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نه می خریم، نه می َبریم
  وقتی خودروسازان ایرانی به شعور و صبر مشتری، توهین می کنند  

  نمایندگان مجلس در گفت و گو با »زاینده رود«  از شرایط جانشین آینده مهرعلیزاده سخن  گفتند؛

»اصفهان« جای آزمون و خطا نیست
روز جهانی دیابت؛

امروز می خوایم در مورد دیابت  و 
راه های پیشگیری از اون 

مطالعه کنیم!
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میانگین  قند خون مردم 
اصفهان باالست

یك عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
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 از شکست پرسپولیس خوشحال باشید اما 
توهین نکنید، شعار هم ندهید

 رسانه ای هوادار 
یا هوادار رسانه ای؟!

ارتقای سطح دینی، بصیرت 
دینی و تقویت روحیه  

انقالبی و جهادی؛ سه مطالبه 
رهبری از جوانان

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دیدار با آیت ا... ناصری مطرح کرد:
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طرح جهادگران دانش برای نخستین بار در کشور و در مناطق 
محروم اصفهان برگزار می شود؛

به یاد سال های جنگ
مدیر فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از 
اجرای طرح جهادگران دانش در مناطق محروم شــهر اصفهان خبر داد و اظهار داشت: 
همان طور که شهدای هشت سال دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل ایثارگری کردند، 

این روحیه ایثارگری هنوز با فعالیت مــردم و گروه های جهادی در مناطق 
محروم شهر اصفهان...
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

محقق سازند ، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/22 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1397/08/28

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/09/11
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/09/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف : آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، شــرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبــت نــام در تهــران : 88969737 و 85193768-021 و دفتــر ثبت نــام در اصفهان : 
5-03132645870 ) داخلی3299 (

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداری ، آشــیانه و محوطه آتش نشانی شهرک صنعتی محمدآباد 

جرقویه ) شماره 200971281000066 در سامانه ستاد (
مبلغ برآورد اولیه 7/109/579/557 ریال و براساس فهارس بهای ســال 1397 سازمان برنامه و بودجه 

کشور ) اعتبار طرح جاری (
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 355/479/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا : 11 ماه

موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداری ، آشیانه و محوطه آتش نشانی شهرک صنعتی خمینی شهر 
)200971281000065  در سامانه ستاد (

مبلغ برآورد اولیه : 6/842/729/097 ریال براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور 
) اعتبار طرح جاری (

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 439/082/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه 

مدت اجرا : 11 ماه

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 97/09/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز سه شنبه به تاریخ 97/09/06

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/08/23

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب 97-3-207
4,808,312,916241,000,000جاریشهر خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(

اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب 97-3-208
10,295,747,419515,000,000جاریوالشان  شهردرچه )با ارزیابی کیفی(

تهیه کاال و اجرای خط انتقال فاضالب 97-3-209
40,474,419,8312,024,000,000جاریشهر زاینده رود )با ارزیابی کیفی(

نوبت دوم

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی جواد طاهری

18 آبان لغایت 1 آذر 1397

گرگ بازی
کارگردان: عباس نظام دوست
پردیس سینمایی سیتی سنتر/ 

پردیس سینمایی چهارباغ
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در حالی که تصویب لوایح چهــار گانه در مجلس 
همچنان گرفتار کش و قــوس مخالفان وموافقان 
است، ظریف در مصاحبه ای با اشاره به پولشویی در 
کشور مخالفان تصویب این لوایح را کسانی دانست 
که با تصویب این الیحه دست شان از منافع حاصل 
از پولشویی در کشــور کوتاه می شود. این صحبت 
ها واکنش های تندی را در پی داشــت و بسیاری 
از فعاالن سیاســی اصولگرا به آن واکنش نشــان 
دادند. در مقابل موافقــان تصویب نیز این صحبت 
ها را درست و فساد و پولشــویی در کشور را بسیار 
گسترده و سازمان دهی شــده دانستند. وزیر امور 
خارجه در مصاحبه با خبرآنالین بــا دفاع از لوایح 
مرتبط با FATF از پشــت پرده برخی مخالفت ها 
با این لوایح خبر داد و عنوان کرد که »فکر می کنم 
پشت برخی از این فضاســازی ها منافع اقتصادی 
است. باالخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست 
و خیلی ها از پولشــویی منفعت می برند«. ظریف 
گفت: نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت 
دهم؛ اما جاهایــی که هزاران میلیارد پولشــویی 
می کنند حتما آن قدر توان مالــی دارند که ده ها 
یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. 
 وی تاکیــد کــرد: »هیــچ دســتگاهی را متهم 
نمی کنم؛ من افرادی را که در این قضیه منافع دارند 
پشــت القای این تصورات می دانم«.این اظهارات 
ظریف ابتدا بــا واکنش کیهان به عنــوان یکی از 
رســانه های قدرتمند اصولگرا همراه بود؛ کیهان 
به قلم شریعتمداری در مطلبی تحت عنوان آقای 
ظریف متوجه هستید که... ؟! مطرح کرد »جناب 
ظریف! چرا دقیقا هنگامی کــه آمریکا و اروپا برای 
تصویب لوایح چهارگانه FATF در کشــورمان یقه 
چاک می دهند و فشــار می آورند، جنابعالی ایران 
اسالمی را به پولشویی گسترده متهم می کنید؟!« 
کیهان با انداختن توپ این اتهــام به زمین دولت 
نوشته است:» آقای رییس جمهور بارها اعالم کرده 
است که همه توان دولت را برای مقابله با مفسدان 
اقتصادی که پولشویی یکی از مصادیق آن است به 
کار می گیرد. آیا به ریییس جمهور اعتماد ندارید که 
عوامل هزاران میلیارد پولشویی را به ایشان معرفی 
نمی کنید؟! اگر به رییس جمهور اعتماد ندارید در 
کابینه ایشان چه می کنید و اگر اعتماد دارید چرا 
پولشــویان را معرفی نمی کنید؟!« عــالوه بر این 

افرادی از شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی و 
برخی دیگر از گروه های راســتگرا نیز این سخنان 
ظریف را اتهام به نظام جمهوری اسالمی دانستند. 
از جمله امیری عضو هیئت رییسه مجلس، اظهارات 
ظریف مبنی بر وجود پولشــویی گسترده در ایران 
را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اســالمی ایران 
دانست و تصریح کرد این اظهارات، کامال به معنای 
بازی در زمین دشمن است. وی با بیان اینکه آقای 
ظریف، عضو هیئت وزیران جمهوری اسالمی ایران 
اســت، تصریح کرد:» ایشــان بگوید اگر پولشویی 
انجام می شود، کجا انجام می شود؟ مگر پولشویی در 
بانک ها انجام نمی شود؟! ایشان در هیئت وزیرانی 
حضور دارد که رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد 
حضور دارند؛ طبق قانون اساســی اعضای هیئت 
 وزیران مسئولیت مشــترک دارند و باید پاسخگو 

باشند«.
 برخــی نمایندگان از کمیســیون مجلس هم این 
اظهارات را مغرضانه دانســته اند از جمله کریمی، 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: »سخنان 
ظریف موضع گیری مغرضانه اســت ؛چرا که این ها 
نمی توانند در مقابل استدالل های منطقی و شفاف 
برای عدم پذیرش  CFT و عدم الحاق به آن دلیلی 
داشته باشند لذا به اینگونه موارد روی می آورند«. 
از ســوی دیگر اما برخی از نمایندگان و سیاسیون 
نیز  از این سخنان استقبال کرده و آن را دلسوزانه 
و از سر خیر خواهی دانســته اند؛ غالمرضا حیدی، 
نماینده اصالح طلب تهران معتقد اســت اظهارات 
محمد جواد ظریف وزیر امــور خارجه در خصوص 
وجود برخی فســادهای مالی پنهان در کشــور از 
سر دلسوزی است و این موضوع از واقعیات جامعه 
اســت. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 
»آقای ظریف نظام را متهم به پولشویی نکرد بلکه از 
واقعیاتی سخن گفت که در ایران وجود دارد و باید با 
آن مقابله کرد«. به نظر می رسد این بار دولت تالش 
دارد تا به جای البی با نمایندگان و هیئت رییســه 
مجلس، وزرایش را بــه کارزاری تبلیغاتی و جنگی 

روانی علیه جو بــه وجود آمده در مــورد تصویب 
FATF بگمارد. با توجه به اعمال تحریم های آمریکا 
و بالتکلیفی در مورد بسته های حمایتی اروپا دولت 
در روزهای اخیر بیشتر از هر زمان دیگر در هجمه 
فشار مخالفان برجام قرار دارد و به همین علت تالش 
دارد تا با مطرح کردن موضوعاتی از این دست، این 
جو را اندکی تعدیل کند. از ســوی دیگر ظریف به 
مسئله ای اشــاره کرد که البته نمی تواند آن را در 
کشور کتمان کرد؛ پولشویی و فسادهای مالی اظهر 
من شمسی است که همه از آن اطالع دارند و البته 
هر از چند گاهی پرونــده ای در قوه قضائیه در این 
مورد خبرساز می شود. تا کنون همواره این موضوع 
مطرح بوده که این فســادها فردی و غیر سازمانی 
است؛ اما اینکه یک مقام رسمی به سازماندهی این 
نوع از فساد اشاره کند و مقابله با تصویب یک قانون 
را به دلیل پول پراکنی صاحبان این فسادها بداند 
تقریبا در عمــر طوالنی جمهوری اســالمی ایران 

تقریبا بی سابقه بوده است.

فایننشال تایمز: 
بن سلمان احتماال بیشتر 

اختیاراتش را از دست می دهد
روزنامه فایننشال تایمز نوشــت که بعد از پرونده 
جمال خاشقجی، ولیعهد عربستان احتماال بیشتر 
اختیارات خود را از دست خواهد داد.این روزنامه 
نوشت:» سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
حمایت خود را از پسرش به خاطر جانبداری او از 
طرح »معامله قرن« ترامپ درباره فلسطین، کاهش 
داده است هرچند که برخی منابع دولتی عربستان 
این را تکذیب می کنند«.این روزنامه به نقل از یکی 
از مسئوالن غربی نوشت: همگان خواهان پیشرفتی 
در یمن هستند و منتظرند عربستان کاری برای 

حل بحران یمن و پایان جنگ بکند.

جایزه ای که از سفیر بی وجدان 
پس گرفته شد

سازمان عفو بین الملل اعالم کرد که جایزه حقوق 
بشر »سفیر وجدان« را از رهبر معنوی میانمار، به 
دلیل تداوم نقض بشر در این کشور، پس گرفته 
است.ســازمان عفو بین الملل ایــن جایزه را در 
سال 2009 به سوچی داد.دبیرکل سازمان عفو 
بین الملل در نامه اش به ســوچی نوشــته است: 
»از شــما به عنوان سفیر وجدان ســازمان عفو 
بین الملل، انتظار می رفت که به استفاده از نفوذ 
معنوی تان برای متوقف ساختن ظلم، در هر جایی 
که می بینید و به ویژه در داخل خود میانمار، ادامه 
دهید«.پیش  از این نیز انگلیس نشــان »آزادی 
آکسفورد« رهبر معنوی میانمار را پس گرفته بود. 
نشان »آزادی آکسفورد« به افراد شاخصی اعطا 
می شود که بنا به اعتقاد شورای این شهر، کارهای 

شایسته ای برای این شهر انجام داده اند.

نخست وزیر تونس هرگونه عادی 
سازی روابط با اسرائیل را رد کرد

نخست وزیر تونس نسبت به اتهامات مطرح شده از 
طرف برخی از نمایندگان پارلمان این کشور مبنی 
بر روابط گسترده دولت وی با رژیم صهیونیستی 
و حرکت در جهت عادی ســازی روابط، واکنش 
نشان داد.»الشاهد« اظهار کرد: حرف  و حدیث های 
زیادی را درباره عادی ســازی روابط با اســرائیل 
شنیده ام و امروز می خواهم که برای همه مشخص 
کنم که موضع ما حمایت از ملت فلســطین برای 
دســتیابی به حقوق قانونی خود و حق آنها برای 
تشکیل یک کشور مستقل اســت و این موضع، 
موضع ثابت تونس در طول تاریخ است.وی افزود: 
حرف و حدیث هــا درباره عادی ســازی روابط با 

اسرائیل اتهامی بی پایه و اساس است.

عروسک خرسی جنجالی 
»ترامپ« ساخت چین است

با وجود اینکه رییس جمهور آمریکا بار ها مدعی 
شده است چین باعث از دست رفتن مشاغل در 
آمریکا شده، چینی بودن عروسک های »خرس 
ترامپی« در این کشــور جنجال به پا کرده است.
تبلیغــات مربوط به عروســک خرســی ترامپ 
نخستین بار در سال 2017 در توییتر منتشر شد؛ 
اما تا امروز توجه زیادی به آن نشــده بود. در این 
ویدئوی تبلیغاتی افرادی مثل سربازان نظامی که 
این خرس را در دست دارند، درباره عالقه خود به 
این خرس می گویند. نکته جالب این اســت که 
این خرس ترامپی در واقع ســاخت کشور چین 
است! این در حالی است که ترامپ بارها گفته که  
پکن باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا شده 
است. او همچنین از شــرکت های آمریکایی که 
کارخانه های تولید محصوالت شان در چین قرار 
دارد، خواسته است کارخانه های خود را به آمریکا 

منتقل کنند.

FATF تک و پاتک با توپ

سالک در دیدار با»راغب حسین«:
 ایران در مسیر امنیت منطقه 
در کنار سوریه خواهد بود

نایب رییس گروه دوســتی پارلمانی ایران و 
سوریه گفت: جمهوری اسالمی ایران حامی 
سوریه در مقابله با تروریسم بوده و در مسیر 
کمک به امنیت و ثبات منطقه همواره در کنار 
سوریه خواهد بود.ســالک کاشانی با تبیین 
تحوالت سیاســی و شــرایط منطقه اظهار 
داشت: دستاوردهای میدانی و سیاسی سوریه 
در مقابل جریــان تکفیری و تروریســت ها 
 نشان از همت باالی مردم و دولت این کشور 

دارد.
 وی با اشاره به نقش با اهمیت ارتش، مردم و 
رهبری سوریه در مبارزه با تروریست  ها افزود: 
با حضور میدانی ارتش، مردم و رهنمودهای 
رهبری سوریه، تروریست  ها و جریان تفکیری 
از دســت اندازی و ادامه جنایت در ســوریه 
ناکام ماندندو پیروزی ارتش سوریه در مقابل 
تروریست  ها کمک شایانی به ثبات و امنیت 
منطقه کرده است.نایب رییس گروه دوستی 
پارلمانی جمهوری اســالمی ایران و سوریه 
در ادامه بــه نقش کشــورمان در منطقه به 
ویژه در سوریه اشاره کرد و گفت: جمهوری 
اســالمی ایران حامی ســوریه در مقابله با 
تروریســم بوده و در مسیر کمک به امنیت و 
ثبات منطقه در کنار ســوریه همواره خواهد 
بود.راغب حســین نیز  با اشــاره به شکست 
جریان تکفیریـ  تروریستی در سوریه افزود: 
مردم و رهبری سوریه هیچ گاه نگاه راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران در کمک به سوریه 
 و مبارزه با تروریســم را فرامــوش نخواهند

 کرد.

ایران آماده ارتقای روابط 
نظامی با هند است 

فرمانده نیــروی دریایی ارتــش در جریان 
سفر به کشور هند با فرمانده نیروی دریایی 
ارتش هنــد دیــدار و گفت وگــو کرد.امیر 
دریادار حســین خانزادی در جریان سفر به 
کشور هند جهت حضور در دهمین سالگرد 
تشکیل اجالس فرماندهان نیروهای دریایی 
کشورهای حاشــیه اقیانوس هند با فرمانده 
نیروی دریایی ارتش هند دیدار کرد.وی در 
این دیدار با ناکافی خواندن سطح ارتباطات 
نیروهای دریایی ایران و هند، آمادگی نیروی 
دریایی و کشور جمهوری اسالمی برای ارتقای 
روابط در حوزه های مختلف آموزشی، فنی، 
اطالع رسانی در حوزه های دریایی  را اعالم و 
خواستار ارتقای سطح روابط و همکاری های 
بین دو نیرو شد که با استقبال فرمانده نیروی 

دریایی هند مواجه گردید.

واکنش پمپئو به افشاگری های ظریف 
درباره تحریم های آمریکا:
باید خجالت بکشی!

وزیر خارجــه آمریــکا به افشــاگری های 
»محمدجواد ظریف« دربــاره اعمال تحریم 
های یکجانبه واشــنگتن و نقــض قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت واکنش نشان داد.مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری 
به افشــاگری های محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه کشورمان  واکنش نشان داد.
وزیر خارجه آمریکا در این خصوص ادعا کرد: 
به دلیل دروغ هایت باید خجالت بکشی!وی 
در ادامه مدعی شــد:» آمریــکا هرگز دارو و 
غذا را تحریم نکرده اســت. آن هــا به همراه 
معامالت مالی مرتبط با نیازهای بشردوستانه 

معاف از تحریم ها هستند!« 
توییت پر از خشــم وزیر خارجه آمریکا پس 
از آن صورت گرفت که وزیر خارجه ایران در 
پیام هایی به افشای ابعاد مختلف جنایت های 
واشــنگتن در اعمال تحریم هــای یکجانبه 
آمریکا و نقض قطعنامه 22۳1 شورای امنیت 

سازمان ملل پرداخته بود.

سیدحسیننقویحسینی
عضوکمیسیونامنیتملی:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اشــاره به این که ســهام عدالــت 1۳ میلیونی 
جهانگیــری کاغذی اســت، گفت: اعــالم چنین 
نرخ هایی جز باال بردن مطالبــات و ایجاد توقع در 
مردم نتیجه دیگــری ندارد.غالمعلــی جعفرزاده 
ایمن آبادی اظهار داشت: شــاید روی کاغذ برای 
ارزش ســهام عدالت اتفاقی افتاده باشد، منکر آن 
نمی شویم؛ اما اعالم چنین نرخ هایی و عدم پرداخت 
سود به سهام عدالت نتیجه ای ندارد.عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه ومحاســبات مجلس تاکید کرد: با 
توجه به اینکه اعالم چنین نرخ هایی جز باال بردن 
مطالبات و ایجاد توقع در مردم نتیجه دیگری ندارد، 
از دولتی ها خواهش می کنم مستندات ادعای خود 
را برای اطالع مردم در روزنامه های کثیراالنتشــار 
منتشــر کنند.نماینده مردم رشت در مجلس دهم 
گفت: ارزش ســهام عدالت باید در مجامع آنها به 
تصویب برســد و صورت های مالی شــفاف داشته 
باشــند؛ بنابراین باید مســتندات ادعای رشد 14 

میلیون سهام عدالت منتشر شود.

