر داده اند 
که تا ۴۰ میلیون سال آینده دقت خود را حفظ می کند. پژوهشگران موسسه فوتونیک 
و حسگرهای پیشرفته در آدالید استرالیا بعد از ۲۰ سال تحقیق و بررسی ساعتی به نام 
یاقوت کبود را تولید کرده اند که هزار برابر ساعت های پیشرفته تجاری دقیق است و در 

هر ثانیه ۱۰ میلیارد بار تیک تاک می کند تا دقت خود را حفظ کند.
دقت باالی این ســاعت موجب شــده تا از آن بــرای تقویت سیســتم عالمت دهی 
و ارسال پیام در شــبکه راداری ملی کشور اســترالیا استفاده شــود. همچنین قرار 
اســت از ســاعت یادشــده برای ارســال به موقــع هشــدارهای فــوری در ارتش 
این کشــور بهره گرفته شود.شــبکه راداری اســترالیا برای شناســایی تهدیدهای 
خارجــی از دریا و هــوا بــه کار گرفته می شــود و هر چقــدر زمان ارســال عالئم 
 هشــداردهنده از طریق این شــبکه دقیــق تر باشــد از ظرفیت آن بهتر اســتفاده 
خواهد شد.ساعت یادشده جایزه مهم ترین دستاورد علمی را در جشنواره علم و فناوری 
دفاعی ۲۰۱۸ استرالیا از آن خود کرده است؛ البته تولید نمونه های مشابه این ساعت 
در جهان سابقه دارد و از جمله ساعت هایی با حفظ دقت تا ۵ میلیارد سال آینده هم در 

سال ۲۰۱۴ تولید شده اند.

در نمایشگاه IFA 2018؛
رونمایی از یک ساعت هوشمند مجهز به جی پی اس

کمپانی دانمارکی »اســکاگن« در نمایشــگاه IFA 2018 برلین از ســاعت 
 )Skagen(»هوشمند خاص خود رونمایی کرد.شــرکت دانمارکی »اسکاگن
طی این نمایشگاه از ســاعت هوشــمند »Falster ۲« که مجهز به جی.پی.

اس است رونمایی کرد.ســاعت مذکور مجهز به جی.پی.اس و ضد آب بوده و یک 
حســگر ردیاب ضربان قلب نیز درون ساعت هوشــمند »Falster« تعبیه شده 
است.طراحی این ساعت نیز منحصر به فرد اســت به طوری که Falster ۲ دارای 
نمایشگر کامال لمســی و قاب فلزی ضد زنگ است.این ســاعت هوشمند در چهار 
رنگ)رزگلد، نقره ای، خاکســتری، 
مشــکی( و با قیمت پایه ۲۷۵ دالر 
عرضه خواهد شــد؛ اما تاکنون 
شرکت اسکاگن نگفته است 
که چه زمانی این محصول 

را روانه بازار خواهد کرد.

  عکس روز

رونمایی از اسپیکر مقاوم به نفوذ آب شرکت سونی
»SRS-XB۵۰۱G« ، یک اسپیکر مقاوم و قابل حمل ساخت شرکت سونی است که در 

نمایشگاه امسال ایفا ۲۰۱۸ رونمایی شد.

اپلیکیشن

پهپاد آمبوالنس ۲۰ هزار دالر 
جایزه برد

وینچنزو ناوانتری ایتالیایی، با عرضه یک پهپاد آمبوالنس جایزه 
۲۰ هزار دالری طراحی برترین پهپاد را از کنفرانس بین المللی اف 
ای آی در لوزان سوئیس کسب کرد.این پهپاد یک پرنده خودران 
است که می تواند یک بیمار را روی برانکاردی که رویش نصب 
شده، حمل کرده و بدون نیاز به هدایت به مقصد برساند.یکی از 
مزایای مهم این پهپاد سرعت باالی آن است که به حداکثر ۱۱۰ 
کیلومتر در ساعت می رسد. حداکثر مسافتی که این پهپاد می 
تواند طی کند، km ۱۵۰ است.اعطای جایزه ۲۰ هزار دالری به 
ناوانتری و گروه مهندسی وی در شرکت Proger امکان دهد تا 

تولید انبوه این پهپاد را آغاز کنند.

 سرعت اینترنت همراه ایران 
از میانگین جهانی پیشی گرفت

آمار وب سایت Speedtest.net نشان می دهد در رده بندی 
جهانی ســرعت اینترنت ثابت ایران در رده صــدو هفتم و در 
رده بندی اینترنت همــراه در رده ۵۸ قرار دارد.طبق این آمار 
ایران در رتبه بنــدی اینترنت همراه، یک پله ســقوط کرده 
است. سرعت دانلود این نوع اینترنت در ایران ۲۳.۷۹ مگابیت 
برثانیه)Mbps( و سرعت آپلود اطالعات ۹.۳۴ مگابیت برثانیه 
اســت. این درحالی است که متوســط جهانی سرعت دانلود 
اینترنت همراه ۲۲.۸۱ و سرعت آپلود آن ۹.۱۳ مگابیت برثانیه 
است. در بخش اینترنت ثابت ایران با دو پله صعود در رتبه ۱۰۷ 
جهانی قرار دارد. سرعت دانلود در اینترنت ثابت کشور ۱۲.۱۴ 
مگابیت برثانیه و سرعت آپلود اطالعات ۵.۲۷ مگابیت برثانیه 
اعالم شده است. همچنین در این رده بندی بهترین اینترنت 
همراه جهان با سرعت دانلود ۶۲.۶۳ مگابیت برثانیه به قطر و 
بهترین اینترنت ثابت جهان با سرعت دانلود ۱۸۱.۴۷ مگابیت 
برثانیه به ســنگاپور تعلق دارد. رتبه بندی مذکور براســاس 
تست های متعددی است که ماهانه برای تعیین متوسط سرعت 

دانلود و آپلود در کشورهای سراسر جهان انجام می شود.

ژاپن در حال آزمایش سامانه  
رای گیری مبتنی بر بالک چین است

مقامات ژاپن اعالم کرده اند که در حال آزمایش سامانه رای گیری 
جدیدی هســتند که مبتنی بر سیســتم بالک چین است.این 
سامانه قرار است برای شناســایی هویت رای دهنده، متکی به 
کارت های مخصوص شهروندان ژاپنی باشد که معادل کارت های 
تامین اجتماعی دیگر کشورهاست.ژاپن  تایمز اعالم کرده است 
که این سامانه  شهروندان را قادر ساخته تا در پروژه های مشارکت 
اجتماعی که از سوی دولت تعیین شده، به رای دهی بپردازند.

شهروندان به جای انتخاب اســم کاندیدای موردنظر و انداختن 
کارت رای در جعبه  مخصوص، به ســادگی و با لمس نمایشگر، 

رای خود را ثبت خواهند کرد.

ماشین حساب حرفه ای مناسب شروع سال تحصیلی
Scientific Calculator برنامــه ماشــین حســاب حرفــه ای و قدرتمنــد 
برای گوشــی های اندرویدی اســت که با نصب کــردن آن روی گوشــی همراه تان 
 می توانید همیشه به یک ماشین حســاب با امکانات کامل، دسترســی داشته و از آن

 استفاده کنید.
:Scientific Calculator Free ویژگی های نرم افزار

* نمایش ورودی / خروجی بزرگ
* پالترگراف اختصاصی

* تبدیل واحد پیشرفته
* عدد مختلط

* پشتیبانی از ماتریس کامل تا حد ۹×۹
* حل معادالت خطی به طور همزمان تا ۹ متغیر
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اردستانی ها با صندوق های 
صدقه خداحافظی می کنند

سرپرســت کمیته امداد امام  اردستان
خمینی )ره( اردستان از اجرای طرح جمع آوری 
صندوق های صدقه از سطح معابر عمومی در این 
شهرســتان خبــر داد.ابوالقاســم صادقــی به 
خبرنگاران گفــت: با اجرای طــرح جمع آوری 
صندوق های صدقه در کنار صرفه جویی در هزینه 
و نیرو، مردم مــی توانند با اســتفاده از رایانه و 
ابزارهــای الکترونیکی برای این امــر مهم اقدام 

کنند.
وی افزود: تالش داریم در هماهنگی با هشــت 
موسســه خیریه فعال از میــان 18 خیریه ثبت 
شده در شهرستان اردستان، کمک های مردمی 
را با برنامه ریزی بین نیازمنــدان توزیع کنیم تا 
از موازی کاری و توزیع نابرابر جلوگیری شــود.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان 
در ادامه بدون اشــاره به مبلغ زکات جمع آوری 
شــده، شــرح داد: جمع آوری زکات امسال 18 
درصد نسبت به ســال گذشته در این شهرستان 
افزایش داشــت که بین نیازمندان توزیع شــده 
اســت.وی همچنین از پرداخت 23 فقره کمک 
هزینه تامین جهیزیه به مددجویان زیر پوشش 
در شهرســتان اردســتان در ســال جاری خبر 
داد و اضافه کــرد: مبلغ 920 میلیــون ریال به 
مددجویان واجد شرایط زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( پرداخت شد.صادقی در ادامه 
بیان کرد: امسال جشن عاطفه ها به سبک جدید 
و چهره به چهره با نیکوکاران و افراد عالقه مند به 
کمک کردن، صورت می گیرد اما افراد می توانند 
کمک های نقدی را به صــورت الکترونیکی نیز 

پرداخت کنند. 

رییس کمیته امداد برخوار بیان کرد:
 برگزاری جشن عاطفه ها 

طی دو روز متوالی در برخوار
رییس کمیته امــداد برخوار   برخوار
زمان، مکان و نحوه مشارکت در برگزاری جشن 
عاطفه های این شهرستان را اعالم کرد.علی شاه 
نظری از برگزاری جشن عاطفه ها در برخوار خبر 
داد و اظهار کرد: جشــن عاطفه ها فرصتی است 
برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند 
دستان گرم هم نوعان خودشان هستند.وی افزود: 
به بهانه روز جشــن عاطفه ها چشم های گریان 
کــودکان محروم، امروز چشــم به راه دســتان 
نوازشگری است که همواره به بهانه ای، مهربانی 

را بین خود و همنوع خود تقسیم می کنند.
رییس کمیته امــداد امام خمینــی)ره( برخوار 
تاکید کرد: این جشن  فردا در پایگاه های مستقر 
در کمیته امداد شهرســتان و پایــگاه مرکزی 
جشــن عاطفه ها واقــع در دولت آبــاد، ابتدای 
 خیابان ســادات، روبه روی مسجد جامع برگزار 
مــی شود.شــاه نظــری ادامــه داد: روز جمعه 
1۶ شــهریورماه نیز در مصالهــای نماز جمعه 
شهرســتان و چهارشــنبه 11مهرماه در سطح 
تمامی مدارس شهرستان جشن عاطفه ها برگزار 

خواهد شد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا خبرداد:
احداث واحد تولیدی صنایع 
تبدیلی کشاورزی در شهرضا

مدیر اداره جهاد کشــاورزی  شهرضا
شهرستان شــهرضا گفت: واحد تولیدی صنایع 
تبدیلی کشاورزی در شهرضا احداث شد.باقری 
اظهارداشت: در جهت ســاماندهي کارگاه هاي 
سنتي تولیدي شــیره انگور و خرما و رب انار در 
شهرستان شــهرضا تاکنون   5واحد در سامانه 
صدور مجوز صنایع تبدیلي و تکمیلي ثبت و یک 
مورد آن مجوز تاسیس گرفته و در شهرك صنعتي 
سپهرآباد شهرضا احداث شد.وی افزود: این واحد 
تولیدی بــا هزینه بالغ بــر20 هزارمیلیون ریال 
آورده شخصي با ظرفیت ساالنه هزار تن و جذب 
ساالنه 1840 تن مواد خام در زمیني به مساحت 
1500 مترمربع با اشتغال 9 نفر به تولید آزمایشي 
رسیده است.وی با اشــاره به ضرورت  استفاده از 
آب هاي موجود و جلو گیري از هدر رفت آب و باال 
بردن راندمان آبیاري گفت: از ابتداي سال جاري 
تاکنون بیش از 402 هکتار از اراضي کشاورزي 
این شهرستان در قالب 22 طرح استعداد یابی ، 
مطالعه و تکمیل پرونده  و برای تامین اعتبار مورد 
نیاز بــه مدیریــت آب  و خاك ســازمان جهاد 
کشاورزي استان اصفهان ارسال شده  که از این 
تعداد 1۶4 هکتار درقالب 10 طرح تامین اعتبار 
 شــده و وارد مرحلــه تعییــن پیمانــکار و 

اجراست. 

اخبار

نقدها به دانشگاه کاشان خارج از انصاف است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

همایش راکبان قانون مدار 
تیران برگزار شد

همایــش موتور ســواران و  تیران
دوچرخه ســواران قانون مدار بــا هدف ترویج 
قوانین راهنمایی و رانندگی با حضور بیش از 50 
راکب دوچرخه و موتور ســیکلت برگزار شد.

سرهنگ علی صادقی، فرمانده انتظامی تیران و 
کرون کاهش تصادفات و افزایــش ایمنی در 
شهرســتان را مهم ترین هــدف برگزاری این 
همایش دانست و اظهار کرد: با فرهنگ سازی و 
آموزش فرهنگ ترافیــک کاهش تصادفات را 

شاهد خواهیم بود.
وی افزود: اهــدای کاله ایمنی رایگان همراه با 
جلسات آموزشی در سراسر شهرستان در حال 
انجام اســت تا اینکه با ارتقای فرهنگ ترافیک 
بتوانیم تصادفات را کاهش دهیم.فرمانده نیروی 
انتظامی تیــران و کرون یادآورشــد: آموزش 
فرهنگ ترافیک در مدارس همزمــان با آغاز 
سال تحصیلی توسط کارشناسان راهنمایی و 
رانندگی انجام می شود و بیش از 11 هزار دانش 
آموز، مفاهیم و قوانیــن راهنمایی و رانندگی 
را آموزش می بیننــد.وی اضافه کرد: آموزش 
ســرویس های مدارس نیز در آســتانه سال 
تحصیلی جدید در شهرســتان تیران و کرون 

آغاز شده است.

۱6 شهریور ماه؛
جشنواره انگور و بوم گردی 
»حسن رباط« برگزار می شود

رییس شــورای اســالمی  شاهین شهر
روستای حسن رباط گفت: چهارمین جشنواره 
انگور، گردشگری و بوم گردی روستای حسن 
رباط 1۶ شهریور برگزار می شود.محمد امیری 
با بیان اینکه این جشنواره طی سه سال گذشته 
در آخرین جمعه تابستان برگزار می شد، اظهار 
کرد: امســال به دلیــل همزمانــی برگزاری 
جشنواره انگور و ماه محرم زمان برگزاری این 

جشنواره 1۶ شهریور اعالم شده است.
وی به ظرفیت های باالی گردشــگری طبیعی 
در این روستا اشاره کرد و گفت: این روستا در 
شمالی ترین منطقه شهرســتان شاهین شهر 
و میمه قرار داشــته و به لحــاظ آب و هوایی، 
تنوع پوشــش گیاهان دارویی و کلکســیونی 
از گونه های آهو در شــرایط نســبتا مناسبی 
قرار دارد.رییس شــورای اســالمی روستای 
حسن رباط به ایجاد زیرســاخت های توسعه 
گردشگری در روستای حسن رباط اشاره کرد 
و گفت: طی ســه ســال اخیر در حوزه توسعه 
جاده ها، ایجاد اقامتــگاه و احیای آثار تاریخی 
اقدامات خوبی با همکاری اهالی روستا صورت 
گرفته اســت.وی با بیان اینکه روستای حسن 
رباط با 1۷00 نفر جمعیت بــه عنوان یکی از 
روســتاهای هدف گردشــگری معرفی شده 
است، اضافه کرد: طی سه سال اخیر به صورت 
میانگین هر سال هفت هزار نفر از ظرفیت های 
گردشگری موجود در روســتای حسن رباط 
 همزمان با برگزاری جشنواره بازدید کرده اند.

امیری با بیان اینکه برای برگزاری جشــنواره 
انگور اعتباری تعریف نشــده است و با حداقل 
اعتباری کــه از ردیــف بودجــه برنامه های 
فرهنگی روستا در دســت داریم، تصریح کرد: 
با حمایت شورای اســالمی و دهیاری روستا 
 این جشــنواره را با بهترین کیفیــت اجرایی

 کرده ایم.

مرمت  بخشی از دیواره های 
برج  و باروی سلجوقی کاشان

محسن جاوری، رییس اداره  کاشان
میراث فرهنگی شهرستان کاشــان از مرمت  
بخشی از دیواره های برج و باروی سلجوقیان در 
شهر کاشان خبر داد.محسن جاوری تاکید کرد: 
برج و باروی سلجوقی از بناهای سلطان جالل 
الدین ملکشاه سلجوقی ) 455- 485 ( است که 
در سمت غرب کاشــان متصل به باروی شهر 
ساخته شــده، دارای حصار و باروی ضخیم و 
معتبر با هشت برج مدور مرتفعی بوده است و  
آثار و بقایای به جا مانده از آن در نقاط مختلف 
شهر کاشان مشهود اســت.رییس اداره میراث 
فرهنگی شهرستان کاشان افزود: برج و باروی 
این قلعه نقش موثری در وضع نبرد و سرنوشت 
مهاجم و مدافع آن داشته است، از آن جمله در 
قرن حاضر همزمان با هــرج و مرج های اوایل 
مشروطه که کاشان قریب به پانزده سال گرفتار 
تاخت و تاز یاغیان شد، قلعه جاللی نیز شاهد 
آخرین صحنه های نبــرد این ماجرای خونین 
بود.جاوری ادامه داد: اجرای داربســت فلزی، 
تراشیدن اندودهای فرسوده بدنه، اجرای گچ و 
خاك، کف مال بدنه، اجرای اندود کاهگل بدنه، 
اجرای عملیات موریانــه زدایی به روش ایجاد 
سد شیمیایی از اهم اقدامات این پروژه مرمتی 

است.

بخشدار شهرضا از تهیه پروپوزال  شهرضا
طرح تهیه شناسنامه روســتاهای این شهرستان 
خبر داد.محسن یونسی در مراسم افتتاح و کلنگ 
زنی طرح های عمرانی روستای »هوك« با اشاره 
به افتتاح طرح هادی آبرسانی به این روستا، اظهار 
کرد: این طرح با اختصاص اعتبــاری بالغ بر یک 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به افتتاح ایستگاه پمپاژ آب این روستا، 
تصریح کرد: اجرای طرح ایجاد شــبکه توزیع آب 
این روستا آغاز شــد که برای اجرای آن اعتباری 
بالغ بر شش میلیارد و 500 میلیون ریال از محل 
اعتبارات شهرستانی و اســتانی، پیش بینی شده 

است.
بخشدار شــهرضا از بهره برداری طرح مخابراتی 
فرســتنده دیجیتال این روســتا و ایجاد امکان 
دریافت 18 شبکه تلویزیونی و 19 شبکه رادیویی 
با کیفیت دیجیتال، خبر داد.یونســی با اشــاره 
به اجرای طرح منابع طبیعــی و آبخیزداری این 
روســتا با هدف کشــت محصوالت مرتعی مانند 

کتیرا، خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح که 
با رویکرد کمک به اقتصاد عشایر در 25 هکتار از 
اراضی منطقه ایجاد شــده، اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و ۷30 میلیون ریال در نظر گرفته شــده 
است.وی همچنین با اشاره به افتتاح دفتر دهیاری 
و شورای اسالمی این روستا از بهسازی قنات آن با 
اعتبار 500 میلیون ریال خبر داد و افزود: یک باب 
استخر ذخیره آب کشاورزی 1400 مترمکعبی با 
اختصاص اعتباری بالغ بــر 850 میلیون ریال در 

این روستا احداث شد.

