
 امسال خطر آتش سوزی مراتع در اصفهان جدی تر است؛

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2718/June 13. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و ورزشی / پنجشنبه 23 خرداد  1398 /9 شوال 1440 / شماره 2718 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

آتشدرکمینجنگلها

5

  در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو مطرح شد:

 خودکفایی و ساخت قطعات باکیفیت
 وظیفه خودروسازان نیست

در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، منصور منصوری 
مدیرعامل شرکت طراحی، مهندســی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو( در 
نشست خبری با اظهار اینکه امسال صنعت خودروسازی و قطعه سازی با توجه به شرایط تحریم با 

مشکالت زیادی مواجه شده است، گفت: دلیل حضور ما در این نمایشگاه...
صفحه  3

 

شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 50 درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 

مترو )انقالب(استخر هتل عالی قاپو
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غِمیکعکس
غم و غربت عجیبــی در این عکس نهفته اســت. اینجا 
روستایی در کوهپایه است؛ پیرمرد زانوی غم بغل گرفته،  
بارش شدید باران و جاری شدن سیالب، به خانه و زندگی اش صدمه زده 
است. خب، باران همیشه حادثه ای عاشقانه نیست. برای ما شهرنشین ها، 
بهانه ای اســت برای قدم زدن در هوای دونفره؛ اما برای آنها که یک باد و 
باران، بحران می شود و می افتد به جان زندگی و خانه و زمین و باغ و هرچه 

دارند و ندارند، باران، حکایت دیگری دارد. 
هرچه دارند، به خاطر همین »نداری« برباد می رود. مثل ندارهایی که در 

سیالب خرم آباد ، گل و الی غم خانه و زندگی شان را شست و برد. 
پیرمرد، غم دارد. دستش اگر می رســید، حتما ساختمانی می ساخت با 
تمام تجهیزات. مهندسی شده ، شالوده اش آن قدر مستحکم بود که باران 
که می آید، غمباد نگیرد. غمباد را باید آنهایی بگیرند که دل شان برای این 
پیرمرد و امثال این پیرمرد نمی سوزد. آنهایی  که »غم مردم« ندارند و با 
نام مردم، از دیوار مردم باال می روند و اختالس و دزدی می کنند و »دارا« 

می شوند و »نداری« اش می ماند برای همین مردم.
وزیری نوشته بود: »دیدن لبخند رضایت و مهربانی توام با عطوفت مردم 
یکی از بی بدیل ترین جلوه های فرمایش مقام معظم رهبری در پاسداشت 
حق الناس است.« و به ســخن حضرت روح ا... اشاره کرده بود که »مردم 

ولی نعمت ما هستند.« این کلید موفقیت در طریق خدمتگزاری به مردم 
است. 

لبخند رضایت در این عکس و عکس های بســیار دیگری از این دســت 
نمی بینیم. پیرمــرد دیگری از اهالی یکی از روســتاهای اطراف نطنز در 
گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گالیه می کرد که گرد و غبار سمی 
برخاسته از معادن، تمام درختان و باغات مردم را خشک کرده است. گالیه 
می کرد که هرکجا رفته اند و به هر مسئولی گفته اند، بی فایده بوده و هیچ 
کس رسیدگی نمی کند. امیدوار بود خبرنگار بتواند برای شان کاری کند 

و صدای شان را به گوش مسئوالن برساند. 
کاش فقط یک نفر صدای گالیه مردم را می شــنید. رهبر انقالب گفتند 
»مردم گالیه مندند.« رییس جمهور دیروز می گفت اوضاع خوب است، 
شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود اســت. وضعیت اقتصادی بهتر شده، 

مردم امیدوارتر شده اند، دولت فقط به رفاه مردم فکر می کند و ...
گاهی فکر می کنیم رییس جمهور درباره کشــور و مردم دیگری حرف 
می زند)!( ولی باز هم امیدواریم همین طور باشد. امیدواریم روزی برسد 
که تمام عکِس یک های روزنامه ها بشــود تصویری از »لبخند رضایت و 
مهربانی توام با عطوفت مردم« لبخندی که پشت آن خادم و خدمتی نهفته 

از جنس »رجایی« و »رجایی«ها. 

و »میهمان ویژه« دیروز حوالی عصر ســاعت 16 به وقت تهران بود که 
باالخره به ایران رسید آن هم در میان جمعیت معترضی که پالکارد به 
دست به اســتقبال میهمان ویژه آمده بودند. وزیر خارجه کشورمان به 
استقبال »شینزو آبه« رفت و سپس راهی کاخ سعدآباد شدند تا استقبال 
رسمی توسط رییس جمهور در مجموعه سعدآباد صورت بگیرد. نخست 
وزیر ژاپن درحالی وارد ایران شد که گمانه زنی و تحلیل ها درباره علت 
این سفر و دستاوردهای احتمالی آن، از روزها قبل محل چالش و بحث 
رسانه های داخلی و بین المللی و تحلیلگران سیاسی قرار گرفته بود. با 
این حال بخش جالب ماجرا، روایت یا بهتر است بگوییم ادعایی بود که 
اسپوتنیک مطرح کرد. این رســانه روسی مدعی شد شینزو آبه به ایران 
آمده تا رهبــر انقالب را به اجالس جی-20 که چنــدروز دیگر در ژاپن 
برگزار می شود، دعوت کند. نشســتی که ترامپ هم در آن حاضر است! 
این ادعای اسپوتنیک باعث تعجب کاربران ایرانی شد . ادعای این رسانه 
روسی اگر صحت داشته باشد، نشان از شــناخت نداشتن نخست وزیر 
ژاپن از رهبر جمهوری اسالمی و سیاست های کشورمان دارد و آن وقت 
این سوال پیش می آید که با وجود این حجم از ناآگاهی، چرا »آبه« باید 

میانجی باشد؟!
به هرحال، شب گذشته نشست مشترک میان روحانی و آبه برگزار شد 
و ســپس این دو مقام مســئول مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفتند. 
روحانی در کنفرانس خبری با نخســت زیر ژاپن گفت  که در جلســه 
خصوصی، صحبت های بسیار خوبی مطرح شــده و درخصوص روابط 
دوجانبه از جمله سرمایه گذاری ژاپن در جنوب ایران، سواحل مکران و 
چابهار صحبت شد. روحانی گفت: از اینکه ژاپن عالقمند به ادامه خرید 
نفت از ایران و حل و فصل روابط مالی بین دو کشور است، استقبال می 

کنیم و توسعه روابط دو کشور را تضمین می کند. 
رییس جمهور همچنین اضافه کرد: خوشحالیم هردو کشور برای ثبات 
و امنیت منطقه، اهمیت بسیار زیادی قائلند . اگر جنگی علیه ما بخواهد 

شروع شود، پاسخ بسیار قاطعی خواهیم داد. 
در این نشست مشترک با خبرنگاران، »شینزو آبه« نیز تاکید کرد: ژاپن 
دوست ندارد جنگی در منطقه خاورمیانه اتفاق بیفتد و سفر من به ایران 

نیز به همین دلیل انجام شده است. 

آبه اضافه کرد: »برای من بسیار افتخارآمیز است که در 90 امین سالگرد 
روابط دو کشور ، به این سفر کردم  با استقبال گرم و محبت آمیزی روبرو 
شدم. اینجانب با گذشت 36 سال پس از اولین ســفرم به تهران، امروز 
مجددا به تهران آمدم، هنگام ســفر پدرم به ایران، آن موقع، ایشــان را 
همراهی کردم. آن موقع 20 ساله بودم، و از دیدن منظره با ابهت تهران 
و مهمان نوازی ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفتم و خاطره فراموش نشدنی 
برایم بوده.  احساسم این است که آرزوی سی ســاله ام به ثمر نشسته و 
توانسته ام دوست های سی ساله ام را ببینم. بعضی حرف های اینجانب 
که برای مردم ایران خواهم گفت، شــاید به گوش های شما خوش نواز 
نباشد، اما چون آرزو دارم پشتوانه شما بشــوم، جسارتا این حرف ها را 
خواهم گفت. در حــال حاضر در خاورمیانه تنش رو به افزایش اســت و 
احتمال وقوع درگیری تصادفی به گفته تحلیلگران مورد اشاره شده است 
ولی باید جلوی درگیری نظامی را گرفت. ثبات در این منطقه برای رونق 
اقتصادی در تمام جهان مهم اســت. ژاپن آرزو دارد برای ایجاد ثبات و 

صلح تالش حداکثری خود را بکند.
و در ادامه نخست وزیر ژاپن از ایران گفت؛ از بزرگی یک کشور و تمدنی 
چندهزارساله و از اسالم که دین صلح است: »ایران از زمان باستان، کشور 
بزرگ خاورمیانه بوده و خواهد بود. برای اینکه در حال حاضر، تنش در 
خاورمیانه رو به افزایش است، و برای اینکه صلح و ثبات را بوجود آوریم، 
ایران الزم است نقش ســازنده خود را ایفا کند. دین اسالم، دین صلح و 
تسامح است. همیشه به معنویت اســالم و میانه روی عالقمند بودم.  از 
اینکه ایران همکاری با آژانس انرژی اتمی را ادامه داده می و دهد، بسیار 

مثبت است و قویا میخواهم پایبندی خود به برجام را حفظ کند«. 

 عکس: ایسنا

سرمقاله

»روحانی« و »آبه« در نشست خبری مشترک در حضور خبرنگاران از تالش دوسویه برای برقراری امنیت 
و صلح در منطقه سخن گفتند

سفر در ۹0 سالگی یک رابطه

به طور متوسط سالیانه نزدیک به 1000 مورد آتش ســوزی در جنگل های کشــور اتفاق می افتد؛ اگر چه هیچ منبع و نهادی تاکنون آمار دقیق و 
رسمی از این بحران ارائه نکرده است؛ اما هر ساله بخش وسیعی از مساحت 8/8 درصدی کشــور که از جنگل ها پوشیده شده، در معرض این خطر 
قرار دارد. آتش سوزی ها هر سال به دالیل مختلفی در جنگل ها و مراتع کشور رخ می دهد؛ البته نقش عامل انســانی در میان سایر عوامل بسیار پر رنگ تر است. بر 
اساس اعالم سازمان مراتع و آبخیزداری کشور، عامل انسانی تا 90 درصد در وقوع آتش ســوزی ها نقش دارد. جنگل ها در حالی هر سال طعمه حریق می شوند که 

سرعت تخریب و پسرفت...