سهام عدالت ۱۳ میلیونی 
جهانگیری »کاغذی« است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

لباس عجیب و غریب یک 
سفیر در دیدار با ظریف

اختالفات به تریبون ها کشیده نشود

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه »نباید در شرایط فعلی 
اختالفات به تریبون ها کشیده شود«، گفت: باید 
در شرایط تحریمی اخیر ضمن حفظ رضایتمندی 
مردم اختالفــات را در تریبون ها مطرح نکرد که 
قطعا به نفع منافع ملی و نظام نیست.سیدحسین 
نقوی حســینی به تبیین راهکارهــای مقابله با 
شــرایط تحریمی پرداخت و گفت: در سطح اول 
باید دستگاه دیپلماســی به طور مضاعف فعال 
شود، یعنی تمام سفرا بسیج شده و با کشورهای 
مختلف مذاکره صورت گیــرد تا ضمن برقراری 
مراودات اقتصادی، اقدام آمریکا در تحریم ایران 
محکوم شود.وی اســتفاده از ظرفیت نهادهای 
بین المللی را مهم خواند و توضیح داد: باید دستگاه 
دیپلماســی از امکان مجامع بین المللی استفاده 
کند و ضمن پیگیری شکایت از آمریکا به دادگاه 
 الهه این موضوع را از طریق شــورای امنیت نیز 

دنبال کنند.

اختالفات به تریبون ها 
کشیده نشود

ولیا...نانواکناری:
عضوکمیسیونامنیتملی:

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی از نارضایتی 
استانداران از عملکرد دولت خبر داد و گفت: اختالفات 
موجود میــان وزرا و عــدم تفویض اختیــارات به 
استانداران مانع حل مشکالت مردم در استان هاست.

احمد علیرضابیگی با بیان اینکــه دولت تاکنون با 
مجلس رایزنی در خصوص گزینه های استانداری در 
14 استان نداشته است، گفت: زمانی که با استانداران 
در خصوص ارائه کارنامه و عدم حل مشکالت مردم 
صحبت می کنیم، ســر درددل آنها باز می شود.وی 
افزود: عالوه بر این، صرف نظر از منابع مالی و بودجه 
های استان ها که عمال تحقق نمی یابد، فقدان انسجام 
در دولت موجب شده است روند حل مشکالت مردم 
کند شود.علیرضابیگی در تشریح علل فقدان انسجام 
در دولت گفت: وزرا اختالفــات زیادی با هم دارند و 
آیین نامه های متناقضی در وزارتخانه ها به تصویب 
می رســد. اســتانداران معتقدند دولت خودرویی 
است که هر چرخ آن به ســمتی می رود. متاسفانه 
دولت دارای توانایی الزم برای ایجاد هماهنگی بین 

وزارتخانه ها نیست.

اختالفات وزرا، حل 
مشکالت را کندکرده است

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی:

عضو کمیســیون امنیت ملی گفــت: برای دور 
زدن تحریم ها و حفظ منافع ملی و اقتدار نظام، 
دست به هر کاری خواهیم زد.ولی ا... نانواکناری 
خاطر نشــان کرد: مقامات جمهوری اسالمی 
ایران حتما از تمام روش های ممکن برای تامین 
منافع کشور استفاده خواهند کرد.وی همچنین 
افزود: ما بــرای ایجاد صلح، امنیــت و آرامش 
در جهان همیشــه پیشــگام بوده و هستیم؛ به 
همین دلیل انتظار از اروپا این است که در مقابل 
یکجانبه گرایی آمریکا مقاومــت کند و روابط 
خود با ایران را گسترش دهد.نانواکناری درباره 
اقدامات صهیونیست ها در مقابل گسترش روابط 
ایران و اروپا تاکید کرد: وقتی در مسیر توسعه و 
گسترش روابط با اروپا قدم بر می داریم، آمریکا 
و صهیونیست  اقداماتی را برای اخالل در روابط 
رو به گسترش انجام می دهند. طبیعی است که 
سران کشورهای اروپایی بایستی در مقابل سنگ 

اندازی صهیونیست ها، حواس شان جمع باشد.

برای دور زدن تحریم ها هر 
کاری که الزم است می کنیم

پیشخوان

بین الملل

»ظریف« پولشویی را یک واقعیت در کشور خواند؛

»پیروز حناچی« به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و عباس آخوندی 
تنها با اختالف یک رای پشت درهای بهشــت ماند. در همین زمینه 
»احمد مسجد جامعی« عضو شورای شهر تهران توضیحاتی را در زمینه 
این انتخاب ارائه کرد. به گفته وی، در جلســه صبح دیروز برخی اعضا 
اعالم کردند که رای گیری در جمــع خصوصی  خودمان برای انتخاب 

شهردار داشته باشیم ولی این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شــهر تهران در نهایت از بین دو 
گزینه تصدی شهرداری تهران، )آخوندی و حناچی(، حناچی را برای 
شهرداری تهران انتخاب کردند گفت: اگر چه در جلسه قبل آخوندی 
16 رای کسب کرد؛ اما در ادامه اعضای شورای شهر تهران به این نتیجه 

رســیدند که حضور حناچی در مدیریت شــهری موثرتر خواهد بود.
مسجدجامعی اضافه کرد: البته اینگونه رای ها در دوره های گذشته نیز 
وجود داشت. به طوری که در دوره قبل »مکارم« نسبت به »افشانی« 
رای بیشــتری آورد؛ اما در نهایت این افشانی بود که به عنوان شهردار 

تهران انتخاب شد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تالش می شود در زمان معین حکم 
شهردار جدید تهران از سوی وزارت کشور صادر شود، گفت: بنا به هر 
دلیلی که حکم شهردار صادر نشود و مورد تایید قرار نگیرد در نهایت 
ما سرپرست شهرداری و در صورت نیاز شهردار جدیدی را برای تهران 
انتخاب خواهیم کرد.وی گفت: البته بعید به نظر می رسد که حناچی 

مشکلی برای تایید صالحیت برای حضور در شهرداری تهران داشته 
باشد.مسجدجامعی با اشاره به برخی ویژگی های عباس آخوندی و عدم 
رای اعضای شــورا به وی گفت: آخوندی یک سری ویژگی های منفی 
داشت که از جمله آن می توان به برخورد نامناسبش با رسانه ها اشاره 
کرد. ضمن اینکه حناچی باید بتواند با استفاده از تجاربش موفقیت های 
خوبی را در مدیریت شــهری داشته باشــد.وی همچنین درخصوص 
رای شــفاف اعضای شــورای شــهر تهران در این مرحله به شهردار 
جدید تهران گفت: این یک رای گیری شــفاف و روشــن بود و شاهد 
 بودیم که در نهایت »پیروز حناچی« به عنوان شهردار تهران انتخاب 

شد.

چهره ها

»حناچی« شهردار تهران شد

معمای جهانگیری

چرخش نفتی عربستان

شرکت های دولتی و نیمه 
دولتی روی میز فروش

الیه های پنهان اکران

جهانگیری: نباید بگذاریم 
بنگاه ها وارد رکود شوند

 علیرضا کریمیان
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برداشت بیش از دو هزار تن پنبه از مزارع استان اصفهان
اخبارپیشنهاد سردبیر:

برداشت بیش از دو هزار تن پنبه 
از مزارع استان اصفهان

بیش از دو هزار تن پنبه از مزارع کشاورزی استان 
اصفهان برداشت شده است.کارشناس مسئول 
پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان گفت:با آغــاز فصل برداشــت تاکنون 
این میزان وش پنبــه از هزار هکتــار از مزارع 
شهرستان های اصفهان، کاشان، آران وبیدگل، 
اردستان و نایین برداشــت شده است.» کیوان 
بنی اسدی« با اشاره به اینکه این میزان محصول 
برداشت شده هم اکنون به کارخانه های اصفهان 
و اســتان های هم جوار از جمله قم ارسال شده 
است، پیش بینی کرد تا آذر بیش از 500تن وش 
پنبه از مزارع زیر کشت این محصول در استان 
برداشت شود. وی میانگین خرید هر کیلو پنبه را 
بیش از 32هزار ریال اعالم کرد و افزود: امسال به 
دلیل باال رفتن نرخ پنبه در بازار، این محصول به 
صورت آزاد از کشاورزان خریداری می شود. بنی 
اسدی گفت:کشت این محصول زراعی به دلیل 
خشکســالی های اخیر 30درصد کمتر از سال 

گذشته بوده است.  

 قیمت تخم مرغ به ۸۰۰ تومان 
رسید

گزارش ها نشــان می دهد قیمت هر عدد تخم 
مرغ در مراکز خرده فروشــی به حدود ۷50 تا 
۸00 تومان رسیده و هرشــانه از این محصول 
نیز 2۱ هزار و ۶00 تومان به فروش می رســد، 
به گفته فروشــندگان، قیمت هر کارتن  تخم 
مرغ طی روزهای اخیر حــدود ۱5 هزارتومان 
افزایش داشته است.  در همین زمینه،  ناصر نبی 
پور، ریس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ درب مرغــداری میانگین بین ۸200 
تا ۸300 تومان اســت، اظهارداشت: دلیل این 
مسئله عدم انتقال و کمبود دان است، مرغ داران 
به سختی می توانند دان تهیه کنند.وی اضافه 
کرد: این  مسئله باعث شده تولید تخم مرغ دچار 
افت شــود، به عنوان مثال در واحد تولیدی ما، 
تولید این محصول بین ۱0 تا ۱5 درصد کاهش 
یافته  این درحالی است که مرغداران پول نهاده 
ها را نیز پرداخت کرده اند اما به دلیل مشکالتی 
که با کامیون داران پیش آمده، حمل و نقل انجام 
نمی شود و دان به موقع به مرغداری ها نمی رسد.

همزمان با ایام ماه مبــارک ربیع االول، واحد پذیرش 
بیماران بین الملل بیمارســتان شهید مطهری ذوب 
آهن اصفهان با حضور مهندس منصــور یزدی زاده، 
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان و تعــدادی دیگر از 
مسئولین شرکت و این بیمارستان ، بیستم آبان افتتاح 
شد. دکتر علیرضا آجدانی، رییس بیمارستان شهید 
مطهری در حاشیه این افتتاح گفت : بیمارستان هایی 
که دارای رتبه درجه یک هستند مجوز جذب بیماران 
بین الملل را از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشکی دریافت می کنند، بر این اساس طی دو سال 
گذشته بیمارستان شــهید مطهری مجوز مذکور را 

دریافت کرد. 
 رییس بیمارستان شهید مطهری تصریح کرد : تفاهم 
نامه ای با پزشکان متخصص اســتان در زمینه های 
پوســت و مو، لیزر ، گوش و حلق و بینــی و ... جهت 
انجام اعمال تخصصی در این بخش منعقد شد.  این 
مقام مسئول در پاسخ به این سوال که این واحد چه 
مشــخصاتی دارد، گفت : پذیرش بیماران بین الملل 
نیاز به تجهیز مکانی جداگانه داشت ، بنابراین فضایی 

به مساحت 450 متر مربع در 5 سوئیت کامل و مجهز 
جهت بستری بیماران ساخته شد.خدمات قابل ارائه در 
این مرکز عبارتند از : خدمات لیزر زیبایی،کاشت مو، 
. IPD انواع جراحی های زیبایی و کلیه خدمات واحد

دکتر قدیری، معاون بیمارســتان شهید مطهری نیز 
گفت: با توجه به خود گردان شــدن بیمارســتان از 
 بهمن ماه ســال 95 ، افتتاح واحــد پذیرش بیماران 
بین الملل در راستای درآمد زایی بیمارستان به عنوان 

یک سیاست موثر برنامه ریزی شد.
وی ادامه داد : متناسب با دورنمایی که برای این واحد 
در نظر گرفته شده است، ظرف شــش تا هشت ماه 
آینده بازگشت سرمایه ای که در این زمینه هزینه شده 
است امکان پذیر می  شود. نکته مهم این است که با 
کمترین هزینه و بهترین کیفیت این واحد تجهیز و 
افتتاح گردید. معاون بیمارستان شهید مطهری خاطر 
نشان کرد : با کشــورهای اطراف نیز مذاکرات خوبی 
انجام گرفته و تفاهم نامه برای پذیرش بیماران منعقد 
شده اســت، البته این واحد امکان پذیرش بیماران 

داخلی را نیز دارد.

پراید 7-8 میلیونی 15 میلیون شد، چیزی 
نگفتیم. قیمت همــان پراید 15 میلیونی به 
بیست میلیون تومان رسید، حرفی نزدیم. 
آپشن ها یکی یکی حذف شد و کیفیت پایین 
و پایین تر آمد، اعتراض نکردیم . خودروهای 
ثبت نام شده و پیش فروش شده را سر وقت 

تحویل ندادند، منتظر ماندیم . 
مابه التفاوت قیمت روز و قیمت ثبت نام را از مشتری 
گرفتند و مدام قیمت ها اضافه شــد، بازهم حرفی 
نزدیم و پول دادیم. پراید بیســت و چندمیلیونی 
در آشــفته باز التهابات بازار ارز و بــه بهانه تحریم 
و دالر، به باالی 30 میلیون تومان رســید و حتی 
تا 40 میلیون تومان هم پیــش رفت، فقط تعجب 
کردیم! گفتیــم نمی خریم اما وقتی ســایت ثبت 
نام باز شــد، به گفته مسئوالن شــرکت، در کمتر 
از یک ســاعت ، هزاران هزار نفر ثبــت نام کردند 
و ســایت ســایپا کال هنگ کرد)!( گفته شد مردم 
خودروها را بــه نرخ دولتی می خرنــد و چندبرابر 
 در بــازار آزاد مــی فروشــند. مــردم »طماع« و 
»سوء استفاده کن« از فرصت استفاده کردند و هیچ 

کس به مسئوالن خرده نگرفت. 
آن یکی خودروساز بزرگ، از مشتریانش خواست 
برای خودرویی که معلوم نبود چیست و چقدر است 
و کی تحویل داده می شود، ثبت نام کنند. موضوع 
تبدیل به سوژه خنده و جوک ســازی کاربران در 
شبکه های مجازی شــد و بازهم هیچ کس چیزی 
نگفت.  زه بغل پراید تبدیل به آپشن شد، خندیدیم! 
بازهم جوک ســاختیم و الیک گرفتیــم، ما ملتی 
که عادت کــرده ایم از جدی تریــن وقایع و حتی 
از تلخ ترین شان، لطیفه و پســت و توئیت بسازیم. 
همین! حاال ســایپا در تازه ترین ابتــکار خود، از 
مشتریانی که ساندرو ثبت نام کرده بودند، خواسته 
یا منتظر بمانند یا انصراف بدهندیا به جای ساندرو ، 
پراید و تیبا بگیرند. علت را هم مشکالت ایجادشده 
در روند تولید محصوالت خانواده رنو اعالم کرده و 

البته شــرکت رنو به خاطر تحریم ها از ایران رفته 
است. 

روز گذشته اما خبرگزاری »تسنیم« روایت دیگری 
از ماجرا داشت. »تسنیم« به نقل از یک منبع آگاه 
نوشت که انبار ســایپا مملو از قطعات اصلی و مهم 
خودرو های تندر 90 و ســاندرو اســت، اما ظاهرا 
مشــکالت ناشــی از نوع قرارداد با طرف خارجی و 
تمایل شــدید برای گران کردن خودرو، بهانه  این 
خودروساز داخلی برای شانه خالی کردن از بار تعهد 
به خریدارانش شده است. هرچند که حربه بخشنامه 
»یکی بخر دو تا ببر« نیز به در بسته خورد و توسط 

شرکت سایپا پس گرفته شد.
درواقع منظور این است که ساندروها و تندرها را به 
امید گرانی در انبار نگه داشته اند و ما البد باز هم باید 

بخندیم و جوک بسازیم و پست بگذاریم! 
داســتان همین جا تمام نمی شــود. روز گذشته 
»فارس« خبر داد که بر اســاس گفته مشتریان، در 
حالی که قیمت پژو20۷ اتوماتیک بدون صندوق در 
کارخانه 54 میلیون و 300 هزار تومان است، ایران 
خــودرو، قیمت مصوب صنــدوق دار این محصول 
را بــرای تحویل به مشــتریان ۱04 میلیون تومان 

اعالم کرد.

قیمت مصوب این محصول در این دعوتنامه ۱04 
میلیون تومان تعیین شده است که با در نظر گرفتن 
تخفیف ۱5 میلیون تومانی به مشتریان این سری از 
ثبت نام قیمت این خودرو برای این گروه از مشتریان 
که تحویل آنها خردادماه 9۷ بوده است ۸9 میلیون 
تومان محاسبه می شود، اما برای سایر مشتریان که 
از تخفیف برخوردار نیستند، قطعا به همان قیمت 
۱04 میلیون تومان محاسبه خواهد شد. یک هفته 
هم مهلت داده که مابه التفــاوت را پرداخت کنند، 
یعنی یک صندوق 50 میلیون تومان آب می خورد!

قیمت خودروها در ماه های اخیر تا چندبرابر افزایش 
داشته است آن هم به بهانه تحریم و گرانی دالر در 
حالی که پیش از این مدعی بودیم خودروسازان ما 
در تولید خودروی ملی به خودکفایی رســیده اند و 
حداقل 90 درصد از قطعات در داخل تولید می شود! 
حتی اگر مبنا را گرانی مواد اولیه قرار بدهیم، مگر نه 
اینکه تولید مواد اولیــه ای همچون آلومینیوم هم 
کامال بومی اســت؟یا حداقل این طور عنوان شده 
است پس این میان چه کسی دروغ می گوید؟ کدام 
گزاره را باور کنیم؟ و البتــه خودرویی که به »قاتل 
جاده«ها و »ارابه مرگ« معروف شــده، ارزش این 

همه پول را دارد؟!