بخشدار شهرضا:

روستاهای شهرضا شناسنامه دار می شوند
کاشان رییس حوزه علمیه کاشان گفت: 
بسیاری انتقادها از رییس دانشگاه این شهر در فضای 
مجازی منصفانه نیست.آیت ا... میرسید علی یثربی 
در دیدار وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری بیان کرد: 
انتقادها از دانشگاه کاشــان این روزها غیرمنصفانه 
بوده و مستند نیســت؛ اما اگر از سوی وزارت علوم 
حمایتی شــود، این نقدها قابل تحمل می شود.وی 
افزود: برخی، درخواســت هایی از ریاست دانشگاه 
کاشان دارند که با مشــاهده مقاومت وی، به تالفی 
اقدام هــای صورت گرفتــه را مورد پرســش قرار 
می دهند.رییس حوزه علمیه آیت ا... یثربی کاشان 
در ادامه نیز برای ساخت خوابگاهی ویژه دانشجویان 
متاهل در تهران آمادگی خود را اعالم کرد.وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز در ادامه گفت: این وزارتخانه 
برای ثبات و آرامش می کوشد؛ اما برخی تالش دارند 
تا از ادامه فعالیــت مدیران خوب در دانشــگاه ها 
جلوگیری کنند.منصور غالمی همچنین به انباشت 
دانش آموختگان دانشگاهی و نگرانی دانشجویان از 
آینده شغلی اشاره کرد و افزود: ساالنه بین 2 هزار و 

500 تا سه هزار نیروی جدید در دانشگاه های کشور 
استخدام می شوند.

وی بدون اشــاره به آمار دانش آموختگان بیکار در 
کشــور بیان کرد: با توجه به اینکه استادان زیادی 
در دانشگاه ها در حال بازنشستگی هستند و دانش 
آموختگان جایگزین آنها می شــوند، آمار افزایش 
نخواهد یافت.وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری برای 
شرکت در آیین آغاز عملیات اجرایی و یا بهره برداری 
از ۶ طرح صنعتی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه کاشان 

به این شهرستان سفر کرده بود.

 رییس حوزه علمیه کاشان:

نقدها به دانشگاه کاشان خارج از انصاف است

شنیده ها

اعظم محمدی

ســیزدهمین جشــنواره تعاونی های برتر اســتان 
اصفهان همزمان با افتتاح متمرکز ۶۷ پروژه تعاونی 
استان اصفهان با اعتباری بالغ بر 2۷۷ میلیارد تومان 

و تجلیل از 40 تعاونی برتر استان برگزار  شد. 
معاون توسعه مدیریت و منابع انســانی وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی در آغاز  این  همایش گفت:  در 
کل کشور تعداد 92 هزارو 500 تعاونی فعال وجود 
دارد که 3500 واحد آن معادل 1۶ درصد به استان 
اصفهان اختصاص دارد، با این حساب چهاردهمین 

کشور فعال دنیا در زمینه تعاون هستیم. 
نصراله بازوند، به چهار  عامل موفقیت تعاونی ها در 
دنیا اشــاره و عنوان کرد: چهار عامل  توسعه و رونق 
تعاونی ها عبارتند از؛ تعیین یک راهبرد برای تعاون 
هر کشور، حضور افراد خوشنام و موفق در موسسات 
تعاون، ثبات در سیاســت های بلند مدت و تاکید بر 
افزایش اعضای تعاون و همکاری بین تعاونی هاست .
وی به  هفت راهبرد  تعیین شده توسط  وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی اشــاره کــرد و گفت: ترویج 
فرهنگ تعاون ، توســعه مدیریت و توانمندی منابع 
انسانی تعاونی ها، تعیین تعامالت شبکه ای، تقویت 
همکاری بین دســتگاهی، تامین مشوق های مالی، 
 توســعه بازار تعاونی ها و تامین نظــارت بر تعاونی 

هفت راهبرد تعیین شده توسط وزار تخانه است.
امام جمعه کوشک هم در ادامه این همایش به ایراد 
ســخن پرداخت و بیان کرد: در یک جامعه اسالمی 
آمار  5 درصد شــرکت تعاونی واقعا مصیبت اســت 
و درخواســت می کنم که افراد توانمند و کارآمد از 
بخش تعاون اصفهان  حمایت کنند تا مدیر کل کار 
تعاون و رفاه اجتماعی استان بتوانند در بحث تعاون 
که اساس یک اقتصاد پایدار است اقدامات مثمر ثمر 

بیشتری داشته باشد .
 مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی اســتان هم در 
ادامه این همایش گفت: هفته تعــاون برای ترویج 

فرهنگ تعاون است؛ بنابر این اقتصاد کشور بر  پایه 
ســه بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاون 
پایدار اســت که طبق اصل 44 قانون اساســی باید 
سهم تعاون 25 درصد، سهم دولتی 20 درصد و سهم 
بخش خصوصی 55 درصد باشد که متاسفانه سهم 

فعلی تعاون به 5 درصد می رسد.
نیرومند افزود: ســهم دولت باید  کمتر شود تا سهم 

بخش تعاون بیشتر از این شود. 
وی عنوان کرد: امسال 425 طرح کشوری همزمان 
در هفته تعاون اجرایی می شود که ۶۷ طرح معادل 
1۶ درصد از این تعداد متعلق به استان اصفهان است؛ 
البته باید گفت امســال پروژه افتتاح تعاون اســتان  

توانسته رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.
به گفته وی، حدود 2۷۷ میلیارد تومان برای افتتاح 
۶۷ پروژه متمرکز استان سرمایه گذاری شده که 13 
درصد آن مربوط به تسهیالت و 241 میلیارد تومان 
آن هم مربوط بــه آورده بخــش خصوصی و بخش 

تعاونی است.
وی به  انتخاب  40 تعاونی برتر اشــاره کرد و گفت: 

امسال به مناسبت چهلمین ســال پیروزی انقالب 
اسالمی از 40 تعاونی  برتر استان  تجلیل می شود.

نیرومند عنوان کرد: جشــنواره تعاونــی های برتر 
استان، ســال های متمادی در مرکز  استان برگزار 
می شد ولی برای اینکه پتانســیل ها و قابلیت های 
شهرستان های استان هم شناخته شود  دوازدهمین 
جشنواره در شهرستان کاشان و سیزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر در شهرســتان خمینی شهر برگزار 
شد، با هدف اینکه بتوانیم قابلیت های این شهرستان 
از جمله بحث تعاون که نیاز به ترویج عملکرد موفق 
مدیران دارد را معرفی کنیــم ضمن اینکه همکاری 
مردم می تواند منشأ خوبی در ترویج فرهنگ تعاون 

باشد.
به گفته وی، شهرستان خمینی شهر پتانسیل های 
خوبی از جمله دباغی و چــرم، نخ و رنگرزی و تراکم 
جمعیت اســت و مهم تر  اینکه خمینی شهر، شهر 

مطالبه گر ی است.
فرماندار شهرستان خمینی شــهر هم پیرو سخنان 
نیرومند، از پتانســیل های خمینی شــهر ســخن 

گفت و افزود:  خمینی شــهر در بحث اقتصادی نیز 
دارای پتانســیل های خوبی از جمله پرورش اسب، 
توسعه گلخانه ها و صنعت ســنگ است. مسلم زاده 
افزود: در این وضعیت خشکسالی و بحران آبی، نرخ 
بیکاری  نگران کننده شده اســت پس برای مرتفع 
سازی این مشــکل می توان در بحث تعاون بیش از 
پیش فعال شــد و در زمینه پرورش اســب، توسعه 
گلخانــه ها و پنجــره دو جداره اشــتغال زایی کرد. 
شایان ذکر اســت 80 تعاونی فعال و نیمه فعال در  
 شهرستان خمینی شهر  وجود دارد که 31 واحد آن

 فعال است.
در این مراســم رییس اتاق تعاون استان هم به بیان 
مطالبی پرداخت  و گفت: رقابــت خوبی بین بخش 
خصوصی و پتانســیل های موجود در بخش تعاون 
برقرار است و این برقراری می تواند  بخش تعاون را به 

عنوان یک بخش توانمند مطرح کند.
بهرامی گفت: با توجه به فشــارهای اخیر  تحریم ها 
باید توجه به اقتصاد کشور را با اهمیت تر پیش برد؛ 
چراکه درمان مقابله با تحریم هــا اقتصاد مقاومتی 

است.
رییس اتاق تعاون استان یکی از ویژگی های اقتصاد 
مقاومتی را مردمی شدن اقتصاد دانست و تاکید کرد: 
باید اقتصاد را همچون حفظ انقــالب و ارزش های 
عاشورا به مردم سپرد. بنابراین دولت  برای تحقق این 
امر باید 80 درصد سهم موجود خود را به 20 درصد 

سهم قانونی کاهش دهد.
وی افزود: تعاونگــران آمادگی دارند طرح های نیمه 
تمام دولــت را اجرایی کنند پس بــرای تحقق این 
 امر، دولت باید طرح های نیمه تمام را به تعاونگران

 بسپارد.
در پایان ســیزدهمین جشــنواره تعاونی های برتر 
اســتان همزمان با افتتاح ۶۷ پروژه استانی از چهل 
تعاونی برتر موفق استانی با حضور مقامات کشوری و 

استانی تجلیل به عمل آمد.

67 پروژه تعاون استان، رتبه برتر کشور را کسب کرد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان   کاشان
از اعالم فراخوان پنجمین جشــنواره سراسری روستاها و عشایر 
دوســتدار کتاب خبر داد.حســین معافی اظهار کــرد: هدف از 
برگزاری ایـــن جشــنواره حمایت و پشــتیبانی از فعالیت ها و 
پیشنهادهای ابتکاری برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
روســتاها و معرفی فعالیت های فرهنگی و ترویجی مرتبط با آن 
است .وی تصریح کرد: تامین بودجه های الزم بـــرای گسترش 

فعالیت های کتابخوانی در روستاها و جلب توجه مردم و نهادهای 
روستایی بـــه ضرورت مطالعه و کتابخوانی وغنی سازی اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان در مناطق روستایی از دیگـــر اهداف 
جشـــنواره روستاهای دوسـتدار کتاب اســـت.سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان تاکید کرد: جشنواره روستاهای 
دوستدار کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت 
دستگاه ها و نهادهای مختلفی مثل نهاد کتابخانه های کشور،و...

برگزار می شود.وی گفت: روســتاهای متقاضی شرکت در این 
جشنواره باید فعالیت های انجام شـــده، برنامه هـــا، مدارك و 
مستندات خـــود را مبنی بر فعالیت های مرتبـــط بـا کتاب و 
کتابخوانی آن روستا، بـا امضای دهیار و رییس شـورای اسالمی 
روسـتا، همراه بـــا برگه های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی 
جشـنواره در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها ارسال 

کنند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان خبر داد:
فراخوان پنجمین جشنواره روستاها وعشایر دوستدار کتاب

در هفته تعاون؛ 

نجات طبیعت سمیرم با گون زارهای کتیرایی
گون، به عنوان گونه ای راهبردی، در واقع سرستون پوشش گیاهان ارتفاعات زاگرس اســت که همچون زنجیره ای محکم و درهم تنیده، خاك بکر مناطق پوشیده از خود را محافظت می کند و با سرپا  سمیرم
بودنش جلوی انواع فرسایش و تخریب طبیعت را می گیرد.در چند سال اخیر اداره منابع طبیعی و شرکت تعاونی منابع طبیعی و کشاورزی سمیرم، به افراد بهره بردار از صمغ کتیرای گون زارهای سمیرم مجوز داد که در 
برخی مناطق خشک، تنش شدید و حتی نابودی تعدادی از گون ها را به دنبال داشت.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم گفت: کتیرا از مهم ترین ترکیب های حاصل از برخی گونه های گون محسوب می شود 
و این ترکیب با وجود مصارف زیاد در صنایع و بهداشت هنوز هم بی رقیب است.عزت ا... مرادی، برداشــت کتیرا از گون های این منطقه در سالجاری را رد کرد و افزود: امسال با تداوم خشکسالی شدید و بی آبی هیچگونه 
مجوزی برای کتیرا زنی در سمیرم صادر نشده است.وی تصریح کرد: اگر مواردی هم مشاهده یا گزارش شده است، تخلف بوده و مردم باید در این مورد حساسیت داشته باشند و مراتب را به ما اطالع دهند.این مسئول با بیان 
اینکه در سال های گذشته مجوزهایی به برخی افراد داده شده بود، تصریح کرد: امسال به رغم فشار زیاد افرادی که در ســال های قبل کتیرا می زدند و با توجه به مطالعه و بازدیدهای میدانی، به گون زارهای شهرستان 
استراحت دادیم.رییس اداره منابع طبیعی سمیرم افزود: استراحت دادن به مراتع وضعیت اکولوژیکی طبیعت را ارتقا می دهد و باعث تقویت گونه های مرتعی به ویژه گون می شود.مرادی به برنامه اداره منابع طبیعی برای 
برداشت اصولی کتیرا از گون زارها اشاره کرد و گفت: الزمه این کار در سال های آینده تهیه طرح همراه با مطالعه از سوی متقاضیان کتیرا زنی است.این مسئول، منابع طبیعی و سرزندگی گون زارها را ضرورتی انکارناپذیر 

عنوان کرد و گفت: این عرصه ها نه به عنوان یک میراث بلکه امانتی در دست ما برای نسل های آینده است که شرعا و اخالقا همگان باید از این امانت گران سنگ مراقب کنیم.
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آبرسانی با تانکر ادامه دارد

پیشنهاد سردبیر:

وقتی آب و بهداشت، خدمات الکچری می شوند!
محرومیت در روستاهای چهارمحال و بختیاری حد و مرز  ندارد؛

حصر وراثت
6/160  آقای محمدرضا هنرفر دارای  شناســنامه شــماره 681 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1597/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب ا... هنرفر به شناسنامه 9 در تاریخ 97/5/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر: 
1-بهروز هنرفر، ش.ش 1215 نسبت با متوفی فرزند 2- محمدرضا هنرفر، ش.ش 681 
نسبت با متوفی فرزند 3- نسرین هنرفر، ش.ش 1512 نســبت با متوفی فرزند 4- ناهید 
هنرفر، ش.ش 888 نسبت با متوفی فرزند 5-  ایران آذرنیک، ش.ش 225 نسبت با متوفی 
همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235163 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/161  آقای سیف اله جان نثاری دارای  شناسنامه شــماره 806 به شرح دادخواست به 
کالسه  1603/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ربابه پناهی الدانی به شناسنامه 202 در تاریخ 1368/12/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و یک دختر 
به اسامی: 1- سیف اله جان نثاری، ش.ش 806 نســبت با متوفی فرزند 2- طاهره جان 
نثاری الدانی، ش.ش 29 نســبت با متوفی فرزند 3- نصراله جان نثاری الدانی، ش.ش 
1273556534 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 235164 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/162  خانم پوران کاردان پور دارای  شناسنامه شــماره 57464 به شرح دادخواست به 
کالسه  1605/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه محمد صادقی خیرآبادی به شناسنامه 8 در تاریخ 92/12/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار 
دختر به اســامی: 1- رضاکاردان پور، ش.ش487 نسبت با متوفی فرزند 2- سعید کاردان 
پور، ش.ش 1181 نسبت با متوفی فرزند 3- وحید کاردانپور، ش.ش 69 نسبت با متوفی 
فرزند 4- پوران کاردان پور ،ش.ش 57464 نسبت با متوفی فرزند 5- ناهید کاردان پور، 
ش.ش 62580 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا کاردان پور، ش.ش 92246 نسبت با متوفی 
فرزند 7- نجمه کاردان پور، ش.ش 2508 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235165 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/164  آقای غالمعلی قنبریان علویجه دارای  شناسنامه شماره 488 به شرح دادخواست 
به کالسه  1622/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان کرمعلی قنبریان علویجه به شناسنامه 3856 در تاریخ 97/3/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و چهار 
دختر و همسر به اسامی: 1- حسین علی قنبریان علویجه،ش.ش 1151 نسبت با متوفی 
فرزند 2- علی قنبریان علویجه، ش.ش 1339 نسبت با متوفی فرزند 3- غالمعلی قنبریان 
علیوجه، ش.ش 488 نسبت با متوفی فرزند 4- حســن قنبریان علویجه، ش.ش 4561 
نســبت با متوفی فرزند 5- محمد جعفر قنبریان علویجه، ش.ش 9088 نسبت با متوفی 
فرزند 6- طاهره قنبریان علویجه، ش.ش 657 نســبت با متوفی فرزند 7- زهرا قنبریان 
علویجه، ش.ش 2558 نسبت با متوفی فرزند 8- صغری قنبریان علویجه، ش.ش 3283 
نسبت با متوفی فرزند 9-  ام البنین قنبریان علویجه، ش.ش 1799 نسبت با متوفی فرزند 
10-جمیله باقرصاد، ش.ش 87 نســبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235168 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/163  آقای سید حســن میرطالبی دارای  شناسنامه شــماره 1270530267 به شرح 
دادخواست به کالســه  1623/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید معراج میرطالبی به شناسنامه 65 در تاریخ 97/5/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و سه دختر و همسر به نام ذیل: 1-سید حســن میرطالبی، ش.ش 1270530267 فرزند 
2- سید نوید میرطالبی، ش.ش 357 فرزند 3- ندا میرطالبی، ش.ش 791 فرزند 4- نجمه 
الســادات میرطالبی، ش.ش 2802 فرزند 5- نوشــین میرطالبی، ش.ش 11746 فرزند 
6- فخرالسادات میرطالب اسفرجانی، ش.ش 453 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235166 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/165  آقای عباس صادقی جونی دارای  شناسنامه شماره 1002 به شرح دادخواست به 
کالسه  1614/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا صادقی جونی به شناسنامه 1182 در تاریخ 97/3/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و شش دختر و 
همسر به اسامی: 1- محمد علی صادقی جونی، ش.ش 27 نسبت با متوفی فرزند 2- عزت 
صادقی جونی، ش.ش 28161 نســبت با متوفی فرزند 3- عباس صادقی جونی، ش.ش 
1002 نسبت با متوفی فرزند 4- مرتضی صادقی جونی، ش.ش 96 نسبت با متوفی فرزند 
5- علی صادقی جونی، ش.ش 39 نســبت با متوفی فرزنــد 6- عصمت صادقی جونی، 
ش.ش 1009 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا صادقی جونی، ش.ش 412 نسبت با متوفی 
فرزند 8- حبیبه صادقی جونی، ش.ش 49 نسبت با متوفی فرزند 9- صدیقه صادقی جونی، 
ش.ش 47 نســبت با متوفی فرزند 10- طیبه صادقی جونی، ش.ش 37 نسبت با متوفی 
فرزند 11- فاطمه ماهرانی برزانی، ش.ش 43 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235169 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )229 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/166  اشرف السادات دهقانی ناژوانی دارای  شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  1576/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید عبداله دهقانی ناژوانی به شناسنامه 263 در تاریخ 1383/1/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و یک 
دختر و دو پسر: 1- سکینه اعرابی کرسکانی، ش.ش 10 نسبت با متوفی همسر 2- اشرف 
السادات دهقانی ناژوانی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 3- سید رسول دهقانی ناژوانی، 
ش.ش 135 نسبت با متوفی فرزند 4- سید رضا دهقانی ناژوانی، ش.ش 8 نسبت با متوفی 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235173 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/167  خانم فاطمه صغرا میرآبادی رنانی دارای  شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست 
به کالسه  1620/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود رفیعی رنانی به شناسنامه 104 در تاریخ 1397/4/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و یک همسر: 
1- زهرا رفیعی رنانی، ش.ش 586 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه رفیعی رنانی، ش.ش 
1083 نســبت با متوفی فرزند 3- بتول رفیعی رنانی، ش.ش 679 نسبت با متوفی فرزند 

4- فاطمه صغرا میرآبادی رنانی، ش.ش 42 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235174 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/168  آقای اسمعیل قاسمی زودانی دارای  شناسنامه شماره 318 به شرح دادخواست به 
کالسه  1619/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه شریفی هراتمه به شناســنامه 32 در تاریخ 1392/12/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- عباس قاسمی زودانی، ش.ش 4 نســبت با متوفی فرزند 2- قدیرعلی قاسمی 
زودانی، ش.ش 1 نسبت با متوفی فرزند 3- اسمعیل قاسمی زودانی ،ش.ش 318 نسبت 
با متوفی فرزند 4- ابراهیم قاسمی زودانی، ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 5- جمشید 
قاسمی زودانی، ش.ش 330 نســبت با متوفی فرزند 6- عصمت قاسمی زودانی ،ش.ش 
14 نسبت با متوفی فرزند 7- رضوان قاسمی زودانی ،ش.ش 317 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235175 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/169  آقای عبدالرحمن تاج میر ریاحی دارای  شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست 
به کالسه  1615/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسداله تاج میرریاحی به شناســنامه 1027 در تاریخ 96/9/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
دختر و همسر به نام ذیل: 1- عبدالرحمن تاج میر ریاحی، ش.ش 43 فرزند 2- غفور تاج 
میر ریاحی، ش.ش 2024 فرزند 3- بتول تاجمیر ریاحی، ش.ش 1943 فرزند 4- صدیقه 
چنگیز، ش.ش 13 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 235177 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/170  خانم طاهره کمالی دارای  شناسنامه شماره 8879 به شرح دادخواست به کالسه  
1618/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد غالمی به شناسنامه 2007 در تاریخ 97/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و پدر و مادر به نام ذیل: 
1- سارا غالمی، ش.ش 1276843208 فرزند 2- طاهره کمالی، ش.ش 8879 مادر متوفی 
3- اصغر غالمی سمسوری ،ش.ش 1 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235176 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