وقتی»باران«همیشههمحادثهایعاشقانهنیست؛

زینب ذاکر
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حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی روز گذشــته در جلســه 
هیئت دولت با اشاره به اینکه آمریکا بی سابقه ترین 
تحریم و فشــار تاریخی را طی یک سال گذشته بر 
ملت ایــران وارد کرده، گفت: اینگونه فشــارهای 
آمریکا در تاریخ بی سابقه است و حتی با فشارهایی 
که از طریق سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور 
این ســازمان علیه کشــورها اعمال شــده، قابل 

مقایسه نیست.
روحانی تاکید کرد: به رغم همه این فشارها و آنچه 
بدخواهان تبلیغ می کنند، از شرایط بسیار خوبی 
برخورداریم و البته این بدان معنا نیست که سختی 

وجود ندارد و همه مشکالت برطرف شده است.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور در این 

جلسه را می خوانید:
   بی تردید کاری که آمریکا علیه ملت ایران انجام 
داده از نمونه های بارز تروریســم اقتصادی است و 
این در تاریخ به عنوان جالدانی که علیه ملت ایران 
تالش می کنند، ثبت می شود؛ اما در عین حال و با 
وجود همه فشارها، مردم ایران به خوبی ایستادگی 

و مقاومت کردند.
   اینکه وزیر خارجه یک کشور اروپایی در جریان 
سفر به تهران به صراحت اعالم می کند که آمریکا 
در مسیری که انتخاب کرده خطا و اشتباه می کند 
و هرکــس تاریخ ایــران را بشناســد می داند که 
فشــار حداکثری هیچ تاثیری بر مردم این کشور 
نمی گذارد، بدین معناست که دیگران به عظمت و 
قدرت ملت ایران اعتــراف می کنند و می دانند که 
راهی که متحدشان انتخاب کرده غلط است و این 

بسیار اهمیت دارد.
   همیــن وزیر امور خارجه اعالم کــرد که تدبیر 
دولت ایران طی یک سال اخیر در انتخاب راه عقلی، 
منطقی و حقوقی مایه شگفتی همه بوده است در 
یک سال گذشته مسئوالن و ملت ایران دستپاچه 
نشدند و صبر و تدبیر خود را در برابر فشار دشمنان 

نشان دادند.
   شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده 
است. امروز مردم ایران نسبت به 6 ماه و یک سال 
گذشته آرامش بیشــتری دارند و نسبت به آینده 
کشــور خود امیدوارتر هســتند و امروز مسئوالن 
کشــور نیز دیدگاه و نظر متحد و واحدی دارند و 

راه کالم و نظرات مســئوالن رده باال و همه مردم 
و فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است.

   امروز همه به خوبی می داننــد که مقصر اصلی 
همه مشــکالت آمریکاســت و هیچ کــس در آن 

تردیدی ندارد.
    امروز هیچ کس نمی تواند نســبت به راه دولت 
و نظام جمهوری اسالمی ایران ایراد بگیرد. آهنگ 
شــرایط اقتصادی کشور به ســمت مطلوب پیش 
می رود و بازار بورس و ارز نســبت به ماه های اخیر 
به مراتب شرایط بهتری پیدا کرده است و به فضل 
الهی در بازار مسکن نیز تا پایان سال شرایط بهتری 
خواهیم داشــت، چنانچــه همــه وزارتخانه های 
مربوطه وارد صحنه شوند می توان شرایط مسکن 

را بهبود بخشید.
    اگــر چه دولت از شــرایط ســختی برخوردار 
است؛ اما در زمینه مســائل مالی براساس گزارش 

ســازمان برنامه و بودجه 27 هزار میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی کشــور از ابتدای امســال 
تخصیص یافته که آثار آن در ماه های آینده آشکار 

خواهد شد.
    مبانی جدید بودجه سال 98 را که قبال در ستاد 
اقتصــادی دولت و هیئت وزیران و شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی بررســی شــده بود، تصویب 
کردیم و براســاس این مصوبه حقــوق، عیدی و 
مستمری تمامی کارکنان و کارگران به طور کامل 
و صد در صــدی پرداخت خواهد شــد و اینگونه 
اقدامات به معنای آن اســت که دولت قدرتمند و 

توانمند است.
   بــا وحدت و همدلــی می توانیم از مشــکالت 
عبور کــرده و بدخواهــان خود را مجبــور کنیم 
که پای میز منطــق، مذاکره و عدل بنشــینند و 
اشتباه خود را بپذیرند که البته به تازگی بعضی از 

حرف های بی حسابی که می زدند را معتدل کرده اند 
و بی تردید باز هم از مسیر اشتباه خود باز می گردند 

و می فهمند که راه شان درست نیست.
   امســال شــرایط مناســبی برای ایجاد تحول 
اقتصادی در کشور مهیاست و می توانیم از نعمت ها 
و ظرفیت های بزرگی که در کشورمان وجود دارد، 
برای ایجاد تحول در بخش هــای مختلف به ویژه 

اقتصادی بهره ببریم.
   همه آمار نشــان می دهد که مســیر و حرکت 
درســتی را طی می کنیم. مردم مطمئن باشــند 
آنچه برای دولت مهم است، منافع و رفاه ملت ایران 
اســت و با همه توان و در مالقات هایی که تا پایان 
هفته در سفر خارجی خواهیم داشت، تمام تالش 
خود را به کارمی گیریــم که به خوبی از حق مردم 
 ایران دفاع کرده و در برابر بدخواهان ایســتادگی 

کنیم.

درخواست مقتدی صدر از 
عربستان درباره قبرستان بقیع

 رهبر جریان صدر عراق با انتشار توییتی نوشت: 
هشتم شوال، ســالروز تخریب قبرستان بقیع در 
عربستان توسط یک گروه تندرو، منحرف و مدعی 
اسالم است. مقتدی صدر، افزود: ده ها سال از این 
اتفاق می گذرد و عربستان تحت فشارهای افراد 
تندرو نسبت به این مســئله بی توجه است. وی 
در ادامه از مقامات عربســتان به ویژه محمد بن 
سلمان، ولیعهد این کشور خواست برای رضای 
خداوند و پایان بخشیدن به اختالفات فرقه ای در 
منطقه زمینه بازسازی قبور ائمه معصومین )ع( 

در قبرستان بقیع را فراهم کنند.

مخالفت ترامپ با جاسوسی 
سازمان سیا از »اون«

رییس جمهور آمریکا در اظهاراتی با اســتفاده از 
منابع اطالعاتی سازمان سیا برای جاسوسی علیه 
رهبر کره شمالی مخالفت کرد. »دونالد ترامپ« 
در واکنش به خبر منتشر شــده در روزنامه وال 
استریت ژورنال مبنی بر اینکه برادر کشته شده 
رهبر کره شمالی جاسوس ســازمان سیا بوده، 
گفت: این کار )جاسوســی از کیــم جونگ اون( 
تحت نظارت مــن نبوده و نمی تواند وســیله ای 
ارزشمند برای جامعه اطالعاتی ما محسوب شود.

ادامه اعتراضات در هنگ کنگ
اعتراضات ضد دولتی در هنــگ کنگ که به دلیل 
تصمیم دولت این کشور برای اســترداد مظنونان 
به چین، آغاز شده همچنان ادامه دارد. هزاران نفر 
از معترضان هنگ کنگی با تجمــع در خیابان ها و 
مسدود کردن دسترســی به ساختمان های دولتی 
برخواسته خود مبنی بر به تعویق افتادن اجرای طرح 
استرداد مظنونان به چین پافشاری کردند. این در 
حالی است که »کری لم« رییس اجرایی هنگ کنگ 
در جمع خبرنگاران در واکنش به اعتراضات گسترده 
مردم این کشور علیه الیحه اســترداد مظنونان به 
چین اعالم کرد:  به رغم اعتراضات گســترده مردم 
هنگ کنگ الیحه اســترداد مظنونان به چین لغو 

نمی شود. 

 »جو بایدن« 
 مدعی درمان سرطان شد

اصلی تریــن نامزد حزب دموکــرات در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، پا را از حیطه سیاست 
فراتر گذاشــت و مدعی شــد در صورت پیروزی، 
بیماری ســرطان را درمان خواهــد کرد. گفتنی 
است؛ »بو« پسر بایدن در ســال 2۰۱۵ به دلیل 
ابتال به بیماری سرطان مغز  فوت کرد و اکنون پدر 
می گوید حال آنهایی را که با این بیماری دســت 
و پنجه نرم می کننــد، درک می کند.  البته بایدن 
به این اظهارنظــر عجیب که فراتــر از چارچوب 
وعده های سیاسی است و وارد حیطه علم می شود 
بسنده نکرد و به رییس جمهوری آمریکا و رقیب 

خود از حزب جمهوریخواه هم تاخت.

 پیام جالب عمران خان
 به مردم پاکستان

نخســت وزیر پاکســتان در پیام جالبی خطاب به 
مردم پاکســتان گفت: تا زمانی که اعــالم دارایی 
سیاستمداران اجباری نشود، کشور پیشرفت نخواهد 
کرد. عمران خان در پیامی خطاب به مردم پاکستان 
اعالم کــرد: تراکنش های هنگفــت غیرقانونی که 
مراجع آنها توسط سازمان های اطالعاتی شناسایی 
شــده تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به شمار 
می روند. نخســت وزیر پاکســتان اظهار داشت: 2 
هزار میلیارد روپیه دریافتی توسط دولت تنها خرج 
اقســاط بدهی خارجی می شود و دســت ما برای 
مخارج داخلی خالی اســت. رئیس حزب تحریک 
انصاف گفت: سیاســتمداران و افراد متمول تا 2۰ 
روز دیگر فرصت دارند دارایی های خود را به صورت 

شفاف اعالم کنند.

مقصر همه چیز آمریکاست

رهبر معظم انقالب، درگذشت 
آیت ا... محقق کابلی را 

تسلیت گفتند
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی در پی درگذشت عالم مجاهد آیت ا... 

محقق کابلی، پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
بسمه تعالی

درگذشت عالم مجاهد آیت ا... آقای حاج شیخ 
قربانعلی محقق کابلی رحمه ا... علیه را به عموم 
برادران افغانــی به ویژه به خانــدان محترم و 
مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت 
می گویم و علو درجــات آن مرحوم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسألت دارم.

 وزیر جهاد کشاورزی 
استیضاح می شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت مجلس شــورای اسالمی از 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. علی 
وقفچی، ضمن تشریح اســتیضاح وزیر جهاد 
کشــاورزی و دالیل آن اظهار کرد: استیضاح 
وزیر جهاد کشــاورزی دالیل و علل مختلفی 
دارد و یکی دو تا نیست. نماینده مردم زنجان و 
طارم در مجلس شورای اسالمی هرج و مرج در 
بازار محصوالت کشاورزی، عدم توجه و نداشتن 
نگاه علمی به محصوالت کشاورزی، عدم توجه 
به نیروی انسانی کارآمد و عدم توجه به الگوی 
کشت مناسب در بخش کشاورزی را از جمله 
دالیل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی برشمرد. 
وی در مورد تعداد امضاهای جمع آوری شــده 
برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 
حال حاضر ۵6 نفر از نمایندگان نامه استیضاح 

وزیر جهاد کشاورزی را امضا کرده اند.

 دیدار و رایزنی
 معاون ظریف با »آمانو«

 معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، 
به همراه کاظم غریب آبادی، بــا یوکیا آمانو، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، دیدار 
و گفت وگو کرد. غالمحســین دهقانی، در این 
دیدار با تشــریح مبانی تصمیــم اخیر ایران 
درخصوص توقف برخی اقدامــات داوطلبانه 
خویش تحت برجام، بر ضرورت اقدامات عملی 
اعضای باقی مانــده برجام به منظور حفظ آن، 
تاکید کــرد. وی با تصریح به اینکه برگشــت 
پذیری اقدامات ایران به اقدامات عملی دیگران 
بســتگی دارد، تصریح کرد: وظیفه آژانس در 
این شــرایط این اســت که به هنگام گزارش 
واقعیت های صحنه نیز به طور جامع عمل کرده 
و بدون پیش داوری، تمامی جوانب موضوع را 
ببیند. آمانــو نیز در این دیــدار، برجام را یک 

دستاورد مهم برای راستی آزمایی  دانست.