نه می خریم، نه می َبریم!
  وقتی خودروسازان ایرانی به شعور و صبر مشتری، توهین می کنند  

آموزش ده ها هزار نفر از دانش آموزان پیرامون راهکارهای مدیریت مصرف آب

خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال جاری  آموزش راه های  مصرف بهینه آب را از طریق نمایش 
و تئاتر در دســتور کار قرارداد ؛چرا که هنر تئاتر  عالوه بر کارکرد ابزاری نمایش در انتقال مفاهیم آموزشی به کودکان و 
نوجوانان بسیار موثر است .  این در حالیست که از ســال 95 تا کنون ده ها هزار نفر از دانش آموزان  در خانه فرهنگ  آب 

با راهکارهای مدیریت مصرف آب آشنا شدند .
رییس خانه فرهنگ آب با بیان اینکه  طی ادامه روند خشکسالی در اســتان اصفهان و کمبود منابع آب، اقدامات مستمر 
فعالیت هایی پیرامون  فرهنگ سازی مصرف بهینه آب یکی از مهم ترین اولویت های  شرکت آبفای استان اصفهان است، 
عنوان کرد: کودکان و نوجوانان امروز ، بهره برداران ، مدیران و تصمیم ســازان آینــده در خصوص مدیریت مصرف آب 
هستند.  بر این اساس یکی از اهداف مهم در خانه فرهنگ آب، آموزش به دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی است که 

در این راستا از تئاتر به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کردیم.
»زهره تشیعی« به اهمیت و نقش تئاتر درامر آموزش اشاره کرد و بیان داشــت: در امر آموزش، مهم »یادگیری« است؛ 
بنابراین آموزش زمانی مفید خواهد بود که عمل یادگیری را آسان کند. از این منظر، تئاتر، به عنوان رشته ای هنری یکی 

از مهم ترین راه هایی آموزشی محسوب می شود که کودکان با پذیرفتن نقش بهتر مباحث آموزشی را یاد می گیرند.
وی به اهمیت آموزش راه های مصرف بهینه آب به دانش آموزان پرداخت و تصریح کرد: دانش آموزان بهترین انتقال دهنده 
پیام اهمیت آب هستند بنابراین آموزش و مشــارکت دادن آنها در طرح حامیان آب دانش آموزی عالوه بر تقویت حس 

مسئولیت پذیری  در آنها می تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای خانواده ها را فراهم سازد.
تشیعی افزود: اقشار مختلف مردم جامعه  بعضا تحت آموزش مصرف بهینه آب در خانه فرهنگ آب قرار می گیرند؛ اما در 
این میان دانش آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند چرا که هم تاثیر پذیری خوبی دارند  و از طرفی می توانند روی 

افراد دیگر نظیر خانواده و همساالن خود تاثیر گذارباشند و آموزش ها را به آنها انتقال دهند.
وی به راه های آموزشــی در خانه فرهنگ آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشــت:راه های مصرف صحیح آب به دانش 
آموزان مقاطع مختلف تحصیلی  در قالب  دو کارگاه تئوری و عملی و به صورت روش های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم 

ارائه می شود .
رییس خانه فرهنگ آب به موارد آموزشی در کارگاه های تئوری و عملی پرداخت و بیان داشت: در کارگاه تئوری راهکارها 
مصرف صحیح آب به صورت گراف ، شــعر، قصه ، موسیقی ، اجرای مسابقه ، پخش انیمیشــن و اینفو گرافی و در کارگاه 
عملی از طریق اجرای نمایش های طنز ،انجام  نقاشی ، خمیر ســازی ، کار با کاغذ رنگی و ... راهکارهای مدیریت مصرف 

آموزش داده می شود .
وی بــا بیان اینکــه تمامــی دانش آمــوزان پــس از اینکــه تحت آمــوزش مصــرف بهینه قــرار گرفتنــد موفق به 
دریافــت کارت حامیان آب دانش آموزی می شــوند، خاطر نشــان کــرد:  برای کلیــه دانش آمــوزان کارت حامیان 
آب دانــش آموزی صــادر می شــود و آنها موظــف خواهند بــود در محیط مدرســه ، جامعــه و خانــواده در صورت 
 مشــاهده هدر رفــت آب، چگونگی راه هــای مصرف بهینــه آب را به افــرادی که آب را درســت مصرف نمــی کنند، 

آموزش دهند .
تشیعی ادامه داد: در خانه فرهنگ آب تالش می شــود موضوعات مربوط به مدیریت مصرف آب به وسیله مربیان مجرب 
متخصص که ارتباط موثری با دانش آموزان دارند، انتقال داده شــود، از این رو مباحثی همچون  اســتفاده از روش های 
بهینه مصرف در مقایســه با روش های متداول پر مصرف برای انجام کارهای روزانه مانند عدم استفاده دانش آموزان از 
اسباب بازی های آب بر ،هشدار نسبت به مسئله کم آبی و بحران آب،تشویق دانش آموزان به عنوان حامیان آب در خانه 

فرهنگ آموزش داده می شود.
رییس خانــه فرهنگ آب عنــوان کرد: بــرای اولین با ر در کشــور شــرکت آبفای اســتان اصفهان با تاســیس خانه 
 فرهنگ آب از ســال 95 تا کنون توانســته ده ها هزار  نفر از دانش آمــوزان را با راهکارهای مدیریت مصرف آب آشــنا 

کند .

 افتتاح واحد پذیرش بیماران بین الملل بیمارستان شهید مطهری
 ذوب آهن اصفهان

زینب ذاکر
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ابالغ راي
8/379  شماره دادنامه: 9709976795801010 شماره پرونده: 9709986795800005 
شماره بايگاني شعبه: 970005 خواهان رضا قنبري فرزند محمد به نشاني استان اصفهان 
شهر اصفهان خيابان الله خيابان خرداد کوي سعدي کوي امام خميني پالک 12، خوانده: 
آقاي محسن نادري به نشاني مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي موتور 
سيکلت، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طي 
تشــريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شــورا ختم رسيدگي را ا عالم و به 
شــرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضي شورا: در خصوص دعوي خواهان 
آقاي رضا قنبري به طرفيت خوانده آقاي محســن نادري به خواسته تقاضاي رسيدگي 
و صدور حکم شايســته مبني بر الزام خوانده انتقال ســند موتور سيکلت به شماره پالک 
47598/763 مدل 1389 رنگ قرمز مدل پارت در محضر رسمي مقوم به 7/000/000 
ريال با عنايت به محتويات پرونده، مبايعه نامه عادي 1392/08/25، شناسنامه مالکيت 
خودرو به شماره سريال 103/0631150 به تاريخ 1389/06/22، سند فروش وسيله نقليه، 
کارت مشخصات موتور سيکلت به شماره سريال 1/8020074 همگي حاکي از اينست 
که موتور سيکلت به نام خوانده مي باشــد. لذا دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا 
به مواد 220 قانون مدني و 198 و 519 از قانون آيين دادرسي مدني حکم به محکوميت 
خوانده به حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند مالکيت موتور سيکلت پارت 
به شماره انتظامي 47598/763 به نام خواهان آقاي رضا قنبري و همچنين پرداخت مبلغ 
1/035/000 ريال بابت هزينه هاي دادرســي و نشر آگهي در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شورا و 
سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در يکي از محاکم محترم عمومي حقوقي شهر اصفهان 
مي باشد. م الف: 277504  شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان) مجتمع 

شهيد حججي( )299 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگي

8/380 شماره ابالغنامه: 9710100351106562 شماره پرونده: 9609980351101021 
شماره بايگاني شعبه: 961144  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به  آقايان 
امير حســين اميدزاد فرزند مرتضي، عزت کهالئي، محمدرضا اميدزاده، حسين اميدزاده، 
خواهان آقاي محمدرضا ستايش دادخواســتي به طرفيت  خواندگان امير حسين، حامد، 
محمدرضا،  حسين اميدزاده و محمد علي سر استاد و عزت کهالئي و ناهيد جامي مطرح 
که به اين شعبه )اصفهان خيابان جي چهار راه مسجد علي خ شهداي ستار مجتمع قضائي 
شهيد بهشتي واحد 208(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351101021 شعبه 
11 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد بهشتي( ثبت و  وقت رسيدگي 
جهت اتيان ســوگند خواهان  مورخ  1397/09/27 ساعت 8/30 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي ازجرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خواندگان ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگي و اتيان ســوگند  خواهان در دادگاه حاضر گردد. م الف:247822 شعبه 11 

دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد بهشتي( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

8/385 شماره ابالغنامه: 9710103623105277 شماره پرونده: 9709983623100443 
شماره بايگاني شعبه: 970516 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي 
محمد صادقی فرزند محمد مهدی، خواهان آقاي محسن فالح تفتي فرزند حسن با وکالت 
آقاي محمود اميري پور دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد صادقی فرزند محمد 
علی به خواســته الزام به حضور در دفترخانه رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ 
قطعات 42 و 48 تفکيک شــده از شــماره 283 اصلي و هزينه دادرسي مطرح که به اين 
شعبه ) اســتان اصفهان شهرستان اردستان خيابان قيام دادگســتري اردستان کدپستي 
88381756478( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709983623100443 شعبه 

اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان اردســتان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/09/27 ساعت 10/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 286871 شــعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان اردستان 

)197 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/386 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجراييه در پرونده کالسه 441/95 مدنی که به موجب آن آقای محمد توکلی کجانی فرزند 
رضا محکوم اند به پرداخت محکوم به، به مبلغ 83/102/300 ريال بابت اصل خواسته به 
انضمام هزينه دادرسی و تاخير تاديه و کارشــناس در حق خانم مينا توکلی کجانی فرزند 
رضا و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق دولت با توجه به 
توقيف خودرو لذا مال توقيفی را از طريق مزايده به شرح ذيل به فروش می رساند. فروش 
يک دستگاه وانت نيســان آبی رنگ به شــماره انتظامی  543/23 ق 34 مدل 1373 که 
بدنه خوردگی متعدد دارد چراغهای جلو شکسته الستيکها فرسوده فاقد سپر عقب و جلو 
پنجره جلو شکسته درب سمت چپ تصادفی ارزيابی شده توسط کارشناس رسمی به مبلغ 
70/000/000 ريال، متقاضيان خريد می توانند تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده مال معرفی 
شده را مالحظه نمايند در روز مزايده در جلســه مزايده حضور يابند مال فوق به شخصی 
واگذار می گردد که باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد برنده مزايده بايد کل بها مورد مزايده را 
فی المجلس به قسمت اجرا تسليم نمايد. تاريخ مزايده: 97/9/12 ساعت 9 صبح، مکان 
مزايده: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری اردستان. م الف: 286901 اجرای احکام 

حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اردستان )215 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/387  آقای محمدرضا يعقوبی نژاد دارای شناسنامه شماره 7473 به شرح دادخواست به 
کالسه  443/97 ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان مهين عسگری به شناسنامه 35 در تاريخ 1397/1/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نامهای 
1- محمدرضا يعقوبی نژاد به شماره شناســنامه 7473 و 2- داود يعقوبی نژاد به شماره 
شناســنامه 129 و دو دختر به نام های 1- فاطمه يعقوبی نژاد به شماره شناسنامه 191 و 
2- زهرا يعقوبی نژاد به شماره شناسنامه 7087 و يک همسر دائمی به نام عباس يعقوبی 
نژاد به شماره شناسنامه 44 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: 289408 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )167 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/388  شــماره نامه: 139785602013001055 نظر به اينکه به موجب رای شــماره 
139760302013000047 مورخ 1397/02/27 صــادره از هيات قانون تعيين تکليف 
اراضی فاقد سند رسمی تحديد حدود قانونی ششــدانگ يکباب خانه تحت پالک ثبتی 
60/26 مفروز و مجزی شده از پالک 60 اصلی واقع در فريدونشهر- روستای پشندگان 
بخش 13 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه جزی فرزند ناصر 
به شماره شناسنامه 23 در جريان ثبت است و تحديد حدود آن به عمل نيامده است، اينک 
با اســتناد به ماده 13 قانون مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1397/09/17 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.  م الف:285069  محسن 
مقصودی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فريدون شهر )168 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
8/389 شماره ابالغنامه: 9710106797904257 شماره پرونده: 9709986797900858 
شماره بايگانی شعبه: 970866  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
علی محمد مواليی فرزند ايرج، خواهان آقای محمد علی ادريسی فرزند احمد دادخواستی 
به طرفيت  خوانده آقای علی محمد مواليی فرزند ايرج به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 
علی الحساب 142/000/000 ريال بابت خســارت وارده ناشی از تصادف و افت قيمت و 
خواب خودرو و ... مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خيابان ســجاد خيابان آيت اله ارباب 
روبروی مدرسه نيلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986797900858 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهيد 
حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/09/26 ســاعت 8 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 263158 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/390 کالسه پرونده 960526 شماره دادنامه: 9609976795703437-96/12/7 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 1- عباسعلی رمضانی 
به نشانی اصفهان کوچه گلخانه پ 54، 2- اکبر عسگریان به نشانی اصفهان برآن شمالی 
روستای سرو شبادران خ اصلی، خوانده: سعید فراست به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروی ســواری پراید به شماره 324 ج 21- ایران 13، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 1- عباسعلی رمضانی 2- اکبر 
عسگریان به طرفیت سعید فراست به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی 
و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پراید به شماره 324 ج 21- ایران 13 به 
انضمام مطالبه خسارات قانونی، نظر به ضمائم و دادخواست تقدیمی خواهان ها و اظهارات 
خواهان ردیف 1 و 2 در جلسه دادرسی مورخ 96/8/6 و  اقرار خواهان ردیف اول در خصوص 
فروش اتومبیل یاد شده به خواهان ردیف دوم و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
به وی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای تقدیم ننموده است و همچنین وکالت 
صادره از سوی خوانده به خواهان ردیف دوم و تصرف وی بر مبیع و انتقال پالک اتومبیل 
بنام خواهان ردیف دوم، شورا دعوی خواهان ردیف دوم را مقرون به صحت دانسته و مستند 
به مواد 198 و 519 و 202 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 35 و 219 و 220 و 221 
و 223 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفتر اســناد رسمی و تنظیم و 
انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پراید به شــماره 324 ج 21 - ایران 13 به شماره 
موتور 01070857 و شماره شاسی s1412284447319 مدل 1384 بنام خواهان ردیف 
دوم صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواهان ردیف اول نظر به اینکه نامبرده متصرف 
اتومبیل مذکور می باشد و آنرا به خواهان ردیف دوم منتقل و واگذار نموده است مستند به 
ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف:278217 شعبه 27 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )400 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/391 شماره دادنامه: 9709976805201202 شماره پرونده: 9709986805200489 
شماره بایگانی شعبه: 970489 خواهان: آقای علی روشن فرزند مرتضی به نشانی استان 

اصفهان شهر اصفهان خ آتشــگاه کوی 97 بن بست شــهید عبدالرسول نصر پ 103، 
خوانده: آقای رضا امیدزاد فرزند جواد به نشــانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرســی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی روشن به طرفیت  آقای رضا امیدزاد به خواسته 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 273930 عهده بانک ملت با انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 519 و 515 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر 
محکومیت خوانده به مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 719/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید 94/4/10 لغایت اجرای حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی 
برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد. م الف:278219 شعبه 

52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )333 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/392 شماره دادنامه: 9709970350400915 شماره پرونده: 9609980350400788 
شماره بایگانی شعبه: 960921 خواهان: آرشــیا صدقی اصفهانی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان خاقانی مقابل کوچه چمن ساختمان مجلس طبقه 
2، خواندگان: 1- آقای مجتبی گل افشــان فرزند مرتضی به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ حکیم نظامی ک بیژن نبش ک حافظ ساختمان ونوس کدپستی 8179978757 
، 2- آقای وحید رضائی فرزند محمد نبی به نشانی تهران خ سعادت آباد میدان کاج سرو 
شرقی خیابان مجد خیابان نامی پ 36 کدپســتی 1998645456 ، خواسته ها: 1- الزام 
به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست ارشیا صدقی اصفهانی به طرفیت آقایان مجتبی گل افشان و وحید 
رضائی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بی ام و به شماره انتظامی 858-67 
ب 89 به انضمام مطالبه خســارات دادرســی، دادگاه با عنایت و مالحظه مبایعه نامه فی 
مابین خواهان و خوانده ردیف اول و اینکه حسب اســتعالم به عمل آمده از ناحیه پلیس 
راهور نیز مالک خودروی مذکور را خواهان اعالم نموده اســت و اینکه خواندگان نیز در 
جلسه دادگاه حاضر نشــده اند و ایراد و دفاع موثری نیز ارائه ننموده اند فلذا دادگاه دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 219 و 220 و 225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی خودروی مذکور به نام خواهان و نیز حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول 
و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص مطالبه 
خسارات دادرسی نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت مستندا به 
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره 
در قسمت محکومیت در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و در خصوص خوانده ردیف 
دوم غیابی، ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:278683 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )374 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
8/393 شماره دادنامه: 9709976794201216 شماره پرونده: 9709986794200298 
شماره بایگانی شــعبه: 970299 خواهان: آقای ولی خوش دامن فرزند علیقلی با وکالت 
آقای محمد امین بصیری فرزند سعید به نشــانی اصفهان شیخ صدوق شمالی حد فاصل 
نیکبخت و شیخ مفید طبقه فوقانی بانک تجارت ساختمان ارغوان واحد 10، خوانده: آقای 
مسعود فتاحی دولت آبادی فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای ولی خوش دامن فرزنــد علیقلی با وکالت آقای محمد 
امین بصیری به طرفیت آقای مســعود فتاحی دولت آبادی فرزند احمد به خواسته مطالبه 
مبلغ 110/000/000 ریال وجه چک به شماره 266709 مورخ 94/11/27 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/565/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 94/11/27 تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابــل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:278260 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )335 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/394 کالسه پرونده: 960241  شــماره دادنامه:96/7/23-9609976794102908 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امید محمد حجازی به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان عطاالملک بلوک 20 پالک 18 با وکالت 
رضا خسروی به نشانی اصفهان خیابان آپادانا دوم بعد از مسجد کاظمیه پالک 47، خوانده: 
رسول ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای امید 
محمد حجازی با وکالت رضا خسروی به طرفیت رسول ابوالقاسم  به خواسته مطالبه مبلغ 
52/280/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 95/8/20 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خوهان و فاکتور ارائه شده از سوی خواهان که به 
امضا خوانده رسیده و نشانه طلبکار بودن خواهان است لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور  مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
52/280/000 ریال بابت اصل خواسته و 743/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/2/27 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شــعبه و پس از پایان وقت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:277538 شــعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(  
احضار متهم

8/395 شماره نامه: 9710113634600320 شــماره پرونده: 9609983634601228 

شماره بایگانی شــعبه: 961282 تاریخ تنظیم : 1397/8/19 در پرونده کالسه 971241 
این شــعبه آقای فرامرز دادور  فرزند نامدار به اتهام ورود به عنف و توهین تحت تعقیب 
بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 287916 مجتبی 
نوروزی  شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر )112 کلمه، 1 کادر(  