6/172  خانم مهناز خرمی دارای  شناســنامه شماره 514 به شــرح دادخواست به کالسه  
1572/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جهان سلطان شکرچی زاده به شناسنامه 547 در تاریخ 96/4/31 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهناز خرمی، 
ش.ش 514 فرزند 2- لیلی خرمی، ش.ش 706 فرزند 3- محســن خرمی، ش.ش 668 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 235179 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )127 کلمه، 1 کادر(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی چکاوک بهار زاینده 
رود شرکت تعاونی به شماره ثبت 15588 و شناسه ملی 

 10260365565
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/25 و نامه 
شماره 53496 مورخ 97/5/9 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1396 به تصویب مجمع عمومی رســید. 
آخرین رقم ســرمایه به مبلغ 5562500000 ریال به ســمع اعضاء حاضر در 
جلسه رسید. 1-اقای مصطفی هاشمی فشارکی کدملی 5659529674 آقای 
بیژن جهانمردی با کد ملی 1198842679 آقای عبــاس محبعلی با کد ملی 
0589625047 و آقای رجبعلی سهیلی کد ملی 1090743165 و آقای احمد 
طغیانیفر کد ملی 1291186700 به سمت اعضای اصلی و آقای حسین بالنیان 
با کدملی 1249638925 و آقای جواد عظیمی با کد ملی 1062585135 و آقای 
جمشــید حمزه لو کد ملی 2295049148 به عنوان اعضای علی البدل هیأت 
مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب و آقای علی معتمدی کد ملی 
1817651048 و آقای اکبر رضائی با کدملی 5659518771 به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )235052(

آگهی تغییرات شرکت افراز بتن سرمد سهامی خاص به 
شماره ثبت 54303 و شناسه ملی 14005034557 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/04/26 بتول توکلی به شماره ملی 1285850505 ، سیداکبر سجاد به 
شماره ملی 1280340339 و سیداصغر سجاد به شماره ملی 1280326654 
بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )228640(

آگهی تغییرات شرکت مشاورین زنگار حفاظ شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 18880 و شناسه ملی 

10260397784
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/03/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : علی اصغر شیخ بهائی به شماره ملی 
1286747090 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو 
هیئت مدیره ، و نفیسه موذن صفائی به شماره ملی 1291151192 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ،به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل - چک - سفته - برات- 
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )235053(

محرومیت ها در استان چهارمحال و بختیاری یکی از زیباترین، خوش آب و هواترین و سرسبزترین استان های کشور هم چنان ادامه دارد. آمار 
باالی بیکاری، مهاجرت و محرومیت ها صدای برخی مسئوالن و دغدغه مندان این استان را درآورده و خواهان توجه و تالش بیشتر متولیان 
امر شده اند. امام جمعه شهرکرد در خطبه های نمازجمعه این هفته از مســئوالن خواست که فکری برای تامین آب شرب »مرغملک« کنند. 
روستایی که آبرسانی به آن با تانکر ادامه دارد. در برخی روستاهای دیگر از جمله »پاتاوه« از توابع لردگان، اوضاع از این هم بدتر است و مردم 
دسترسی به ابتدایی ترین امکانات هم ندارند. »خبرگزاری فارس« در شهرکرد به همین بهانه گزارشی از وضعیت روستاهای محروم تهیه کرده 

که خواندنش تنها افسوس و تاسف را بر جان و دل مخاطب می نشاند. 

سمانه زاغی نژاد

روستایی در مرکز کشور و عمق محرومیت
روستاهایی در برخی شهرستان های چهارمحال و بختیاری ازجمله شهرستان 
»لردگان« وجود دارد کــه از کمتریــن امکانات رفاهی که هیــچ، حتی از 
ابتدایی ترین شرایط زندگی همچون، آب، بهداشت، مدرسه و... محروم هستند 
و امکانات اولیه برای مردم این روستا خدمات الکچری محسوب می شوند. به 
جرات می توان گفت شهرستان لردگان یکی از محروم ترین شهرستان ها در 
چهارمحال و بختیاری است که پراکندگی روســتاها در این شهرستان این 

موضوع را تشدید کرده است. 
روســتای پاتاوه در حد مرزی اســتان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد نیز یکی از این روستاهاست که در فاصله 40 کیلومتری شهر لردگان 
واقع شده و گفته های دهیار روستای سرقلعه میالس و عکس هایی که از این 
روستا گرفته شده است نیز گواه این مدعاست.خبرگزاری فارس شهرکرد، در 
گفت وگویی با دهیار سرقلعه میالس به بیان مشکالت روستای پاتاوه پرداخته 

است که در زیر می خوانید.
یک خانه بهداشت و چند روستا

»شکرا… محمدی« گفت: روستای »سرقلعه میالس« در آخرین حد مرزی 
بین چهارمحال و بختیاری با استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. دهیار روستای سرقلعه میالس با اشاره به اینکه فقط یک خانه بهداشت در این روستا 
وجود دارد که مردم روستاهای دیگر هم از آن استفاده می کنند، افزود: خانه بهداشت روستا سرقلعه پاسخگوی چندین روستای اطراف است و اگر مورد اورژانسی 

برای مردم پیش بیاید، مجبور هستند به شهر لردگان مراجعه کنند. وی با اشاره به بالتکلیف ماندن 
پایگاه اورژانس 115 که باید برای روستای سرقلعه راه اندازی شود، ولی هنوز بالتکلیف باقی مانده 
است، ادامه داد: روستای »پاتاوه« از دیگر روستاهای این منطقه است که پنج کیلومتر با روستای 
سرقلعه و 40 کیلومتر با لردگان فاصله دارد که هیچ گونه امکانات رفاهی در این روستا وجود ندارد. 
محمدی با بیان اینکه متاسفانه شرایط بهداشت و درمان در روستای پاتاوه مشکل دارد و مردم این 
روستا برای کارهای درمانی خود هم مجبور هســتند به خانه بهداشت روستای سرقلعه مراجعه 
کنند، عنوان کرد: شغل اکثر مردم دامداری اســت و به لحاظ معیشتی در وضعیت نامناسبی به 

سر می برند.
طی کردن فاصله دو روستا برای تحصیل

دهیار روستای سرقلعه میالس به نبود مدرســه یا هرگونه محیط آموزشی در روستای 
پاتاوه اشاره و خاطرنشان کرد: سه دانش آموز ابتدایی و سه دانش آموز مقطع راهنمایی 
این روستا مجبور هستند برای تحصیل با پای پیاده مسافت حدود 5 یا 6 کیلومتری را طی 
کرده و به روستای سرقلعه بیایند. وی با تاکید بر اینکه مردم روستای پاتاوه برای تامین 
آب شرب خود و دام هایشان مشکل دارند و مجبور هستند با شرایط سختی آب مورد نیاز 
خود را فراهم کنند، اضافه کرد: اهالی این روستا بعضا مجبور هستند با موتورسیکلت و یا 

حتی با استفاده از حیوانات برای تامن آب اقدام کنند.
نبود امکانات اولیه عامل هجرت مردم پاتاوه

محمدی یادآور شد: اداره امور عشــایر شهرســتان لردگان روزانه یک تانکر آب برای 
مردم روستای پاتاوه می برد اما این میزان آب، کفاف نیازهای مردم این روستا و دام های آن های را 
نمی دهد. دهیار روستای سرقلعه میالس با اشاره به اینکه مردم روستای پاتاوه قبال عشایر بودند که 
در حال حاضر ساکن شدند، بیان کرد: عده زیادی از آن ها به دلیل کمبود آب و نبود امکانات رفاهی 
از این روستا کوچ کردند. این درحالی است که به رغم شــواهد موجود در خصوص فراموش شدن 
بسیاری از روستاها، استاندار چهارمحال و بختیاری در همایش روز روستا و عشایر توسط معاون اول 

رییس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت. 

آبرسانی با تانکر ادامه دارد
از وعده های مســئوالن بــرای حل مشــکل آب روســتای »مرغملک« 

چهارمحال وبختیاری 120 روز می گذرد.
چند ماهی اســت که نبــود آب آشــامیدنی در روســتای مرغملک و 
 آب رســانی با تانکر مــردم این روســتا را با مشــکالت زیــادی روبه رو 

کرده است.
خبرگزاری »فارس« در شهرکرد نوشت که به پیگیری مشکالت این روستا 
پرداخته شده ولی با بی تفاوتی مســئوالن و وعده های چهارماهه مواجه 
شدیم. این در حالی است که داشتن نیازهای اولیه از جمله آب آشامیدنی 
از جمله حقوق هر شهروند ایرانی است و مدیران دستگاه های امر نیز باید 
برای آب رســانی به مناطق مختلف شهری و روســتایی به کار جهادی و 

انقالبی روی بیاورند.
حجت االســالم والمســلمین »محمدعلی نکونام« در خطبه نماز جمعه 
شــهرکرد مورخه 12 مردادماه سال جاری، با اشــاره به اینکه مشکالت 
مردمی از اهمیت باالیی برخوردار هســتند، گفت: در روستای مرغملک 

مردم با مشکل بزرگ بی آبی مواجه هستند.
امام جمعه شــهرکرد با انتقاد از شــرایط فعلی مردم روســتای مرغملک، افزود: چرا باید شــرایط به صورتی باشــد که مردم کارد به استخوانشان 
برســد. چرا یک مســئول در خانه اش شــیر پرآب را باز کند و مســتمر آب در اختیارش 
باشــد و مردمی کــه از همیــن مســئول انتظــار دارند کــه آب بــرای آن ها برســاند، 
 چنــد روز یک بــار یــک مقــدار آب در شــیر خانــه  آنها جــاری شــود! این هــا واقعا 

دردآور است.
وی با بیان اینکه مسئوالن در برابر مشکالت مردم نباید خواب و آرامش داشته باشند، اضافه 

کرد: مشکالت مردم تنها با یک جلسه حل نمی شود؛ باید روحیه انقالبی واقعا حاکم باشد.
نکونام ادامه داد: باید گالیه های مردم توسط رسانه ها بیان شــود و مسئوالن در رفع آن ها 
کوشش کنند، مردم چهارمحال و بختیاری مردمانی نجیب هستند اما مطالبه دارند 

و برای آنکه دشمن سوءاستفاده نکند مشکالت را تحمل می کنند.
در همین راستا »عبدالحسین حبیبی« گفت: جلســه ای در دفتر معاونت عمرانی 
استانداری برگزار و مقرر شــد به مدت یک هفته نحوه انتقال آب زاینده رود از شهر 

سودجان به روستای مرغملک بررسی شود.
بخشدار الران افزود: در این مدت نمایندگان شرکت های آب و فاضالب روستایی و 
شهری چهارمحال و بختیاری، باید  با بازدیدهای میدانی و مطالعات منطقه ای میزان 

آب مورد نیاز، نحوه و مسیر انتقال را بررسی کنند.
وی اضافه کرد: تا پایان این جلسه و تکمیل اطالعات نمی توان در خصوص زمان و 

نحوه اجرای پروژه برنامه ریزی کرد.
حبیبی با اشاره به آب رسانی 10 سرویس تانکر در روز به روستای مرغملک، ادامه داد: شبکه 
آبرسانی دائم این روســتا میزان زیادی آبدهی ندارد و با آبرسانی سیار مشکل به صورت کوتاه 

مدت حل شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه دو حلقه چاه برای آبرسانی به مردم این روستا به سنگ رسیده است، 
اضافه کرد: برای آب رسانی دائم بعد از انجام مطالعات آب زاینده رود می تواند آب منطقه را به 

صورت مجتمع تامین کند.
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آغازجشنعاطفهها
از15شهریورماهدراصفهان

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( اصفهان 
با بیان اینکه جشــن عاطفه ها هر ســال به منظور 
جمــع آوری کمک های مــردم بــه دانش آموزان 
نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید در سراسر 
کشــور برگزار می شود، گفت: امســال این جشن 
به منظور فراهم شــدن فرصت کافــی برای توزیع 
هدایا و کمک های مردمی یک هفته زودتر از موعد 
سال های قبل با شــعار »لبخند مهر، بسته به مهر 

شما« برگزار می شود.
»محمدرضــا متین پور« با بیان اینکه این جشــن 
امســال در دو مرحلــه برگــزار می شــود، اظهار 
داشت: مرحله اول این جشــن امسال با رویکردی 
الکترونیکی از پانزدهم شهریورماه آغاز می شود و 
مردم نیکوکار اصفهــان می توانند کمک های خود 
را از طریق تماس با شماره نیکوکاری 0968877، 
استفاده از کد #1*8877*، واریز نقدی به شماره 
کارت 2509-0000-7370-6063 به نام کمیته 
امداد اصفهان نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران 
و مراجعه به تارنمــای اینترنتی emdad.ir برای 
حمایت از دانش آموزان نیازمند همشــهری خود 
پرداخت کنند. وی افزود: امســال تــا حد ممکن 
پایگاه های فیزیکــی در نقاط مختلف شــهر برپا 
نخواهد شــد و فقط در شهرســتان ها و با توجه به 
مالحظات خاص هر شــهر ممکن است یک پایگاه 

بر پا شود.

برگزاریهمایشزمینشناسی
اقتصادیایراندراصفهان

دبیر علمــی دهمیــن همایــش ملــی انجمن 
زمین شناســی اقتصادی ایران در نشست خبری 
دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی 
ایران اظهار کرد: این همایش با شرکت کنندگانی از 
48 دانشگاه سراسر کشــور از 14 و 15 شهریورماه 
در اصفهان برگزار می شود.»هاشــم باقری« افزود: 
70 مقاله به صورت سخنرانی، 180 مقاله به صورت 
پوستر و تعدادی به صورت آزاد در این همایش ارائه 
می شــود و میهمانانی از ارگان ها و صنایع مختلف 
اســتان اصفهان در آن حضور دارند؛ فعالیت های 
معدنی و علوم وابسته به اکتشاف و فرآورده های مواد 
معدنی در همایش مورد بررسی علمی قرار خواهد 
گرفت. دبیر علمی دهمیــن همایش ملی انجمن 
زمین شناسی اقتصادی ایران گفت: زمین شناسی 
اقتصــادی، پترولوژی)مرتبــط با زمین شناســی 
اقتصــادی(، اکتشــافات صحرایی، اکتشــافات 
ژئوشــیمیایی، اکتشــافات ژئوفیزیکــی و ذخایر 
معدنی، دورسنجی و اکتشافات مواد معدنی، اقتصاد 
معدنی و خشکسالی، زمین شناسی زیست محیطی، 
کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعه کانی شناختی و 

بافت از محورهای اصلی این همایش دوروزه است.

40درصددانشجویانخارجی
دانشگاهاصفهانافغانستانیهستند

رییــس دانشــگاه اصفهــان گفــت: 40 درصد 
دانشجویان خارجی این دانشگاه معادل یکصد نفر 

افغانستانی هستند.
»هوشــنگ طالبی« در دیدار با »نجیب ا... خواجه 
عمری« وزیر تحصیالت عالی افغانســتان، با اشاره 
به رویکرد این دانشــگاه در ســال های اخیر برای 
اجرای طرح های پژوهشــی برای برطرف شــدن 
نیازها و مشکالت اجتماعی و صنعتی افزود: برای 
موفقیــت در اجرای این طرح هــا و انتقال دانش و 
تبادل یافته های علمی، دانشگاه اصفهان تفاهم نامه 
 همکاری بــا مراکز علمــی معتبر جهــان منعقد 

کرده است. 
وی اظهارداشــت: دانشــگاه اصفهان با 72 سال 
قدمت یکی از 13 دانشــگاه برتر و بزرگ کشــور 
است و بر اساس رتبه بندی های بین المللی در بین 
یک هزار دانشگاه برتر دنیا قرار دارد.طالبی با اشاره 
به تحصیل50 درصد دانشــجویان این دانشگاه در 
مقاطع تحصیالت تکمیلــی ، تصریح کرد: پنج تن 
از استادان این دانشــگاه جزو استادان یک درصد 

با باالترین استناد در نشریات بین المللی هستند.
وی اضافه کرد : سال 2017 حدود یک هزار و 100 
مقاله علمی از این دانشگاه در نشریات بین المللی 
منتشر شــد. این نشست با حضور دســتیار وزیر 
تحصیالت عالی افغانســتان و ســفیر این کشور 
در ایران و مدیران و اســتادان دانشــگاه اصفهان 
برگزار و دانشکده ها و مراکز پژوهشی این دانشگاه 
معرفی شدند. افغانستان 38 دانشگاه دولتی و 131 
دانشــگاه خصوصی دارد.دانشگاه اصفهان با حدود 
15 هزار دانشجو و 650 عضو هیئت علمی، یکی از 

دانشگاه های برتر و جامع کشور است.

عکس  روز 
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پیشنهاد سردبیر:

پاکسازیساحلرودسر
ازپیشرویگیاهسنبلآبی

رویتنخستینشاهروباه
درپناهگاهحیاتوحشیخاب

رییس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل 
گفت: یک قالده از گونه کمیاب و ارزشمند »شاه 
روباه« برای نخستین بار در جریان گشت و کنترل 
شــبانه محیط بانان این شهرســتان در پناهگاه 
حیات وحــش یخاب مشــاهده و تصویربرداري 
شــد. »الهیار دولتخواه« در این باره اظهار کرد: 
محیط بانان، مدیر انجمن حامیان محیط زیست 
ابوزیدآباد و تعدادي پژوهشــگر محیط زیســت 
در حال گشــت و کنترل منطقه توانســتند یک 
شاه روباه را مشــاهده و تصویربرداري کنند که 
البته این گونه کمیاب پس از ثبت تصویر از محل 
گریخت. وی افزود: شــاه روباه گونه ای ارزشمند 
از تیره سگ سانان است که در سال های گذشته 
جمعیت آنها بــه علت های گوناگون به شــدت 
کاهش یافته و گزارش های اندکــي از این گونه 
در ایران براي عالقه مندان وجــود دارد. رییس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت آران و بیدگل 
بیان کرد: شــاه روباه یکی از زیباترین و کوچک 
ترین روباه هاي ایران اســت که در کنوانســیون 
 تجــارت بین المللي گونه هــاي در معرض خطر
)در زیر طبقــه Appendix II( قــرار دارد و در 
لیست قرمز اتحادیه بین المللي حفاظت از طبیعت 
)IUCN( نیز طبقه بندي شــده کــه باید توجه 
بیشــتري به حفظ و بقاي آن داشته باشیم. او در 
ادامه نیز خواستار نگاه ویژه مسئوالن به پناهگاه 
حیات وحش یخاب واقع در شــمال شرقی شهر 
ابوزیدآباد از توابع بخش کویرات شهرستان آران 

و بیدگل شد.

رهاسازییکبوتیمار
درمنطقهحفاظتشدهقمصر

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت کاشــان 
گفت:یک پرنده بوتیمار در منطقه حفاظت شده 
قمصر و برزک کاشان توسط محیط بانان رهاسازی 

شد.
»محمود قهرمانی«  بیان داشت:یکی از دوستداران 
محیط زیســت کاشــان یک پرنده بوتیمار را در 
محدوده شهری مشاهده و به محیط بانان تحویل 
داده شد. وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست 
این شهرستان نیز پس از تیمار و درمان و اطمینان 
از ســالمتی، این پرنــده بوتیمــار را در منطقه 
حفاظت شــده قمصر و برزک کاشان رهاسازی 
 Botaurus(کردند. بوتیمار بزرگ با نام علمی
stellaris( از راســته لک لک ساســانان و تیره 
حواصیل اســت که در کنار آب و حاشیه نیزارها 

آشیانه دارد.