حضور روحانی در جلسه آینده 
شورای عالی انقالب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: 
جلسه آینده شــورای عالی انقالب فرهنگی دو  
هفته آینــده و قطعا با حضــور رییس جمهور 
برگزار می شود. سید سعیدرضا عاملی با بیان 
اینکه جلسه شــورا تنها جلسه ای نیست که با 
حضور همه اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل 
می شــود، گفت: در فاصله 6 ماه گذشته، بیش 
از ۳۰۰ جلســه زیرمجموعه شــورا در قالب 
شــوراهای اقماری و کمیسیون های تخصصی 
برگزار شده است. وی افزود: این هفته رییس 
جمهور اراده جــدی برای حضور در جلســه 
داشت و قرار بود خودش جلسه را اداره کند؛ اما 
به دلیل تراکم سفرهای بین المللی این جلسه 
تشکیل نشد.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
تاکید کرد: از همین االن اعــالم می کنیم که 
رییس جمهور در جلســه بعدی شورای عالی 

انقالب فرهنگی حضور خواهد داشت.

علیرضابیگی
عضو شورای فراکسیون نمایندگان والیی:

دبیر شــورای نگهبان اظهار کرد: امروز دشــمن با 
استفاده از حربه فشار اقتصادی، دنبال مذاکره است 
که قطعا این توطئه آنها با درایت مقام معظم رهبری 
و هوشیاری مسئوالن شکست خواهد خورد. آیت ا... 
احمد جنتی گفت: انقالب اســالمی از بدو تاسیس 
تاکنون با مســائل و چالش هایی مواجه بوده که با 
الطاف الهی و درایت های امــام )ره( و رهبر معظم 
انقالب و همراهی مردم، آنها را به خوبی پشت سر 

گذاشته است. 
وی یکی از این مســائل را مواجهه بــا توطئه ها و 
جنایت های آمریکا علیه جمهوری اسالمی عنوان و 
خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در ۴۰ سال گذشته از 
حربه ها و ابزارهای مختلفی برای فشار علیه مردم 
ایران اســتفاده کرده اند که همگی آنها شکســت 
خورده است. دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: امروز 
هم دشمن با استفاده از حربه فشار اقتصادی، دنبال 
مذاکره است که قطعا این توطئه آنها با درایت مقام 
معظم رهبری و هوشــیاری مسئوالن نیز شکست 

خواهد خورد.

دشمن با فشار اقتصادی 
دنبال مذاکره است

دبیر شورای نگهبان:

کافه سیاست

عکس  روز 

کتک زدن مجسمه »ترامپ« 
در نمایشگاه چین

دشمن با فشار اقتصادی دنبال مذاکره است

پیشنهاد سردبیر:

عضو شــورای فراکســیون نمایندگان والیی 
گفت: زنگنه با جنگ روانی و تهدید به افشای 
اطالعات کرسنت نمی تواند استیضاح کنندگان 
را منصرف کنــد، او متهم این پرونده اســت. 
احمدعلیرضا بیگــی با اعالم اینکــه در حال 
جمع آوری امضا برای اســتیضاح وزیر نفت و 
جمع آوری مــدارک در خصوص تخلفات وی 
هستیم، گفت: جمهوری اسالمی کانون انرژی 
در منطقه است. پیش بینی می شد تحریم های 
شــدیدتری در مورد جمهوری اسالمی اعمال 
شــود، لذا باید از مزیت های دارا بودن انرژی 
در منطقه استفاده می کردیم تا تحریم ها تاثیر 
زیادی بر اقتصاد کشور نگذارد. وی ادامه داد: 
آقای زنگنه اعالم کرده است که اگر مجلس من 
را اســتیضاح کند، در مورد کرسنت صحبت 
می کنم. بــه نظر من یکــی از متهمان پرونده 

کرسنت آقای زنگنه و تیم شان هستند.

 جنگ روانی وزیرنفت 
مانع استیضاحش نمی شود

کریمی
نماینده مردم اراک:

عضو کمیســیون امنیــت ملی گفــت: برگزاری 
مهمانی های ناهنجار سفارتخانه ها زیبنده جمهوری 
اســالمی ایران نیســت. عالءالدین بروجردی در 
واکنش به برگزاری مهمانی های ناهنجار و مختلط 
ســفارتخانه های برخی کشــورها در ایران، گفت: 
ســفارتخانه های خارجی به ویژه اروپایی همیشه 
برای مراسم هایشــان به خصوص در مراســم روز 
ملی خود از بخش های مختلــف جامعه ما دعوت 
به عمل می آورند. وی ادامــه داد: وضعیت داخلی 
این گونه مراســم ها به هیچ عنوان مناسب نیست، 
براین اســاس زمانی که من در وزارت امور خارجه 
حضور داشتم این موضوع در شورای معاونان مطرح 
شد که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران باید یک 
ساعت قبل از آغاز رسمی مراسم در سفارت ها یعنی 
پیش از ورود میهمانان آنها حضور یابند تا حداقل 
در آن ناهنجاری ها حضور نداشته باشند. بروجردی 
تاکید کرد: متاسفانه این رویه ای که در زمان وزارت 
والیتی در شورای معاونت مصوب و اجرا شده بود، 

در دولت های بعد متوقف شد.

مراسم های ناهنجار برخی 
سفارتخانه ها، زیبنده نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

نماینده مردم اراک در مجلس با اشــاره به ابالغ 
آیین نامه قانون »از کجــا آورده ای«، گفت: همه 
مسئوالن باید اموال و دارایی های خود را پیش از 
تصدی مسئولیت و پس از مسئولیت شان به قوه 
قضائیه اعالم کنند. کریمی تصریح کرد: متاسفانه 
این قانون اجرا نمی شــد و با پیگیری هایی که از 
طرف مجلس شورای اســالمی صورت گرفت، 
رییس جدید قوه قضاییه این اقدام شایســته را 
انجام داد و قانون مذکور را ابالغ کرد که ضمانت 
اجرایی بسیار خوبی هم برای آن پیش بینی شده 
است و کســی نمی تواند از عمل به آن استنکاف 
کند. وی تاکید کرد: هر چقدر در خصوص اموال 
و دارایی های مسئوالن شــفافیت ایجاد شود و 
اطالع رسانی صورت گیرد، مســئوالن از دایره 
شمول شایعات و اتهامات مبرا می شوند و از سوی 
دیگر کسانی هم که در مسیر مسئولیت تخلفی 

داشته اند، تخلفات شان آشکار می شود.

قانون »از کجا آورده ای« 
برای همه مسئوالن است

پیشخوان

بین الملل

  رییس جمهور در جلسه هیئت دولت: 
صنعت خــودرو  گروگان 

مدیر سیاسی

فرصت ژاپنی

شکایت های جهت دار

پیشــگیری از گسترش 
فســاد مستلزم شــفافیت 

عملکردهاست

سوال از »آذری جهرمی« درباره محورهای مذاکرات با پاول دوروف 
جمعی از نمایندگان طرح ســوال از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را در 
مجلس کلید زده اند. بر اســاس این گزارش نمایندگان از وزیر ارتباطات پرسیده اند که چرا وزیر وظایف 
 قانونی خود را به طور کامل انجام نداده است. سه سوال مطرح شده از وزیر ارتباطات در ادامه آمده است:

۱- ضرر مادی و معنوی ناشی از فعالیت پیام رسان تلگرام، حمایت همه جانبه از پوسته های فارسی هاتگرام 
و طالگرام)تلگرام طالیی( که در نهایت با حذف شدن آنها توسط ســپر امنیتی گوگل رخ داد و اضطرار 
کاربران برای اســتفاده از فیلترشــکن برای حضور در تلگرام اصلی را چگونه پاسخ می دهید؟2-جبران 
خسارت مالی و جانی ناشی از استفاده از بستر پیام رسان تلگرام در انجام عملیات تروریستی از جمله به 
شهادت رساندن تعدادی از کارکنان و مراجعین به مجلس را چگونه دنبال کرده اند؟۳- خسارت اقتصادی 
ناشــی از دخالت دو کانال تلگرامی در باال بردن نرخ ارز را چه کسی پاسخگو است؟ جنابعالی چه اقدامی 

انجام داده اید؟

نزار زکا:آزادی من بخشی از یک معامله بزرگ تر با آمریکا نبود
جاسوس لبنانی تبار در اولین مصاحبه خود با خبرنگاران، ادعاها درباره ارتباط آزادی او با تالش های آمریکا 
برای آزاد کردن شهروندانش از ایران را رد کرد. این تبعه لبنانی-آمریکایی در اولین مصاحبه خود با خبرنگاران 
پس از خروج از ایران گفت که آزادی او از زندان »بخشی از یک معامله بزرگ تر با آمریکا« نبوده است. وی در 
بیروت در جمع خبرنگاران گفت: »فرآیند آزادی من از ابتدا تا انتها در لبنان طی شد و بخشی از یک معامله 
بزرگ تر با آمریکا نبود.« صحبت های نزار زکا تاییدی است بر اظهارات کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی 
امنیت ملی که در گفت وگو با پایگاه العهد لبنان اظهار داشت هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشته و 
این اقدام صرفا بنا به درخواست »میشل عون« رییس جمهور لبنان و با وساطت »سید حسن نصرا...« دبیرکل 
حزب ا... لبنان انجام گرفت. نزار زکا، تبعه لبنانی-آمریکایی که از سال 9۵ به جرم جاسوسی برای آمریکا در 
ایران زندانی بود، اخیرا از زندان آزاد شده و به همراه عباس ابراهیم، مدیرکل سازمان امنیت عمومی لبنان به 

این کشور بازگردانده شد.

چهره ها
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روزانه۳۰تنشکربستهبندیتوزیعمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

چراغ اضطراری

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره 
کل راه و شهرسازی استان:

 صدور پروانه ساختمانی
 ۵۰ درصد کاهش یافت

معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: از سال ۹۱ تاکنون، 
شاهد کاهش احداث مسکن هســتیم و آمارهای 
صدور پروانه های ســاختمانی نیز از سال ذکر شده 
۵۰ درصد کاهش یافته است. ایمان طاهر بیان کرد: 
مردم یاد گرفته اند که خود را با بازار همسان کنند، 
این در حالی اســت که ما از سال ۹۱ تاکنون شاهد 
کاهش نزولی تولید مسکن بودیم و آمارهای صدور 
پروانه های ساختمانی نیز از ســال ذکر شده روند 
نزولی داشــته و ۵۰ درصد کاهش یافته است. وی 
پیرامون افزایش هزینه تولید مسکن، تصریح کرد: 
در 2 سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی همچنین 
دستمزد، افزایش داشته و به خصوص در شهرهایی 
که سهم زمین در تولید مســکن کم بوده، تاثیرات 

زیادی در پیش داشته است. 

روزانه ۳۰ تن شکر بسته بندی 
توزیع می شود

معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: روزانه 2۵ تا ۳۰ تن شــکر 
بسته بندی به صورت مســتمر در حال توزیع است 
و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اسماعیل 
نادری با اشاره به تنظیم بازار و توزیع 7 هزار تن شکر 
در بازار استان اظهار داشت: از این مقدار شکر توزیعی 
۳ هزار تن به بخش صنعت و مابقی به بخش خانوار 
و صنف اختصاص داده شد. وی افزود: این میزان با 
توجه به سرانه جمعیتی در شهرستان های استان 
اصفهان همچنین در مرکز استان در فروشگاه های 

منتخب و بزرگ توزیع می شود. 