مزایده 
8/397 تاریخ:1397/8/15 شــماره 961647 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه 961647 له خانم رضوان حاجی هاشمی علیه آقای عنایت 
اله عادلیان به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ 185/733/000 ریال به عنوان وجه نقد مبلغ 
32/924/000 ریال به عنوان نفقه در پرونده کالسه 963969 اجرای احکام کیفری خمینی 
شهر بانضمام 54 عدد ســکه تمام بهار آزادی ،50 مثقال طال 18 عیار و نیم عشر دولتی 
که در روز مزایده استعالم گرفته می شود در نظر دارد سهم االرث خوانده پدر مرحومش 
حسینعلی عادلیان از پالک های ثبتی 170/12559، 170/12560 و 170/12561 را به 
اندازه طلب مهریه از طریق مزایده بفروش رســاند که پالک های ثبتی نامبرده بصورت 
ملک سه واحدی مسکونی از یک مجتمع سه واحدی که به ترتیب 111/34 متر مربع واقع 
در طبقه همکف و مالکیت شــش دانگ 116/07 متر مربع واقع در طبقه اول و مالکیت 
ســه دانگ و 115/82 متر مربع واقع در طبقه دوم و مالکیت شــش دانگ می باشد و هر 
کدام بصورت یم واحد مســکونی مجزا با قدر السهم از مشاعات و مشترکات )دستگاه پله 
،حیاط و...( متشکل از دو عدد اتاق خواب ،پذیرایی، آشپزخانه،حمام،و سرویس بهداشتی 
که داری مساحت کلی 180 متر مربع می باشد . اسکلت کلی ساختمان از نوع سازه بتنی 
با سقف تیرچه بلوک می باشد . ساختمان فوق فاقد پارکینگ و آسانسور می باشد و دارای 
انشعابات آب مشترک ،برق و گاز بصورت مجزا می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 
پالک های فوق را هر یک به ترتیب 2/200/000/000 ریال ،1/075/000/000 ریال و 
2/000/000/000 ریال ارزیابی نموده لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1397/9/13 
 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی خمینی شهر - منظریه- 
خیابان پیمان - خیابان راجی- خیابان معراج- کوچه 229 شــرقی- پالک سوم شمالی 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید، خریدار می بایســت ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ظبط خواهد شد شایان ذکر است 
اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال بــه خریدار ندارد. م الف : 286540 مدیر 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )388 کلمه، 4 کادر(  
مزایده

8/396 شــماره بایگانی: 97/8/15 شــماره دادنامه: 960216 حل 3 اجرا ، دایره  اجرای 
احکام مدنی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 960216 ح/3/اجرا له 
خانم زهرا اسحاقیان درچه فرزند مهدی به طرفیت آقای علیرضا سلیمانی فرزند تقی در 
اجرای مطالبه مهریه و اجرت المثل در نظر دارد یک واحد تجاری ششــدانگ با زیر بنای 
حدودا 48 متر مربع به صــورت دو نیم طبقه با زیر بنای اعیانی حــدودا 118 متر مربع به 
نشانی درچه -خیابان امام بعد از 4 راه خط گاز بعد از مسجد - جنب نانوایی) جنب دبیرستان 
هفده شهریور سابق( تحت عنوان رستوران سر آشپز فاقد پالک ثبتی کارشناس محترم 
دادگستری ارزش ملک کذکور را 4/300/000/000 ریال اعالم نموده را از طریق مزایده 
به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 97/9/15 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاســدارن روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
شــماره یک برگزار می گردد و خریداران می توتنند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی 
فوق الذکر می باشد بازدید تمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
و خریدار باید 10% قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 

مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید . در غیر اینصورت 10% اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  م الف: 285741 دری مدیر اجرای 

احکام عمومی)حقوقی( شعبه سوم شهرستان خمینی شهر)233 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/398 شماره پرونده: 1646/97 حل3 مرجع رســیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 5:10 بعد از ظهر  روز 
چهارشنبه مورخه 1397/09/28 مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مرتضی 
ریاحی فر ، نام پدر: حسن، نشانی:خمینی شهر خ پاسداران فتح 11 پالک 58  ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی اســماعیلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مجه یک 
فقره چک به شــماره 1667/757563/20 مورخ 97/7/25 عهده بانک ملت گواهینامه 
عدم پرداخت- خسارت تاخیر تادیه -هزینه دادرسی ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 288788 

رئیس شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)205 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ دادخواست تجدیدنظروضمائم

8/399 بدینوســیله به آقایان محســن وزیریان فرزند اکبرو پیام ملجائي راد فرزندماشاء 
اله فعاًل مجهول المــکان ابالغ مي گرددکه خواهان تجدیدنظرخــواه علي اکبرنصیري 
فرزند حسن به نشاني شهرضا بلوارمدرس کوي قدســیان پ 36 دادخواستي به خواسته 
تجدیدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 1216 - 23 / 12 / 96 شعبه دوم شوراي حل 
اختالف شهرضا به این شورا تسلیم که بکالسه 9/97 تجدیدنظرثبت گردیده اینک حسب 
درخواســت تجدیدنظرخواه وبه تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف ده روزازتاریخ چاپ بامراجعه به 
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره دوحقوقي شهرضا حاضرشــویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشد. م الف: 289470 رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شماره دو حقوقي شهرضا  )120 کلمه، 1 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع صبا مرغ نمونه 
اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 691 و شناسه ملی 

 10860406104
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/01 محمدرضا رحمتی 
به شماره ملی 1189866447 بعنوان رییس هیئت مدیره ، محسن رحمتی به 
شماره ملی 1189855755 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، اکرم رحمتی به 
شماره ملی 1189866366 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ، احمدعلی رحمتی 
به شماره ملی 1189884844 بعنوان مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره 
و سهامداران( برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و 
بهادار و تعهدات شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی با امضا منفرد 
رییس هیئت مدیره )محمدرضا رحمتی( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان 
)275747(

آگهی تغییرات شرکت سپهر درخشان مبینا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 5362 و شناسه ملی 

14003481148
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : عباس صادق زاده مرقی بشماره ملی 1261067991 
بســمت مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و وحید صادق زاده مرقی 
بشماره ملی 1263575633 بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند ،کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسالمی با امضاء 
مدیرعامل)رئیس هیات مدیره( )آقای عباس صادق زاده مرقی( یا 
نائب رئیس هیات مدیره )آقای وحید صادق زاده مرقی( منفردا همراه 
بامهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان 
)271785(

آگهی تغییرات شرکت سپهر درخشان مبینا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 5362 و شناسه ملی 

 14003481148
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عباس صادق زاده مرقی بشماره ملی 1261067991 و وحید صادق 
زاده مرقی بشماره ملی 1263575633 بســمت اعضای جدید هیئت مدیره 
شــرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
)271784( 

آگهی تغییرات شرکت سپهر درخشان مبینا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 5362 و شناسه ملی 14003481148 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهدی حیدریان به شــماره ملــی 1262087988 که دارای 
8000000 ریال سهم الشرکه و مبینا حیدریان به شــماره ملی 1251200192 
که دارای 1000000 ریال ســهم الشــرکه می باشــد با رعایت مفاد ماده 103 
قانون تجارت و ســندصلح بشــماره 168362 مــورخ 1397/05/09 صادره از 
دفتراسنادرســمی17 حوزه ثبتی کاشان کل سهم الشــرکه خود را جمعا به مبلغ 
کل 9000000ریال ســهم الشــرکه به آقای عباس صادق زاده مرقی به شماره 
ملی 1261067991 به میزان 9000000 ریال ســهم الشرکه منتقل و از شرکت 
خارج شــدند و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شــرکت ندارند نام شرکاء میزان 
سهم الشــرکه بعد از انتقال : وحید صادق زاده مرقی به کد ملی1263575633 
دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه و عباس صادق زاده مرقی به شماره ملی 
1261067991 دارای 9000000 ریال سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
)271783( 
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میانگین  قند خون مردم اصفهان باالست

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

روان شناسی

خبر

یک روان شناس کودک و خانواده:
قول های بی هدف والدین 
دروغگویی را ترویج می دهد

یک روان شــناس کودک و خانواده با بیان اینکه 
والدیــن و معلمان نباید در هیچ شــرایطی برای 
تحریک حس پذیرش دانش آمــوز به قول های 
بی هدف متوسل شوند، گفت: این قول های والدین 
و معلمان به رشد و تعالی فرد کمک نخواهند کرد 
بلکه بــه ترویج دروغگویی دامــن می زند.»علی 
راکی« با بیان اینکه دروغگویی کودکان و نوجوانان 
ریشه در رفتارهای درونی و بیرونی آنها دارد، اظهار 
کرد: مسائل درونی به ذهن خالق و آرزوهای دست 
نیافتی افراد مربوط می شــود، اما مسائل بیرونی 
وابســته به شــیوه غلط تربیتی والدین، شرایط 
اجتماعی و فضای مجازی اســت.وی با تاکید بر 
اینکه قول هایی که از سمت خانواده در کودکی و 
نوجوانی به افراد داده می شود حتی در حد شوخی 
و بازی در ایجاد تفکر و نحوه نگرش آنها نســبت 
به جامعه موثر خواهد بود، افزود: رفتار و دیدگاه 
والدین حتی در خصوص مسائل سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی در ایجاد نوع تفکر کودکان و نوجوان 
موثر اســت.این روان شــناس کودک و خانواده 
ادامه داد: گاهی بحث های سیاســی و اجتماعی 
در خانواده نه تنها به رشد فکری فرزندان کمک 
نمی کند بلکه آنها را از توانایی و استعدادهای خود 
دور می کند و به سوی وعده وعیدهای پوچ سوق 
می دهد که ارتباطی با آرمانگرایی فرزندان ندارد.

راکی افزود: والدیــن و معلمان باید آگاهانه میان 
تفکر خالق، خیال پــردازی و دروغ تفاوت قائل 
شوند، خیال پردازی و تخیل جنبه مثبت دارد، اما 
دروغ به قصد فریب کاری است که برای فرزندان و 
جامعه مضر است.وی با بیان اینکه عده ای معتقدند 
دروغگویــی از طریق ژنتیک منتقل می شــود و 
اعتقادی به الگوگیری و مباحث فرهنگی ندارند، 
ادامه داد: برخی موسسات فرهنگی و برنامه های 
تلویزیونی، همچنین برخی مسئوالن، معلمان و 
اعضای خانواده  و حتی افراد در فضای مجازی با 
دروغگویی به اهداف خود می رسند که این مسئله 
منجر به تضعیف فرهنگ ما می شود و متاسفانه 
دروغگویی به یک الگوی خطرناک تبدیل شــده 
است.این روان شــناس کودک و خانواده با بیان 
اینکه متولیان فرهنگ سازی با هدف رشد اجتماع 
به سمت فرهنگ سازی و تغییر الگوی جامعه قدم 
بردارند، اضافه کرد: متولیان فرهنگی باید افرادی 
که از جامعه دلزده شده اند را به مباحث فرهنگی 
عالقه مند و جذب کنند، امــا از خط قرمزها هم 
عبور نکنند تا همه به یک هم افزایی فکری برسیم 

و کم کم جامعه را اصالح کنیم.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:
بیش از 8 میلیارد تومان برای 
بیمه درمانی پایه مددجویان 

اصفهانی هزینه شد
مدیرکل کمیته امــداد اصفهان گفت: هشــت 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در شش ماهه نخست 
سال ۹۷ برای پوشش بیمه پایه درمانی ۵۱ هزار 
و ۶۴۶ نفر از مددجویان کمیتــه امداد اصفهان 
هزینه شــد.محمدرضا متین پور بابیان اینکه ۵۱ 
هزار و ۶۴۶ نفر از جامعه تحت حمایت این نهاد از 
خدمات بیمه پایه بهره مند هستند، اظهار کرد: این 
طرح برای مددجویان ساکن شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰ هزار نفر اجرا می شــود و مددجویان 
ساکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از 
 خدمات بیمه سالمت روستاییان و عشایر بهره مند 
هستند. وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست 
امسال هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای 
پوشــش خدمات بیمه پایه درمانی مددجویان 
هزینه شــد، گفت: برای همه افــراد بهره مند از 
این بیمه کارت های رایانه ای صادرشــده اســت 
که با مراجعه به مراکز درمانی طــرف قرارداد از 
خدمات آن ها بهره مند می شوند.مدیرکل کمیته 
امداد اســتان اصفهان خدمات ارائه  شده در این 
پوشــش بیمه ای را با محوریت پزشک خانواده 
معرفی کرد و افزود: مددجویان با معرفی پزشک 
خانــواده می توانند از خدمــات تخصصی، فوق 
تخصصــی و پاراکلینیکی مراکز طــرف قرارداد 
استفاده کنند. وی بابیان اینکه ۴۵۸ مرکز درمانی 
طرف قرارداد، خدمات بیمه پایه را در کل استان به 
مددجویان ارائه می کنند، گفت: این مراکز شامل 
۴۴ بیمارستان، ۳۰ درمانگاه و پلی کلینیک، ۶۵ 
مرکز تصویربرداری، فیزیوتراپی و آزمایشــگاه، 
۱۰۷ داروخانه، ۶۷ پزشک خانواده و ۱۱۶ پزشک 
متخصص و فوق تخصص هستند.متین پور محل 
تامین منابع الزم برای ارائه این پوشش بیمه ای را 
بودجه دولتی اعالم کــرد و افزود: به دلیل هزینه 
باالی خدمات سالمت در کشــور، پوشش بیمه 
تکمیلی هم برای مددجویان در نظر گرفته  شده 
است و برای بهبود یا افزایش خدمات ارائه  شده، 
به کمک خیران گران قدر و مردم نیکوکار اصفهان 

نیازمند هستیم.

 پرونده قتلی پس از ۶ سال
 با سازش مختومه شد

معــاون قضائی رییس کل دادگســتری اســتان 
اصفهان گفت: صلح و ســازش در پرونده کیفری 
یک قتل پس از شش ســال با تالش اعضا و همت 
 فراوان شعبه صلحی شــورای حل اختالف برخوار 

اتفاق افتاد.
سید مهدی رستگاری افزود: مرد جوانی شش سال 
قبل همسر خود را به دالیل شخصی و خانوادگی 
به قتل رســانده  و در باغ دفن می کند که پس از 
گذشت دو سال از حادثه با شناسایی جسد توسط 
نیروی انتظای دچار عذاب وجدان شده و به انجام 
قتل اعتراف می کند، قاتل پس ازوقوع این حادثه 
دچار مشکالت روانی بســیاری می شود. پرونده از 
دادسرا به شعبه صلحی شورای حل اختالف برخوار 
ارجاع می شود که اعضای شورای حل احتالف پس 
از گذشت ۳۵ روز تالش و تشکیل جلسه با قاتل و 
اولیای دم هفته گذشته موفق شدند رضایت اولیای 
دم را جلب  و پرونده کیفری قتل را با صلح و سازش 
مختومه اعالم کنند.معاون قضائی دادگســتری 
استان و رییس شــورای حل اختالف استان ادامه 
داد: پرونده قتل دیگری نیز جهت صلح و ســازش 
به این شعبه ارجاع شده که در دست بررسی است 
و امیدواریم با تالش خالصانه اعضای شعبه صلحی 

برخوار، مصالحه دیگری اتفاق بیفتد.

 كالهبرداری از شهروندان 
از طریق فروش اینترنتی مقاله

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دستگیری 
فردي که با درج آگهی جعلــی فروش مقاله آماده 
از شــهروندان کالهبرداری می کــرد، خبر داد. 
سرهنگ »سید مصطفي مرتضوي« بیان داشت:در 
پي شکایت یکي از شهروندان مبني بر اینکه با هدف 
خرید مقاله در یکي از سایت هاي اینترنتي از وي 
کالهبرداري شده است، بررسي موضوع در دستور 
کار این پلیس قرار گرفت.این مقام مسئول عنوان 
داشت: شاکي پس از مشــاهده آگهي فروش انواع 
مقاله آماده با شــخص آگهي دهنده تماس برقرار 
کرده و درخواســت خرید مي کند که فروشــنده 
تقاضاي واریز وجــه مربوطه را مــی نماید.وي با 
اشاره به اینکه خریدار وجه را به حساب فروشنده 
واریز می کند و فرد فروشــنده دیگر تلفن خود را 
جواب نمی دهد، افزود: این پرونده سه شاکي دیگر 
نیز داشته که بررســي موضوع در دستور کار این 
پلیس قرار گرفت و متهم در اسرع وقت شناسایي 

و دستگیر شد.
ســرهنگ مرتضــوي در پایــان توصیــه کرد: 
ســایت هاي تبلیغاتي انجام معامله را در بســتر 
فیزیکی بــر عهده خریــدار و فروشــنده واگذار 
کرده اند، بنابراین شــهروندان بایــد پس از رؤیت 
کاال یا خدمات و احراز هویت هــر یک از طرفین 
 معاملــه هرگونــه تبــادل وجهی را بــه صورت 
رو در رو و پس از اتمــام کار یا خدمات انجام دهند 
تا گرفتار کالهبرداران نشوند، همچنین  به منظور 
پیشــگیري از وقوع ایــن گونه جرایــم از هویت 
فروشــنده مطلع گشــته و از واریز هرگونه وجه 

خودداري کنند.

معاون امداد و نجات هالل احمر استان:
چادر عشایر جوابگوی برف و 

سرما  نیست
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با بیان اینکه چادر عشایر، جوابگوی برف 
و سرما  نیست، گفت: با توجه به سردتر شدن هوا 
و بارندگی، عشــایر هر چه زودتر باید کوچ کنند.

داریوش کریمی با اشــاره به وضعیت عشــایر در 
استان، اظهار داشت: با توجه به فصل سرما و بارش 
برف در ارتفاعــات، آنها وضعیت خوبــی ندارند و 
با وجود تذکر به عشــایر مبنی بر کوچ، متاسفانه 
تعدادی هنوز در چــادر زندگی می کنند و اقدامی 
نکرده اند.وی با بیان اینکه چادر، جوابگوی سرما و 
برف نیست، گفت: به علت بارندگی ها، چند خانواده 
عشایر در مناطق فریدون شهر و سمیرم با مشکل 
مواجه شدند.معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان ادامــه داد: نیروهای هالل 
احمر به سرعت به کمک آنها رفتند و پتو و نایلون در 
اختیار عشایر گذاشتند که با قطع بارندگی، خدا را 

شکر مشکالت بیشتر نشد.