رییس اداره محیط  زیست چادگان:
شکارچیکبکهایچادگان

دستگیرشد
رییس اداره محیط  زیست شهرستان چادگان از 
دستگیری شکارچی کبک در بخش چنار رود این 

شهرستان خبر داد.
»مجتبــی حاجتی« اظهــار داشــت: صبح روز 
دوشــنبه محیط بانان این اداره حین گشت زنی 
و دوربین کشی مناطق تحت حفاظت این اداره، 
به یک نفر در ارتفاعات چشمندگان ها در بخش 
چنار رود مشکوک شدند. وی گفت: آنان پس از 
بررسی موضوع متوجه شــدند که فرد مذکور در 
حال تله گذاری در اطراف چشمه ها برای گرفتن 
کبک اســت. رییس اداره محیط  زیست چادگان 
بیان داشت: با تدابیر محیط بانان،  ماموران موفق 
به دســتگیری متخلف حین انجام جرم شــدند 
که از متخلــف یک قطعه کبک و یک دســتگاه 
موتورسیکلت کشف و صورت جلسه شد. حاجتی 
افزود: فرد متخلف به همراه صورت جلسه، جهت 
انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان 

چادگان معرفی شد.

محیط زیست

اخـبار

ایمنا: موضوع رشد جمعیت و نسبت جمعیت جنس زن به مرد، از مهم ترین 
مواردی است که در جمعیت شناســی به آن می پردازند. در بیشتر مواقع 
تعداد تولد نوزادان پســر با اختالف ناچیزی ، بیشتر از تعداد تولد نوزادان 
دختر است. عواملی مانند بیماری ها، جنگ و کنترل عمدی جمعیت،  روی 
تعادل یا برهم خوردن تعادل میزان جمعیت دو جنس تاثیر دارد. کشور 
ما نیز از این پدیده مستثنا نیست. پیش از این، رسانه ها از افزایش تعداد 
مردان در شهرهایی چون اصفهان، یزد و بوشهر خبر داده بودند که نشان از 

تغییر در توازن جنسی جمعیت دارد.
»حسین غفرانی« مدیرکل ثبت  احوال استان اصفهان نیز اعالم کرده بود: 
»استان اصفهان دارای پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفر جمعیت است 
که دو میلیون و 599 هزار و 477 نفر از این شهروندان مرد و دو میلیون و 
521 هزار و 373 نفر زن هستند«. این یعنی بیش از 70 هزار نفر میان زن 

و مرد، اختالف جمعیتی وجود دارد.
در این راستا »سیمین کاظمی« جامعه شناس، در خصوص بر هم خوردن 
تعادل جمعیتی در اصفهان و بحران کاهش تعداد زنان در جامعه به ویژه 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا گفت:  نسبت جنسی تولد با نسبت 
جنســی در جمعیت عمومی متفاوت اســت و دالیل متفاوتی هم دارد. 
به طورکلی در بدو تولد، نسبت جنسی طبیعی بین 102 تا 107نفر طبیعی 

در نظر گرفته می شود که میانگین آن 105 پسر به 100 دختر است.

وی افزود: آخرین آماری که ســازمان ثبت احوال درسال 1394 منتشر 
کرده، در اســتان اصفهان نسبت جنسی  107 پســر به ازای 100 دختر 

متولد شده است.
این جامعه شناس تصریح کرد:  البته نکته ای که در مورد آمار سال 1394 
قابل تامل است، به هم خوردن نسبت جنسی در مناطق روستایی اصفهان 
است که 109 پسر به ازای 100 دختر بوده و از آن حد طبیعی فاصله گرفته 
است. این مسئله نیاز به بررسی دارد که چرا چنین اتفاقی افتاده، آیا یک امر 

اتقاقی بوده یا ویژگی های اجتماعی و فرهنگی بر آن تاثیر گذاشته است!
کاظمی اضافه کرد: مهم ترین علتی که موجب برهم خوردن نسبت جنسی 

می شود، مداخالت انسانی با استفاده از تکنولوژی های پزشکی است که به 
والدین اجازه می دهد، پیش از تولد از جنس جنین مطلع شوند و با حذف 
جنین، که عموما شامل دختران می شود، نسبت جنسی جمعیت را برهم 
بزنند؛ مانند اتفاقی که در کشورهای مثل هند و چین افتاد و نسبت جنسی 

جمعیت تغییر یافت.
وی با بیان اینکه در نســبت جنسی در جمعیت عمومی، عوامل مختلفی 
عالوه بر تغییر نسبت جنســی تولد می تواند تاثیرگذار باشد، خاطرنشان 
کرد: یکی از این عوامل می تواند مهاجرت مردان از مناطق کمتر توســعه 
یافته به مراکز صنعتی به دنبال پیدا کردن شغل باشد که جمعیت مردان 
را نسبت به زنان افزایش می دهد و محتمل ترین دلیل تغییر نسبت جنسِی 
جمعیت عمومی در اصفهان طی سال های گذشته، می تواند همین عامل 
مهاجرت باشد. این پزشک اضافه کرد: تغییر عامدانه نسبت جنسی جمعیت 
در زمینه نابرابری جنسیتی و ارزشمند شمردن پسران در مقابل بی ارزش 
دانستن دختران رخ می دهد و با کاهش جمعیت زنان، آن ها را در معرض 
انواع خشونت های جنسیتی و بهره کشی جنسی قرار می دهد.  عالوه بر این، 

همسریابی و ازدواج را با مشکل جدی مواجه می کند.
کاظمی ادامه داد: در چنین شــرایطی مردان طبقه فرودست و روستایی 
شانس کمتری برای ازدواج خواهند داشــت که خود عالوه بر پیامدهای 

فردی، خشونت را در جامعه افزایش می دهد.

تعادل جمعیتی در اصفهان به هم خورده است؛

پایمهاجرتدرمیاناست

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: در این بازه زمانی جو نسبتا پایداری  
روی استان حاکم است و آسمان صاف، گاهی همراه با وزش باد در بعدازظهرها  پیش بینی می شود. »حجت ا... علی عسگریان« افزود: طی سه  روز آینده با وجود آسمان 
ابری بارندگی نخواهیم داشت.کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: طی سه روز آینده مناطق غرب و جنوب استان ابری خواهد بود. اما ارتفاع ابرها 
نسبت به زمین باالست و به این دلیل بارندگی پیش بینی نمی شود. وی درخصوص وضعیت دمایی استان اصفهان  اظهار کرد: دمای هوای استان اصفهان بین یک تا دو 
درجه سانتی گراد افزایش می یابد و که این روند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوای اصفهان در گرم ترین ساعات24 ساعت آینده 

به 33 درجه سانتی گراد می رسد، افزود: دمای هوای این شهر در خنک ترین ساعات بامداد به  18 درجه سانتی گراد خواهد رسید.

سی
شنا

هوا
 

گزارش

مژگان علیدوستی

کتک خوردن مــردان و زنان دســتفروش درکنار خیابــان و برهم 
زدن بساطشــان توســط ماموران شــهرداری را به کرات دیده ایم. 
برخوردهای گاه تند و غیرانســانی با کودکان کار در مترو و خیابان 
یا افراد متکــدی را هم دیده ایم، برخورد نامناســب بــا مغازه دارها 
حین پلمب مغازه هــا را هم دیده ایم، اما یکی شــاهکار بود! رفتاری 
غیرانسانی و غیراخالقی که با انتشار یک فیلم در فضای مجازی شاهد 
آن بودیم. فیلمی که خیلی ها را به تعجب، گریه و خشــم واداشــت. 
فیلمی مبنی بر بریده شــدن گوش یک کــودک زباله گرد که مدعی 
شده افرادی با پوشش و لباس مامور شــهرداری با تیغ اصالح گوش 
او را بریده اند! این فیلم خیلی زود در فضای مجازی منتشــر شــد و 
 شهروندان در سراسر کشور خواستار برخورد با مسببان این حادثه تلخ 

شدند. 
تلخی ماجرا به اندازه ای بود که خیلی زود پای سلبریتی ها و مسئوالن 
همیشــه درصحنه هم به این داستان باز شــد و همگی متفق القول 

خواهان پیگیری موضوع شدند. 
»الهام فخاری« رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در این باره 
گفت: من با شهردار منطقه 3 صحبت کردم و قرار شد پیگیری های 

الزم را درباره صحت و سقم این ادعا انجام دهد.
»محمدعلی وکیلی« عضو هیائت رییسه مجلس هم گفت: این خبر 
باورناپذیر بــوده و نمی توان قضاوتی درخصوص صحت و ســقم آن 
داشــت؛  اما اگر چنین خبری صحت داشته باشــد، باید لباس سیاه 
پوشید؛ اگر برخی فکر می کنند با گوش بریدن کودکان کار می توان 
مســئله را حل کرد، نشــان از بریدن گوِش حقیقت و کوری چشِم 

حقیقت دارد.

وکیلی با تاکید بر اینکه این خبر و وجود چنین انسان های سنگدلی 
برای بریدن گوش یک کودک زباله گرد، به هیچ عنوان قابل باور نیست، 
اضافه کرد: اگر چنین حادثه ای اتفاق افتاده باشد، به طور حتم باید به 

حال جامعه گریه کرد. 
این نماینده از دستگاه های امنیتی و انتظامی خواست به ماجرا ورود 

پیدا کرده و با مامورنماها برخورد قاطعانه ای داشته باشند. 
پای کودک کار گوش بریده شده به جلسه شورای شهر تهران هم باز 
شد تا درحالی که شهردار منطقه 3 تهران فعال سکوت کرده، شورای 

شهری ها در این باره موضع بگیرند .
 در همین زمینه، در جریان هشــتاد و چهارمین جلسه شورای شهر 
تهران، »مجید فراهانی« عشو شورای شهر گفت: دیروز عوامل فاسد 
مافیای زباله برای مطامع و منافع مالی خود و القای ترس و قدرت بی 
حد و حصر فسادشان گوش یک کودک مظلوم و بی پناه را بریدند تا 
اوج خیانت خود را در پیوند با بخشی از بدنه فاسد شهرداری به نمایش 
بگذارند.فراهانی گفت: به عنوان نماینده تهران از یکایک شهروندان 
تهرانی عذرخواهی می کنم و به این فرزند بی پناه قول می دهم که تا 

آخرین لحظه پیگیر احقاق حقش باشیم.
این عضو شورا همچنین با اشاره به دستور معاون اول رییس جمهور، 
وزیر اطالعات، فرمانده ناجا و همکاری شهرداری تهران گفت: باید با 

مسببان و قصورکنندگان موثر در این واقعه باید برخورد شود.
»عدالت امیر زاده« معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
منطقه 3  هم در واکنش به انتشار ویدئویی در رابطه با بریدن گوش 
یک کودک کار توسط پیما نکاران شــهرداری تهران گفت: ما هم از 
طریق شــبکه های اجتماعی در جریان این موضوع قــرار گرفتیم و 

تاسف خوردیم.
امیر زاده با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ مراجعه و شــکایتی از سوی 
هیچ کسی در این رابطه انجام نشده است، گفت: در نخستین گام باید 
این کودک را پیدا کنیم و ماجرا را از زبان خودش بشــنویم.امیرزاده 
 از شهروندان خواسته کودک مذکور را پیدا کرده و او را به شهرداری

 ببرند!

انسانمآرزوست!

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
با بیان این که در مردادماه سال جاری تعداد 114 هزار و 892 تماس 
با اتاق فرمان های اورژانس پیش بیمارســتانی استان اصفهان برقرار 
شــد، اظهار کرد: از این تعداد تماس، 19 هــزار و 47 مورد منجر به 
ماموریت شده است.»غفور راستین« با اشــاره به این که از مجموع 
ماموریت های انجام شده 12 هزار و 811 مورد غیرتصادفی و 8 هزار 
و 455 مورد تصادفی بود، افزود: 7 هــزار و 945 حادثه رانندگی در 

نقاط شهری و 887 حادثه در مناطق جاده ای استان رخ داده است. 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
بیان کرد: در این مدت 13 هزار و 476 بیمار و مصدوم پس از دریافت 
خدمات درمانی فوریت های پزشکی، توسط آمبوالنس های اورژانس 
115 به بیمارستان منتقل و 3 هزار و 421 نفر به صورت سرپایی در 
محل حادثه درمان شــدند. وی به انجام یک ماموریت امداد هوایی 
در مردادماه  امسال در استان اصفهان اشــاره و خاطرنشان کرد: در 

پنجمین ماه سال، بیشــترین موارد حوادث غیرتصادفی در استان 
اصفهان مربوط بــه بیماران قلبی با یک هــزار و 793 مورد و پس از 
آن ســقوط با 933، مشکالت تنفســی 725، زنان و زایمان 122 و 
مســمومیت با CO، پانزده مورد بوده است. راســتین عنوان کرد: 
تکنسین های فوریت های پزشکی اســتان اصفهان در مرداد امسال 
توانستند 21 بیمار را با موفقیت احیا کنند و در 5 ماموریت به زنان 

باردار در زایمان نوزاد یاری رساندند.

مدیر اورژانس اصفهان خبر داد:
19هزارماموریتاورژانساصفهاندرمردادماهامسال

   وقتی گوش کودک زباله گرد را با تیغ ریش تراشی می بُرند؛  

آسماناصفهان
ابریمیشود

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان اعالم کرد:

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان خبر داد:
نجاتکودک5سالهتوسطیکآتشنشان

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی اصفهان دســتور رســیدگی کامل به وضعیت آتش نشان مصدوم 
»اسماعیل ســلیمانی پور« را صادر کرد. »محســن گالبی« اظهارکرد: روز دوشــنبه یک آتش نشــان 
که همراه با خانواده در شــیفت اســتراحت بود، کودک پنج ساله ای را از پرتاب شــدن به پرتگاه نجات 
داد. وی با تاکید بر مراقبت از آتش نشــان حادثه دیــده، گفت: از معاون عملیات و مدیران ارشــد این 
حوزه درخواســت شــد تا اتمام مراحل پزشــکی و درمانی، به طور مداوم از وی کســب اطالع کنند و 
همکاری هــای الزم با وی صورت گیرد. مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی اصفهان تاکیــد کرد: ایثار، 
بخــش جدایی ناپذیر از وجود یک آتش نشــان اســت و تفاوتی نــدارد که در لبــاس و درحال خدمت 
 باشــد یا در زمان اســتراحت. آتش نشــانان همواره برای نجات جان و مال مردم آماده ایثار و خدمت

 هستند.

»ســنبل آبی« از جملــه گونه هــای مهاجم 
غیربومی است که با ســرعت باال در پهنه آبی 
تکثیر و با گسترش در مناطق مختلف، تهدیدی 
برای تنوع زیستی است. با مشارکت سمن های 
محیط زیســتی، بســیج و هالل احمر ساحل 
شهرستان »رودسر« از پیشــروی گیاه سنبل 

آبی پاک سازی شد.

  مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان:
جادههایکاشان،همچنانقربانیمیگیرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان گفت: برخورد سواری پراید و کامیون در کیلومتر 15 جاده کاشان به 
اردستان منجر به فوت دو نفر شد.

»محمدمسعود چایچی« اظهار کرد: پس از اطالع از این حادثه، نیروهای امداد و نجات از ایستگاه های شماره 
چهار این سازمان، در محل حاضر و اقدامات الزم را برای خروج راننده و سرنشین آن انجام دادند.

  همچنین به گزارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان، رییس این مرکز از جان باختن دو 
نفر بر اثر برخورد یک دستگاه تریلر با سواری سمند در آزادراه کاشان- اصفهان خبر داد.

  »حسین ریاحی« اظهار کرد: در جریان این سانحه رانندگی، دو سرنشین خودروی سواری شامل راننده  و یک 
خانم، جان خود را از دست دادند. جاده های منتهی به کاشان از آغاز سال جاری تاکنون 116 قربانی گرفته 

است که 13 نفر آنها جان خود را از دست داده اند.
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 400سال حضور گرج ها 
در ایران، از دالوری تا هنرپروری

تاثیرات شگرف گرجی ها در فرهنگ و هنر اصفهان

اصفهان طی سال های متمادی به دلیل رونق و شکوفایی، میزبان خارجیان و اقوامی 
بوده است که به دالیل مختلف به ایران آمده اند. این اقوام یا مانند گرجی ها به 

اجبار و زور حاکمان ایرانی به اصفهان کوچانده شدند و یا مانند لهستانی ها به دلیل 
شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی به اصفهان مهاجرت کرده اند. این افراد سال ها 

در شهرهای اطراف اصفهان و یا در مراکز اصلی شهر سکونت داشتند و حاال با حفظ 
فرهنگ مادی شان، بخشی جدا نشدنی از هویت و فرهنگ اصفهانی هستند.

مرضیه محب رسول

تاریخچه حضورگرجی ها در اصفهان
گرجی ها از جمله اقوامی هستند که سال هاست در ایران و اصفهان سکونت دارند؛ با این وجود اقوامی ناشناخته محسوب می شوند و شاید کمتر 
به نقش تاثيرگذار آنها در فرهنگ و تمدن اصفهان و حتی ایران پرداخته شــده است. نقطه شروع ورود گرجي ها به ایران از بدو تاسيس سلسله 
صفوي یعني سال 907 قمري است . در سال هاي 930 تا 967 شاه طهماسب اول چهار بار به گرجستان لشکر کشي کرد که در لشکرکشي چهارم 
حدود سي هزار گرجي را روانه ایران کرد. در حمله  شاهان صفوی به شهرهای گرجســتان ، بسياری از شهرها غارت شد، صدها هزار گرجی به 
قتل رسيدند و پس از شکست های بسيار حدود 300  هزار گرجی به ایران کوچانده شدند. گرجيان، ابتدا به شهر تازه تاسيس نجف آباد و بعدا به 
فریدونشهر کنونی فرستاده شدند تا در مقابله با اقوام لر هم جلوی نفوذ آنها به سمت اصفهان را گرفته و هم به عقيده شاه عباس صفوی خود تار و 
مار شوند. مهاجرت و کوچاندن گرجيان به ایران به همين جا ختم نشد بلکه در سال های بعدی نيز آنها از گرجستان به ایران و مناطق دیگر کشور 
کوچانده شدند. در برخی از کتب تاریخی از جمله کتاب ایران عصر صفوی نوشته »سيوری راجر« آمده است که هدف صفویان تغيير دادن ترکيب 
جمعيتی گرجستان و در هم شکستن پایداری گرجی ها بود صفویان می خواستند با کوچاندن این قوم از سرزمين خود و ساکن کردن ترکمانان 
به دغدغه های خود در مورد استقالل طلبی و مبارزه گرجی ها عليه سلطه بيگانگان پایان دهند؛ همچنين از گرجی ها برای آماده کردن نيروی 

کار ماهر، رونق کشاورزی و توليد ابریشم و تامين امنيت بخش داخلی ایران به ویژه در ناحيه فریدن بهره ببرند.
در تاریخ آمده است که گرجی ها فریدونشهر کنونی را پایه گذاری کردند و ســنگ بنای اوليه این شهر در سال 1013 به دست آنها نهاده  شد. 
گرجی ها در ابتدای ورود به این منطقه در عصر شاه عباس اول صفوی به یاد ناحيه ای زیبا درگرجســتان این منطقه را »مارتقوپی« ناميدند ) 
که از منابع تاریخی از آن به عنوان مردانقوب یاد شده اســت ( بعد از مدتی این نام فراموش و لفظ »سوپلی« ) در زبان گرجی به معنی آبادی ( 
جایگزین شد که  گرجيان اکنون این شهر را به این نام می خوانند . سپس نام این شهر به »آخوره باال« به معنی انتها یا آخر  و سرانجام در سال 
1340 به فریدونشهر تغيير یافت .همچنين روستای گرجی نشين »چقيورت« در فاصله تقریبی سيزده کيلومتری از مرکز شهرستان و در سمت 
غرب فریدونشهر قرار دارد . هنگام ورود گرجی ها به این روستا، ترک ها در آن سکونت داشتند . نام این روستا  نيز ميراثی از ترک های ساکن این 

اثرروستاست که از »چخيورت« یعنی جایی که در آن نواحی متعدد زندگی وجود دارد، به »چقيورت« مبدل شده است .
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گرجی ها و مناصب حکومتی
از آن پس در روستاهای اطراف فریدون شهر امروزی به کارهای ساده کشاورزی لشکر کریم خان زند خوردند، موقعيت اجتماعی سياسی خود را ازدست داده و تا اوایل دوران زندیه ادامه داشت؛ اما ظاهرا با شکستی که گرجی های سرکش از شراکت در قدرت سياسی با صفویان ترک تبار یافتند. این قدرت نمایی گرج ها ادامه داشته است. به نظر می رسد که گرجی های اوليه هویت خود را بيشتر در سهيم بودن گرجی ها در قدرت تا زمان افشاریه و زندیه و حتی تا دوره قاجاریه شود که در زمان صفویه بيش از چهل حاکم گرجی االصل وجود داشته است. باالی نظامی و حتی فرماندهی و حاکميت استان های کشور رسيدند.گفته می به امور نظامی عالقه مند بودند. برخی از آنها پس از پذیرش اسالم به شغل های ارامنه که با حفظ دین خود بيشتر به حرفه های ساده پرداختند گرجی ها بيشتر به نظر می رسد که گرجی ها،به سرعت به دستگاه حکومتی راه یافتند. برخالف  

و دامداری مشغول شدند.