چراغ اضطراری دو کاره کامی 
KM-7677 سیف مدل

 40,000
تومان

چراغ اضطراری قابل شارژ دارای 
DP-7118 پاوربانک دی پی مدل

 51,000
تومان

چراغ اضطراری قابل شارژ 
دی پی ال ای دی

 110,000
تومان

در افتتاحیه پانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی قطعات خودرو، 
منصور منصوری مدیرعامل شــرکت طراحی، مهندسی و تامین 
قطعات ایران خودرو )ســاپکو( در نشســت خبری با اظهار اینکه 
امسال صنعت خودروسازی و قطعه سازی با توجه به شرایط تحریم 
با مشکالت زیادی مواجه شده است، گفت: دلیل حضور ما در این 
نمایشگاه ،حامل این پیام روشن اســت که در شرایط سخت باید 
بیشتر به هم توجه کنیم تا خوداتکایی اتفاق بیفتد. وی با بیان اینکه 
استان اصفهان توانمندی های زیادی دارد، افزود: از نظر رنکینگ 
فروش، این استان به لحاظ میزان فروش قطعات به گروه صنعتی 
ایران خودرو در مقام چهارم و به لحاظ تامین مواد اولیه مقام اول را 

در سطح کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو 
)ساپکو( خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد ورق مورد نیاز 
درصنعت خودروسازی ازفوالد تامین می شود.وی ادامه داد: اعتقاد 
داریم باتوجه به تحریم های ظالمانه بهترین فرصت فراهم شده تا 
با هم افزایی و برنامه ریزی مناسب و مدل همکاری تجربه شده در 
کشورهای صنعتی، گام های مهمی برداریم.منصوری با بیان اینکه 
شرکت ساپکو درصدد برآمده درخصوص خودکفایی قطعاتی که از 
خارج وارد می شود، اقدامات خوبی انجام دهد، افزود: درخصوص 
خودروهای جاری 2۰۰ پروژه تعریف شــده که ۱۸۰ میلیون یورو 
برای تامین قطعاتی که سازندگان وارد می کنند، در نظر گرفته شده 
و این رقم مربوط به یک میلیون تولید برای دوســال درنظر گرفته 
شده است؛ چون برای تولید برخی قطعات باید خط جدید تعریف 
شود.وی اظهارکرد: ۵۵ میلیون یورو در قالب صد قطعه درخصوص 
قطعاتی که خریدخارج توسط ما انجام می شد درنظر گرفته شده 
که خوشبختانه 2۰ مورد از قطعات را داخلی سازی کرده و به تولید 
انبوه رســانده ایم.مدیرعامل شــرکت طراحی، مهندسی و تامین 
قطعات ایران خودرو )ساپکو( تصریح کرد: درخصوص مواد اولیه که 
سهم زیادی درتولید قطعات خودرو دارند و ۵۵ تا ۶۰ درصد قطعات 
را از نظر ارزشــی مربوط به مواد اولیه می دانیم، شاهد ۸۵ درصد 
خودکفایی درخودروهای جاری هستیم؛ چرا که نگاه توسعه ای در 
گروه صنعتی ایران خودرو علی رغم شــرایط تحریم، تعریف شده 
است.وی با بیان اینکه ۵۰ پروژه برای تامین مواد اولیه تعریف شده 
که نیمی از آن مربوط به مواد اولیه فلزی و ۵۰ درصد مربوط به مواد 
اولیه پلیمری است و حدود ۶۵ میلیون یورو به این حجم از قطعات 
باز می گردد، تاکید کرد: بخش خودکفایی، آیتم بسیار مهمی است 
تا بتوانیم تعهدات خودمان را در تحویل به موقع خودرو به مشتریان 
عملی کنیم.منصوری افزود: نگاه ویژه در شرکت ساپکو این است 
که همکاری تنگاتنگی با انجمن قطعه سازان داشته باشیم از این رو 
هفت استان از جمله اصفهان را به صورت پایلوت در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه دربخش توســعه محصولی پروژه های جدیدی از 
جمله خودروی 2۰7 پاناروما تعریف شده که امیدواریم پیش فروش 
آن به زودی انجام شود، اظهار کرد: دناپالس با گیربکس اتوماتیک 
از دیگر پروژه های توسعه محصولی بوده که روز شنبه هفته جاری 
پیش فروش آن انجام شد. مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و 
تامین قطعات ایران خودرو )ســاپکو( ادامه داد:  پروژه ملی و مهم 
ما تولید خودروی ۳۰۱ اســت و با توجه به اینکه ۶۵ میلیون تا به 
حال برای این پروژه سرمایه گذاری شده، نیاز است سرمایه گذاری 
برای تکمیل پروژه انجام شــود تا بتوانیم تا پایان سال، این پروژه 
را عملیاتی کنیم. وی با اشاره به صادرات محصوالت ایران خودرو 
اظهار کرد: باتوجه به نوســانات نرخ ارز و تجربه ســاخت قطعات 

می توانیم برای صادرات قطعات برنامه ریزی کنیم؛ البته این موضوع 
جزو ماموریت های شرکت ساپکو است.منصوری تاکید کرد: با سه 
حوزه خودکفایی، توســعه محصولی و صادرات، زنجیره تامین از 
حالت فعلی که فقط تولید قطعات خودروهای جاری اســت، نگاه 
تحقیقاتی، توسعه ای و طراحی حاکم خواهد شد. وی درخصوص 
بدهی شــرکت های خودروســازی از جمله ایران خودرو به قطعه 
سازان گفت: چهارهزارمیلیاردتومان تســهیالت توسط دولت به 
خودروسازان درنظر گرفته شــده تا بین قطعه سازان تقسیم شود 
که امیدواریم این رقم تخصیص پیدا کند تا ســازندگان، تولیدات 

خود را افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو 
)ســاپکو( با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز قطعه ســازان داخلی را با 
چالش مواجه کرده است، افزود: ما مجبور بودیم به تولید محصوالت 
ادامه دهیم و نتیجه اش این بودکه خودروهایی با کسری قطعات 
تولید شد ولی با این شرایط ۱۶ هزار دستگاه خودرو توسط ایران 
خودرو تحویل مشــتریان شــد. وی با بیان اینکه به طور میانگین 
می توان گفت درصد خودکفایی گروه صنعتــی ایران خودرو 7۸ 
درصد اســت، افزود: مطمئنا میزان خودکفایی به صفر نمی رسد؛ 
زیرا هنوز بــرای تامین برخی از مواد اولیه خــاص، خرید خارجی 
انجام می شود.منصوری درخصوص پیش فروش محصوالت ایران 
خودرو گفت: پیش فروش های کوتاه مدت، مسئولیت مارا افزایش 
می دهد و تکمیل ظرفیت پیش فروش ها در کمترین زمان، عالقه 
مندی مردم بــه خرید محصوالت ایران خودرو را نشــان می دهد 
وهمین موضوع، انگیزه تولید بــا کیفیت و تحویل در زمان مقرر را 

افزایش می دهد.
تولید و ساخت قطعات باکیفیت وظیفه خودروسازان 

نیست
در ادامه این نشســت، معاون طراحی و توســعه محصول جدید 
گروه صنعتی ایران خودروگفت: مســئول خودکفایی مواد اولیه، 
خودروساز نیست و البته درخصوص قطعات الکترونیک انتظار این 

است که تولیدات، صد درصد داخلی باشد.عادل پیرمحمدی افزود: 
درپروژه ۳۰۱، ۶۰ درصد ورق های مورد نیاز را از تولیدات داخلی 
تامین می کنیم؛ اما ۴۰ درصد باقی مانده قابلیت ساخت داخل میسر 
نیست. وی ادامه داد: انتظار از خودروسازان، خودکفایی و ساخت 
قطعات با کیفیت است؛ اما این انتظار الزاماتی دارد که اصلی ترین 
آن، مربوط به مواد اولیه است که آن وظیفه خودرو سازان نیست.
معاون طراحی و توسعه محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو 
تاکید کرد: استانداردهای حاکم بر قطعات خودرو مشخص است و 

ما براساس تست نهایی قطعات، اقدام می کنیم.
در ایران، صنعت خودرو سیاسی شده است

مدیرعامل گروه صنعتی همگام در ادامه این آیین طی ســخنانی 
اظهارکرد: صنعت خودرو در کشور ما سیاسی شده؛ به طوری که 
حتی مجلس شورای اســالمی نیز درگیر خودرو شده؛ درحالی که 
این موضوعات ارتباطی به مجلس نــدارد و تنها مربوط به عرضه و 
تقاضاست.جبار زارع افزود: اگر قیمت خودرو به موقع افزایش یافته 
بود، امروز حاشیه بازار نداشتیم؛ اگر سال گذشته به محض افزایش 
نهادها، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می کرد، شــاهد مشکالت 
امروزی نبودیم. وی تاکید کرد: اگر اجــازه دهیم صنعت خورو از 
حالت سیاسی خارج شود، می تواند رقابت کند، اینکه درحال حاضر 
پیش فروش خودروها ظرف یک ساعت انجام می شود، نشان از این 
دارد که عطش زیادی در بازار وجود دارد؛ چرا که حاشیه بازار خودرو 
چند برابر شده اســت. مدیرعامل گروه صنعتی همگام تاکید کرد: 
هرگاه در مدیریت و مکانیزم ها دستکاری شده، مشکالت زیادی به 

وجود آمده و دخالت های ابزاری ما را دچار مشکل می کند.
مطالبه قطعه سازان از شــرکت های خودروسازی ۴۰۰ 

میلیاردتومان است
 ابراهیم احمدی در ایــن آیین با اظهار اینکــه کل میزان مطالبه 
قطعه سازان از شرکت های خودروسازی ۴۰۰ میلیاردتومان است، 
گفت: گاهی مطالبات به قدری زیاد اســت که در بازه زمانی ۱2۰ 
روز، امکان پرداخت آن وجــود ندارد. در حــال حاضر مهم ترین 

مشکل قطعه ســازان این اســت که قطعاتی را که باید خریداری 
کنیم، قدی است.

وی با بیان اینکه صدهزارمیلیاردتومان گــردش مالی در صنعت 
خودروســازی وجود دارد، افزود: با نگاهی که بــه صنعت خودرو 
از سال ۹۱ به بعد شده و خودروســازان نتوانستند نسبت به سایر 
صنایع، آزادی عمل داشته باشند، مشکالت در این بخش زیاد شد. 
رییس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان اصفهان ادامه داد: 
سال گذشته، صنایعی همچون فوالد، آلومینیوم و مس توانستند 
به دلیل تحمیل هزینه های تولید، افزایش قیمت داشته باشند؛ اما 
صنعت خودرو مورد بی مهری قرار گرفت و البته پیش فروش ها نیز 
آنها را تحت فشار گذاشــت. وی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر 
می توان با بومی سازی قطعات، بیشتر چالش های ایجاد شده را به 
فرصت تبدیل کرد. احمدی تصریح کرد: بیشــترین عمق ساخت 
داخل قطعات خودروهای سواری را استان اصفهان داشته است که 
امیدوارم عمق داخلی سازی بازهم در این استان افزایش پیدا کند.