تاسیس بانک شیر مادر در اصفهان آغاز شد.رییس 
اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعتبار اختصاص یافته بــرای راه اندازی 
این بانک را دو میلیــارد و ۵۰۰میلیون ریال بیان 
کرد و گفت: این دانشــگاه در صدد تشکیل گروه 
علمی و اجرایی برای راه اندازی بانک شیر مادران 
و روند ایجاد این بانک در اصفهان در مرحله تامین 
زیرســاخت شــامل فضای فیزیکی، تجهیزات و 
نیروی انسانی است.زهرا جوانمردی،هدف از راه 
اندازی این بانک را کاهش مــرگ ومیر نوزادان و 
شیرخوارگان بســتری در بیمارستان ها دانست 
و افزود: با آغــاز فعالیت این بانک، شــیر مادران 
اهداکننده  آزمایش و تایید ســالمت می شود و 
به عنوان اهداکننده برای  ذخیره ســازی شــیر 
مادر عضو فعال این بانک می شــوند.رییس اداره 
مامایی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان گفت: شیر اهداشده به بانک شیر منتقل 
و پس از گذراندن فرآیند پاستوریزاســیون برای 
اســتفاده به بخش های نــوزادان و مراقبت  های 

ویژه نوزادان نارس)NICU( ارســال می شــود.
وی افزود: استفاده از شیر اهدایی مادران نه تنها 
منجربه نجات نوزادان محروم از شــیر مادر بلکه 
در تداوم تغذیه با شــیر مادر هم موثر است.ایده 
راه اندازی بانک شیر مادر در سال۱۳۹۳ با هدف 
ارتقای شاخص ســالمت نوزادان نخستین بار در 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی مطرح  

و نخستین بانک آن در تبریز ایجاد شده است.

با هدف ارتقای سالمت نوزادان محروم از شیر مادر صورت  می گیرد؛

آغاز ایجاد بانک شیر در اصفهان
معاون آمــوزش و پژوهش جمعیت هــالل احمر 
استان اصفهان گفت: اصفهان به دلیل برخورداری 
از امکانات و مناطــق مختلف می توانــد به پایگاه 
بین المللی آموزش سگ های نجات)آن َست( زنده 
یاب، جســت وجوگــر و ردیاب تبدیل شــود.امیر 
جاللیان افزود: مرکز آموزش امداد و نجات اســتان 
واقع در کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان - بهارســتان از 
حیث وســعت، مناطق طبیعی مانند کوه و دشت و 
دیگر امکانات، وضعیت مطلوبــی دارد و دوره های 
آموزشی ســگ های نجات در آن با کیفیت خوبی 
برگزار می شــود.وی اضافه کرد: دیگر شهرســتان 
های اســتان نیز از اماکن و موقعیت مورد نیاز برای 
آموزش تخصصــی برخوردارند، بــرای مثال وجود 
معادن، کانال و معابر و مســیرهای دشوار، شرایط 
تخصصی و شبیه سازی شده مناسبی را برای تربیت 
این حیوانات فراهم می کند که می توان از آنها بیش 
از گذشته بهره برد و کمبود سگ های جست وجوگر 
را جبــران کرد.معاون هالل احمــر اصفهان گفت: 
کمبود سگ جست وجوگر در کشور وجود دارد و در 

حالی که برای هر ۵۰ هزار خانوار باید یک قالده سگ 
زنده یاب وجود داشته باشد، هم اکنون در استان ۳ 
قالده و در کل کشــور ۸۰ قالده از آنها موجود است 
که یکی از دالیل آن هزینه باالی تربیت و نگهداری 
اینگونه سگ هاست.جاللیان ادامه داد: آموزش های 
مرتبط با امداد و نجات برای هر سگ از سه ماهگی 
آغاز و برای هر یــک از آنها، برنامــه غذایی خاصی 

مشخص می شود.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر استان:

اصفهان به پایگاه آموزش سگ های زنده یاب تبدیل شود

هالل احمردانشگاه

چندی پیش مصرف مشــروبات الکلــی در نقاط 
مختلف کشور قربانیان بسیاری گرفت؛ افرادی که 
از سر ناآگاهی و جسارت مشروباتی را مصرف کرده 
و حتی پس از بروز عالئم مسمومیت به دلیل ترس 
از عواقــب کیفری آن به مراجع پزشــکی مراجعه 
نکردند و در نتیجه مســمومیت پیشرفت و اثرات 
جبران ناپذیری را روی بدن آنها بر جای گذاشت. 
اگر چه در سال های اخیر مصرف مشروبات الکلی 
در کشور زیادتر شده اســت؛اما همچنان این آفت 
اجتماعی به عنوان یک کار غیر قانونی انگاشته شده 
و راهکارهای عملی اندکی برای مقابله با این معضل 
اندیشیده شده است.» نادیده گرفته شدن« شاید 
بهترین واژه ای باشــد که بتوان در مورد معتادان 
به الکل اســتفاده کرد. این در حالی اســت که در 
همه جای دنیا برنامه ریزی هــا به خصوص برای 
جلوگیری از مصرف الکل و آگاهــی دهی در این 
زمینه به ویژه در میان جوانان بســیار گســترده و 
سامان دهی شده است؛ اما در کشور ما سال هاست 
به دلیل ممنوعیــت عرضه عمال مصــرف نادیده 

گرفته می شود.
آمار چه می گوید؟

سال گذشــته معاون اجرایی مجلس با ارائه آماری 
مدعی شده که چیزی در حدود ۵ میلیون نفر معتاد 
به الکل در کشــور وجود دارد. این آمار البته بعدا 
توسط نهادهایی مانند بهزیستی و پزشکی قانونی 
رد شد و آمار رسمی از ســوی بهزیستی چیزی در 
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان شد. این 
سردرگمی آماری به خوبی نشان می دهد که تا چه 
حد مبارزه هدفمند با این مســئله در کشور دچار 
تشویش و به هم ریختگی اســت. نبود نگاه علمی 
و درمانی در میان متولیان بهداشــتی کشور سبب 
شــده تا هر روز الکل در ایران قربانیان خاموشــی 
بگیرد؛ افرادی که از ترس و ناآگاهی حتی در صورت 
بروز نشانه های مسمومیت الکلی به مراکز درمانی 
مراجعه نمی کنند و در نهایت با مرگ و یا از دست 

دادن اعضای  حیاتی خود روبه رو می شوند.
چالــش مبــارزه هدفمند بــا مصرف

 الکل
تاکنــون هیچ مرکــز مســتقل و درمانــی برای 
افراد معتاد به الکل ایجاد نشــده اســت؛ اگر چه 

انجمن هــای غیر دولتــی ماننــد AA و برخی از 
خیریه ها در ایــن زمینه فعال هســتند؛ اما جای 
خالی برنامه ریــزی های دولتــی و علمی در این 
زمینه خالی است. اگر مانند آنچه در مورد مصرف 
مواد مخــدر رخ داد، به الکل و مصــرف کنندگان 
آن به جــای مجرم بــه دیده بیمار نگریســته می 
شــد شــاید امروز آمارقربانیان الکل بسیار پایین 
تر بود. حاال اما به نظر می رســد این تابو  در حال 
شکسته شدن اســت و نهادهایی مانند بهزیستی 
 نیز برای مشارکت در درمان این معتادان پیش قدم 

شده اند. 
در همیــن زمینه ســخنگوی ســتاد مبــارزه با 
مواد مخــدر اعالم کــرده اســت که بر اســاس 
مصوبه این ســتاد بــا همکاری وزارت بهداشــت 
و وزارت کشــور قــرار اســت مســئوالن فنــی 
۱۵۰ مرکــز درمــان اعتیــاد آمــوزش ببیننــد 
 و خدمــات درمــان اعتیــاد به الــکل نیــز ارائه

شود.

پاس کاری نهادهای درمانی و بهداشتی در   
موضوع الکل

هر چقدر مبارزه با مواد مخدر مرجع ، نهاد صالحیت 
دار ،  بودجه و متولی دارد؛ مبــارزه به الکل تقریبا 
هیچ متولی و نهاد رســمی ندارد. هر از چند گاهی 
با بلند شدن جنجالی بر ســر فوتی ها و مصدومان 
سوءمصرف مشروبات الکلی پاس کاری و لفاظی ها 
میان نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشــت، 
بهزیســتی و ســتاد مبارزه با مواد مخــدر ایجاد 
می شــود؛ اما در نهایت پس از مدتی این مسئله به 

فراموشی سپرده می شود. 
بر اساس آنچه پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر درباره پروتکل درمان اعتیاد به الکل، 
می گوید مسئولیت مبارزه با اعتیاد الکل و درمان 
آن برعهده وزارت کشــور و وزارت بهداشت است 
و ســتاد مبارزه با مواد مخدر صرفا متولی مبارزه و 
درمان مواد اعتیاد آور افیونی، محرک و روانگردان 
است؛ اما اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده 

ایم.وی ادامــه داد: الکل در طبقــه بندی وظایف 
قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر جایی ندارد و باید 
در این خصوص نمایندگان وزارت بهداشت توضیح 
دهند؛ اما ستاد مبارزه با مواد مخدر از باب همکاری 
و مشارکت در این امر، ۱۵۰ مرکز درمانی را مجاز به 
ارائه خدمات درمان اعتیاد به الکل کرده اســت که 
پروتکل آن توسط وزارت بهداشت تدوین می شود.

راه سخت ترک برای معتادان الکلی 
بر اساس آنچه پزشکان می گویند معتادان به الکل 
راهی به مراتب سخت تر از معتادان به مواد مخدر 
دارند. این افراد نمی توانند بدون دارو و یا به تنهایی 
پروسه ترک را انجام دهند به دلیل آنکه این مسئله 
عالوه بر بار روانی مشکالت پزشکی و جسمی زیادی 
را نیز برای آنها در پی دارد، این در حالی اســت که 
مراکز دولتی کمک های بســیار کمــی در اختیار 
معتادان به الکل قرار می دهند و آنها باید به مراکز و 
مطب های خصوصی مراجعه کنند که هر شخصی از 

عهده مخارج آنها بر نمی آید.

معضلی نادیده به نام الکلیسم!
 مراکز ترک اعتیاد به الکل رسما بازگشایی می شود؛

یک عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان گفــت: میانگین قند خون 
مردم اصفهان ۱۰۱ است که از حد نرمال بیشتر است؛ به همین دلیل 
به منظور پیشــگیری از دیابت، تمام افراد در هر گروه سنی باید قند 
خون باالی ۱۰۰ را جدی بگیرند.»بیــژن ایرج« اظهار کرد: افراد باید 
غربالگری بیماری های غیرواگیر را جدی بگیرند و برای خطرسنجی به 
نزدیک ترین مرکز بهداشت مراجعه کنند.وی افزود: طبق برنامه سطح 
یک وزارت بهداشت، تمام افراد باالی ۳۰ سال در کشور، می توانند با 
مراجعه به خانه ها و پایگاه های بهداشت از لحاظ خطرسنجی قلبی و 
عروقی، وضعیت قندخون، چربی و فشار خون مورد سنجش قرار گرفته 

و خدمات رایگان دریافت کنند.

 این فوق تخصص غدد و متابولیسم با تاکید بر اینکه ترغیب به پیگیری 
وضعیت بیماران دیابتی باید در رأس برنامه های آموزشی باشد، تصریح 
کرد: افراد مبتال به دیابت باید هر دو تا سه ماه یک بار تحت نظر پزشک 
متخصص باشند و میزان قند خون و پیامدهای ناشی از بیماری دیابت 
در آنها کنترل شود.وی ادامه داد: متاســفانه بیماران مبتال به دیابت 
مراحل درمان خود را نیمه کاره رها می کنند، به گونه ای که از هر ۱۶ 
دیابتی تنها یک نفر تحت درمان مناسب قرار می گیرد. ایرج، با تاکید 
بر اینکه رسانه ملی باید از تبلیغ خوراکی های مضر پرهیز کند، تصریح 
کرد: به جــای تبلیغ چیپس و پفک و دیگــر خوراکی های مضر برای 
سالمتی، ســبزیجات مفید باید جایگزین شود. عالوه بر این نوشابه و 

آبمیوه صنعتی نباید در معرض دید مستقیم افراد باشند .وی همچنین 
از ممنوعیت برخی از کاالهای آسیب رسان به سالمت خبر داد و گفت: 
لیستی از کاالهای آسیب رسان شامل شــیرینی جات، فست فودها، 
نوشــابه ها و آبمیوه های صنعتی و خوراکی هــای چرب وجود دارد 
که تبلیغات آنها ممنوع اعالم شده و براســاس قانون، مالیات بیشتر 
از ۱۰ درصد برای آنها وضع شده است. مقرر شــده در صورت تبلیغ 
این خوراکی ها، مبلغان به دادگاه معرفی شوند.این عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان درباره مصرف نان گفت: مصرف نان نیز یکی از عوامل 
باال برنده دیابت است. افراد باید توجه کنند هرچه نان کم نمک تر باشد، 

بهتر است؛ عالوه بر اینکه نان سالم باید تیره و دارای سبوس باشد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: ورود سامانه بارشی 
از امروز  به استان سبب افزایش ابر، بارش های رگباری و گاهی وزش بادهای 
شدید می شود. فاطمه زهرا سیدان افزود: جو به نســبت پایدار و آرامی در 
استان حاکم خواهد بود؛ اما از امروز با ورود ســامانه ناپایدار از مناطق غربی 
استان شاهد بارش های رگباری خواهیم بود که این بارش ها تا جمعه ادامه 
دارد.کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بارش های 

پراکنده در مناطق غربی از بعدازظهر آغاز خواهد شــد؛ اما در سایر مناطق 
استان برای روزهای پنجشنبه و جمعه شرایط ناپایداری مهیاتر خواهد بود. 
سیدان در پایان از بارش باران برای برخی از نقاط استان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: بیشــترین مقدار بارش از شهرســتان نایین با ۳/۵میلی متر، نطنز۲/۸ 
میلی متر و بقیه مناطق از جمله کبوترآباد و فرودگاه شــهید بهشتی مقدار 

جزئی ثبت شده است.

هوا
 و 

بارش های پاییزی استان آب
اصفهان را فرا می گیرد

مرضیه محب رسول

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

میانگین  قند خون مردم اصفهان باالست
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مصاحبه با رییس فیفا اجازه پخش پیدا نکرد

پیشنهاد سردبیر:

قول سازمان لیگ به سپاهان:
بازی سپاهان و پرسپولیس در 

نیم فصل نخست برگزار می شود
سرپرست تیم فوتبال سپاهان در خصوص برنامه های 
شرایط تیم فوتبال ســپاهان پس از دیدار با سایپا 
گفت: شرایط تیم از نظر روحی روانی مساعد است و 
از نظر تاکتیکی هم کادر فنی اقدامات الزم را انجام 
می دهند. ایرانپوریان و ســرلک همچنان مصدوم 
هستند؛ اما امیدواریم طی چند روز آینده به تمرینات 
گروهی اضافه شوند.»رضا فتاحی« در خصوص زمان 
برگزاری دیدار معوقه سپاهان و پرسپولیس گفت: 
مکاتبه با سازمان لیگ منبی بر اعالم زمان بازی با 
پرسپولیس انجام شده و پیرو قولی که سازمان لیگ 
 به ما داده این مسابقه در نیم فصل اول انجام خواهد

 شد.

 مخالفت ماشین سازی 
با درخواست سایپا

باشگاه سایپا رسما درخواست تعویق دیدار خود 
با ماشین سازی را به مســئوالن باشگاه تبریزی 
ارائه داد کــه با آن موافقت نشــد.به دلیل بارش 
متوالی باران و تاثیر آن بــر پیگیری تمرینات و 
وضعیت زمین ورزشگاه دســتگردی، مسئوالن 
ســایپا متقاضی لغو دیدار پیــش روی این تیم 
مقابل ماشین سازی شده اند؛ اما مسئوالن باشگاه 
ماشین سازی تبریز با درخواست سایپا برای لغو 

دیدار دو تیم در زمان مقرر مخالف کردند.

وقتی مرزهای کری خوانی 
جابه جا شد

از نظر بسیاری از فوتبال دوســتان ایرانی دیدار 
پرسپولیس و کاشــیما در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا فراتر از رنگ ها بود و موضوع ملی محسوب 
می شد؛اما بودند کسانی که اصال دوست نداشتند 
قهرمانی تیم رقیب را در آســیا ببینند و با عدم 
موفقیت پرسپولیس در آســیا کری خوانی های 
خود را شــروع کردنــد. در همین راســتا حاال 
انتشار تصویری در فضای مجازی مرز های کری 
خوانی بین هــواداران فوتبال را جــا به جا کرده 
اســت. تصویری که نشــان می دهد تعدادی از 
کسانی که از قهرمان نشدن پرسپولیس در آسیا 
خوشحال هســتند و برای ســرخ های پایتخت 

حجله گذاشته اند!

 مصاحبه با رییس فیفا
 اجازه پخش پیدا نکرد

عادل فردوســی پور که در روز برگــزاری فینال 
از فرصت محدود ســفر رییس فیفا به تهران این 
فرصت را پیدا کرده بود تا در گفت وگویی صریح 
با »اینفانتینو« درباره موضوعات مختلف از جمله 
مســئله تغییرات در قوانین، بحث بازنشستگی و 
تغییر اعضای فدراسیون داشته باشد می توانست 
با انتشار این مصاحبه مسئله قانون بازنشستگی 
را وارد فاز جدید کند، اجازه پخش آن را نگرفت.
همان طور که از صبح روز دوشنبه نگرانی هایی 
در خصوص عــدم پخش این گفــت وگو وجود 
داشــت، مصاحبه مذکور اجازه پخــش از نود را 
نگرفت. البته از آنجا که این مصاحبه با هماهنگی 
فدراسیون فوتبال انجام شد متن کامل  و ویدئوی 
گفت وگو با اینفانتینو موجود اســت و می تواند 
راه دیگری برای پخش شــدن به غیــر از برنامه 
90 پیدا کند تا از ســوی عالقه مندان به فوتبال 
مورد توجه قرار گیرد.موضوع بازنشستگی و ملزم 
کردن فدراســیون فوتبال به تغییرات مسئله ای 
است که این روزها تبدیل به جدی ترین قضایای 
فوتبال ایران شده است و امکان دارد در آینده ای 
نزدیک لطمــات جبــران ناپذیری بــه فوتبال 
 ایران چه در رده ملی چه در رده باشــگاهی وارد

 کند.