تصویر نقاشی شده ا...وردی خان  در عالی قاپو

 تاثیر گرجی ها 
در فرهنگ فولکلور اصفهان

گرجی ها دارای فرهنگی غنی از معماری تا پوشــش و 
ادبيات بودند. ورود این افراد به اصفهان تاثيرات زیادی 
بر فرهنگ و معماری ایرانی داشت. حرکت های چرخ 
تيز و چرخ چمنی و ریتم های موسيقی ضربی همراهی 
کننده اش در ورزش باستانی  زورخانه  ای از موسيقی 
و رقص جنگاوران گرجی اقتباس شده است. گرجی ها 
در زمينه موسيقی و  آواز و هنر مهارت خاصی دارند.آنها 
همچنين در زمينه معماری مهارت های به خصوصی 
دارند که آثار آنها در ایران هنوز در صدر هنرها و بناهای 
ایران می درخشد.  33 دهانه پل ا... وردی خان اصفهان 
یا همان سی و سه پل به خاطر سی و سه حرف الفبای 
گرجی است و بناهایی مانند کاخ صفی آباد و کاخ عباس 
آباد، چشم هر بيننده ای را خيره می کند.  نقشی به نام 
»چهره خورشيد خانم« که در بين نقاشان ایرانی رایج 
است همان نقش »تامار«  ملکه  گرجی هاست.  آرایش 
و طرح چهره زنان موسوم به قجری که تقليد مو به مویی 
از چهره زنان گرجی اســت که زمانی زیبنده اندرونی 

بسياری از شاهان و امرای ایرانی بودند.  
 مــردم گرجــی مرتقــوپ )فریدونشــهر( در 87 ســال پیــش/ مرکــز عکــس 

سیف ا.. .خان یوسلیانی

فرهنگ گرجی در گذر زمان
می شوند که تابلوی آنها به دو خط فارسی و گرجی نوشته شده است و مردم محلی همچنان در فریدن متفاوت است نيزدر این روزها طرفدارانی دارد. در فریدون شهر مغازه هایی یافت و بافته می شوند. کوشش برای آموزش زبان و الفبای نياکان که با زبان و خط گرجی متداول شهر و به خصوص در چغيورت به طرح گرجی معروف هستند، امروز دیگر به ندرت ساخته هویت قومی آنان را مشخص می کند. نوعی سقف خانه و نوعی فرش که در ناحيه فریدون دوشادوش دیگر اقوام حرکت کردند. از فرهنگ قدیم گرجی ها امروز تنها زبان آنهاست که منطقه باز شد، گرجی ها با زبان پارسی آشنا شــدند و در تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی را تا حدودی حفظ کــرده بودند و از زمانی که راه ارتباطی دایر و پای شهرنشــينان به این گرجی های فریدونشهر تقریبا تا سال 13۲0 ش، تمام رسوم و آداب و فرهنگ گرجستان کمينگاه ها مستقر شدند و در جنگ خونينی که 3 روز طول کشيد بسياری از آنها را کشتند. به راه انداختند، گرجی ها قبل از حمله به دشــمن با یک برنامه صحيح و حساب شده در برای چپاول منطقه حاصلخيز فریدن برخی از دهات را ویران کردند و کشتارهای گروهی منابع به ليست طویلی از امرا و حکام گرجی در عصر صفوی برمی خوریم. زمانی که افغان ها ترقی را پيمودند. بسياری از آنها به باالترین مقام های کشوری و لشکری دست یافتند که در گرجيانی که روانه ایران شدند به دليل لياقت ذاتی و صداقت و شایستگی به سرعت پله های گرجی باقی ماندند و بقيه بــه دالیل مختلفی زبان و فرهنگ خــود را فراموش کردند؛ اما گرچه در طول زمان تنها گرجيان اصفهان و آن هم دسته ای که بعد ها به فریدن کوچيدند 

پوشش و زبان گرجی خود را حفظ کرده اند.

سی و سه پل اثری ماندگار از یک گرجی ساکن اصفهان
ا... وردی خان، معروف ترین گرجی است که در دستگاه حکومتی تقرب بسيار یافت و آثار ماندگار زیادی از خود به جا گذاشت. او  از اسرای گرجی بود که در زمان شاه طهماسب از گرجستان به ایران 
تبعيد شد. ا... وردی خان در جوانی در برابر سی سکه  زر به فروش رسيد و پس از اینکه چندین بار در معرض خرید و فروش واقع شد، به خاطر شایستگی و درستی به دربار شاه طهماسب صفوی 
راه یافت و به عنوان غالم، وارد دربار شد .ا... وردی خان پس از مسلمان شدن، در زمان شاه عباس اول به یکی از مهم ترین افراد در دم و دستگاه صفویان تبدیل شد و در نهایت به حکومت ایالت 
فارس رسيد. او اقدامات فراوانی برای اعتالی فرهنگ و تمدن ایران انجام داد. ا... وردی خان، بانی سی و سه پل اصفهان و مدرسه خان شيراز و پدر امام قلی خان و داود خان است. وی به فرماندهی 
کل نيروهای مسلح صفوی برگزیده شد و این سمت را تا هنگام مرگش در 1613 حفظ کرد.  ا... وردی خان پایه گذار پل ا... وردی خان یا سی و سه پل در اصفهان  است، او به دليل ذوق و قریحه و 
استعداد در معماری برخی از بزرگ ترین آثار فرهنگی و عمرانی را از خود بر جا گذاشت. گفته می شود که پل تاریخی سی و سه پل با هزینه شخصی و بازبينی شخص ا...وردی خان بين سال های 
1000 تا 1006 ه.ق ساخته شده، حجيم ترین سازه آبی تاریخی بر بستر زاینده رود و به بيانی در کل ایران به شمار می رود؛ همچنين مدرسه خان شيراز که از مدرسه های عالی و مشهور شيراز 
به شمار می رود در زمان ا... وردی خان سنگ بنای آن گذاشته شد و ساخت آن در زمان پسرش امام قلی خان پایان پذیرفت. از مهم ترین دالیل ساخت این مدرسه می توان به عالقه ا... وردی 
خان به مالصدرا اشاره کرد؛ مالصدرا در کشور صفوی ، از طرف علمای اصفهان طرد و به کهک قم تبعيد شده بود ، پس ا... وردی خان نامه ای بدین مضمون به مالصدرا نوشت: »من نمی توانم به 
کهک بيایم تا بتوانم از محضر درس شما استفاده کنم و به همين جهت در شيراز بنای مدرسه ای را برای شما شروع کرده ام و همين که تمام شد اطالع می دهم که بيایيد و در این مدرسه تدریس 
کنيد«. ا...وردی خان، مدرسه را با هزینه  خود ساخت و پيش از آنکه ساخت آن به پایان برسد چون دید به درازا خواهد انجاميد، همين که قسمت های ضروری برای استفاده  استاد و طالب آماده 
شد، از مالصدرا درخواست کرد که به شيراز بياید. درخشان ترین دوره زندگی مالصدرا از لحاظ سودی که به جامعه رساند و طی آن دوره کتاب های فراوان و ارزشمندی تاليف کرد، دوره ای است 

که او پس از بازگشت از کهک در شيراز شروع به تدریس کرد. مهم ترین حاصل عمر مالصدرا که در این مدرسه بدست آمد، بنياد نهادن حکمت متعاليه بود.
عالوه بر ا...وردی خان پسرش امام قلی خان نيز از چهر های مشهور گرجی در ایران است که اثرات اقدامات وی تاثير زیادی در تاریخ ایران داشته است. امام قلی خان که والی ایالت بزرگ فارس 
شامل استان های کرمان و هرمزگان و فارس فعلی بود، توانست پرتغالی ها را از جزیره قشم و سواحل بندرعباس بيرون براند . اگر این سردار بزرگ مبادرت به این خدمت بزرگ نمی کرد با توجه 
به اینکه بعد از صفویه سلسله های بعدی حکومتی روز به روز رو به افول گذاشتند قطعا هيچ وقت دیگر امکان بيرون راندن اجانب از هرمزگان فراهم نمی شد و فی الحال ایران با دردست نداشتن 

هرمزگان چيزی شبيه افغانستان می بود .

سوپرمارکتی در فریدونشهر با  نوشتار زبان گرجی

نقاشی از »سی وسه پل« در سده هفدهم میالدی /اثر ژان شاردن
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 ستاره یوونتوس 
 راهی لیگ روسیه شد

هافبک با تجربــه یوونتوس با وجود داشــتن 
پیشــنهاد از موناکــو و 
پاری ســن ژرمــن 
تصمیم گرفت که 
راهی لیگ روسیه 
شود و با »زنیت« 
قرارداد دو ساله امضا 
کند.به نقل از فوتبال 
ایتالیا»کالودیــو مارکیزیو« محصول باشــگاه 
یوونتوس به شــمار می آید و سال هاست که با 
پیراهن این تیم به میدان می رود. ترافیک بازیکن 
در خط میانی یوونتوس باعث شــد تا مارکیزیو 
رسما از این تیم جدا شــود و راهی لیگ روسیه 
شود.باشگاه زنیت روســیه رسما با مارکیزیو به 
توافق نهایی رسید و قرارداد دو ساله امضا کرد. 
زنیت فصل بعد در لیــگ اروپا به میدان خواهد 
رفت و با تیم های کوپنهاگن، بوردو و ســالویا 
پراگ هم گروه اســت.مارکیزیو در حالی زنیت 
را به عنوان تیم بعدی خــود انتخاب کرد که از 

موناکو و پاری  سن  ژرمن هم پیشنهاد داشت.

 تمجید ویژه »کلوپ«
 از  هندرسون

»یورگن کلوپ« در واکنش بــه تمدید قرارداد 
»جردن هندرســون« 
کاپیتــان تیمــش 
گفــت: تمدیــد 
قرارداد هندرسون، 
خبر فوق العاد ه ای 
اســت، امــا فکــر 
نمی کنم کسی از این 
بابت سورپرایز شده باشد. او بازیکنی فوق العاده 
است و لیورپول نیز باشگاهی ایده آل برای او به 
شمار می رود.وی افزود: در عصر فوتبال مدرن، 
جردن نمونه بارز از این است که بازیکن لیورپول 
بودن یعنــی چه. می توان از رفتار هندرســون 
در داخل و خارج از زمین متوجه شــد که او به 
پوشیدن پیراهن لیورپول و لوگوی این باشگاه، 
افتخار می کند. جردن، فرمانده تیم ماست و به او 
کامال اعتماد دارم.هندرسون که ۴۴ بازی ملی با 
پیراهن انگلیس در کارنامه اش دیده می شود، در 

سال ۲۰۱۱ از ساندرلند به لیورپول ملحق شد.

 »استرلینگ« از فهرست 
تیم ملی انگلیس خط خورد

»رحیم استرلینگ« ستاره تیم ملی انگلیس به 
علت مصدومیت از ناحیه 
کمــر، از فهرســت 
گرت ســاوتگیت 
خــورد. خــط 

انگلیس خــود را 
بــرای دیدارهــای 
لیگ ملت هــای اروپا 
آماده می کند و باید به مصاف تیم های اســپانیا 
و ســوئیس در این رقابت ها برود. ســاوتگیت 
فهرســت خود را برای این دو بازی اعالم کرده 
بود ولی حاال مجبور اســت رحیم اســترلینگ 
را از این فهرست حذف کند.ســتاره ۲3 ساله 
شروع خوبی در لیگ داشت و مقابل نیوکاسل 
نیز گلی دیدنی به ثمر رساند. او 9۰ دقیقه مقابل 
نیوکاســل بازی کرد ولی مثل لوک شــاو، جو 
گومز و جیمز تارکوفســکی، قادر به همراهی 
تیم ملی انگلیس در رقابت هــای جدید لیگ 
ملت  هــا نخواهد بود.انگلیس شــنبه آینده در 
 ومبلی میزبان اســپانیا خواهد بود و سپس در 

کین پاور به مصاف سوئیس خواهد رفت.

 مشکالت دفاعی،
 آرسنال را زمین می زند

توپ چی ها پس از دو شکســت پیاپی در شروع 
لیگ، دو پیروزی پیاپی 
مقابل کاردیف سیتی 
و وستهام به دست 
آوردند و شرایط را 
بهبود بخشــیدند. 
شــاگردان اونــای 
امری، به دنبال فرمول 
پیروزی هستند ولی امانوئل پتی، معتقد است که 
دفاع ضعیف هم برایشان دردسر درست خواهد 
کرد.او گفت:»دفاع آرسنال فاصله زیادی با رقابت 
با ۴ تیم برتر لیگ دارد. این را مقابل کاردیف هم 
دیدیم. مشکالت دفاعی همیشه در این تیم دیده 
می شود. هیچگاه این مشکل حل نشده است. نه 
اونای امری و نه ونگر و نــه حتی بازیکنان داخل 
زمین پیر امریــک اوبامیانگ و الکازت می توانند 
۴۰ یا 5۰ گل در لیگ برتر بزنند، اگر در ترکیب 
اصلی باشــند. ولی حتی با این وجود این دو، اگر 
مشکل دفاع حل نشود، آرســنال نمی تواند بین 

3 تیم باشد.«

کارآسانسپاهاندرنقشجهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ستایش ژاوی؛ 
جو آزادی فوق العاده بود!

 »ژاوی هرناندز« در گفت وگو با ســایت رســمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( با ابراز رضایت از 
عملکرد السد قطر در بازی رفت از مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا مقابل اســتقالل در 
ورزشگاه آزادی گفت: » به نظرم بازی خیلی خوبی 
را مقابل استقالل به نمایش گذاشتیم، اما هنوز یک 
بازی دیگر باقی مانده است که می تواند 9۰ دقیقه 
باشد و حتی ممکن است بازی به وقت های اضافه 
کشیده شود. در فوتبال نمی شــود حدس زد چه 
اتفاقاتی خواهد افتاد.« هافبک 38ســاله السد در 
خصوص جو موجود در ورزشگاه آزادی گفت: »جو 
فوق العاده ای در ورزشــگاه حاکم بود و باید بگویم 
یکی از بهترین جوهایی بود که تاکنون در دوران 
حرفه ای ام دیده بودم. تمامی تماشاگران فوق العاده 
بودند. ورزشــگاه آزادی مکان فوق العاده ای برای 

بازی کردن است«. 

در حاشیه

 داستان عجیب یزدانی 
و فدراسیون کشتی

داستان بازگشت رضا یزدانی به تیم ملی، رفته رفته 
به ماجرایی ناتمام و جالب تبدیل می شود. در حالی 
که فدراسیون کشتی به او فرصت داده بود که در جام 
»دیمیتری کرکین« روی تشــک برود تا پس از دو 
سال دوری از میدان، خودش را محک بزند او از طریق 
هیئت کشتی استان مازندران به فدراسیون اطالع 
داد که قصد حضور در این جام را ندارد.بعدها مربیان 
مازندرانی اعالم کردند که یزدانی می خواســته با 
حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱8 و کسب چهارمین 
مدال طالیش در این رقابت ها، رکورددار شــود و با 
توجه به اینکه پیش از این رقابت ها تورنمنتی برای او 
در نظر گرفته نشد، ظاهرا امسال قصد حضور در تیم 
ملی را ندارد.در حالی که جام مدوید آخرین تورنمنت 
بین المللی پیش از جهانی برای ملی پوشــان ایران 
محسوب می شود، نام او در بین نفرات اعزامی به این 
مسابقات قرار گرفت؛ اما رضا یزدانی گذرنامه اش را 
در اختیار فدراسیون کشــتی قرار نداده و این امر را 
می شود به منزله انصراف او از جام مدوید تلقی کرد.

منهای فوتبال

اینبارهمتکذیبکنید
  به بهانه شنیده ها درباره مقایسه نشاط مردم پس از بازی با مراکش، با شادی پس از آزادسازی خرمشهر؛  

وضعیت بالتکلیف ترین بازیکن لیگ؛
سرنوشت جابر چه می شود ؟

»جابر انصاری« را باید یکی از بالتکلیف ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران دانست که با علم به این که 
شفر به فوتبال او اعتقاد نداشته و قرار نیست به لیست آبی پوشان بازگردد، کماکان با استناد به قراردادی 
که با این باشــگاه دارد در تمرینات آبی پوشــان حضوری فعال دارد.انصاری فرصت زیادی ندارد تا تیم 
جدید خود را معرفی کند و از این وضعیت بالتکلیف خارج شود؛ اما او ترجیح می دهد به جای معرفی تیم 
جدیدش و گذشتن از خیر مبلغ قابل توجهی از قراردادش برای جدایی از جمع آبی پوشان، هم چنان صبر 
کند و انتظار بکشد تا با پایان یافتن مهلت نقل و انتقاالت بتواند تمام مبلغ قابل توجه قراردادش را از این 

باشگاه بگیرد، ولو این که این تصمیم او منجر به نیم فصل بیرون ماندن از لیگ برتر باشد.

قرعه کشی جام حذفی انجام شد؛
کار آسان سپاهان در نقش جهان

 مراسم قرعه کشی مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی ایران با حضور »ســعید فتاحی« مسئول برگزاری 
مسابقات سازمان لیگ و امیر حسین روشنک، مسئول جام حذفی و برخی از نماینده های 3۲ تیم شرکت کننده در 
سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد.بر اساس این قرعه کشی تیم ها حریفان خود را شناختند، مسابقات 
این مرحله قرار است طی روزهای ۲۲ و ۲3 شهریور ماه برگزار شود.بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
باید در این مرحله و در ورزشگاه خانگی خود، نقش جهان به مصاف شهرداری ماهشهر بود؛ ذوب آهن دیگر تیم 
اصفهانی هم در فوالدشهر از پدیده مشهد پذیرایی خواهد کرد.تیم هایی که در این مرحله انصراف می دهند، تا دو 

سال از حضور در جام حذفی محروم خواهند شد.

عذرخواهی از اشتباهات داوری تنها پاسخی است که کمیته داوران به 
اعتراض باشگاه های ذوب آهن و سپاهان داده است، پاسخی که دردی 

از امتیاز های از دست رفته تیم های اصفهانی نمی کند.
اگرچه شش هفته بیشتر از فصل جدید رقابت های لیگ برتر نگذشته 
است؛  اما وضعیت داوری ها و اشتباهات مکرر داوران در همین هفته 
ها  به گونه ای بوده که صدای اعتراض بســیاری از باشگاه های لیگ 
برتری را در آورده است. دو تیمی که ظاهرا از اشتباهات داوری ضرر 
زیادی دیده اند و تقریبا هر هفته به این مورد معترض بودند، سپاهان 
و ذوب آهن اصفهان هستند که اعتراض شــان در پایان هفته ششم 
به اوج خود رسید.در دیــدار تیــــم هــای ذوب آهــن و پدیــده، 
خطــای میالد فخرالدینــی بــا اعـالم ضربــه پنالتــی بــرای تیم 
مشــــهدی همراه بود که امید نمازی، سرمربی ذوب آهن نسبت به 
این تصمیم داور معترض بود. در دقایق پایانی این دیدار خطایی روی 
ماریون، مهاجــم ذوب آهن به وقوع پیوســت کــه داور اعتقــادی 
بــــه ضربــــه پنالتــــی نداشت که این تصمیم با اعتراض شدید 
هواداران ذوب آهن مواجه شد.ســــعید آذری، مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهــــن پــــس از شکســــت تیمش به داوری اعتراض و در 
مصاحبه ای تا کید کــرد: شــش هفتــه از لیــگ مــی گــذرد و ما 
بی تردید در ســه دیدار به صورت مســلم از داوری ضربه دیده ایم.