ارائه تسهیالت کم بهره به واحدهای صنعتی
سید مسعودحســینی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان، در ادامه این جلســه با اظهار اینکه اکثر 
واحدهای صنعتی مستقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان 
اصفهان در شهرهای گلپایگان، نجف آباد و نائین مستقر هستند، 
گفت: این واحدها در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت می کنند 
و توانمندی باالیی دارند که با وجود 7۸ شهرک و ناحیه صنعتی، 
هشت درصد شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در استان اصفهان 
واقع شده اســت. وی ادامه داد: در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون 
 بودجه که سال گذشــته ابالغ شــده، برای حمایت از خوشه های 
کســب و کار کمک های خوبی در نظر گرفته شده که صنعتگران 
می توانند از این اعتبارات استفاده کنند.حســینی ادامه داد: سه 
بانک عامل در استان اصفهان شامل بانک آینده، سینا و بانک توسعه 
صادرات تسهیالت کم بهره را به واحدهای صنعتی ارائه می کنند تا 

مسیر رونق تولید با عزم بیشتر پیش رود.
بومی ســازی بیش از صد قطعه با همکاری شرکت های 

قطعه سازی داخلی
در ادامه این مراســم، مدیرارتباطات شــرکت خدمــات فنی رنا 
)خدمات پس از فروش ســایپا دیزل( گفت: بیــش از صدقطعه را 
با همکاری شرکت های قطعه ســازی داخلی بومی سازی کردیم 
که مورد اســتقبال گســترده قرار گرفت.محمدرضا محمدبیگی 
خاطرنشــان کرد: درصدد هســتیم اصفهان را به زنجیره مصرف 
کنندگان اضافه کنیم. وی ادامه داد: شــرکت خدمات فنی رنا به 
عنوان ارائه کننده خدمات پس از فروش ســایپا دیزل در صنعت 
حمل ونقل کشــور با بیش از ۶۰ ســال قدمت، جزو شرکت های 
خوشنام عرضه محصوالت محسوب می شود. مدیرارتباطات شرکت 
خدمات فنی رنا با بیان اینکه شــرکت های خدمات پس از فروش 
برای تامین قطعات در دوران گارانتی دغدغه دارند و سعی می کنند 
مشــتریان خود را در این برهه زمانی راضی نگه دارند، افزود: این 
درحالی است که در سال های پس از اتمام گارانتی این امکان برای 
مشــتریان وجود ندارد که بتوانند از قطعات اصلی خودرو استفاده 
کنند؛ از این رو سال گذشته با تغییر رویکرد داخلی سازی قطعات را 
آغاز و عرضه آن را انجام دادیم که ماحصل آن، کاهش ۵۰ درصدی 

قیمت قطعات و افزایش رضایتمندی مشتریان بود.
وی در پایــان از برگزاری یــک همایش تخصصی بــرای معرفی 
توانمندی های شــرکت خدمات فنــی رنا به تمــام صنعتگران و 
تامین کنندگان لوازم یدکی خودرو خبر داد و اظهار داشــت: این 
همایش روز پنجشنبه هفته جاری در هتل آسمان برگزار می شود.

خودکفاییوساختقطعاتباکیفیت
وظیفهخودروسازاننیست

  در نشست خبری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو مطرح شد:

  عکس روز

آناناس 100 هزار تومانی ژاپنی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، با بیان اینکه متاسفانه الگوی کشت برای کشاورزان، 
به قیمت سال گذشته است، گفت: کشاورزان توجهی به وضعیت رقبا و توصیه متخصصان تولیدات گیاهی 
جهاد کشاورزی نمی کنند و توصیه های الگوی کشت توسط کشاورزان رعایت نمی شود. کشاورزان برای 
انتخاب محصولی که می خواهند کشت کنند، به صورت تجربی عمل کرده و با توجه به اینکه چه محصولی 
سال گذشته سود زیادی داشته، بازهم همان محصول را کشــت می کنند. فرهاد حاجی مرادی تصریح 
می کند: کاهش تولید باعث افزایش قیمت ها در بازار شده است، نکته حائز اهمیت این است که نباید برای 
نوسانات گذری اجازه واردات سیب زمینی یا پیاز داده شود. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان، یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت سیب زمینی را سیالب هایی که در فصل کشت و کار در منطقه 
گرگان و خوزستان جاری شد، عنوان می کند و می افزاید: سیب زمینی که در این فصل باید به بازار تزریق 
می شد، دیرتر توزیع شد، همچنین سیب زمینی اصفهان که چند روزی است برداشت آن شروع شده است، 
باید زودتر به بازار عرضه می شد؛ اما امسال به دلیل تغییرات آب و هوایی و طوالنی تر شدن فصل سرما و 
مساعد نبودن شرایط رشد محصول و عرضه دیر هنگام محصول به بازار، قیمت ها افزایش یافت. حاجی 
مرادی با بیان اینکه افزایش قیمت ها موقتی است، می گوید: مشکل بزرگ دیگر و عمومی برای محصوالت 
کشاورزی، شبکه توزیع نامناسب آنهاست. وی وضعیت نظام عرضه این محصول در میدان میوه و تره بار 
را اینگونه شرح می دهد: قیمت محصولی که به کشاورزان پرداخت می شود، تفاوت زیادی با قیمت هایی 
که به دست مردم می رسد، دارد. محصول زمانی که به میدان آورده می شود چون کد رهگیری ندارد، بین 
بنکداران دست به دست می شود، تا به دست خرده فروشان می رسد و خرده فروش نیز به راحتی با سود 

۳۵ درصد آن را به فروش می رساند. 

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

توصیه های الگوی کشت توسط کشاورزان رعایت نمی شود
به دلیل ظرفیت محدود ژاپن برای تولید انواع میوه، قیمت میوه در این کشور نسبت به سایر 
مواد غذایی گران تر است؛ البته این عدد برای خود ژاپنی ها و نسبت به درآمد آنها تا این حد 

عجیب نیست؛ اما ارزان هم نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:
بازرسان در مناطق آسیب پذیر حضور پر رنگ تری داشته باشند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بر حضور پر رنگ تر بازرسان این مجموعه به ویژه در مناطق آسیب پذیر 
تاکید کرد. غالمرضا صالحی گفت: اداره تعزیرات حکومتی در کنار تولید کنندگان، اصناف و مصرف کنندگان قرار 
دارد و در صورت تضعیف حقی، وارد عمل می شود. وی با اشاره به لزوم اطالع رسانی قوانین و حق و حقوق تولید 
کننده و مصرف کننده افزود: وظیفه اداره تعزیرات است که دوره های آموزشی جهت اطالع اصناف و تولیدکنندگان 
برگزار کرده، در بین آنها حضور فعال داشته و از نزدیک با مشکالت آشنا شوند. صالحی همچنین آغاز طرح برخورد 
با پوشاک قاچاق در اســتان اصفهان را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد: در راســتای حمایت از تولید داخلی 
 پوشاک، طرح تشدید برخورد با قاچاق و تخلفات در زمینه پوشــاک در کشور و از جمله استان اصفهان به اجرا 

در می آید.

رییس شــهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان گفت: در شــهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان بالغ بر 7۰۰۰ نفر 
دانش آموخته دانشگاهی فعال هستند و بیش از ۴۵ درصد شــاغالن را بانوان تشکیل می دهند. سید مهدی 
ابطحی درباره فراهم کردن زمینه اشتغال برای فارغ التحصیالن تصریح کرد: پارک های علم و فناوری، زمینه ساز 
ایجاد شغل های متنوع و فراوانی هستند، در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان بالغ بر 7۰۰۰ نفر دانش آموخته 
دانشگاهی فعال هســتند و بیش از ۴۵ درصد شــاغالن را بانوان تشــکیل می دهند که این فضا برای بانوان 
دانش آموخته، بسیار مناسب است. سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: همجواری دانشگاه 
صنعتی اصفهان و شهرک علمی- تحقیقاتی، یک اکوسیستم پویا ایجاد کرده که قابل توجه است. اخیرا بین 
این دو نهاد تفاهم نامه ای به نام »رستار« امضا شده اســت که از پایان نامه های کاربردی حمایت می کند که 

ورودی بسیار خوبی برای شهرک ایجاد خواهد کرد.

پارمیس هم اکنون نرم افزارهای 
حسابداری فروشگاهی، بازرگانی، 
شــرکتی و تولیــدی را به همراه 
نسخه حسابداری شخصی به بازار 
عرضه کرده است. پارمیس همراه 
امکان ثبت درآمدها و هزینه ها، 
مانده بانک ها و مدیریت چک را به 
کاربران می دهد. از امکانات خوب 
آن می توان به نســخه iOS کامل 
و ســه زبانه بودن این اپلیکیشن 

اشاره کرد.

حسابداری شخصی 
پارمیس همراه

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 مشوق های مالیاتی 
و رونق اقتصادی

بند )د( ماده ۱۱2 و ۱۵۹ قانــون برنامه پنجم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
نیز به معافیت های مالیاتی به منظور تسهیل و 
تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی اشاره 
می کند؛ اما آنچه که به مطالب گفته شده، بیش 
از پیش جایگاه می دهد، هم جهتی این مطالب 
با اقتصاد مقاومتی اســت. مقوله ای با اهمیت 
که در چند ســال اخیر با تاکیدات مقام معظم 
رهبری به طور ویژه در دســتور کار دولتمردان 
قرار گرفته است. هم اکنون همگان به این اتفاق 
نظر رســیده اند که تحقق اقتصــاد مقاومتی با 
جایگزینی اقتصادهای نوین، حمایت از تولید و 
افزایش پایه های مالیاتی و اتکای کمتر به صنعت 
نفت دســت یافتنی خواهد بود. تفکری که در 
بیشتر کشورها به فعلیت رسیده است و شاهد 
پیشرفت های این کشورها هســتیم؛ بنابراین 
یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصــاد مقاومتی، 
نظام مالیاتی کارآمد، شفاف و پویاست؛ چه در 
حمایت از تولید و صنعت با اعطای مشوق های 
گفته شــده و چه در تعریف پایه های مالیاتی 
جدید. در این راستا قوانین مالیاتی را می توان 
به تنهایی از بزرگ ترین ابزارهای دولت در مسیر 
اعتالی اقتصاد مقاومتی دانست. تکیه دولت به 
نظام مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی 
دولت و ملت به منابع زیرزمینی می شــود که 
تنها در اختیار ما نبوده و آینــدگان نیز به نوبه 
خود در بهره گیــری از آن صاحب حق و امتیاز 
هستند.از ســوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی و 
نشاط در بازارهای کشور و فعالیت های تولیدی 
و صنعتی می شود. نظام مالیاتی کشور تمام عزم 
خود را جزم کرده است که با اجرای کامل قانون 
و هدفمندی معافیت ها و مشــوق های مالیاتی 
بیش از گذشته حامی تولیدکنندگان و صاحبان 

سرمایه و رونق اقتصادی باشد.