در حاشیه

پیشخوان

 ای اف ســی اشتباه کرد، 
قصد خداحافظی نداشتم

انتظار غیرمعقولی است که یک بارســلونایی از قهرمانی رئال مادرید 
در لیگ قهرمانان اروپا خوشحال باشد تنها به این خاطر که رئال یک 
تیم اسپانیایی اســت! پا را از این فراتر می گذاریم؛ حتی در مسابقات 
تیم ملی اســپانیا هم شــاهد بوده و هستیم که اســپانیایی ها برای 
طرفداری از بازیکنان تیم ملی کشورشــان به دو دســته تقسیم می 
شوند: یک دسته حامی بارسایی های تیم و دسته دیگر طرفدار رئالی 
 های تیم ملی فوتبال. اگر »پیکه« در تیم ملی اســپانیا الیی بدهد ، 
رئالی ها خوشــحال مــی شــوند و اگر »رامــوس« یا »ایســکو« 
گل بزنند، شــاید بارســایی ها چندان خوشــحال نشــوند. البته 
شاید برخی ها این طور اســتدالل  می کنند که بارســلونایی ها به 
دنبال جدایی طلبی هســتند و اصال خودشــان را اســپانیایی نمی 
دانند و بــه همین خاطــر اســپانیا استثناســت؛ اما اســتثنایی 
 وجود نــدارد. این گــزاره درباره کشــورهای دیگر و فوتبال شــان

 صدق می کند. 
در انگلیس، آلمان، ایتالیا و تمام لیگ های مطرح دنیا همین قرار، برقرار 
است بدون شک. »عرق ملی« محلی از اعراب ندارد. هیچ آرسنالی ای از 
قهرمانی منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا خوشحال نمی شود. 
هیچ منچستری از موفقیت لیورپول سر ذوق نمی آید و طرفدار چلسی 
هم هیچگاه و در هیچ شرایطی طرفدارمنچستر، لیورپول یا آرسنال نمی 

شود! تعارف هم ندارند. 
تا اینجای داستان، همه چیز مشخص و مبرهن و کامال شفاف است. در 
فوتبال آن هم در سطح حرفه ای باشگاهی، »تعصب ملی« و »عرق ملی« 
معنا ندارد. مسابقات باشگاهی در هیچ کشوری به معنای نمایندگی 

مسابقات ملی نیست. هیچ کشوری احتماال به جز ایران! 
در ایران است که اگر پرسپولیس، استقالل، تراکتور ، سپاهان، ذوب 
آهن، مس کرمان یا هر تیم باشگاهی دیگری در رقابت های آسیایی 
بازی داشته باشد، رسانه ملی و برخی رسانه های مکتوب و اخیرا مجازی 
و حتی برخی هواداران تیم ها بر طبل شادانه می کوبند که بحث »ملی« 
اســت و باید از این تیم ها حمایت کرد و آن ها را نماینده »ایران« به 
حساب آورد. حاال بماند که بحث »حمایت ملی« فقط این جور وقت 

هاست که مطرح می شود! 
هیچ اســتقاللی از موفقیت پرسپولیس خوشــحال نمی شود. هیچ 
پرسپولیسی هم از موفقیت استقالل خوشــحال نخواهدشد. غیر از 
 این باشــد، قواعد هواداری یک جورهایی به هم می خورد. ما انگار در 

ملغمه ای از تعارفات بیخودگیر افتاده ایم. 
پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرد. استقاللی ها 
نه تنها خوشحال نشــدند که ناراحتی خود را با صراحت نشان دادند. 
سپاهانی ها هم همین طور و البته تراکتورسازان! پرسپولیسی ها حق 
ندارند ناراحت شوند چون آن ها هم به وقت شکست رقبا خوشحال می 
شوند حتی اگر این شکست در سطح آسیایی رخ داده باشد. مشکل اما 

از جایی شروع می شود که هواداران تیم تراکتورسازی  در جریان دیدار 
با ذوب آهن اصفهان، به جای تشویق تراکتور، به تشویق حریف ژاپنی 

پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان می پردازند!
 شــعارهای جدایی طلبانه و بعضا تفرقه برانگیز که پیــش از این در 
جریان دیدارهای این تیم تبریزی با ســایر تیم های لیگ برتری در 
ورزشــگاه تبریز طنین انداز شد و بهانه به دســت ضدانقالب داد، در 
میان ســکوت محض مســئوالن و کمیته انضباطی، نادیده گرفته 
شد تا »محســن رضایی« دبیر  مجمع تشخیص مصلحت مجبور به 
واکنش شود و بنویسد که » تنها فرمانده ای که پیکر پاکش در دفاع 
از مرزهای ایران اســالمی از طریق رود دجله و اروند رود به آب های 
خلیج فارس پیوست و هرگز برنگشت آقا مهدی باکری بود. برادران 
آقامهدی باکری، یعنی جوانان آذربایجانی ما، با ســایر اقوام ایرانی، 
بختیاری ها، لرهــا، کردها ، بلوچ ها،  فارس ها، ســینه های خود را در 
دفاع از ایران اسالمی سپر خواهند کرد.« حتی آن زمان هم رفتارهای 
نه چندان جالب برخی هواداران این تیم نادیده گرفته شــد و شاید 
از جماعتی که شــعار تفرقه افکنانه در جریان یک بازی لیگ برتری 
سر می دهند، توقعی بیش از این نباشــد که »کاشیما آنتلرز« را هم 
 تشویق کنند! )هرچند این گزاره درباره تمامی هواداران این تیم صدق

 نمی کند و قطعا تراکتورسازی هوادارانی پرشور و وطن دوست و باغیرت 
زیادی دارد.(

مشکل بعدی »توهین« کردن اســت. اینکه در یک کانال تلگرامی 
اصفهانی که طرفداران اصفهانی دارد، کانون هواداران پرسپولیس را 
به خاطر اینکه »بوق« خریده و به دســت هواداران این تیم داده، ولو 
اینکه باعث خردشــدن اعصاب بازیکنان درون زمین شده باشد)که 
شده(، }...{ بنامیم! یا فالن بازیکن جوان این تیم را تنها به این خاطر که 
عملکرد درخشانی نداشته)آن هم در برهوت و قحطی بازیکن و دست 
خالی برانکو( رسما به تمسخر بگیریم و با بدترین الفاظ او را تحقیر کنیم، 

جالب نیست، اخالقی نیست. 
حتی سوپرستاره ای مثل »مارادونا« هم چندی پیش وقتی آن کلمات 
زشت و عجیب و غریب و توهین آمیز را در تحقیر »مسی« به کاربرد ، 
در نهایت مجبور به عذرخواهی شد.  مارادونا گفته بود : »صحبت کردن 
درباره قدرت مسی برای من سخت است؛ اما تبدیل کردن مردی که 
قبل بازی ۲0 بار به توالت می رود به یک رهبر کاری بی معنی است.« و 
مارادونا عذرخواهی کرد چون »تحقیر« و »توهین« در هرکجای دنیا 
و در هر دین و آیین و مکتبی، عملی مذموم و ناپسند است و البته که 
قرار نیست این قدرها فوتبال را جدی بگیریم و به بهانه هواداری، پا روی 
تمامی اخالقیات و اعتقادات مان بگذاریم. به قول »مجتبی شریفی« 
مدیر اسبق کمیته انضباطی فوتبال »ما قرار است با فوتبال بازی کنیم 

نه فوتبال با ما!«
جذب مخاطب و باالرفتن ممبرهای کانال و الیک خوردن در اینستاگرام 

به هر قیمتی نمی ارزد. اینکه نظری بدهیم و چندنفر برایمان ایموجی 
»الیک« و »احسنت« بفرستند، آن قدر ارزش ندارد که رفاقت ها از بین 

برود و توهین ها باال بگیرد و دلخوری ها زیاد شود.
پرسپولیس قهرمان آسیا نشد. استقاللی ها، سپاهانی ها، تراکتوری 
ها و همه هواداران ســایر تیم ها می توانند خوشــحال باشند. کسی 
 این حق را از آنها نمی گیرد. »بهزاد کاویانی«های درون ما هیچ وقت 
نمی توانند بر »عادل فردوسی پور« های درون مان غلبه کنند چون 
دومی صادقانه تر و صریح تر اســت و راحت عنوان می کند که »عرق 

ملی« در بازی های باشگاهی معنا ندارد. 
اما کســانی که مواجب بگیر باشگاه خاصی هســتند و خودشان را 
»هوادار« یا »خبرنگار« جا می زنند و برای گرفتن یک پست مشاوره 
هم که شده، حاضرند صبح تا شب پشت درب اتاق مدیرعامل باشگاه 
بخوابند، کسانی که در باشگاه تبریزی، اصفهانی، بوشهری، مشهدی 
، خوزستانی و ... پست و مســئولیت دارند و خودشان طرفدار قرمز یا 
آبی هستند و به وقتش برسد ابایی از بروز عشق دورنی شان)!( ندارند، 
خبرنگاران شهرســتانی که از برخورد تبعیض آمیز تهرانی ها گالیه 
می کنند؛ اما آرزو دارند در همین رسانه های تهرانی قلم بزنند یا اگر 
به آنها پیشنهادشــود، با سر به پرسپولیس و اســتقالل می روند و از 
خدای شان است در یکی از این دوتیم، مشاور و مدیر رسانه ای یا روابط 
عمومی یا هرپست دیگری نصیب شان شود، هوادار تیم اصفهانی که 
خبرنگار خانم همشهری اش را به جرم نوشتن مطلبی نقدآمیز درباره 
تیم محبوبش ، تهدید به »اسیدپاشــی« می کند و خیلی های دیگر 
، اینها هیچ کدام حق ندارند از »تبعیض« حــرف بزنند. حق ندارند 
 َعلَم هواداری از ســپاهان و ذوب آهن به دست بگیرند و به این بهانه، 

بقیه را بکوبند. 
محرم نویدکیا که محرم نویدکیاست و گفته می شد در تمام سال های 
پرفروغ حضورش در سپاهان حاضر نشد به پرسپولیس یا استقالل برود 
هم استثناء نیست چون ته علت نرفتنش را که کند و کاو کنی، به عللی 
به جز »عرق« و »تعصب« هم می رسی. بقیه که دیگر تکلیف شان روشن 
است. سپاهان و ذوب آهن مگر چیزی به جز ترکیبی از بازیکن و مدیر 
و مربی است؟ کدام بازیکن و مربی و مدیر این دو تیم را می شناسید 
که اگر یک پیشنهاد خوب از استقالل و پرسپولیس دریافت کنند، آن 
را در سطل زباله انداخته و به عشق »اصفهان« و »هوادار« در این شهر 

بمانند؟!! خودمان چطور؟ 
کاسه های داغ تر از آش نباشیم. رسانه آداب خودش را دارد . رسانه ای 
هوادار هم می خواهیم باشــیم، حداقل کمی منطق چاشنی کارمان 

کنیم. 
*پی نوشــت: توجه بیش از اندازه به ســرخابی هــا و دوقطبی 
بودن فوتبال که البته در این سال ها توســط برخی تیم ها از جمله 
سپاهان شکسته شد و بسیج شــدن وزارتخانه و رسانه ملی و رسانه 
 ها در حمایت از ســرخابی ها و ...که در هیچ کدام از لیگ های پویای 

حرفه ای در دنیا دیده نمی شود  را منکر نمی شویم.

اینستاگردی

چراغ سبز »جباروف« برای بازگشت به استقالل؟
 یک ایجنت ایرانی با انتشار پستی در صفحه شــخصی اش در اینستاگرام عنوان کرد که با 
سرور جباروف، ملی پوش ازبکستانی سابق استقالل برای بازگشت به این تیم به توافق رسیده 
است. همچنین جباروف نیز شخصا با انتشار پستی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام به 

مالقاتش با این ایجنت واکنش نشان داد و گفت :»روز خوبی بود.«

پرســپولیس در خطــر 
محرومیت

شراکت ایران در جام جهانی 2022؛
 تصمیم با فیفاست

 کشور قطر قرار است کمتر از چهار سال دیگر میزبانی بزرگ ترین رویداد فوتبالی را بر عهده داشته باشد و 
کوچک بودن این کشور باعث شده تا مشکالت احتمالی برای میزبانی از تیم ها در نظر گرفته شود. حسن 
التاوادی، رییس کمیته  ســازماندهی جام جهانی ۲0۲۲ در گفت وگو با خبرگزاری  آسوشیتد پرس، در 
پاسخ به این سوال که آیا ایران می تواند در میزبانی برخی تیم ها در برگزاری جام جهانی مشارکت داشته 
باشد، گفت : »این جزئی از برنامه اجرایی اســت ولی چیزی که واضح است این است که باید این موضوع 
با فیفا در میان گذاشته شود و تصمیم گیری کنیم.« او در توضیح این خبر گفت: »قطر چندین پیشنهاد 
از کشورهای مختلف در رابطه با مشــارکت در میزبانی تیم ها در طول جام جهانی دریافت کرده است؛ 
رقابت هایی که قرار است از ۲۱ نوامبر ۲0۲۲ آغاز شــود. هیچ چیز هنوز قطعی نشده و در حال بررسی 

و مذاکره هستیم.«سایت pulse هم در این باره نوشت: »هر 
اقدامی مبنی بر قبول پیشنهاد ایران یک پیشرفت اساسی 
برای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. آن هم در زمانی 
که آمریکا تالش می کند تا این کشور را در عرصه جهانی 
منزوی کند. از سال ۲0۱۷ عربســتان سعودی، بحرین، 

امارات و مصر، قطر را تحریم کردند و این کشور را متهم به 
روابط نزدیک با ایران و حمایت از گروه های اسالمی افراطی 

کرده اند. قطر اتهامات را رد کرده و همسایگانش را به تالش 
برای تغییر رژیم متهم کرده است.«

سید جالل حسینی: نگاه 
ملــی به کاشــیما بــود نه 

پرسپولیس

اعتراض ملی پوشــان به 
اینستاگرام رسید

تیام و جباروف قرار نیست 
برگردند

رسانه ای هوادار یا هوادار رسانه ای؟!
امیرعلی مرآتی از شکست پرسپولیس خوشحال باشید اما توهین نکنید، شعار هم ندهید
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»اصفهان« جای آزمون و خطا نیست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

 دیدگاه

با احداث خیابان ۳۶ متری فرزانگان؛
مشکالت ترافیکی شمال شهر 

رفع می شود
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
با احداث خیابان ۳۶ متری مشکالت ترافیکی 
و آلودگی خیابان های بعثت، عاشــق اصفهانی 
و آیت ا... غفاری رفع خواهد شــد.علی شمسی 
تاکید کرد: شــهرداری منطقه ۱۴ اصفهان در 
صدد برآمده تا به منظور تامیــن امنیت جانی 
ســاکنان مناطق هفــت، ۱۴ و ۱۰ خیابانی به 
عرض ۳۶ متر موازی رینگ چهارم احداث کند.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
طول خیابان پنج کیلومتــر و  ۶۰۰ متر و عرض 
آن ۳۶ متر است، ادامه داد: ۹۰۰ متر این خیابان 
در رینگ چهارم قرار گرفته که عرض این ۹۰۰ 
متر تا ۷۶ متر می رســد.وی تصریح کرد: برای 
آزادسازی خیابان ۳۶ متری افزون بر ۳۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۷۰ 

درصد آزادسازی ها انجام شده است.
شمســی با بیان اینکه هزینــه اجرایی خیابان 
۳۶ متری ۱۲۰ میلیارد تومان اســت، گفت: در 
حال حاضر عملیات احداث این خیابان از میدان 
فرزانگان آغاز شده و تا مسیر ۲.۵ کیلومتری آن 
آزادسازی، زیرسازی و آماده آسفالت ریزی شده 
و مابقی مسیر خیابان نیز در حال خاک برداری 
است.وی خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شود 
تا قبل از پایان ســال جاری خیابان ۳۶ متری 
تا خیابان آیت ا... غفاری به بهره برداری برســد 
و تا پایان ســال آینده پل شــهید اردستانی و 
 ادامــه خیابــان ۳۶ متری در دســترس مردم

 قرار گیرد.

طرح اصالح هندسی جاده 
خاتون آبادی در انتظار تصویب 

اداره کل راه و شهرسازی
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ۱۱ محله الحاقی 
دارد که بافت آنها در گذشته روستایی بوده است 
و عمران، توسعه و پیشرفت این گونه محالت به 
تناسب بودجه شهرداری انجام می شود.مسعود 
قاسمی افزود: یکی از این محله ها که دسترسی 
به آن از مسیر جاده خاتون آبادی میسر می شود، 
محله اندوان اســت که برای افزایش ایمنی در 
رفت و آمد اهالی این محله و بــا توجه به تردد 
خودروهای ســنگین در جاده باریک و ناایمن 
خاتون آبادی، طرحی برای رفع نواقص آن آماده 
شد. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در طرح اصالح هندسی جاده خاتون آبادی، 
این جاده از هر طرف به میزان سه متر تعریض و 
رفیوژ میانی از نوع نیوجرسی خواهد شد، تصریح 
کرد: این طرح از نظر کمیته فنی سازمان طراحی 
شهرداری اصفهان تایید شده و از طریق معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان ارسال شده 
است.قاســمی ادامه داد: طرح اصالح هندسی 
جاده خاتون آبادی در انتظار تصویب اداره کل 
راه و شهرسازی است و باید این اداره کل با توجه 
به اینکه جاده در حریم شهر قرار دارد از طریق 
شورای ترافیک، تقســیم وظایف هر دستگاه را 

مشخص کند.

یک کارشناس عمران پیشنهاد داد:
 جلوگیری از هدررفت آب

 با زه کشی معابر شهری
یک کارشــناس عمران اظهار کرد: اگر زه کشی 
معابر شهری صورت گیرد در هنگام بارندگی، آب 
وارد تاسیسات زه کش می شــود و سپس به یک 
مخزن بزرگ برای تامین آب کشــاورزی هدایت 
می شــود یا جذب عمق خاک خواهد شد.محمد 
شیخ االســالم علت اصلی فرونشســت در شهر 
اصفهان را برداشــت های بی رویــه از منابع آب 
زیر زمینی دانست و خاطر نشــان کرد: برداشت 
بی رویه و بی اساس آب عمق زمین باعث کمبود 
سطح آب خواهد شــد و در این راستا الزم است 
ســازمان آب و فاضالب از صدور مجوزهای حفر 
چاه جلوگیری و همچنیــن چاه های غیرقانونی 
را پلمپ کند.این کارشــناس عمران اضافه کرد: 
پدیده فرونشست زمانی که سفره های زیرزمینی 
خالی می شــود به وقوع می پیونــدد و می تواند 
خســارات جبران ناپذیری را روی زمین پدیدار 
سازد، همانطور که چندین سال قبل در نقطه ای 
از دنیا پدیده فرونشســت باعث پایین رفتن باند 
یک فرودگاه شد.شیخ االسالم با اشاره به وضعیت 
نامناســب زمین های برخی از مناطق اصفهان، 
تصریح کرد: هر چه از مناطق باال دست به سمت 
مناطق پایین دست در اصفهان می رویم، وضعیت 
فرونشست بدتر می شود، و این مسئله در اصفهان 
با شرایط کنونی آب باعث بروز مشکل شده است. 