وی اعالم نشدن ضربه پنالتی از خطای صورت گرفته روی ماریون را 

اشتباه محرز داوری دانست و مدعی شد به شــدت به داوری هایی که 
برای ما صورت می گیرد، مشــکوک هستیم. در دیدار تیم سپاهان با 
پارس جنوبی هم خطــای پنالتــی اعالم شــده به سود تیم پارس، 
اعتراض شــدید قلعه نویی را بــــه همــراه داشــت و وی بــا بــه 
صــدا درآمدن ســوت بــازی، مراتب اعتراضــش را بــه داور اعالم 
کــرد و در نشســت خبری نیــز تا کیــد کرد ا گــر با او مشــکل 
دارند، بگویند تا از سپاهان برود.مدیرعامل باشــگاه ســپاهان نیز در 
مصاحبه با رسانه ها مدعی شدکه  اشــتباهات داوری علیه سپاهان 
آزاردهنده و غیرعادی شده است و این تیم شش هفته از این مسئله 
ضربــه خــورده و اشــتباهات تاثیرگــذار داوری حداقــل شــش 
امتیاز را از ســــپاهان گرفته اســــت و اجازه نداده که ســپاهان با 

رقبایش اختالف امتیاز پیدا کند.
مســئوالن دو تیم اصفهانی بعد از این واکنش،مراتب اعتراض شان 
را از داوری بــه اطالع کمیته داوران و رؤســای فدراســیون فوتبال 
 رســاندند ولی حاال تنها با عذرخواهــی فریــدون اصفهانیان روبه 

روشده اند. 
سرپرســت تیم ذوب آهن در این باره می گوید:» داوران در این چند 
هفته بار ها صحنه هــای واضحی را برای ذوب آهــن در جریان بازی 
نگرفتند و این نکته مثبتی نیســت. آنها تا اینجای کار خیلی به ضرر 

ما سوت زده اند و امیدوارم دیگر شــاهد این اتفاقات نباشیم. جالب 
اســت که ما هر باری که به داور مســابقه به کمیته داوران اعتراض 
می کنیم، اصفهانیان فقط یــک عذرخواهی از مــا می کند و همان 
جا بحث تمام می شــود، در فوتبال حرفه ای ضــرب المثلی وجود 
دارد که می گوید کارت را در زمین این قــدر خوب انجام بده که در 
پایان بازی مجبور به عذرخواهی نباشی. شــاید الزم باشد فریدون 
اصفهانیان این ضرب المثــل را خطاب به داوران تاکیــد کند تا در 
 پایان هر هفته مجبور نباشد با تماشــای فیلم بازی ها از یکی دو تیم 

عذرخواهی کند« 
مسئوالن تیم های اصفهانی، وجود این اشتباهات را حاکی از اصفهان 
ســتیزی فدراســیون فوتبال می دانند که نمــی خواهند تیم های 
اصفهانی قدرت بگیرند و حاال با این پاسخ باید منتظر واکنش سخت 

تر از مدیرعامل باشگاه های سپاهان و ذوب آهن باشیم.

واکنش تیم های اصفهانی به پاسخ رییس کمیته داوران؛
»عذرخواهی« چه دردی را دوا می کند؟

تراکتورسازان برای پست دفاع راســت به دنبال »رامین رضاییان« 
مدافع تیم ملی ایران بودند و مذاکرات فراوانی هم در این زمینه انجام 
دادند. حتی برخی از نزدیکان مالک تراکتورسازی ادعا کردند بمب 
تی تی ها پس از حاج صفی، رضاییان خواهد بود.تیم مدیریتی تراکتور 

در چند جلســه، مذاکراتی با رامین و مدیربرنامه اش انجام دادند؛ اما 
حاال شنیده می شود حضور او تا حد زیادی در تبریز منتفی است و به 
نظر می رســد به رغم مذاکرات فراوان، توافقی درباره پیوستن دفاع 
راســت ملی پوش ایران به تراکتور رقم نخورده اســت.رضاییان در 
ابتدای لیگ شانزدهم نیز در آســتانه پیوستن به تراکتورسازی بود؛ 
 اما این اتفاق رخ نداد و حاال بار دیگر اتفاقات دو فصل پیش در آستانه 

وقوع هستند. 
رضاییان باتوجــه به این که بازیکــن آزاد اســت، می تواند علیرغم 

پایان فصل نقل و انتقاالت فوتبــال اروپا، به عنوان بازیکن آزاد راهی 
 تیم مورد عالقه اش در قاره ســبز بشــود یا این که به تیمی از ایران 

بپیوندد.
قرمزهای تبریز باید برای رفع خأل مدافع راســت کالسیک به سراغ 
بازیکن دیگری بروند. در ابتدای فصل، »توشــاک« یوسف سیدی را 
برای این پست انتخاب کرده بود؛ اما در ادامه علی عبدا...زاده در این 
بخش از زمین قرار گرفت. با این حــال زنوزی قصد دارد یک بازیکن 

نامدار را برای پست دفاع راست جذب تراکتور کند. 

بن بست در مذاکرات؛ 

رامین به تبریز نمی رود؟

 نرگس طلوعی

یک بــار رییس ســابق 
فوتبــال  فدراســیون 
دربــاره »مهــدی تاج« 
گفــت: او »کارگزار باند 
 » . ســت نی ها صفها ا
کفاشیان خودش رگ 
اصفهانی  ریشه ای  و 
دارد و زاده »نایین« 
است. تاج در واکنش 
به این صحبت ها گفت: 
از کفاشــیان پرسیدم و او 
گفت که شــوخی کرده است. 
باند اصفهانــی وجود ندارد و اگر 
قرار بر تقسیم بندی های استانی 
باشد، »اسدی«، »اصفهانیان« و 
»دبیری« هم در فدراســیون ما 

آذری  هستند.
6ســال پیــش گفتــه شــد »تاج« 
در انتخابات هیئت رییســه فدراســیون رد 
صالحیت شده اســت و بعد از »کفاشیان«، 
رییس فدراسیون شد! خودش تاکید کرد که 
رد صالحیت نشــده بود، انصــراف داده بود و 
اصال مدارکی ارائه نکرده بــود که بخواهند رد 

صالحیتش کنند. 
وقتی هنوز رییس فدراسیون نشده بود، همیشه 
دربــاره »البی گری هایش بــرای اصفهانی ها« 
حرف و حدیث درمیان بود. در تمام ســال هایی 
که ســپاهان، یکه تاز فوتبال ایــران بود و آقایی 
می کرد، می گفتند: تالش های پشت پرده با نفوذ 
اصفهانی ها در این موفقیت ها، بی تاثیر نبوده است. 
بعدتر که »اســالمیان« هم به فدراســیون رفت، 
شــایعات در این باره قوت بیشــتری گرفت و مثلث 
تاج، ســاکت واســالمیان همواره در مظان اتهام 

بوده و هست. 

این شایعات هیچ وقت تایید نشــد. از یک جایی به بعد 
ورق برگشت و می گفتند: تاج برای آنکه وصله حمایت 
به نفع تیم های شهرش به او نچسبد، علیه »سپاهان« و 
»ذوب آهن« کار می کند! این یکی هم تایید نشد؛ درواقع 

مدرک قابل مشاهده ای برای تاییدش وجود نداشت. 
تاج با کفاشیان رابطه چندان حسنه ای نداشت؛ در دورانی 
که به عنوان نایب رییس او فعالیت می کرد، بارها اخباری 
درباره تمایل کفاشیان به کنار گذاشتن تاج شنیده شد. 
اخباری که البته درنهایت رنگ واقعیت به خود نگرفت اما 
دست آخر، تاج با حمایت کفاشیان رییس فدراسیون شد 
تا مدل پوتین-مدودوف، در این فدراسیون شکل بگیرد! 
خیلی ها از او به عنوان مدیری زیرک و سیاســتمدار نام 
می برند؛ کسی که قواعد بازی را خوب بلد است. از لحاظ 
تمایالت سیاسی، می توان او را متعلق به »جناج اصولگرا« 
دانست. در انتخابات 8۴ ریاست جمهوری همراه جمعیت 
ایثارگران انقالب اسالمی و »حســین فدایی«، حامی 
»محمود احمدی نژاد« بود. تــاج که زمانی مدیر فروش 
شرکت ذوب آهن اصفهان بود، بعد از انتخاب احمدی نژاد 
و با نظر مســاعد »علی آبادی« به عنوان نائب رییس به 
فدراسیون وارد شد و نقش پررنگی در جلسات با او ایفا 

می کرد.
در انتخابــات 9۲ نیز تــاج از »حدادعادل« و ســپس 
»والیتی« حمایت کرد؛ اما رفاقــت نزدیک مهدی تاج 
با محمود اسالمیان موجب  شد، او را جدا از »قالیباف« 
هم نداننــد! از ســوی دیگــر، رفاقت نزدیــک تاج و 
اســالمیان را نباید از یاد برد. اسالمیان رابطه نزدیکی با 
»اسحاق جهانگیری« اصالح طلب دارد و شاید تاج بدش 
نیاید حداقل فعال خود را نزدیــک به دیدگاه های جناح 

حاکم نشان دهد!
وقتی بــه ریاســت فدراســیون رســید، خبرگزاری 
»خبرآنالین« در گزارشــی درباره سوابق و فعالیت های 
این رییس اصفهانی نوشت: »تاج که همیشه با مدیران 
رده باالی دولتی در همه دولت ها ارتباط خوبی داشته، 
حاال مرد شماره یک فوتبال است. نگاهی به کارنامه کاری 
او نشان می دهد این تاجر آهن و فوالد که بخش عمده ای 
از تجارتش در کشــور »اوکراین« است و فوتبال بیشتر 

برایش یک عالقه برای بودن در راس اخبار بوده اســت، 
همیشه مسیر رو به جلو را چند پله یکی طی کرده. او حاال 
با این وعده آمده که همه ارکان قدرت در فدراسیون فعلی 
را در دولتش شریک کند؛ تجمعی از همه اسم هایی که 
از پی هم آمده بودند. مردی که هم فوتبالی است، هم در 
سپاه اصفهان از نزدیکان به شهید خرازی بوده و بی آنکه 
طبابت خوانده باشد، در سال های جنگ، مسئولیتی در 
بهداری یکی از اثرگذارترین لشکرهای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی داشته است، می آید تا فوتبال را با تشکیل 

هیئتی از قدرت های اثرگذارش اداره کند.« 
و البته توصیف خبرآنالین از شــخصیت تاج هم جالب 
توجه بود: »او به کفاشیان برای ارتباطاتش در ای. اف. سی 
نیاز دارد؛ مردی نیست که وارد دعوا با وزارت ورزش شود. 
او »کارلوس کی روش« را برای محبوبیت مردمی اش به 
کار می گیرد، »عزیزی خادم« را برای اقال 3۰ رایش در 
مجمع می پسندد و »عابدینی« را برای قدرت کالمش 
در کنترل مجمع بــه کار می گیرد. او همیشــه ارتباط 
سازنده ای با »عادل فردوسی پور« داشته و عادل هیچ گاه 
در این چند ســال کالمی در نقدش نگفته است! خب با 
همه این ویژگی، تاج شاید در شروع مسیر اداره فوتبال، 

مشکالت حادی نداشته باشد.« 
حاال این مرِد همیشــه سیاستمدار که معموال حواسش 
هست حرفی نزند که به کسی بربخورد یا با کسی سرشاخ 
شود )داستان علی کریمی اســتثنا بود!(، این بار با یک 
جمله عجیب و بحث برانگیز، سوژه شده است. به تازگی 
به دعوت باشگاه پیشکسوتان صندوق حمایت، نشست 
کمیته فوتبال این باشــگاه با مهدی تاج برگزار شــد. 
رسانه ها نوشــتند که تاج در این جلسه با اشاره به اینکه 
فوتبال یک پدیده بزرگ اجتماعی است و موجب ایجاد 
شادی و نشــاط فراوان در جامعه می شود، گفته است: 
»طی نشستی که با آذری جهرمی، وزیر ارتباطات داشتم 
او دو آمار جالب ارائه داد. او گفت بر اساس آمار ثبت شده، 
پس از اتمام بازی ایران-مراکش درصد نشاط اجتماعی 
به وجود آمده، از آزادســازی خرمشهر و صعود ایران به 

جام جهانی 98 بیشتر بوده است!«
این نقل قول و قیاس صورت گرفته، آن قدر عجیب بود 

که با واکنش های منفی گســترده ای از سوی کاربران 
روبه رو شد. یکی از خبرنگاران ایرانی که در خارج از کشور 
فعالیت می کند، با انتشار این سخنان تاج در توئیتر خود 
نوشت: »بی صبرانه منتظریم وزیر شیوه آمارگیری اش 
را اعالم نماید. حتی به ذهن احمدی نژاد نرســیده بود 
عملیاتی با 3۰ هزار شهید و ۲۴ هزار جانباز برای رهایی 
خاک میهن را با یک بازی ورزشی بسنجد و از قیاس خود، 

آمار کشکی هم استخراج کند!«
مهدی تاج یک روز پس از انتشار این خبر و بازتاب های 
منفی گسترده ای که داشت، در مصاحبه با خبرآنالین 
دربــاره این جمله خبرســازش گفته اســت: »در بین 
پیشکسوتان و به نقل از وزیر ارتباطات این سخن را گفتم، 
اما به تنها درباره بازی ایران و اســترالیا صحبت کردم و 
نگفتم میزان نشــاط اجتماعی از آزادســازی خرمشهر 

بیشتر بود.«
کال همه چیز از بیخ و بن تکذیب شد! البته تاج در زمینه 
تکذیب کردن حرف هایی که به نقل از او منتشر می شود، 
سابقه دارد! این بار هم همه چیز تکذیب شد؛ ولی باید از 
آقای وزیر در صورتی که چنین حرفی زده باشد، پرسید 
که محبوب شدن و رای آوری احتمالی در انتخابات بعدی 
به چه قیمتــی؟ متفاوت بودن، متفاوت نشــان دادن و 
جذب آرای خاکستری به چه قیمتی؟ تیشرت و شلوار 
جین بپوشید و با ورزشکار خانم عکس یادگاری بگیرید، 
قول افشاگری بدهید و لیست ارزبگیران دولتی را منتشر 
کنید و خواهان شفاف سازی سایر وزرا شوید و با زن و بچه 
به راهپیمایی و کوهپیمایی بروید و سرزده از بازار موبایل 
دیدن کنید و از مخالفت یا فیلتر تلگرام سخن بگویید. 
همه این اقدامات، پســندیده، جذاب و مخاطب پسند 
است؛ اما آیا واقعا چنین حرفی زده شده است؟ اگر زده 
شده، مهدی تاج که خودش ســابقه حضور در جبهه را 
هیچ وقت از لیست رزومه اش از قلم نمی اندازد، چطور به 
همین راحتی و بــدون ذره ای تفکر به جمله ای که بیان 

می کند، آن را به زبان می آورد؟
این بار با تمام وجود آرزو می کنیم اشتباه برداشت شده 
باشد! چگونه می توان پیروزی برابر مراکش، آن هم با گل 

به خودِی حریف را با آزادسازی خرمشهر قیاس کرد؟! 

امیرعلی مرآتی
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همراهی مردم با سازمان پارک ها در تابستان 
کم آبی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

دیدگاه:

با مشارکت گروه مهندسی رزمی۴۰ 
صاحب الزمان اصفهان؛

حذف خانه های کپری در 
روستا های مرزی

روستا های کپری شهرستان های سرباز و پیشین 
استان سیستان و بلوچستان، صاحب خانه های 

آجری و امن شدند.
فرمانده گروه مهندسی رزمی40 صاحب الزمان 
نیروی زمینی سپاه پاسداران مستقر در اصفهان 
گفت: با اســتقرار این گروه از سه سال پیش در 
این مناطق، با هــدف محرومیت زدایی چون راه 
سازی، آبرسانی، مدرسه و خانه سازی، حذف خانه 
های کپری در این استان آغاز شد.سردار پاسدار 
»محمد گرامــی« افزود: هم اکنــون خانه های 
کپری تمام روســتاهای بیش از 120خانواری 
شهرستان های ســرباز و پیشــین که وضعیت 
مناســبی نداشــتند، حذف و خانه های امن با 
سرویس های بهداشتی و حمام مناسب ساخته 
و تحویل روستاییان شده است. وی گفت: تا پایان 
امسال 170خانه آجری و امن تکمیل و جایگزین 
خانه های سســت کپری در روســتاهای مرزی 
شهرهای سرباز و پیشیین در استان سیستان و 

بلوچستان می شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری خبر داد:
 توزیع 5 هزار 

گلدان آپارتمانی در اداره ها
توزیع پنج هزار گلدان آپارتمانی به صورت نمادین 
در اداره های شهر اصفهان آغاز شد. رییس اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان 
ایجاد فضایی شــاد در محیط کار کارمندان را از 
اهداف این طرح بیان کرد و گفت: این گلدان ها در 

چند مرحله توزیع می شود.
»احمد رضایی دارافشــانی« افــزود: در مرحله 
نخست بیش از 600گلدان و بقیه گلدان ها تا پایان 
آبان بین کارمندان اداره ها توزیع می شود.وی با 
بیان اینکه این گل ها نیاز کمی به آب دارند گفت: 
کارمندانی که از این گلدان ها به خوبی نگهداری 
کنند و در پرورش آن گل کوشا باشند، هدایایی 
در هفته درختکاری به آنها اهدا خواهد شد.عالقه 
مندان برای کسب اطالعات از تولیدات فرهنگی 
و برنامه های اداره توســعه فرهنگ شهروندی با 
شماره 61-34467360 تماس بگیرندیا به نشانی 

اینترنتی shahrvandi.net مراجعه کنند.

 دانشگاه ها 
موتور محرک توسعه شهر

یک کارشناس ارشد شهرسازی اظهارکرد: امروزه 
که شــهرها از منظرهای مختلف بــا یکدیگر در 
حال رقابت هســتند، می توان از عنصر دانشگاه 
در راســتای توسعه شــهرها به لحاظ اجتماعی، 

اقتصادی و کالبدی بهره مند شد.
»فرزاد مومنی« افــزود: در یک مثال کوچک اگر 
دانشگاه MIT به مساحت 120 هکتار را در شهر 
بوستون یک کشور تصور کنیم، درآمد اقتصادی 
آن در جایگاه یازدهمین کشــور جهان قرار دارد 
و خود به عنــوان یک قطب علمــی اولویت اول 
انتخاب بسیاری از دانشجویان جهان قرار گرفته 
اســت. وی با بیان اینکه یکی از برجســته ترین 
دانشگاه های نصف جهان »دانشــگاه اصفهان« 
در محدوده دروازه شــیراز است، تصریح کرد: در 
راســتای تبدیل شدن این دانشــگاه به دانشگاه 
نسل سوم )کارآفرین( این دانشگاه اقدام به تهیه 
طرح جامع ســه بعدی کرده که بتواند رتبه خود 
را به لحاظ شــاخص های جهانی همچون QS و 
نیویورک تایمز بهبود بخشد. این کارشناس ارشد 
شهرسازی ادامه داد: طرح جامع توانسته ارتباط 
موثری بین مدیران شهری و مدیران دانشگاهی 
در راستای عملیاتی کردن این طرح برقرار کند و 
می توان گفت قدمی کوچک در این مسیر پرتالطم 
جهت جذب و به کارگیری نخبگان علمی در شهر 
اصفهان به عنوان ارزشــمندترین ســرمایه های 
انسانی جهت توسعه شهر اصفهان برداشته شده 
است. وی اظهارکرد: از جمله دستاوردهای طرح 
جامع کالبدی دانشــگاه اصفهان می توان به ایده 
امتداد خیابان توحید با اولویــت پیاده به همراه 
ایجاد المان هایی نظیر مشاهیر علمی، فرهنگی و 
تاریخی اصفهان از سه راه دانشگاه تا صفه، ایجاد 
پل دانش )پیاده محور( از دانشــگاه تا دامنه کوه 
صفه، ساخت شعب شرکت های دانش بنیان در 
 دانشگاه به شکل دفتر کار و یا فروشگاه تکنولوژی 
)Tack Shop(، شاخص ســازی ورودی هــای 
دانشگاه در خیابان های دانشگاه، امتداد توحید، 
هزار جریب و ســمت کوه صفه و همچنین پیاده 
ســازی مدل TOD در ایســتگاه های مشترک 
خط یک قطار شهری و دانشــگاه و رونق بخشی 
گردشــگری علمی با هدف جذب عالقه مندان 

عرصه علم و تکنولوژی اشاره کرد.