۷۰۰۰ نفر دانش آموخته در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان فعال هستند

حدیث زاهدی
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مدیر امور برق خوانسار خبر داد:
 اختصاص ۱۰ میلیارد ریال

 به امور برق خوانسار
مدیر امور برق خوانســار گفت:  خوانسار
امسال از محل اعتبارات بند »د« ۱۰ میلیارد ریال به 
امور برق این شهرســتان اختصــاص یافت.فرهاد 
بالبادی اظهار کرد: امسال ۱۰ میلیارد ریال از محل 
اعتبــارات بند »د« بــه امور برق این شهرســتان 
اختصاص یافــت که از محــل این میــزان اعتبار 
پروژه هایی نظیر بهینه سازی شبکه برق روستایی و 
احداث روشــنایی بلوار ۹ دی محدوده روســتای 
تیدجان انجام شده اســت. وی ادامه داد: از ابتدای 
سال ۹۸ تاکنون شش کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
روســتاهای شهرســتان از محل ایــن اعتبارات 
بهینه سازی شــده اســت.مدیر امور برق خوانسار 
خاطرنشان کرد: عملیات بهینه سازی و تبدیل شبکه 
برق به کابــل خودنگهدار در روســتای ویســت، 
حسن آباد، حاجی آباد، خشکرود، صفادشت و قلعه 
بابامحمد به طول شش کیلومتر و احداث شبکه فشار 
متوسط درمنطقه کارگاهی تیدجان انجام شده است.

2۰ هزار تن محصول کشاورزی 
تیران وکرون از بین رفت

مدیر جهاد کشاورزی تیران وکرون  تیران
گفت: بر اثر ســرمازدگی بهار امســال ۱۱ هزار تن 
محصول زراعی و بیش از ۹ هزار تن محصول باغی 
شهرستان از بین رفت.محسن حاج عابدی اظهارکرد: 
سرمازدگی بهار امسال ۴۰ میلیارد ریال به باغات و 
زمین های زراعی کشاورزی این شهرستان خسارت 
زد.بر اثر این اتفاق ۱۱ هزار تــن محصول زراعی و 
بیش از ۹ هزار تن محصول باغی از بین رفت.مدیر 
جهاد کشــاورزی تیران وکرون با بیان اینکه بعضی 
اقدامات در کاهش خســارت ها موثر بوده اســت، 
خاطرنشان کرد: روشن کردن آتش و ایجاد گرما و 
آبیاری درختان برای کاهش خســارت در بعضی از 
مناطق، کارساز است.آن دســته از کشاورزانی که 
مزارع خود را بیمه کرده اند، از مزایای دریافت غرامت 

بیمه محصوالت کشاورزی برخوردار می شوند.

بامسئوالن

نیاسر، میزبان ۲ میلیون گردشگر

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

شهردار اردستان:
چند مالکی بودن خانه های 

فرسوده در اردستان
شهردار اردستان با بیان اینکه  اردستان
از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۱۷ مورد 
تخریب داشــتیم، گفت: شهرداری به طور جدی 
وارد مقوله بافت فرسوده شــهری اردستان شده 
است.محســن حیدری اظهار کرد: با وجود تمام 
فعالیت هایی که در واحد آتش نشــانی اردستان 
می شود، هنوز آتش نشــانی اردستان آن جایگاه 
اصلی خود را پیدا نکرده اســت. امروز ســازمان 
دهیاری ها و شهرداری ها ماشین آتش نشانی به 
دهیاری ها تحویل می دهند ولی در اردستان کسی 
دنبال آن نیست.وی افزود: با توجه به اینکه بخش 
زیادی از بافت های فرسوده در اردستان واقع شده، 
باید تالش کنیم تا به برنامه ریزی و هدف گذاری 
مورد نظر در زمینه احیای بافت های فرسوده دست 
یابیم. اردستان از جمله شهرهایی است که با توجه 
به قدمت و پیشینه خود از بافت فرسوده و قدیمی 
قابل توجهی برخوردار است.شهردار اردستان با 
بیان اینکه حدود شــش هــزار مترمربع خرابه و 
خانه های قدیمی فرسوده در اردستان وجود دارد، 
گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۱۷ 
مورد تخریب داشــتیم و شهرداری به طور جدی 
وارد مقوله بافت فرسوده شــهری اردستان شده 
است.حیدری با بیان اینکه مهم ترین مشکلی که در 
موضوع مخروبه ها وجود دارد، این است که خانه ها 
چند مالکی هستند یا صاحبان آن در منطقه حضور 
ندارند، خاطرنشان کرد: اگر خود مالکان پیش قدم 
شوند، برای شــهرداری بسیار راحت تر است تا به 

این موضوع رسیدگی کند.

سرپرست شهرداری نیاسرخبرداد:
نیاسر، میزبان 2 میلیون گردشگر

سرپرست شــهرداری نیاسر از  کاشان
بازدید بیش از دو میلیون گردشگر از جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و گردشگری این شهر از ۲۸ 
اسفندماه ســال ۹۷ تا ۱۸ خردادماه سال ۹۸ 
خبر داد.احمد امینی نیک با بیان اینکه از ۱۴ تا 
۱۷ خردادمــاه امســال بیــش از ۵۰۰ هزار 
گردشگر از مناطق دیدنی این شهرستان بازدید 
کردند، اضافه کرد: حضور چشمگیر گردشگران 
در شهر سبز نیاســر به حدی افزایش یافت که 
 مســئوالن نیاســر، طــرح ترافیــک اجــرا

 کردند.

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی  خوانسار
استان اصفهان گفت: سال گذشته با انعقاد ۵۰۸ قرارداد، زمینه 
واگذاری ۲۸۹ هزار هکتار اراضــی صنعتی و فروش محصوالت 
تولیدی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان فراهم شد و به این وسیله 
رکورد ۳۵ ســاله واگذاری اراضی و فــروش محصوالت صنعتی 
شکست.محمدجواد بگی در حاشیه بازدید از شهرک های صنعتی 
خوانسار با بیان اینکه همه اراضی شهرک صنعتی خوانسار واگذار 
شــده؛ اما همچنان متقاضی دریافت زمین برای سرمایه گذاری 
وجود دارد، اظهار کرد: ۲۰ هکتار زمین برای توســعه شــهرک 
صنعتی این شهرستان در نظر گرفته شده؛ اما در حریم شهر بوده 
و برای رفع این مشکل الزم اســت مصوبه شورای شهر مبنی بر 
خارج شدن از حریم شــهری اخذ و پس از تصویب فرمانداری به 
کمیسیون زیر بنایی استان فرستاده و در نهایت به تایید شورای 

برنامه ریزی استان برسد.
وی افزود: با توجه بــه فراهم بودن امکانات و زیر ســاخت های 
مورد نیاز در مدت شش ماه، زمین مورد نیاز برای ایجاد ۳۰ طرح 
تولیدی تخصصــی در عرصه صنایع غذایی در این شهرســتان 
واگذار می شود که زمینه اشتغال مســتقیم ۶۰۰ نفر به همین 

میزان اشتغال غیر مستقیم را فراهم می کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر یک شهرک صنعتی دولتی در خوانسار فعال 
است، یادآور شد: مجوز فعالیت یک ناحیه صنعتی خصوصی در 

این شهرستان صادر شده که زمینه اشتغال دو هزار و ۵۰۰ نفر را 
ایجاد کرده؛ این در حالی است که در صورت توسعه شهرک های 
صنعتی، ظرفیت اشــتغال زایی به ســه هزار و ۵۰۰ نفر افزایش 

می یابد.
بگی با بیان اینکه در استان ۷۰ شهرک صنعتی فعال در ۱۲ هزار 
هکتار زمین صنعتی، زمینه اشتغال ۱۳۶ هزار نفر را فراهم کرده، 
خاطرنشان کرد: با توسعه شــهرک های صنعتی استان، امکان 

افزایش ظرفیت اشتغال زایی تا ۲۵۰ هزار نفر وجود دارد.
وی افزود: سال گذشــته با انعقاد ۵۰۸ قرارداد زمینه واگذاری 
۲۸۹ هزار هکتار اراضی صنعتی و فروش محصوالت تولیدی به 
ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان فراهم و به این وسیله رکورد ۳۵ ساله 
واگذاری اراضی و فروش محصوالت صنعتی شکســت. این در 
حالی است که پیش بینی می شود در سال جاری نیز این رکورد 

تکرار شود.

رکورد ۳۵ ساله صنعت استان شکست
 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

۲۰ خرداد ماه حدود ساعت ۳ بعد از ظهر بارش شدید 
باران و طغیان رودخانه در بخــش کوهپایه اصفهان، 
باعث وقوع سیل در روستاهای سید آباد، مزرعه یزدی، 
عطر افشان، بوران، جشوقان، مند آباد، علون آباد، حیدر 
آباد، علی آباد، دخر آباد و مجید آباد شد و به زمین های 
کشاورزی، ۴۵ خانه و مصدوم شدن ۱۵۰ نفر منجر شد.

خسارات سیل در کوهپایه

قاب تصویر

 عکس: ایسنا

حصر وراثت
3/200 آقاي حسين گالبي شهرضايي داراي کدملی 5120062946 به شرح دادخواست 
به کالسه 98/188  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان محسن گالبي شهرضايي به شماره شناسنامه 271 در تاريخ 97/12/23 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- سهيال آقالر کره فرزند حسنعلي به کدملي 1199106151 متولد 1347 همسر متوفي ، 
2- علي اکبر گالبي شهرضائي فرزند محسن به کدملي 1190012510 متولد 1368 )پسر 
متوفي(، 3- حسين گالبي شهرضائي فرزند محسن به کدملي 5120062946 متولد 1377 
)پسر متوفي( ، 4- مريم گالبي شهرضائي فرزند محسن به کدملي 5120042074  متولد 
1373 )دختر متوفي(. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر کســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 495013 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف دهاقان )302 کلمه،3 کادر(  

فقدان سند مالکیت
3/213 نظر به اینکه آقای احمد افشاری فرزند حسن با ارائه یک برگ استشهادیه محلی 
که هویت شهود رســمًا گواهی گردیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک برگ شماره 
406800 الف- 96 صادره بر روی پالک ثبتی 2798 فرعی از دو اصلی اسفیدواجان  بخش 
دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر الکترونیکی شماره 139620302016003213 ثبت 
گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم می گردد. 
م الف: 495943 سید محمد حسن مصطفوی رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک تیران 

وکرون)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی 

3/207 شماره: 696/97 بدينوسيله اعالم می گردد بانک مهر اقتصاد با وکالت علی رمضانی 
دادخواســتی به طرفيت  1- مجتبی عارف زاده 2- احسان خواجه اميری مبنی بر مطالبه 
وجه در اين شعبه مطرح و رسيدگی دارد لذا به خوانده رديف اول ابالغ می گردد در تاريخ 
چهارشنبه 98/5/9 ســاعت 11/30 صبح جهت رسيدگی در شعبه چهارم حقوقی شورای 
حل اختالف آران و بيدگل حاضر شود. ضمنا جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر شعبه مراجعه نمايد.م الف: 493838 حسين فتاحی رييس شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف آران و بيدگل )90 کلمه، 1 کادر(
حصروراثت 

3/208 آقای سيد محمد طباطبائی فر دارای شناسنامه شماره 5599 به شرح دادخواست به 
کالسه 2/273/98  از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان حديثه ســادات طباطبائی فر بشناسنامه 6190251102  در تاريخ 97/8/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سيد 
محمد طباطبائی فر به عنوان پدر متوفی بوده و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد.م الف: 496084 عباســعلی دهقان رئيس شعبه دوم دادگاه 

شورای حل اختالف آران و بيدگل )121 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اخطاریه