طرح جهادگران دانش برای نخستین 
بار در کشور و در مناطق محروم اصفهان 

برگزار می شود؛
به یاد سال های جنگ

مدیر فرهنگســرای پایداری ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از اجرای 
طرح جهادگران دانش در مناطق محروم شــهر 
اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: همان طور که 
شهدای هشت ســال دفاع مقدس در جبهه های 
حق علیه باطــل ایثارگری کردنــد، این روحیه 
ایثارگری هنوز با فعالیت مردم و گروه های جهادی 
در مناطق محروم شهر اصفهان تبلور دارد، اما در 
این میان متاسفانه به اصلی ترین دغدغه خانواده ها 
در مناطق محروم یعنی وضعیت تحصیلی فرزندان 
آنها توجهی نشــده است. ســعید صرامی افزود: 
برخی دانش آموزان در مناطق کم برخوردار شهر 
در دروس خود مشکالت و ایراداتی دارند، اما توان 
مالی برای شرکت در کالس های تقویتی و استفاده 
از معلم خصوصی ندارند، به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم طرح جهادگران دانش را برای نخستین 

بار در کشور در شهر اصفهان اجرا کنیم.
وی ادامه داد: دانشــجویان و تمــام افرادی که از 
توانایی علمی برخــوردار باشــند، می توانند در 
این طرح مشــارکت کنند. افراد پس از ثبت نام، 
در آزمون ورودی و مصاحبه شــرکت کرده و در 
صورت قبولی، در دوره ای  ۶ جلســه ای شــامل 
مخاطب شناســی، روش تدریس و روان شناسی 
حضور پیدا می کنند و سپس از دهه فجر امسال 
برای دانش آموزان مناطق محــروم کالس های 
کمک درسی ریاضی، فیزیک، شیمی و ... برگزار 

خواهند کرد.
صرامی با اشاره به ثبت طرح جهادگران دانش در 
آینده و برگزاری آن به صورت برنامه  کشوری در 
هر سال اظهار داشــت: عالقه مندان به مشارکت 
در این طرح تــا ۲۵ آبــان ماه مهلــت دارند به  
فرهنگســرای پایداری واقع در خیابان ســجاد، 
جنب پارکینگ گلزار شــهدا مراجعه کرده و یا با 

شماره تلفن ۳۶۶۲۲۱۶۰ تماس حاصل کنند.
 وی خاطرنشــان کرد: دانش آموزان آینده سازان 
کشور هستند و توانمندسازی دانش آموزان مناطق 
محروم، از اهداف اجــرای طرح جهادگران دانش 
توســط ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری اصفهان است.

»اصفهان« جای آزمون و خطا نیست
   نمایندگان مجلس در گفت و گو با »زاینده رود« از شرایط جانشین آینده مهرعلیزاده سخن  گفتند؛  

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دیدار با آیت ا...
 ناصری در اصفهان اظهار داشــت: شــأن طلبگی ما و رســالتی که از

 اهل بیت)ع( به ما رسیده این است که باید هدایتگر و راهنمای دیگران 
باشیم و من در مدت زمان خدمت در بین برادران پاسدار و بسیجی و 
به خصوص در این مقطع چندماهه ای کــه مقام معظم رهبری به من 
امر کرده اند در این سمت باشم حقیقتا هیچ شبانه روزی نیست که این 
دغدغه مرا رنج ندهد تا این امانتی که به ما ســپرده شده و این فرصت 
بسیار عالی برای خدمت آن هم به کسانی که اکثرا اهل جبهه و شهادت 

هستند را از دست ندهم.
حجت االسالم عبداله حاج صادقی افزود:  اخیرا که به سوریه مشرف شده 
بودم و در جمع رزمندگان آنجا حضور پیدا کردم، تنها خواسته شان این 
بود که اوال خدا عاقبت آنان را شهادت قرار دهد و دیگر این که خدمت 
مقام معظم رهبری برسند و برای افرادی همچون بنده که قرار است به 
این جوانان بسیجی و پاسدار تغذیه  دینی و فرهنگی برسانیم الزم است 

خود را در این زمینه تقویت کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به ضعف ها 
و مشکالت فرهنگی جامعه عنوان کرد: با توجه به وجود بسترهای گناه 
آلود مانند فضای مجازی، تجمل گرایی ها و باال رفتن سطح توقعات در 
جامعه کنونی، حفظ دین به مصداق روایت خیلی ســخت و مانند نگه 
داشتن آتش در دست شده است؛  این است که از شما عالم روحانی و 

ربانی خواسته ای داریم و این را به ما بگویید که در این حال و روز جامعه 
چه کنیم که بتوانیم این روحیه جوانان بسیجی و پاسداری که آماده 
شهادت و جهاد هستند را حفظ کنیم.حاج صادقی با اشاره به تاکید مقام 
معظم رهبری گفت: رهبری از بنده سه مطالبه جدی را دارند و دستور 
داده اند که یکی از آن ها ارتقاع سطح دینی، دوم بصیرت دینی و سوم 
تقویت روحیه  انقالبی و جهادی جوانان است که ایشان راهکار عملیاتی 
شدن این خواسته ها را نیز ارتباط با حوزه های علمیه، علما و روحانیون 

آگاه، عامل و اثر گذار بیان کردند. 
وی، آیت ا... ناصری را یکی از ســرآمدان حوزه های علمیه و از علما و 
روحانیون آگاه و اثرگذار آن برشمرد و در راستای پیشبرد این اهداف از 
ایشان درخواست کمک و راهنمایی کرد.در پایان آیت ا... ناصری ضمن 
اشاره به بصیر بودن مقام معظم رهبری از خداوند متعال سالمتی و طول 
عمر ایشان را خواهان شد و ســفارش کردند در این جایگاه باشید و به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب اعتماد کنید و با توسل به ائمه معصومین 

به وظایف خود عمل کنید.

مدیر خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در ساختار شهرداری اصفهان در 
گذشته سه قسمت مجزا شامل مرکز فناوری نوین با 
عمری یک ساله، مرکز خالقیت و نوآوری با عمری 
سه ساله و بخش نظام پیشــنهادات زیرمجموعه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی شــهرداری اصفهان وجود 
داشت که در چارت جدید شهرداری 
این سه بخش در مدیریت خالقیت و 
فناوری های نوین تجمیع شد.محمد 
حسین قورچانی با بیان اینکه در حال 
حاضر متولی فناوری های شــهرداری 
و پیشــنهادات، مدیریــت خالقیت و 

فناوری های نوین شهرداری اصفهان است، گفت: 
در گذشته فعالیت مرکز خالقیت و نوآوری تنها به 
برگزاری نمایشگاه های فناوری های نوین بسنده 
می شد و اقدامات بسیار اندک بوده است، اما بخش 
نظام پیشنهادات اسفندماه سال گذشته از معاونت 
برنامه ریزی تحویل گرفته شــد و در حال حاضر 
تحت نظر مدیریت خالقیــت و فناوری های نوین 

شهرداری اصفهان اســت. قورچانی ادامه داد: در 
بخش نظام پیشنهادات ۳۰ کمیته در قالب مناطق، 
معاونت ها و مدیریت های متعدد وجود داشته، اما 
غیر فعال بوده است، از این رو جلسات اتاق فکر برای 
نظام پیشــنهادات برگزار کردیم تا اعضای کمیته 

نظام پیشنهادات خود را معرفی کند.
وی با بیــان اینکه تا پایــان خرداد مــاه ۱۳۳۳ 
پیشنهادهای باقی مانده بررسی و به نتیجه رسید، 
افزود: ۱۰۰ مورد از این پیشــنهادات وارد فرآیند 
اجرایی شده است، اعتماد به نظام پیشنهادات در 
بین شهروندان از بین رفته بود، اما در دوره جدید 

این اعتماد را به مردم بازگرداندیم.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری: 
اعتماد از دست رفته شهروندان به نظام پیشنهادات بازگردانده شد

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: شــهر پدیده ای زنده و دارای 
روح و اصالت است که در مســیر پویایی و تحول 
باید ضامن رفاه و آسایش شــهروندان خود باشد؛ 
در شــهر معضالت زیادی وجود دارد که بررسی و 

رفع آنها می تواند در احقاق حقوق شهروندی بسیار 
تاثیرگذار باشد. حسن محمدحسینی با بیان اینکه 
ساختمان های نیمه ســاخت رها شده در سطح 
شهر مشکالت مختلفی برای شــهر و شهروندان 
ایجاد می کند، گفت: یکی از خطرات نهفته، ریزش 
ناگهانی سازه های ساختمان های نیمه کاره در اثر 
فرسودگی و یا اســتحکام نداشتن است.وی ادامه 

داد: مشــکل دیگری که این ســاختمان ها ایجاد 
می کند، نقض مسائل بهداشتی است، زیرا بیشتر 
ساختمان های نیمه ساخت رها شده به محلی برای 
انباشت نخاله ها و پسماندها یا حتی تجمع حیوانات 
تبدیل می شود.محمدحسینی گفت: نکته دیگر که 
می تواند امنیت مردم را به خطر اندازد، 
تبدیل ساختمان های نیمه ساخت رها 
شده به محلی برای بیتوته افراد معتاد 
و کارتن خواب است که از نظر امنیتی 
باعث دغدغه خاطر شــهروندان شده 
است.وی با بیان اینکه ساختمان های 
نیمه ساخت به نوعی ساختمان های 
بی دفاع هستند که می تواند مشکالت 
مختلفی در مواقع حــوادث غیرمترقبه به وجود 
آورد، گفت: ساماندهی ساختمان های نیمه ساخت 
رها شده به پاکیزگی، زیبایی و منظر شهر کمک 
می کند. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با ســاماندهی و 
تعیین تکلیف ساختمان های نیمه ساخت رها شده 

می توان شاهد رونق ساخت و ساز بود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:
ساختمان های ناتمام رها شده شهر ساماندهی می شود

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دیدار با آیت ا... ناصری مطرح کرد:
ارتقای سطح دینی، بصیرت دینی و تقویت روحیه  انقالبی و جهادی؛ سه مطالبه رهبری از جوانان

 استاندار اصفهان 
باید دلش به حال اصفهان بسوزد

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در 
مورد عملکرد یک ساله مهرعلیزاده در 
اصفهان گفت:  نمی توان اظهار نظری 
داشت چرا که یک سال زمان کوتاهی 
است و نمی توان به طور قطعیت گفت 
که در مجموع خوب بوده است یا نه 

ولی خوب ما انتظارات بیشتری از مهرعلیزاده داشتیم. ایشان یک چهره 
ملی بوده اند و  انتظار داشتیم که بتوانند برای اصفهان تاثیر گذار باشند 
حتی من قبل از این که مهرعلیزاده به اصفهان بیاید گفتم ایشان باید 
کارهای عقب مانده دیگران را انجام دهد و به اندازه ۱۲ سال کار کند تا 
اصفهان پیشرفت داشته باشد ولی با این که مهرعلیزاده چهره بزرگی بود 

اقدام عملی خاصی را ندیدیم.
سمیه محمودی افزود:  کسی می تواند در اصفهان موفق باشد که بتواند 
تعامالت خوبی داشته باشــد ولی تعامل مهرعلیزاده با نمایندگان به 
 عنوان بازوهای اجرایی خیلی کم بود و چینش نیروها در بخشداری و

 فرمانداری ها و حتی خود استانداری مناسب نبود. نماینده مردم شهرضا 
و دهاقان درباره گزینه هایی که در رسانه ها درباره استانداری اصفهان 
مطرح می شود، گفت: همان طور که پیش از حضور مهرعلیزاده اسمی 
از ایشان برای اســتانداری اصفهان نبود پس نمی توان گفت که از این 
گزینه هایی که از آنها اسم برده می شود کسی برای استانداری اصفهان 
انتخاب شود.سمیه محمودی در خصوص شاخصه های استاندار اصفهان 
نیز گفت : اصفهان نیاز به نیرویی دارد که بتواند کار انجام دهد و صرفا 
سیاسی نباشد ، اصفهان استان خاصی اســت که همان طور که تاثیر 
گذاری خاصی در کشور دارد خواسته های زیادی نیاز دارد و ما چهره ملی 
نمی خواهیم، فردی می خواهیم که توانایی کار کردن و برقراری تعامل با 
گروه های مختلف در اصفهان را داشته باشد.  باید دلش به حال اصفهان 
بسوزد و از این فرصتی که در اختیار او قرار داده می شود به نحو احسن 
 استفاده کند نه اینکه فقط چهارسالی در این شهر گذران عمر کند. وی

 ادامه داد :شخصی که برای اصفهان انتخاب می شود باید بتواند مشکالت 
اصفهان که مهمترین آن مسئله آب است را حل کند، چرا که معضل آب 
با تعامل خوب با استان های دیگر و نمایندگان این استان ها حل شدنی 
اســت . محمودی با بیان اینکه تکیه خاصی روی بومی بودن یا بومی 
نبودن استاندار ندارم، گفت : آقای زرگر پور بومی بود ولی در همین زمان 

ریاست او  بود که برای آب اصفهان مشکل ایجاد شد.
 نماینده مردم شهرضا و دهاقان در پایان خاطر نشان کرد : اگر فرد جوانی 
انتخاب شود با توجه به این که جوانان سودای رشد و پیشرفت دارند به 
نظر من برای اصفهان مفید تراست چرا که شخصی که سنی از او گذشته 
است محافظه کار است و محافظه کار کردن به درد اصفهان نمی خورد 

چرا که استان اصفهان واقعا مظلوم و محروم واقع شده است.

از همان زمانی که بحث بازنشستگی محسن مهرعلیزاده و کنار رفتن وی از مسئولیت استانداری اصفهان جدی شد، رسانه ها به گمانه زنی پیرامون جانشین آینده  سمیه مصور
او  پرداختند. »محمدعلی شجاعی«، » ایوب درویشــی« و »علی اصغر احمدی« کاندیداهایی بودند که درباره انتخاب آنها به عنوان استاندار اصفهان صحبت های 
 زیادی مطرح شد و کار تا جایی پیش رفت که حتی گفته شد مجمع نمایندگان استان اصفهان به شدت با  احمدی مخالفت کرده اســت. طبق قانون، مدیران بازنشسته از ۲۴ آبان به بعد نمی توانند در
پست هایشان باقی بمانند و با استناد به این قانون باید طی روزهای آینده، وزارت کشور تکلیف استاندار اصفهان را مشخص کند.گفته می شود معاونان استاندار، جدی ترین گزینه برای جانشینی آن ها 
هستند که بر این اساس شانس شجاعی از سایر کاندیداها بیشتر می شود.با توجه به اهمیت موضوع به سراغ نمایندگان استان اصفهان رفتیم تا ضمن دریافت نظرات آنها درباره عملکرد یک ساله مهرعلیزاده، 
 نظر آنها درباره این گزینه های مطرح شــده برای استانداری اصفهان و شاخصه های فردی که قرار اســت جانشین مهرعلیزاده شود را جویا شویم که تنها موفق شــدیم با چهار نماینده صحبت کنیم.
حجت السالم احمد سالک، حسینعلی حاجی دلیگانی ، اصغرسلیمی و سمیه محمودی در این گفت وگو با بیان اینکه اصفهان، استان استراتژیک، حساس و مهمی برای کشور محسوب می شود تاکید 

کردند که این استان نیاز به چهره ملی و شناخته شده ای ندارد بلکه کسی را می خواهد که مرد کارهای بزرگ و روزهای سخت در اصفهان باشد.

 استاندار جدید مسائل اقتصادی را 
به نگاه سیاسی ترجیح دهد

نماینده مردم ســمیرم در 
مجلس شــورای اســالمی 
دربــاره عملکرد اســتاندار 
اصفهان گفت: مهرعلیزاده 
از معدود اســتاندارانی بود 
که توانست در همین مدت 

کوتاه هم، اصفهان را به جایی که در  شــأن این اســتان  بود 
برساند چرا که طی سالیان گذشــته اصفهان با رکود مواجه 

شده بود.
 اصغر سلیمی افزود: مهر علیزاده توانست درباره مسئله آب و 
کشاورزان اقدامات خوبی انجام دهد و با اجازه ای که به مدیران  
بخش ها در شهرســتان ها داده بود کارهــای خوبی صورت 
گرفت.نماینده مردم سمیرم در مجلس شواری اسالمی با بیان 
اینکه کاندیداهای مطرح شده برای جانشینی مهرعلیزاده تنها 
حدس و گمانه زنی رسانه هاست گفت: هنوز هیچ تصمیمی 
از سوی وزارت کشور برای اســتانداری اصفهان گرفته نشده 
است.سلیمی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان گزینه هایی 
برای این سمت در نظر دارد ولی اتفاق نظر در این زمینه وجود 
ندارد. ســلیمی درخصوص شاخص های اســتاندار اصفهان 
نیزگفت:  باید فردی برای این سمت انتخاب شود که کامال با 
مصالح و مشکالت اصفهان آشــنا باشد و به آن اشراف داشته 
باشد، چرا که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد .  این نماینده 
مردم در مجلس ادامه داد: استاندار جدید اصفهان با توجه به 
مشکالت شدید معشیتی مردم باید مســائل اقتصادی را در 

اولویت قرار دهد و نگاه صرفا سیاسی نداشته باشد.

گزینه های مطرح شده برای استانداری 
اصفهان حدس و گمان است

 نماینده مردم شــاهین 
شــهر، میمه و برخوار در 
مجلس دربــاره عملکرد 
مهرعلیــزاده در اصفهان 
با اشــاره به این که مدت 
زمان حضــور او در این 

استان کوتاه بوده است، گفت: نمی توان تعریف مشخصی از 
عملکرد او داشت، به هرحال مهرعلیزاده تالش هایی برای 
حل معضل آب که اساسی ترین مسئله استان بود انجام داد 
ولی در نوع راهبرد و برنامه ریزی دچار یک سری اشکاالتی 
شد برای همین مشخص بود این برنامه شکست می خورد.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: مهرعلیزاده تالش کرد 
برخورد های فعاالنه ای با مدیران اســتان داشته باشد که 
این کار خوبی بود ولی متاســفانه استمرار نیافت.نماینده 
 مردم شــاهین شــهر، میمه و برخــوار در مجلس درباره 
گزینه های مطرح شــده در رســانه ها برای جانشــینی 
مهرعلیزاده با بیان اینکه این صحبت ها بیشــتر حدس و 
گمان اســت ادامه داد: هیچ کدام از این افراد گزینه اصلی 
برای اســتانداری اصفهان نیســتند و تنها برای بررسی 
بازخورد نمایندگان استان و دیگر گروه ها مطرح می شوند. 
حاجی دلیگانی توانا بودن در اجرایی کردن طرح ها، روحیه 
جهادی، بی آالیش بودن را از ویژگی های استاندار اصفهان 
 بر شمرد وتصریح کرد: کســی که این سمت را در اختیار 
می گیرد باید بتواند ارتبــاط و تعامل خوبی با نمایندگان 

برای حل مشکالت استان داشته باشد.