 رییس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر مطرح کرد:

شهرداری زمینه مشارکت 
شهروندان را فراهم کرده است

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
تنها  شهر صنعتی نیست، بلکه پایتخت فرهنگی 
منطقه به شــمار می آیــد، اظهار کــرد: توجه به 
رویدادهای فرهنگی در این شهر از اهمیت باالیی 
برخوردار است؛ بافت کالبدی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی شهر را باید شناخت و ضعف ها، قوت ها، 
فرصت ها و تهدیدهای پیــش رو را مورد مطالعه 

قرار دارد.
»فریده روشــن« توجه به اقشار آســیب پذیر به 
ویژه زنان، جوانان و افراد توانخواه از طریق تقویت 
مشارکت بیشــتر نهادهای مدنی و ســمن هارا از 
برنامه های کمیســیون فرهنگــی پنجمین دوره 
شورای  اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد  و گفت: در 
این زمینه شهرداری طی یک سال اخیر بیشتر نقش 
تسهیل گری داشته و زمینه مشارکت شهروندان 
را در بخش هــای مختلف مورد توجه قــرار داده 
است. وی با بیان اینکه اداره شهر اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگی ایران و منطقه با توجه به موقعیت 
مهاجرپذیری و تنوع اقــوام نیازمند خرد جمعی 
است، افزود:  این موضوع  از مهم ترین دغدغه های 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان بوده، توجه به 
مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند گسترش فرهنگ 
شهرنشینی، آموزش شــهروندی، توزیع عادالنه 
امکانات و تسهیالت شــهری و بسترسازی عدالت 
اجتماعی در سایه خدمات شــهری از مولفه های 

موثر بر تحقق رفاه شهروندی است.

مدیر بنیاد کرامت در اصفهان: 
 عطش نسبت به شهدا 

روز به روز بیشتر می شود
فعال فرهنگی و مدیر بنیاد کرامت در نخســتین 
نشست فعاالن دفاع مقدس استان اصفهان که در 
مسجد قمربنی هاشم)ع( برگزار شد، اظهار داشت: 
وقتی فضای کشور را مشاهده می کنیم می بینیم که 
عطش نسبت به شهدا در حال بیشتر شدن است. 
»حسین یکتا« با بیان اینکه هرچه جلوتر می رویم 
تنور داغ تر می شود و خاطرخواهی از خاطره و یاد 
شهدا بیشتر می شــود، گفت: در مشهد گروهی از 
دانشــجویان عراقی آمدند و گفتند از شهیدانتان 
برایمان بگویید. با خودم گفتــم امام خمینی)ره( 
واقعا چه کاری کردی! جهادفی سبیل ا... کردی و 
برای خدا تو ما را به جبهه فرستادی. ما در شب های 
شلمچه زائر عراقی داریم. اربعین می رویم و از شهدا 
می گوییم.فعال فرهنگی با بیــان اینکه امام)ره( 
گفت سال ها باید بگذرد تا جایگاه شهیدان ما معلوم 
شــود، تاکید کرد: واقعا اعتقاد دارم هنوز شهیدان 
رخ نشان نداده اند. حاال حاالها باید شلمچه آفتاب 
بخورد؛ شهدای مدافع حرم که هنوز زود است رخ 

نشان دهند.
یکتا با بیان اینکه عطش نسبت به شهدا هر روز در 
حال بیشتر شدن است، عنوان کرد: پارسال از اروپا 
پیشنهادهای زیادی برای روایت کردن داشتم. در 
مالزی و اندونزی می گفتند کمتر از پنج هزار نفر و 
10 هزار نفر پای روایت نمی آیند. به راویان اردوهای 
راهیان نور می گویم این زائران راهی نور هستند و 

شما حامل نورید.

استاندار اصفهان صبح دیروز در مراسم 
افتتاحیه کارگاه آموزشــی بازرسی منطقه ۴ 
اظهار کرد: بازرسی امر بســیار مهمی است، 
غیرمنصفانه اســت که برخی مدیــران را به 
سوءتدبیر، کم کاری و تخلفات متهم می کنند. 
البته نمی توان گفت در وجود هیچ انســانی 
اشتباه و قصور نیست؛ انسان ممکن الخطاست 
اما این روزها باب شده است و دستی هم از داخل 
و خارج در کار اســت تا نظام را فاقد عملکرد 
مثبت و دارای عملکرد سوء و منفی نشان دهد.

»محســن مهرعلیزاده« با بیان اینکه در مقایســه با 
بســیاری از کشــورهای دیگر، آنچه امروز در نظام 
جمهوری اسالمی انجام می شود، یک کار مثبت و قابل 
دفاع است، بیان کرد: امروز چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اســت و روزی نبوده که مورد تهاجم 
قلدرها و غیرقلدرها نبوده باشــیم؛ درست از فردای 

پیروزی انقالب اسالمی دشمنی ها آغاز شد.
اســتاندار اصفهــان درخصــوص هجمه هــا علیه 
انقالب اســالمی، عنوان کــرد: پــس از رای مردم 
به نظام جمهوری اســالمی، هــر روز یک گروهک 
جدایی طلب، آغــاز به فعالیــت کرد و پــس از آن 
گروهک های تروریســتی شــروع به تــرور بزرگان 
جمهوری اسالمی کرده و پس از آن هم جنگ تحمیلی 
را آغاز کردنــد؛ آنان تصور می کردنــد یک هفته ای 
ایران را اشــغال خواهند کرد. وی در همین خصوص 
ادامه داد: در زمان دفاع مقدس همــه اعم از ارتش، 
سپاه، بسیج، جهادگران و مردم داوطلب به جبهه ها 
رفتند و  بعد از جنگ تحمیلی، دســت به شبیخون 
فرهنگی و تحریم های شــدید اقتصــادی زدند و در 
دولت های نهم و دهم، تحریم های شــدید اقتصادی 
را وضع کردند. مهرعلیــزاده با بیان اینکه آمریکا فکر 
می کند با هوچی گری می تواند کاری کند، درکنایه 
به آمریکایی ها خاطرنشــان کرد: گویا آمریکایی ها 
»واقعه طبس« را فراموش کرده اند؛ اما ســعی دارند 
به نظام وصله ناکارآمدی بچسبانند، دشمن طراحی 
کرده است تا یک ســری نارضایتی ها و نگرانی ها را 
در بین مردم ایجاد کند. وی تاکید کرد: دشمن قصد 
دارد حکومت ایران را ناالیق و زورگو نشــان دهد، در 
حالی که ما می دانیم چه کاریمی کنیــم. اگر آمریکا 
هزاران کیلومتر دور از کشورش، در یمن کودک کشی 
می کند، باید بگوید در منطقه ما چه غلطی می کند؟! 
وظیفه ما دفاع از مسلمانان مظلوم و بی دفاع یمن است؛ 

آن وقت متهم به مداخله گری می شــویم.  استاندار 
اصفهان یادآوری کرد: طبق وظیفه دینی خود مکلف 
هســتیم که اگر خودمان نان خوردیم، بخشی از نان 
خود را به همسایگان بدهیم. دشمن پول می دهد تا 
یک نفر، دو تُن سکه بخرد و از کشور خارج کند؛ این 
یعنی کمک دشمن به ایجاد فساد اقتصادی در داخل 
کشور؛ زیرا می خواهند مردم را ناامید و نگران کنند. 
وی با بیان اینکه فرهنگ دیوان ســاالری در کشــور 
ما به این معنا بوده اســت که یک کارمند با قلم خود 
می توانست برای همیشــه کار ارباب رجوع را خراب 
کند، تصریح کرد: اما اگر ارباب رجوع ســاعت 14 به 
کارمندی رجوع کند و آن کارمند با وجود پایان وقت 
اداری، برای ارباب رجوع وقت بگذارد و مشکل او را رفع 
کند، شایسته و قابل تقدیر است. مهرعلیزاده مطرح 
کرد: امســال با کم آبی مواجه هســتیم، کل منطقه 
خاورمیانه کم آب اســت که ایران و اصفهان هم جزو 
آن است؛ اما دشمن دل بسته بود که ادامه آشوب های 
دی ماه 96 را در تابستان امسال از سه طریق مسئله 
کم آبی، حقوق های معوقه و مشکالت موسسات مالی 

و اعتباری، پیگیری کند.
وی عنــوان کرد: تابســتان نگــران بودیــم که در 
سهمیه های آبی دچار مشکل شویم، اما سعی کردیم 

این نگرانی به مردم القا نشــود؛ مردم نیز با متانت و 
آگاهی در مصرف آب صرفه جویی کردند تا کســی 

مشکل بی آبی نداشته باشد.
اســتاندار اصفهان در پایان گفت: مطمئن هســتیم 
که موفق و پیروز خواهیم بــود؛ اما در عین حال باید 
مراقب عمل خود باشیم؛ نباید ماموران بازرسی از روی 
احساسات تصمیم بگیرند، ممکن است فرد متخلف 
به قدری جری باشد که هنگام مراجعه به اتاق بازرسی 
با همه خوش و بش کند، گوییاتفاقی نیفتاده است، این 
نباید باعث شود بازرسی فکر کند که این فرد خطایی 

انجام نداده است.
اخالص همراه با احترام، مایه اعتماد مردم 

می شود
مدیرکل بازرسی اســتان اصفهان  نیز در این مراسم 
اظهار کرد: رهبر معظم انقالب تابلویی را در اتاق کار 
خود نصب کرده اند که روایتــی از امیرالمومنین)ع( 
است و در این روایت آمده است: کسی که می خواهد 
خود را امام و پیشوای امت و جامعه ای قرار دهد، ابتدا 
باید خود را تربیت کند تا بتواند دیگران را نیز تعلیم 

و تربیت کند.
حجت االسالم »سیدرســول محمودآبادی« با بیان 
اینکه وقتی انسان گناهی انجام دهد در فشار روحی 

قرار می گیرد، بیان کرد: کوتاهی در انجام عمل نیز تاثیر 
روحی دارد و موجب غم و اندوه می شود؛ کسی هم که 
مدام ناله و گالیه می کند دچار غم و اندوه خواهد شد. 
این ها همه جزو روایات است؛ طبق روایات اگر انسان 
می خواهد خود را مقایسه کند باید با پایین تر از خود 
مقایسه کند تا شکر خدا را به جای آورد و گرنه دچار غم 
و اندوه می شود. مدیرکل بازرسی استان اصفهان ادامه 
داد: کوتاهی در انجام عمل باعث آثار وضعی می شود 
که یکی از آن ها طبق روایــت امیرالمومنین)ع( غم 
و اندوه روحی اســت. خداوند متعال دوست دارد اگر 
وظیفه ای را به بنده ای واگذار شد، آن عمل را به نحو 
احسن انجام دهد و از انجامش شانه خالی نکند. وی با 
بیان اینکه کسی که نسبت به مردم غضب بیجا داشته 
باشد، مورد غضب خداوند قرار خواهد گرفت، افزود:  
همه ما در معرض اشتباه و گناهیم و نیاز به مراقبت از 
خود داریم. حضرت امیر)ع( می فرمایند که اگر کسی 
بی مورد بر کسی غضب کند چه بخواهد و چه نخواهد 
دچار حزن و انــدوه روحی می شــود. محمودآبادی 
ادامه داد: آسیب هایی که در این مدت در سازمان کل 
بازرسی کشور با آن برخورد کردیم شامل چند بخش 
بسیار مهم است و یکی از مشــکالتی که در پروژه ها 
وجود دارد این است که پول بیشتر از صورت حساب ها 
به پیمانکارها پرداخت شده است. وی خاطرنشان کرد: 
اگر بازرس و حراست به موقع در سیستم اداری خود 
ورود پیدا کند، کمتر شاهد فســاد خواهیم بود، اگر 
با اخالص عمل و توام بــا احترام به وظیفه خود عمل 
کنیم، اعتماد مردم به ما بیشتر خواهد شد، باید نسبت 
به آبروی افراد بسیار مراقب باشیم. مدیرکل بازرسی 
استان اصفهان تصریح کرد: بر اســاس قانون باید با 
قاطعیت برخورد کرد اما نباید آبروی افراد نیز تهدید 
شود؛ همچنین عدم آشنایی برخی مدیران با قوانین 
یکی از مشــکالت موجود اســت، آموزش مدیران و 
کارکنان نسبت به وظایف و شرح وظایفشان بسیار مهم 
است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور 
نظارت بر حسن اجرای امور و نظارت بر حسن اجرای 
قوانین و مقررات را عهده دار اســت، سازمان بازرسی 
کل کشــور از هر نهادی که به نحوی تحت پوشش 
دولت قرار بگیرد می تواند بازرسی کند. محمودآبادی 
در پایان گفت: بازرســان باید خوش رو باشــند، باید 
به مدیران اعتماد کرد و نبایــد پر و بال مدیران را زد، 
نباید با مدیران برخورد جناحی کرد، مشکالت باید 

اصالح شود.

باید مراقب عمل خود باشیم
  استاندار اصفهان:  

وزارت کشور طی بیانیه ای ضمن بیان توضیحاتی، تاسف خود 
را از کلیپ منتشر شده در فضای مجازی از صحبت های اخیر 
وزیر کشــور خطاب به خبرنگاران اصفهانی اعالم کرد. در این 
بیانیه آمده است: نظر به انتشار کلیپی در فضای مجازی شامل 
مونتاژ تصاویری از وزیر کشور و برخی اظهارات دیگران مربوط 
به سفر چند هفته گذشته وزیر کشور به استان اصفهان و تالش 
سازندگان کلیپ برای القای پیام خالف واقع تهدید خبرنگاران 
از سوی وزیر کشور، ضمن رد ادعای این کلیپ و اظهار تاسف 
از تحریف موجود در آن، نکات ذیل در حضور مردم شــریف، 
مخاطبان فضای مجازی و اصحاب شریف رسانه، ارائه می شود:

1- وزیر کشــور که خود برخوردار از پیشینه طوالنی و صبغه 
ویژه رسانه ای است، همواره بر رعایت شان و احترام خبرنگاران 
و اصحاب رســانه تاکید دارد و در طول دوره قریب به 6 ساله 
حضورش در وزارت کشور، تعامل رســانه ای کامال متوازن و 
پرحجمی از سوی وزارت کشور با خبرنگاران شریف، اصحاب 

رسانه و همه رسانه های مطرح کشور برقرار بوده است.
2- تاکید بــه خبرنــگاران حاضر درجلســات در مورد دقت 
کافی در انتقال و انعــکاس مطالب، به خصوص آمــار و ارقام 
مربوط بــه مباحث نوعا واجــد اهمیت و حساســیت باال که 
 در جلســات وزیر کشــور مطرح می شــود، همواره از سوی 

»عبدالرضا رحمانی فضلی« توصیه شــده و در سفر اصفهان 
نیز، همین رویه تکرار شــده و تحول جدیــدی در این عرصه 

واقع نشده است.
3- خبرنگاران عزیز و شریف، واقفند که برخی از دقایق و احیانا 
مقاطع جلسات کاری که با حضور رســانه ها برگزار می شود، 
غیر قابل پوشش خبری هســتند و با توجه به حساسیت های 
موجود در مباحث، تحقق مصالح عمومی و منافع ملی در گرو 
عدم انتشار این گونه مباحث اســت؛ در مواردی از این دست 
که بروز آن در جلســات وزیر کشــور و رییس شورای امنیت 
کشور، بدیهی اســت؛ ضمن حفظ احترام خبرنگاران عزیز و 
تداوم میزبانی از حضورشان در جلسه، بر عدم انعکاس خبری 
و انتشار مباحث تاکید می شــود و این تاکید هیچ منافاتی با 
شفافیت، پاســخگویی  یا حفظ شــان خبرنگاران ندارد.  به 
گزارش فارس، چندی پیش با انتشــار تصاویری از سفر اخیر 
وزیر کشــور به اصفهان و نوع برخورد وی با اصحاب رسانه در 
جلسه با مسئوالن اســتانی، از این برخورد به عنوان تکمیل 
ســه گانه برخورد وزرای دولــت با خبرنگاران یاد شــده بود؛ 
موضوعی که حتی به گوش اســتاندار اصفهان نیز رســیده و 
 وی در جمع خبرنگاران از انتقال موضوع به وزیر کشــور خبر 

داده بود.

طی بیانیه ای مطرح شد:
واکنش وزارت کشور به انتشار کلیپ وزیر در اصفهان

جعفر سجودی- مدیرمنابع انسانی

نظربه اینکه توســط هیأت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
اصفهان درخصوص فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهای 
تابعه به علت غیبت غیرموجه رای قابل پژوهش مبنی بر اخراج از 
دستگاه متبوع صادر گردیده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین 
مشخص نبودن آدرس محل ســکونت، ابالغ رای مذکور به وی 
مقدور نمی باشد؛ لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به 
تخلفات اداری و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، بدین وسیله 
به نامبرده ابالغ می گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشاراین آگهی نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد 
می تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید و 
در غیر این صورت رای مورد اشــاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا 

خواهد بود.