3/209 شماره پرونده: 139704002146000105/1  شماره بايگانی پرونده: 9700147 
شــماره آگهی ابالغيه: 139803802146000007 بدينوســيله به آقای عليرضا فخره 
فرزند حســين به شــماره ملی 1250585724 و اعظم فخره فرزند رضا به شــماره ملی 
1262476331 و عذرا رضائی فخره فرزند داود به شــماره ملی 1262415772 و فاطمه 
فخره فرزند حسين به شــماره ملی 1250827140 که صغير می باشد با قيموميت خانم 

اعظم فخره، وراث مرحوم حســين فخره که محل اقامت آن ها طبق اعالم بستانکار در 
آران و بيدگل روستای فخره بوده و طبق گزارش مامور ابالغ و اجرای اين اداره در آدرس 
مذکور شناسايی نگرديده اند ابالغ می گردد نظر به اينکه به موجب پرونده اجرايی کالسه 
139704002146000105 اداره ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل، مبلغ 134389785 
 ريال تا مــورخ 97/5/21 و از اين تاريخ به بعــد روزانه مبلغ 16231 ريــال بابت قرارداد 
رهنی شــماره 1298 مورخ 89/8/18 تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی 338 اران و بيدگل 
به صندوق کارآفرينی اميد آران و بيدگل به شــماره ثبت 1901/30416 به نشانی آران و 
بيدگل ميدان بهشتی که نام قبلی آن صندوق مهر امام رضا بوده و مبلغ 5000000 ريال 
بابت حق الوکاله به وکيل پرونده و همچنين حقــوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می 
باشند، و بر اين اساس ششدانگ يکبابخانه مورد وثيقه به شماره پالک 83 فرعی از 2816 
 اصلی بخش 3 متعلق به آقای حسين فخره مورث نامبردگان واقع در آران و بيدگل روستای

 فخره جهت وصول طلب صندوق کارآفرينی آران و بيدگل توســط کارشــناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 176000000 )يکصد و هفتاد و شش ميليون ريال(  ارزيابی گرديده، 
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی مذکور اعتراض داريد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت 
 پنج روز اعتراض کتبی خود را به همراه فيش بانکی هزينه دســتمزد کارشناسی مجدد به 
مبلغ 2000000 ريال، واريز شده به حساب شــماره 2171320230003 به نام اداره ثبت 
اســناد و امالک نزد بانک ملی به واحد اجرای اداره ثبت اســناد و امالک آران و بيدگل 
 تحويل نماييد در غيــر اين صورت عمليــات اجرايی برابر مقررات ادامــه خواهد يافت.

م الف: 493862 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اران و بيدگل )333 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/206 شــماره صادره : 1398/42/568479-1398/3/13 نظر به اينکه  به موجب رای 
صادره به شــماره 6338 مورخ 1397/11/27 صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی 
فاقد سند رسمی تحديد حدود ششــدانگ يکبابخانه پالک شــماره 4483/4322  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام ابراهيم نجفی خراجی 
فرزند حســن در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن بــه عمل نيامده 
است. اينک به اســتناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1398/04/17 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضــور يابند و اعتراضات مالکين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
م الف: 490553  قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان)155 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/228 کالســه پرونــده:1026/95 ،شــماره دادنامــه:2795 -96/11/02 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حمیدرضا حاج حیدری ، به 
نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه حجاران پ77 , وکیل: حسین حاج حیدری 
نشانی: خمینی شــهر خیابان شریعتی شمالی روبروی رســتوران نمونه دفتر وکالت بنی 
هاشمی ؛ خوانده: امین باقری نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ،گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت خواهان آقای حمیدرضا حاج حیدری با 
وکالت حســین حاج حیدری بطرفیت خوانده امین باقری فرزند کاظم به خواسته مطالبه 
مبلغ 32/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 705463 مورخ 95/9/30 بر عهده 
بانک کشاورزی شعبه بازار نورآباد به شماره جاری 761852518 به انضمام هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 
515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ریال بعنوان 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 494340 محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )321 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/215 کالسه پرونده: 97/ 636  در خصوص دادخواست آقای محمدرضا علیزاده آرانی  
فرزند رجبعلی به طرفیت آقای میالد مطور فرزند حسن دائر بر مطالبه مبلغ چهارده میلیون 
و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 0482/178863  مورخ 96/9/10  عهده 
بانک صادرات ایران بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه. با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت  بانک 
محال علیه و با توجه به وجود چک  مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل 
چک و نظر به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلی مبنی بر 
برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ 
در جلسه دادرسی حاضر نشده  و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه 
دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 9 ،18، 19، 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 
، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواســته و همچنین 
پرداخت مبلغ دویست و چهل و شش هزار و دویست و پنجاه ریال  بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
می باشد. م الف:  496622 زهره گرامی نوش آبادی قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل )336 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/214  خانم اقدس بکائی دارای شناسنامه شماره 1164 به شرح دادخواست به کالسه  
113/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بتول وشاق به شناســنامه 19 در تاریخ 97/12/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا بکائی وشوشاد فرزند حسین، ش.ش 
332 نســبت با متوفی فرزند 2- زهرا بکائی فرزند حسین، ش.ش 1542 نسبت با متوفی 
فرزند 3- اقدس بکائی فرزند حسین، ش.ش 1164 نسبت با متوفی فرزند 4- رضا بکائی 
فرزند حسین، ش.ش 2392 نسبت با متوفی فرزند 5- علی بکائی فرزند حسین، ش.ش 
43 نسبت با متوفی فرزند 6- ابراهیم بکائی فرزند حسین، ش.ش 6 نسبت با متوفی فرزند.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 496573 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

3/230 شماره: 2708/97 حل12 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 08:45 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/26 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: علیرضا بهرامی ، 
نام پدر: سلطان حسین ، نشــانی: خمینی شهر خ 17 شــهریور محله کهندژ مشتاق36 ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: زهرا کیوانداریان ، نام پدر: علی، مجهول المکان 
، خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر انتقال سند رسمی یک دستگاه ماشین 

پراید به شــماره پالک انتظامی ایران43- 185 ن 52 به انضمام کلیه خسارات قانونی و 
هزینه دادرسی مقدم به مبلغ علی الحســاب 50/0000/000 ریال ، دالیل خواهان: کپی 
مصدق سند مالکیت وســیله نقلیه و اســتعالم از اداره راهنمایی و رانندگی ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات 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: 490522 رئیس شــعبه دوازدهم حقوقی شــورای حل اختالف

 خمینی شهر )227 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت 

3/210 آقای محمد ابراهيمی باريکرسف دارای شناسنامه شماره 404 به شرح دادخواست 
به کالسه 178/98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان کبری خانم باصری باريکرسف بشناســنامه 15 در تاريخ 97/11/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد به 
شماره شناسنامه 404  2- رقيه به شماره شناسنامه 405  3- صغری به شماره شناسنامه 
378 همگی ابراهيمی باريکرســف به عنوان فرزندان متوفی بوده و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 496076 عباسعلی دهقانی رئيس شعبه 

دوم دادگاه شورای حل اختالف آران و بيدگل )137 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/221 شماره: 1361/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:40 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/05/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی رحمتی ، نام 
پدر: تقی ، نشانی: خمینی شهر قرض الحسنه حســینیه ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: احمد رحیمی ، خواسته و بهای آن:مطالبه 2 فقره چک جمعًا به مبلغ 27 میلیون 
ریال ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 494609 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/197  آقاي اصغر باقري داراي شناسنامه شماره 7  به شرح دادخواست به کالسه 96/98 
از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان ولي 
اله باقري قلعه ناظري به شناســنامه 21 در تاريخ 84/6/22 اقامتــگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد باقري قلعه ناظري، 
ش.ش 24، ت.ت 1347/1/20 فرزند پسر 2- اصغر باقري قلعه ناظري، ش.ش 7، ت.ت 
1351/1/10 فرزند پسر، 3- احمد باقري قلعه ناظري، ش.ش 5، ت.ت 1354/5/10 فرزند 
پســر، 4- محمود باقري قلعه ناظري، ش.ش 460، ت.ت 1356/6/30 فرزند پسر، 5- 
ابراهيم باقري قلعه ناظري، ش.ش 94، ت.ت 1365/12/26 فرزند پسر، 6- سکينه باقري 
قطعه ناظري، ش.ش 2، ت.ت 1342/1/7 فرزند دختــر، 7- جميله باقري قلعه ناظري، 
ش.ش 10، ت.ت 1349/1/13 فرزند دختر. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
 او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 494464 کاظمي رئيس شعبه شوراي حل اختالف بخش کرون )185 کلمه، 

2 کادر(
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به طور متوســط ســالیانه نزدیک به 1000 مورد 
آتش ســوزی در جنگل های کشور اتفاق می افتد؛ 
اگر چه هیــچ منبع و نهادی تاکنــون آمار دقیق و 
رسمی از این بحران ارائه نکرده است؛ اما هر ساله 
بخش وسیعی از مســاحت 8/8 درصدی کشور که 
از جنگل ها پوشیده شده، در معرض این خطر قرار 
دارد. آتش سوزی ها هر سال به دالیل مختلفی در 
جنگل ها و مراتع کشــور رخ می دهد؛ البته نقش 
عامل انسانی در میان سایر عوامل بسیار پر رنگ تر 
است. بر اساس اعالم ســازمان مراتع و آبخیزداری 
کشور، عامل انســانی تا 90 درصد در وقوع آتش 
ســوزی ها نقش دارد. جنگل ها در حالی هر سال 
طعمه حریق می شوند که سرعت تخریب و پسرفت 
آنها در کشور بسیار باالتر از استانداردهای جهانی 
است. بررســی عکس های هوایی دوره 50 ساله از 
سال 1334 تا 1386 که توسط سازمان جنگل ها 
و مراتع تهیه شده نشــان می دهد به طور متوسط 
هر سال دو هزار و 876 هکتار از جنگل های شمال 
ایران تخریب شده که اگر این روند ادامه پیدا کند 
تا 50 سال آینده در بســیاری از نقاط شمال ایران 
آثاری از جنگل باقی نخواهد ماند. اصفهان نیز سهم 
قابل توجهــی در تخریب جنگل هــا و مراتع دارد. 
بخش زیادی از 50 هزار هکتــار جنگل های بلوط 
استان اصفهان هر ساله در معرض مخاطراتی مانند 
چرای بی رویه دام و قطع به منظــور تهیه زغال و 
خشکسالی و آفات قرار دارد و البته چند سالی است 
که بحران آتش ســوزی نیز به لیست نابودگرهای 
جنگلی افزوده شده است. امسال اما به نظر می رسد 
خطر آتش جدی تر هم باشد، وجود پوشش گیاهی 
بیشــتر در مراتع و جنگل ها به دلیل بارندگی های 
چند ماه اخیر یکــی از اصلی ترین عواملی اســت 

که احتمــال آتش ســوزی را در جنگل ها افزایش 
می دهد. این پوشــش گیاهی عمدتا با گرم شدن 
هوا و تابش آفتاب خشک می شود و با کوچک ترین 
جرقــه ای می تواند یــک آتش ســوزی بزرگ رخ 
دهد. بر اســاس اعالم مدیــر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، سال گذشــته 173 هکتار از 
مراتع طعمه حریق شد و امســال تاکنون 5 هکتار 
مرتع در روســتای اذان شاهین شــهر و میمه در 
آتش ســوخت. همچنین مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان نیز در هشداری اعالم 
کرد که 64 درصد مساحت اصفهان را مراتع تشکیل 
می دهند که با گرم شدن هوا و خشک شدن پوشش 
گیاهی در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند. بر 
اساس اعالم محمد حسین شــاملی، سال گذشته 