 فردی که استاندار می شود
 باید در حل مسائل هوشمند باشد

نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص عملکرد یک ســاله 
مهرعلیــزاده گفــت: از آن 
جایی که مــدت زمان حضور 
مهرعلیزاده در استان طوالنی 

نبود ، نمی توان به طور قطعیت درباره عملکــرد او صحبت کرد و 
گذر زمان آثار اقدامات مهرعلیزاده را در اصفهان نشــان می دهد. 
حجت االسالم احمد سالک در خصوص شاخص هایی که استاندار 
اصفهان باید داشته باشد، اظهار کرد: شاخصه هایی که یک استاندار 
باید داشته باشد شاخصه های قانون اساسی است، اعتقاد به والیت 
فقیه، ایمان و اعتقاد راسخ، مدیریت جهادی. وی بااشاره به این که 
مشکل امروز اصفهان ضعف در مدیریت بحران است ، افزود: استاندار 
اصفهان باید بتواند بحران ها را مدیریت کند و برای ارتقای استان 
آینده ای ترسیم کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره گزینه 
های مطرح شده برای جانشینی مهرعلیزاده با بیان اینکه هنوز هیچ 
تصمیمی برای استانداری اصفهان گرفته نشده گفت: برخی از این 
گزینه ها مانند آقای احمدی سابقه اجرایی مناسبی برای در اختیار 
قرار گرفتن این سمت ندارد و حتی سن او از مهرعلیزاده هم بیشتر 
است و به شخصه به شدت با چنین گزینه های مخالف هستم.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: آن چه برای 
استان اصفهان مهم است مدیر و مدبر و با بصیرت بودن است، فردی 
که استاندار می شود باید در حل مسائل هوشمند باشد. صفت ملی 
بودن خوب است، اما همه  مساله، ملی بودن نیست و دلیل نمی شود. 

افرادی وجود دارند که ملی هستند اما مدیریت شان ضعیف است.
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امام علی علیه السالم:
   شفقت تو به فرزندت بايد بیشتر از شفقت او 

به تو باشد.
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مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شرکت فوالد مبارکه با حضور 
امام جمعه، فرماندار، دادستان، رییس دادگستری، اعضای 
شــورای تامین، رییس اداره اطالعات، فرماندهان نیروی 
انتظامی و نیروی مقاومت بسیج، رییس اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان مبارکه و مدیرعامل، معاونان و جمعی از 

مدیران فوالد مبارکه برگزار شد.
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکه، در 
جریان برگــزاری این مانور بــا بیان اینکه فــوالد مبارکه 
تدابیر دوراندیشــانه و بازدارنده موثری در این حوزه اتخاذ 
کرده اســت، گفت: بیشــترین صدمات احتمالی از ناحیه 
جنگ نرم، متوجه بخش هایی اســت که در حوزه پدافند 
غیرعامل، برنامه ریزی و عملکرد خوبی نداشــته اند. چه 
بسا اگر دســتورالعمل های آن به خوبی اجرا شود، توطئه 
ها عقیم خواهند ماند.وی با بیان اینکه فوالد مبارکه یکی 
از دســتاوردهای باارزش و مهم جمهوری اســالمی ایران 
است، تاکید کرد: ســامانه اینترنتی، رایانه ای و نرم افزاری 
خطوط تولید و پشتیبانی شرکت از مهم ترین بخش هایی 
اســت که باید بهتر از قبل و به خوبی پدافند غیرعامل در 

آنها رعایت شود.
وی هوشــیاری و دقت نظر همه مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه را از ضروریات کار دانست و گفت: هرقدر دشمنان 
حربه های بیشــتری برای ضربه وارد کردن به کشور ما به 
کار می برند، ما باید چند برابر آن، تمهیدات خردمندانه و 
حتی پیشگیرانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم این دستاورد باارزش 
را حفظ کنیم. عظیمیان با اشاره به تحریم فوالد مبارکه از 
سوی آمریکا گفت: همان گونه که قبال نیز گفته ایم، تحریم ها 
موضوع تازه ای نیست؛ اما باید به خاطر داشته باشیم هدف 
دشمن از تحریم وارد آوردن ضربه اقتصادی به کشور است؛ 
ازاین رو شایسته است ما نیز به دور از هرگونه غفلت، خود 

را تقویت کنیم.

وی تامین ۱۰۰ درصدی نیاز صنعت فوالد کشور به قطعات 
و مواد مصرفی از داخل کشور را از اولویت های مهم و به نوعی 
پدافند غیرعامل دانست و گفت: اگرچه تحریم ها همواره در 
وهله اول شرایط را قدری سخت کرده اند، ملت بزرگ ایران 
با پایداری و تقویت بنیه اقتصاد داخلی از هریک از تحریم ها 
به عنوان فرصتی برای رشد و خوداتکایی استفاده بهینه کرده 
است. از یاد نبریم که هرچه دشمن عرصه را بر ما تنگ تر کند، 
ما نیز باید استوارتر از همیشه به دنبال راهکارهای مناسب 

باشیم و بدانیم پیشرفت در شرایط سخت حاصل می شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص از تشکیل کمیته 
های توانمند و ملی برای بومی ســازی تجهیزات و تامین 
قطعات یدکــی موردنیاز صنعت فوالد از داخل کشــور در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این کمیته ها که به نوعی 
راهبردهای پدافند غیرعامل را اجرا می کنند، راهکارهای 
بومی سازی هرچه بیشــتر قطعات به دســت سازندگان 
داخلی و تامین مواد مصرفی موردنیاز در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت نقش تمامی کارکنان در این شرایط 
گفت: آنچه مسلم است این است که مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه در هیچ دوره ای به روزمرگی دچار نشده و نخواهند 
شد. نیروی انسانی پویا و توانمند فوالد مبارکه در همه ادوار با 
حرکت روبه جلوی خود ثابت کرده است هیچ عامل بازدارنده 
ای نمی تواند خللی در عزم و اراده پوالدین کارکنان شرکت 
وارد آورد و دستاوردهای مســتمر گروه فوالد مبارکه گواه 

این مدعاست.

در ادامه این جلســه، حجت االسالم موسوی، نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه شهر مبارکه، ضمن قدردانی از اقدامات 
پیشگیرانه فوالد مبارکه گفت: دشمن بسیار خطرناک است، 
اما در برابر ایمان، اراده و توانمندی فرزندان ایران اسالمی 

کاری از پیش نخواهد برد.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئوالن باید با کمک و همیاری 
از دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی که فوالد 
مبارکه در بخش صنعت ســرآمد آنهاست، حراست کنند؛ 
چراکه این شــرکت با مجاهدت و تالش بسیاری به دست 
آمده است.در راستای حفظ و یاری شرکت فوالد مبارکه، 
همه مدیران و مســئوالن شهرســتان مبارکه از هر حیث 
 آمادگی دارند تا هنگام بروز مشکالت احتمالی در کنار آن

 باشند.

عصارزادگان، فرماندار شهرســتان مبارکه نیز با اشــاره به 
اهمیت و ضرورت اجرای پدافند غیرعامل در فوالد مبارکه 

مانور بزرگ پدافند غیرعامل در شرکت فوالد مبارکه برگزارشد؛

تشکیل کمیته توانمند و ملی برای بومی سازی تجهیزات و تامین مواد مصرفی صنعت فوالد

ایجاد دیواره های ضدآتش بین ترانس های 
برق اصلی شــرکت در ســطوح ۴۰۰ و ۶۳ 

کیلوولت
ایجــاد دیــواره ضدحریق بــه منظور 
جلوگیری از انفجار کمپرســورهای واحد 

اکسیژن
توسعه سیستم اعالم و اطفای حریق در 
پست ها، تونل ها، اتاق های کنترل واحدهای 

مختلف
ســاخت و بهره برداری از واحد شماره ۲ 

تولید اکسیژن به عنوان پشتیبان
تامین حدود ۲۵ درصد بــرق موردنیاز 

شرکت از محل نیروگاه داخلی
احداث پســت شــماره ۲ در سطح ۴۰۰ 
کیلوولت به منظــور افزایش پایداری تامین 

برق شرکت
احداث ایستگاه گاز شــهید خرازی به 

منظور افزایش پایداری تامین گاز شرکت
احداث واحد تصفیه پساب های صنعتی و 
بهداشتی به منظور تامین آب شرکت در زمان 

کم آبی و بحران
خرید پساب های شهری شهرستان های 
مجاور شــرکت به منظور افزایش پایداری 

تامین آب شرکت
احداث تونل های جدید به منظور تامین 

پایدار برق کوره های قوس الکتریکی

گفت: درحالی که بســیاری از صنایع کشور با مشکالت و 
محدودیت های مختلف مواجه اند، فوالد مبارکه با دقت و 
ظرافت در حال کار و تولید است و عالوه بر تامین نیاز بازار 

داخل برای کشور نیز ارزآوری مناسبی دارد.
تاثیر فوالد مبارکه در اشــتغال زایی بــرای جوانان و نقش 
تعیین کننده این شــرکت در باال و پایین دســت خود، از 
دیگر مواردی بود که عصــارزادگان ضمن اشــاره به آنها 
 اظهار کرد: ایجاد هرگونه خلــل در فرآیند کار این کارخانه

 می تواند بخش های زیادی از کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ 
 بنابراین باید با همکاری هم در حفــظ این کارخانه معظم 

بکوشیم. 
وی با اشاره به اجرای مانور پدافند غیرعامل در فوالد مبارکه 
گفت: برگزاری چنین مانورهایی به طورقطع آمادگی شرکت 
را در مواجه با تهدیدها، حوادث و بالیای طبیعی احتمالی 
باال خواهد برد. عصارزادگان در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به مســاعدت ها و اقدامات فوالد مبارکه در هنگام 
بروز حوادث در منطقه پیرامون شرکت گفت: اینکه فوالد 
مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی خود هنگام بروز 
حوادث در شهرها و کارخانه های اطراف، سریعا با اعزام تیم 
آتش نشانی مجرب و مجهز به کمک هموطنان و همنوعان 
می شتابد و از وارد آمدن خسارت های جانی و مالی به مردم 

جلوگیری می کند، بسیار ارزشمند است.
فرماندار شهرستان مبارکه تسهیل در جابه جایی محصوالت 
تولیدی و اقالم ورودی فوالد مبارکه و جلوگیری از هرگونه 
اخالل در این راستا را از راهبردهای پدافند غیرعامل خواند و 
با بیان اینکه بعد از بندرعباس، بزرگ ترین پایانه حمل بار در 
شهرستان مبارکه مستقر است، خاطرنشان کرد: در راستای 
حفظ و یاری این شــرکت بزرگ، همه مدیران و مسئوالن 
شهرستان مبارکه از هر حیث آمادگی دارند تا هنگام بروز 
مشکالت احتمالی در کنار فوالد مبارکه باشند و نگذارند تا 

کوچک ترین خللی در فرآیند کار این شرکت به وجود آید.
 

ســرهنگ نصر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
مبارکه یکی دیگر از سخنرانان این جلسه یکی از راهبردی 
ترین و مهم ترین اصول دفاعی کشــور را پدافند غیرعامل 
دانست و گفت: این به معنی تمامی اقدامات و تدابیری است 

که ما را در برابر دشمن ایمن کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه افزود: پدافند 
غیرعامل حوزه های مختلفــی را دربرمی گیرد که به طور 
اخص یکی از مهم ترین این حوزه ها اقتصاد است؛ ازاین رو 

باید زیرساخت های اقتصادی کشور را تقویت کنیم.
سرهنـــگ نصـــر از پیاده ســــــازی راهبــــــرد و 
دســتورالعمل اقتصاد مقاومتی به عنــوان بزرگ ترین و 
کارآمدترین پدافند غیرعامل در همه حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور نام برد و خاطرنشان کرد: 
توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع کشور نمونه هایی بارز از به 
بار نشستن اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل است. چه بسا 
توجه به تولید و ایجاد ارزش افزوده در این چرخه می تواند 
 در ایمن سازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور مفید و موثر 

باشد.
وی تقویت سیستم های امنیتی در ساختار خطوط تولید 
و شــبکه ای صنعت را یکی از الزامات پدافند غیرعامل در 
صنایع خواند و ادامه داد: بعضا دشمن تالش می کند با نفوذ و 
خرابکاری به کشور ضربه بزند که باید در این خصوص نیز با 
استفاده از سیستم های به روز ایمنی کامال هوشیار باشیم و 

راه هرگونه ورود غیرمجاز به شبکه را ببندیم.

در این جلسه، جهانگیر وکیلی، مدیر حراست و دبیر کمیته 
پدافند غیرعامل فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات 

فوالد مبارکه در راستای پدافند غیرعامل ارائه کرد.

عکس روز

دوخط کتاب

می خواهیــم و بایــد، 
بگوییم و بعــد ناگهان 
اتفاقــی می افتــد که 
باعث می شــود بایستیم 
و به کلماتی مثل »اگر« 
فکــر  »ای کاش«  و 

کنیم ...
»مردی به نام اُِوه«
فردریک بکمن

جایی بــرای »اگر« و 
»ای کاش«ها نگذار

همه ما فکر می کنیم 
هنوز به انــدازه کافی 
زمان داریم تا با دیگران 
یــک ســری کارهــا را 
انجــام دهیــم و بــه آن 
هــا چیزهایــی را کــه 

 ظاهرش مثل همه نان هاست. فقط از سوسک درست شده یا اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم، از آرد سوسک!این نان ابتکار گروهی از کارشناسان تغذیه 
برزیلی است که برای حل معضل کمبود خوراکی، از یک نوع سوسک آفریقایی 
آرد درست کرده اند. حشرات در کشور های مختلف، به ویژه در آسیای جنوب 
شرقی، جزو رژیم غذایی مردم محسوب می شــوند.خمیر نانی که درست 
کرده اند، نود درصد آرد معمولی اســت و فقط ده درصد آرد سوسک دارد. 
ترکیب این نوع سوسک ۷۰ درصد پروتئین است، یعنی ۵۰ درصد بیشتر از 

گوشت قرمز  به همین دلیل برای تولید آرد انتخاب شده است.

نانیکهازآردسوسکتهیهمیشود!

یک شــرکت معماری چینی از طرح های یک پناهگاه کوچــک که می تواند 
 روزی خانــه فضانــوردان در مریخ باشــد، رونمایی کرد.ایــن خانه کوچک 
»MARS Case« نام داشته و دارای ســاختار مینیمالیستی و به شکل یک 
المپ حبابی با یک پایه مربع است.خانه MARS Case توسط شرکت پکنی 
 ) Xiaomi( »و با مشارکت شرکت »شیائومی » Open Architecture «
که غول فناوری چین محسوب می شود، ساخته شده است.این خانه دارای یک 
فضای جمع و جور و مناسب است که ۲.۳ متر طول، ۲.۳ متر عرض و حدود ۲ 

متر ارتفاع دارد.

خانههایکوچکچینیبرایزندگیدرمریخ

»کی جیانو« پسر بچه ۱۳ ساله چینی چندین سال درگیر مکعب روبیک بود تا 
سرانجام موفق شــد توانایی هایش را باال ببرد و رکورد جهانی را به ثبت برساند.

مهارت »کی« در حل روبیک باورنکردنی است، او همزمان سه مکعب را که دو تا از 
آن در دستانش و یکی در پایش است، حل می کند. این پسر بچه ۱۳ ساله توانست 
در یک دقیقه و ۳6 ثانیه و ۳9 صدم ثانیه ســه مکعب را حل می کند و در کتاب 

رکوردهای گینس نام خود را به ثبت برساند.

مهارتشگفتانگیزپسرچینیدربازیباروبیک

تاالبدرختان
شناورآستارا

 ۷ در  تــاالب  ایــن 
کیلومتری شهر آستارا و 
در حاشیه جاده رشت به 
آستارا قرار دارد.تاالب 
درختان شناور یکی از 
مناطق نمونه گردشگری 
به شمار  توریســتی  و 

می رود.

گیشه خوانی

BBCنفهماست،Manotoنفهمتر

روزنامه اصولگرای »وطن امروز« در یادداشتی به قلم حسین قدیانی 
از ایجاد شبهه از سوی نگین شیرآقایی، خبرنگار بی بی سی فارسی 

در نحوه شهادت شهید حسین فهمیده انتقاد کرد.
این نویسنده نوشت: »تصورشان این بود که این شبهه  اخیر، آخرین 
میخ بر تابوت اختران سپهر شهادت است؛ اما حکمت خدا را بنگر 
که روی نفهمی جماعت، چه زیبا نام شهید عصر روزنامه دیواری را 
 BBC در زمان حال نیز احیا کرد! روزها و شب هایی است که به یمن
نفهم و »من وتو«ی نفهم تر و ایضا چند حسود و عنود داخلی، چنان 
مجازستان متبرک به اسم و رســم و عکس و شرح شهید حسین 
فهمیده شده که گویی »آن طفل ۱۳ ساله« همین هفته پیش از 
باده شهادت نوشــیده!... فهمیده اگر دروغ بود، هرگز از آن »طفل 
۱۳ ساله« جوانی چون »محســن حججی« رشد نمی کرد! این را 
بنویســم و خالص! ما، هم عکس های متوسلیان با سبیل صرف را 
دیده ایم و هم عکس های حاج همت را با موهای افشان! بگردید برای 
شبهه افکنی، دنبال راه های تازه تری! توی ابله، هنوز گیر نارنجک 

فهمیده ای«.

»حوالیپاییز«توقیفمیشود
روزنامه »صبح نو« در شماره دیروز خود از احتمال توقیف سریال 
»حوالی  پاییز« که شبکه سه ســیما پخش می شود خبر داد. این 
روزنامه در ادامه آورده اســت: در ســریال حوالی پاییز، ماجرای 
خانواده ای به تصویر کشــیده شــده اســت که دو فرزندشان در 
سال 94 برای مراســم حج راهی عربستان شــده اند، این سریال 
به خوبی استرس و نگرانی که در آن ســال خانواده حجاج تجربه 
کردند، به تصویر کشید؛ ساعت هایی که در آن تلفن ها از دسترس 
خارج شده بود و خانواده ها خبری از حجاج خود نداشتند.  سریال 
»حوالی پاییز« مربوط به فجایع رخ داده در حج 94 به ویژه شهدای 
مسجدالحرام و شهدای مناست. برخی از اخبار غیررسمی و شنیده ها 
از تحت فشار قرار گرفتن مسئوالن سیما توسط برخی از نهادهای 
مربوط به حج بابت عدم پخش سایر قسمت های این مجموعه خبر 

می دهد.

برخیازمهمتریناقدامات
فوالدمبارکهدرحوزه

پدافندغیرعامل
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