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: تابستان سال جاری همه روزه نماینده 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در 
اداره ارتباطات 137 شــهرداری اصفهان حضور داشت 
تا شنونده پیشنهادات شهروندان و ارائه مشاوره به آنها 

باشد.
»فروغ مرتضایی نژاد« افزود: گاهی شیر والو آبیاری فضای 

سبز به دلیل خرابی دچار مشکل و هدروی آب می شــد که با اطالع شهروندان بالفاصله کارکنان به محل 
مراجعه و نسبت به رفع مشکل اقدام می کردند، از این رو می توان گفت که ارتباط دو سویه مردم و سازمان 
پارک ها خوب و قابل توجه بود. وی با اشــاره به آموزش کارگران فضای سبز تصریح کرد: امسال با توجه به 
کمبود منابع آب از اردیبهشت ماه برنامه ریزی هایی را انجام داده و آموزش کارگران و کارشناسان را در دستور 
کار قرار دادیم. همچنین روی لباس کارگران فضای سبز جمله »آبیاری من چگونه است؟« را لحاظ کردیم 
تا کارگر بداند نوع فعالیت او تحت نظر مردم قرار دارد. موتضایی نژاد ادامه داد: اقدام دیگر مدیریت مصرف و 
توزیع آب بود که با استفاده از  7100 نفر باغبان در سه شیفت برای آبیاری شبانه برنامه ریزی الزم انجام شد. 
وی گفت: در هر ماه از تابستان امسال 10 هزار و ۸00 سرویس تانکر آب برای آبیاری درختان و فضای سبز 
شهر استفاده شد و درمناطقی که مخازن وجود داشت آب تانکرها در مخازن تخلیه و از طریق شبکه توزیع، 
آبیاری ها انجام شد و مناطقی که مخازن نداشتند آبیاری با استفاده از تانکر به صورت مستقیم صورت گرفت.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهارکرد: منطقه 
ســه، یکی از مناطق مرکــزی و پر رفت و آمد شــهر 
محسوب می شود؛ از این رو برنامه ریزی برای کنترل 
ترافیک و تردد آسان شهروندان در این منطقه از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت؛ در این راستا امسال 9 میلیارد 
و 900 میلیون ریال بودجه برای مباحث ترافیکی این 

منطقه در نظر گرفته شده است.
»حســین کارگر« افزود: نصب و راه اندازی تابلو پیام متغیر خبری »وی. ام. اس« در میدان احمدآباد ابتدای 
خیابان ولیعصر)عج( با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در سال جاری انجام شد. وی از ساخت، 
نصب پایه و دوربین های نظارتی ثبت تخلف پارک دوبل یا مورب حاشیه ای خیابان صغیر اصفهانی که منجر به 
ترافیک سنگین می شد، خبر داد و افزود: عملیات نصب این دوربین ۸0 درصد پیشرفت داشته و این پروژه افزون 
بر سه میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه داد: نصب دوربین ثبت 
تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع خیابان های پاسداران- کمال اسماعیل نیز با هزینه 700 میلیون ریال انجام 
شده است. وی خاطرنشان کرد: اجرای خط کشی طولی خیابان های مدرس، سروش، ولی عصر)عج(، احمدآباد، 
هشت بهشت غربی و خط کشی مسیر دوچرخه خیابان شهید بهشتی نژاد، ادامه مسیر باغ گلدسته از بلوار هشت 
بهشت تا میدان امام حسین)ع( همچنین خط کشی و ایمن سازی تردد عابران پیاده در 11 نقطه از سطح منطقه 

با صرف هزینه ای افزون بر دو میلیارد و 20 میلیون ریال صورت گرفته است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تاکید کرد:
همراهی مردم با سازمان پارک ها در تابستان کم آبی

مدیر منطقه سه شهرداری خبر داد:
ارائه خدمات ترافیکی با بیش از ۹ میلیارد ریال اعتبار

آگهی ابالغ

م الف: 241556
نام و نام خانوادگی: مهناز خضری

نام پدر: فریدون عنوان: پرستار 

مدیر مطالعات و پژوهش شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در راســتای اشــاعه و ترویج دانش، شــهرداری اصفهان 
مدل ترکیبی مدیریت علمی را با اســتفاده از شبکه های 
رســمی و غیررســمی پیش روی خود قرار داده اســت. 
»سعیدابراهیمی« با بیان اینکه مدیریت مطالعات و پژوهش 
شــهرداری اصفهان تاکنون از 2۵4 پایان نامه دانشجویی 
حمایت کرده و 72 پایان نامه نیز در حال انجام است، افزود: 
این مدیریت با هدف توسعه شــبکه ارتباطی و به منظور 
استفاده از ظرفیت های موجود، انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
دستگاه های اجرایی استان را در دستور کار قرار داده است. 
وی اظهارکرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های 
اجرایی استان و با توجه به رویکردهای جدید شهرداری که 
شامل ایجاد مرکز مطالعات و سیاســت گذاری شهری با 
هدف بهبود نحوه همکاری از شراکت پیمانکاری به شراکت 
راهبردی، اســتقرار ســامانه مدیریت دانش با هدف ثبت 
تجربیات و اشاعه دانش، تفاهم نامه همکاری های علمی، 
پژوهشی و فناوری با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان، معاونت پژوهش و نیروی انسانی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان و شرکت گاز 
استان اصفهان منعقد و به صورت رسمی مبادله کرده است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری:
حمایت شهرداری اصفهان از ۲5۴ 

پایان نامه دانشجویی
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   مردم پیوسته در آسايش به سر می برند، تا 

وقتی امربه معروف و نهی از منكر کنند. هرگاه 
چنین نباشند، برکت از آنان گرفته می شود. 
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یادداشت

 گسترش شــبکه های اجتماعی اگرچه فرصت های خوبی را 
برای دستیابی سریع تر به اخبار جامعه فراهم کرده است، اما 
این روزها به منبع انتشار فیلم ها و کلیپ های تقطیع شده ای 
تبدیل شده است که تمام حقیقت را به نمایش نمی گذارند. 
اگر چند ســال پیش می گفتیم تا یک چیــز را نبینیم باور 
نمی کنیم، این روزها به چشــم خود می بینیــم؛ اما به یمن 
وجود این فیلم هــا، نمی دانیم کدام قســمت از حقیقت را 
به نظاره نشســته ایم! بزرگی چه خوب گفت که نشان دادن 
بخشــی از حقیقت، خودش یک دروغ اســت؛ زیرا به دنبال 
انتشــار آن، گاهی انحرافی صورت می گیرد که جبرانش به 

راحتی صورت نمی گیرد.
فیلمی از خواهــران »منصوریان« )دختران ورزشــکار اهل 
سمیرم( منتشر می شود که در آن می گویند »الهام چرخنده« 

با وعده ماشین، خانه 
و پول نقــدی از آنها 
خواســته چــادری 
شــوند! چند وقتی 
هــم چــادر ســر 
ند امــا چون  کرده ا
وعده ها عملی نشده 
چادر را برداشته اند! 
شــبکه های  در 

مجازی آتش تند اســت. هم حمله به خانــم چرخنده که با 
چه حقی و از کدام کیســه چنین بذل و بخششی کرده است 
و هم حمله به خواهران منصوریان کــه چرا روی عقیده تان 
 پا گذاشتید و حاال که وعده ها عملی نشــده است، اعتراض 

می کنید؟
 اگر عملی می شــد، از ســر تظاهر کاری را انجام می دادید 
کــه بــه آن بــاور نداشــتید و... حــاال ویدئویی منتشــر 
شــده که نشــان می دهد در هنــگام چادری شــدن این 
خواهــران، خانم چرخنــده از آنها می پرســد: »جوگیر که 
نشــده اید؟« و جایــی می گویــد: »وقتــی به مــن زنگ 
زدید..«؛ یعنی آنها بــه چرخنده زنگ زده انــد و مورد آخر 
اینکه این بازیگــر ســینما و تلویزیون در اینســتاگرامش 
 نوشــته که آنها حقیقت را وارونه جلوه داده انــد و پیگیری 

خواهد کرد و ....
این فیلم تنها یک مورد از همان فیلم ها و کلیپ هایی اســت 
که این روزها پای ثابت شــبکه های اجتماعی شــده و ما را 
سرگردان میان اصل و حقیقت ماجرا کرده است. بدی ماجرا 
آن جاســت، با اینکه می دانیم ممکن اســت این فیلم تمام 
حقیقت را به نمایش نگذارد، اما ســریع دست به اظهارنظر 
می زنیم، کمپین های مخالف و موافق راه می اندازیم و کاسه 
داغ تر از آش می شــویم برای ماجرایی که نــه خبر از همه 

حقیقت آن داریم و نه اطالعی از  پشت پرده آن. 
پ ن :

وقتی به ماجرای خواهران »منصوریان« و »الهام چرخنده« 
نگاه می کنم، به  خودم و بانوانی از ســرزمینم می اندیشم که 
چادر را دوست داشــته ایم؛ پیش از اینکه الهام چرخنده ای 
در کار باشد، »چادر« باور قلبی ماســت، تاج افتخار بندگی 
اســت که خدا به ما ارزانی داشته اســت. این را به آخر متن 
اضافه کرده ام تا بگویم برای ما مهم نیســت که در این ماجرا 
چه کسی مچ دیگری را می خواباند؛ زیرا چادرمان را با وعده 
 و وعید به ســر نکرده ایم که  بخواهیم با هر بهانه ای آن را از 

دست بدهیم.

»چادر«، باور قلبی ماست

 سمیه مصور

عکس روز

دوخط کتاب

بــر ســر خــودم. دلــم برای 
تــو تنــگ شــده اســت،اما 
نمی دانــم چــه کار کنــم! 
آرام می گریــم حــال آدمی 
را دارم کــه می خواهــد به 
همسر مرده اش تلفن کند 
اما نمی کند؛ زیــرا به خوبی 
مــی دانــد کــه در بهشــت 
گوشی ها را بر نمی دارند...

»چه زود میهمانی تمام شد«
نگارنده: رسول یونان

در بهشت گوشی ها 
را بر نمی دارند!

دلم برای تو تنگ شده است؛ 
اما نمی دانم چــه کار کنم! 
مثــل پرنــده ای الل هســتم 
که می خواهــد آواز بخواند 
ولی نمــی تواند! بــه هوای 
دیدنــت در قــاب پنجره هــا 
قد می کشــم؛ نیســتی فرو 
می ریــزم، مثــل فــواره ای 

»سیشل« مجمع الجزایری است متشکل از 115 جزیره واقع در اقیانوس 
هند؛ نزدیک به شمال جزیره »ماداگاســکار« که طبیعت شگفت انگیز و 
مسحورکننده سیشل آن را به بهشت روی زمین تبدیل کرده است. طبیعت 
زیبا و آرام، ساحل سفید، آب های کریســتال و شفاف، گیاهان و جانوران 
جالب و نادر، هتل های زیبا و امکانات تفریحــی پرهیجان مانند غواصی، 
موج سواری و قایق رانی، سیشل را به مکانی بسیار مناسب برای گذراندن 
تعطیالت و اتحاد با طبیعت تبدیل کرده اســت. سواحل سیشل با آسمان 

آبی و دریای شفاف، مکانی رویایی و آرام است. 

جزیره »سیشل« آفریقا با دیدنی های باور نکردنی

وزیر ارتباطات نروژ »کیِتل سلویک اولسن«، برای تحقق رویای همسرش، از 
منصب خود کناره گیری کرد. این وزیر برای اولویت دادن به سرنوشت شغلی 
همسرش در زمینه  پزشکی از ِسمت خود اســتعفا کرد. از همسر او خواسته 
شده تا به ایاالت متحده آمریکا ســفر کند و به مدت یک سال کامل در یکی از 
بیمارستان های کودکان آنجا خدمت کند. اقدام وزیر نروژی تحسین بسیاری 
را برانگیخت، به خصوص در نروژ که مساوات و برابری بین زن و مرد از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. کاربران شبکه های اجتماعی، اقدام اخیر وزیر ارتباطات 
نروژ را ستودند و آن را محترم و الگویی قابل توجه ارزیابی کردند که می توان جا 

پای آن گذاشت. 

 اقدام جالب وزیر نروژی 
برای تحقق رویای همسرش!

دلم برای حضرت خدیجه)س( می سوزد که شکوه »فتح مکه« را ندید
امشب قرار است برویم غار حرا و من از دیروز دارم با آدم ها هماهنگ می کنم. کاروان ترجیح داده در این روزهای آخر، مسئولیت قبول نکند؛ حق 
هم دارد. می خواستند مسئولیت گردن یکی از حجاج بیفتد که قاعدتا من حاضر نیستم چنین مسئولیتی را قبول کنم. من هم حق دارم اما با چند 
نفر جمع شدیم و قرار است شب با یک ون برویم غار حرا. در سفرهای قبلی هیچ وقت نشد که غار بروم و حاال هم که چند سالی است با این ساخت 
و سازها، از آن باال جز گلدسته ها را نمی شود دید. حقیقتا دوست دارم غار حرا را ببینم؛ نه به خاطر خود غار؛ دوست دارم مسیری را بروم که خدیجه 
)س( شب ها تنها به سراغ محمدمصطفی )ص( می رفته است. در دل تاریکی، آن زمانی که  زن ثروتمند قریش این کوه را باال می رفته، توی دلش 
چه فکری می کرده؟ دلم می سوزد برای خدیجه)س( که تمام روزهای سخت رسول ا...)ص( را کنارش بود؛ اما عمرش به دنیا نبود که شکوه فتح 
مکه را ببیند. حتما پیامبر خدا هم در ساحت انسانی اش دوست داشت روزی که پشت دروازه مکه، همسر ابوذر، شتر ابوسفیان را برایش قربانی کرد، 
آن روز که با جالل، جبروت و احترام به شهر خدیجه)س(  وارد شد، همسرش هم کنارش بود. پیامبر)ص( نگاهش می کرد و با همان نگاه بی کالم 
به خدیجه )س( می گفت که این نتیجه زحمات و حمایت های تو بود. محمد )ص( قطعا دلش می خواست زنی که شاهد سنگ خوردن و خاکروبه 
ریختن به سرش بوده، روز فتح مکه را هم ببیند. پیامبر خدا)ص( هم که باشی، غرور داری و رسول ا...)ص( بارها به خاطر مشرکان غرورش جلوی 
خدیجه)س( شکسته شد. فکرهای بیهوده می کنم؛ خدیجه)س( آن قدر مرد بود و مردانگی داشت که حضرت مصطفی)ص( را تصدیق کرد؛ آن 
روز که به ایشان سنگ می زدند و توهین می کردند. خدیجه )س( غرور رسول ا...)ص( را ارضا کرد. او حامی محمد )ص( بود؛ روزی که هیچ کس 
روی زمین تصدیقش نمی کرد. عمره های قبلی که می آمدیم، وقتی در زیارت دوره مکه به قبرستان ابوطالب می رسیدیم، روحانی های کاروان 
آنجا را قبر حضرت خدیجه )س( و محل »شعب ابی طالب« معرفی می کردند. در این سفر اما و در نشست نخبگان حج، آقای »قاضی عسگر« گفت، 
سال ها چنین غلط رایجی را داشتیم تا اینکه یکی از جغرافی دانان مکه به من گفت: شما در این زمینه دچار اشکالید. بعد با ادله تاریخی، استدالل 
کرد که محل فعلی قبرستان، نامش »شعب ابی دب« است و شعب ابی طالب در نزدیکی باب مروه فعلی است. جالب اما اینکه همین امسال هم 
یکی از کاروان های هتل ما، قبرستان را شعب ابی طالب معرفی می کرد. مانده ام مطلب به این مهمی چرا هنوز به گوش روحانیون نزدیک به بعثه 

نرسیده است. ) از یادداشت های یک زائر اهل قلم(

روایت روز

با پایان یافتن انرژی های  فسیلی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار 
همه کشورها قرار گرفته است. یکی از انرژی های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی 
است که بسیاری از کشورها روی استفاده از این نوع انرژی سرمایه گذاری کرده اند.

مکزیک برای بهره گیری از این نوع انرژی، اقدام به ســاخت خانه های درختی 
به شکل استوانه در شمال این کشور کرده اســت. این خانه ها، انرژی خود را از 
خورشید تامین می کنند. ایده  طراحی این خانه ها تجربه زندگی در فضایی است 

که به طبیعت بسیار نزدیک بوده و از انرژی طبیعی بهره می برد. 

خانه های خارق العاده خورشیدی در مکزیک

اینستاگردی

 موجی از تغییرهویت آقازاده ها در راه است!

»کامبیز دیرباز« و دخترش در جشن تولد 43 سالگی اش

»مهدی صدرالساداتی« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت:  »امروز شنیدم موجی از تغییر 
هویت آقازاده ها در راه است که از شناســایی در امان باشند! 1. این یعنی به شدت تحت فشار 
قرار گرفتند و متوجه هزینه های مسئولیت شده اند. اگر دوستان دیگر هم کمک می کردند، این 
حرکت اثربخش تر هم می شد، اما نکردند! یکی از آقازاده هایی که مطرح شد استعفا داده، بسیاری 
از پیج ها و رفتارها بسته شده .2. این عزیزان چه لباسشون رو تغییر بدهند چه نام خانوادگیشون 

رو تغییر بدهند، مردم دو قشر رو خوب تشخیص می دهند ، یکی آخوند و دیگری آقازاده!«

»کامبیز دیرباز« با انتشار عکسی از خود در کنار دخترش خبر از تولد 43 سالگی اش داد.

»دینداری در دنیای معاصر« منتشر شد
کتاب »دینداری در دنیای معاصر« نوشته »سیدمجتبی حسینی« 

توسط انتشارات »کتاب نیستان« منتشر شد.
حســینی به گفته خود، در این کتاب و مطالب درج شده در آن 
تالش کرده است تا شــاخصه های دیندار بودن در دنیای امروز 
را بر اساس روایت ها و شــاخصه هایی که برای این منظور از زبان 
معصومین )ع( بازگو شده اســت، برای مخاطبان مورد بازخوانی 
قرار دهد؛ هرچند به تاکید نویسنده، هر فردی می تواند برای خود 
شاخصه هایی درباره دینداری را متصور باشد که این مسئله نیز 
به نوبه خود قابل بررسی و بحث است. حسینی در این زمینه در 
مقدمه کتاب خود می نویسد: چه بسا کسی بخواهد به دلیل الزامات 
خاص دینی و مذهبی مورد نظر خود، یک سبک زندگی  داشته 
باشد که یا با دنیای معاصر قابل جمع نباشد یا قابل جمع به نظر 
نرسد؛ در این دفتر حد متعادل و به نوعی حداقل ضروری دینداری 
آن هم براســاس مستندات اصلی دین و نه شــعارها، عادت ها و 
فرهنگ ها بازخوانی شده است. بر همین مبنا بیشتر موارد ذکرشده 
در این اثر از زبان نویســنده، اگرچه بیشــتر از گزاره های فراگیر 
هستند، اما روی سخن با آن دســته مردمانی است که دردمند، 
درکمند، دریافت گر و اندیشه محور هســتند و برای ذهن، دل و 

دیده خود ارزش ویژه ای باز کرده اند.

مولف رمان »کمی مایل به سرخ«:
 درک درستی از نویسنده زن 

در ایران وجود ندارد!
»فرشــته نوبخت« را باید یکی از پیــش روترین زنان نویســنده این 
روزهای ایران دانســت. او که به تازگی رمان »کمی مایل به ســرخ« را 
منتشر کرده اســت، درباره نویســندگی زنان می گوید: »واقعیت این 
اســت که نه نگاه مثبتی به این قضیــه وجود دارد و نه شــرایط خوبی 
برای زنان نویســنده مهیاست. یک زِن نویســنده، در بهترین حالت از 
سوی جامعه  فرهیخته و روشــنفکر درک شده و نوشــتنش به عنوان 
یک شغل پذیرفته می شــود. اما عموما، جامعه  ما هنوز نمی دانند وقتی 
یک زن می گوید من نویســنده ام، دقیقــا دارد از چه حــرف می زند! 
بارها از من پرســیده اند چقــدر حقوق می گیری؟ کجــا کار می کنی؟ 
بیمه ات چیســت؟ هیچ تصویری از یک زِن نویســنده ندارنــد. اما زِن 
نویســنده در ایران، در بهترین حالت صبح ها پشت میزش می نشیند و 
تا ظهر می نویســد و پس از آن، به زندگی خصوصی اش و مطالعه و امور 
دیگر می پردازد؛ مانند دیگر زن های شــاغل. اما یک شرط دارد، اینکه 
به لحاِظ مالی تامین باشــد. نمی دانم چطور این تامین بودن تفســیر 
می شــود؟! اما به معنای محِض کلمه، یعنی نگرانی بابت گذران زندگی 
 و معاش نداشته باشد؛ که یعنی یا باید همسری مرفه و روشنفکر داشته 

باشد یا میراثی که بتواند به آن تکیه کند.«  

بچه که بودیم، هم سن و سال هایی داشتیم که پایتخت همه 
کشورها رو حفظ بودن؛ اونا االن کجان؟!

اونایی که کیبورد فارســی دارن ولی فینگلیش می نویسن 
همونایی هستن که امالشون ضعیفه و می خوان ضایع نشن! 

ساعت خواب افراد موفق رو نگاه کردم، دیدم همشون 4-5 
ســاعت می خوابن. نمی فهمم کجــای کار می لنگه! تالش من 

خیلی بیشتره، ولی 8-7 ساعت می خوابم! 
همه چی با گفت وگو حل می شه به جز بیدارشدن سر صبح! 
هنوز هم صبح های شــهریورماه که از خواب بیدار می شم، 

استرس نزدیک شدن به اول مهرماه تمام وجودم رو می گیره! 
پرایدهاتــون رو از پارکینــگ بیارید بیرون کــه اگه زلزله 

شدیدی اومد، به اون ماشین گرون قیمت آسیبی وارد نشه! 
یادم نمیاد در طول دوران تحصیل، پاک کنی رو تموم کرده 
باشم؛ همشون گم می شدن! فکر کنم همه پاک کن هام شبونه 
فرار می کردن و  االن تو دهکده زیرزمینی شــون دارن زندگی 

می کنن! 
یک جوری شــده کــه وقتی میــری یه ســوپرمارکت یا 
میوه فروشی، وقتی برمی گردی باید زندگیت رو دوباره از صفر 

شروع کنی! 
پوشک بچه شــده ۹۰ هزار تومن! پانزده سال پیش، قیمت 

سکه طال همین حدود بود!

خندوانهکتابدیدگاه

ییالق »اوپرت« 
سمنان

راه اصلی سفر به اوپرت 
سمنان از شهمیرزاد است 
که با حرکت به ســمت 
فوالدمحله و پرور، شروع 
می شود و پس از عبور از 
روستای مالده به سمت 
شــمال امتداد می یابد. 
همچنین می تــوان به 
روســتای چاشم رفت و 
از آنجا به سمت اوپرت 

حرکت کرد.
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