آتش ســوزی بیش از 20 میلیارد ریال خسارت به 
مراتع وارد کرد. وی، مجموع مناطق مستعد حریق 
در استان را حدود یک میلیون و 800 هکتار اعالم 
کرد و گفت: این مناطق بحرانی شامل فریدونشهر، 
فریدن، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان و مناطق 
نیمه بحرانی شامل خوانسار، دهاقان، نطنز تیران و 
کرون و کاشان اســت. هر چند نسبت آتش سوزی 
در اصفهان در مقایسه با برخی از استان های دیگر 
مانند خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد بسیار کمتر 
اســت؛ اما به دلیل بافت گیاهی خاص این منطقه 
آتش سوزی می تواند خســارت های زیادی به جا 
بگذارد. رییس اداره جنــگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
آتش ســوزی عمدی در عرصه های جنگلی اتفاق 

نمی افتد؛ اما نقش عامل انســانی در آن بسیار زیاد 
است، تصریح کرد: در برخی موارد اراضی کشاورزی 
مجاور جنگل را برای از بین بــردن علف های هرز 
آتش می زنند که آتش به مناطق اطراف نیز سرایت 
می کند؛ اما گاهی نیز عشایر در مراتع، گون زارها را 
برای عبور و مرور دام عمدی آتش می زنند.  برزوزاده 
با اشاره به آتش سوزی در جنگل های بهبهان ادامه 
داد: در شمال خوزســتان و کهگیلویه و بویر احمد 
یکی از عوامل آتش سوزی گرمای هوا و تراکم زیاد 
جنگل های آن مناطق است؛ اما در استان اصفهان 
شرایط کمی فرق دارد زیرا تراکم جنگل ها کمتر، 
دمای هوا خنک تر و فاصله تاج درختان بیشتر است 
بر این اساس در صورت وقوع آتش سوزی، آتش در 

سطح گسترده نیست.

 تنها ۲ درصد گاوخونی مرطوب است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل کمیته امداد استان:
اصفهانی ها 1/5 میلیارد تومان 

فطریه پرداخت کردند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان میزان 
فطریه و کفاره ای که در ســطح استان توسط 
پایگاه های ایــن نهاد جمع آوری شــده بود را 
بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: فطریه جمع آوری شده امسال 50 

درصد بیشتر از سال گذشته بود. 
محمدرضا متین پور بــا بیان اینکــه بیش از 
یک هــزار و پانصد پایگاه جمــع آوری فطریه 
در روز عید ســعید فطر در ســطح استان برپا 
شــده بود، اعالم کرد: تمام مبالغی که در این 
مدت جمع آوری شده بود به دست نیازمندان 
و مددجویان تحــت حمایت رســید و امکان 
پرداخت فطریه و کفــاره همچنان وجود دارد. 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان میزان 
فطریه و کفاره ای که در ســطح استان توسط 
پایگاه های این نهاد جمع آوری شده بود را بالغ 
بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: فطریه جمع آوری شده امسال 50 درصد 
بیشتر از سال گذشــته بوده و با توجه به ادامه 
داشتن جمع آوری و توزیع زکات و کفارات این 

مبلغ افزایش نیز خواهد داشت.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:
»گل«؛ عمده مخدر مصرفی 

در میان دانش آموزان
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
نوع مواد مصرفی شایع در میان دانش آموزان، 
»گل« اســت، گفت: آمار اعتیــاد در جمعیت 
دانش آموزی 2/1 درصد اســت و افزایش پیدا 
نکرده است. ســردار اســکندر مومنی درباره 
وضعیــت اعتیاد در جمعیت دانــش آموزی و 
برنامه های پایش و کاهــش عرضه در اطراف 
مدارس اظهار کرد: حتما باید پایش های مجدد 
در ایــن زمینه صورت بگیــرد، چون جمعیت 
دانش آموزی ثابت نیســت و هر ساله تعدادی 
 فارغ التحصیل می شــوند و باید این پایش ها 
به روز رســانی شــوند. وی ادامه داد: نوع مواد 
مصرفی شــایع در میان دانش آموزان، »گل« 
است که آگاه سازی درباره آن بهتر شده است. 
قبال می گفتند منشأ گیاهی دارد و ضرر ندارد، 

در حالی که قدرت توهم زایی آن بیشتر است.

روان شناسی

 بازی؛ ابزاری موثر
 برای آموزش کودکان

استاد دانشگاه آزاد اصفهان با بیان اینکه بازی، 
جایگاه مهمی در بحث تعلیــم و تربیت دارد، 
گفت: بازی، روش و ابزاری مهــم و موثر برای 
آموزش به کودکان است که متاسفانه آنطور که 

باید از آن بهره نمی گیریم.
 زهره ســعادتمند با اشــاره به اینکه ساختار 
شــخصیتی افــراد از دوران کودکی شــکل 
می گیرد، افزود: با کمک بازی می توانیم بسیاری 
از مسائل و آموختنی ها را به کودکان یاد بدهیم 
و به نوعی مهارت های اجتماعی و زندگی را در 
آنها تقویت کنیم. وی اظهار داشــت: در زمان 
حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی و پیشرفته 
از بازی به طور جدی به عنوان روش آموزشی 
اســتفاده می کنند و به این شــکل بســیاری 
از مفاهیم را بــه راحتی به کــودکان آموزش 
می دهند. عضــو هیئت علمی دانشــگاه آزاد 
اصفهان، بازی کردن را  یک فعالیت لذت بخش 
برای کودکان  دانست که در برگیرنده افراد، اشیا 
و تحرک است  و می تواند موجب سالمت جسم 
و پرورش حواس آنها شــود. وی خاطرنشــان 
کرد: بازی همچنین در رشد اجتماعی کودکان 
بسیار مهم و موثر است  و اطالعاتی که کودک از 
طریق بازی کسب می کند نه تنها برای زندگی 
فعلی او بلکه برای آینده او نیز  بسیار مفید  و  اثر  

بخش خواهد بود . 
ســعادتمند با تاکید بر تلفیق بازی و آموزش و 
تاثیر جدی آن در فراگیری کودکان اضافه کرد: 
کودکان از آموزش به شکل بازی بیشتر و بهتر 
بهره می برند و به دلیل عالقه مندی و لذتی که 
در آنها ایجاد می شــود مهارت های آموزشــی 
در ذهن و حافظه آنها دوام بیشــتری خواهد 
داشت. وی یادآور شد: این در حالی است که در 
نظام تعلیم و تربیت کشور ما همچنان آموزش 
به شــکل تئوری به کودکان ارائه می شــود و 
به این لحاظ فضاهای آموزشــی بــرای بازی 
مناسب دیده نشده اســت. این استاد تعلیم و 
تربیت بیان کرد: بــرای این منظور باید یکی از 
دغدغه های نظام تعلیم و تربیت کشور، ایجاد 
شرایط مناســب به لحاظ فضا و تجهیزات در 
مدارس برای یادگیری بهتر و با کیفیت کودکان 

دانش آموز باشد. 

هشدار مدیریت بحران به اصفهانی ها؛
از تردد در مناطق مرتفع 

خودداری کنید
دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان از رشد 
ابرهای همرفتی، رگبار، رعــد و برق و وزش باد 
شــدید تا هفته آینده در سطح اســتان خبر داد 
و توصیــه کرد بــرای جلوگیــری از مخاطرات 
 ناشــی از رعد و برق از تــردد در مناطق مرتفع

 بپرهیزید.
 این مرکز با اشــاره به پیش بینی رشــد ابرهای 
همرفتی در اســتان اصفهان اعالم کــرد: بر این 
اساس رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید 
دور از انتظار نیســت. بنابراین برای جلوگیری از 
مخاطرات ناشــی از رویداد رعد و برق و صاعقه 
همراه با رگبار موقتی از تردد و استقرار در مناطق 
مرتفع بپرهیزید. از ابتدای سال تاکنون 5 نفر در 
اثر اصابت صاعقه در استان جان باخته اند به همین 
دلیل ضرورت دارد کشاورزان، باغداران و کسانی 
که در ارتفاعات کار می کنند به محض شــنیدن 
صدای رعد با رعایت نکات ایمنی در جای مسقف 

پناه بگیرند.

 هشدار وزارت بهداشت 
در مورد یک شربت خطرناک

دستور جمع آوری یک شــربت ضد سرفه برای 
کودکان، توســط مدیرکل امــور فرآورده های 
طبیعی، ســنتی و مکمل وزارت بهداشت صادر 

شد. 
مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
وزارت بهداشــت طی نامه ای دستور جمع آوری 
شربت ضد سرفه »آیورا« را صادر کرد. بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت آخرین شماره ثبت فرآورده 
از این محصول مربوط به شربت 120 میلی لیتری 
با کد irc:1238149702 مــورخ 88/11/03 
اســت؛ لذا اعتبار آن منقضی شــده و همچنین 
شربت با بســته بندی 60 میلی لیتری تاکنون 
از این اداره کل هیچ گونه مجوز و پروانه ســاخت 

دریافت نکرده است.

 مزاحم مجازی
 گرفتار قانون شد

رییس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری 
فــردی کــه از طریــق فضــای مجــازی برای 
یک شــهروند مزاحمت ایجاد کــرده بود، خبر 
داد. ســرهنگ محمد حسن اســماعیلی اظهار 
داشــت: در پی ارجاع پرونــده قضایی با موضوع 
 مزاحمت ازطریق فضای مجازی به پلیس امنیت

 عمومی، بررســی موضوع در دســتور کار قرار 
گرفت. 

وی افزود: ماموران پس از انجام یکسری کارهای 
تخصصی موفق شــدند متهم را شناســایی و در 
عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر کننــد.  این مقام 
انتظامی بیــان داشــت: متهم هنگامــی که با 
مســتندات پلیس روبه رو شــد به بزه انتسابی 
اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

کالهبرداری با وعده ازدواج 
در»خمینی شهر«

خانمی که با ســوء استفاده از شــبکه اجتماعی 
تلگرام با وعــده ازدواج اعتماد شــاکی را جلب 
کرده و مبلغ 10 میلیون ریال از وی کالهبرداری 
کرده بود،توسط ماموران پلیس فتای شهرستان 

خمینی شهر  شناسایی ودستگیر شد. 
سرهنگ علی جعفری نژاد  با اعالم جزئیات بیشتر 
این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه مبلــغ 10 میلیون ریال به صورت 
غیر مجاز از حســاب بانکی وی ســرقت شده، 
بررسی موضوع در دســتور کار پلیس فتای این 

فرماندهی قرار گرفت. 
وی اظهار داشــت: شــاکی مدعی بود در شبکه 
اجتماعی تلگرام با شــخص مونثی آشــنا شده 
که باترفنــد ازدواج از من درخواســت پول کرد 
و من هم مبلــغ 10 میلیون ریال به حســابش 
واریز کــردم که بعــد متوجه شــدم تلفنش را 
جــواب نمی دهد و از من ســوء اســتفاده کرده 
اســت. ســرهنگ جعفری نژاد ادامــه داد: با به 
کارگیری روش هــای تخصصی و اقدامات خاص 
پلیســی، متهمه شناسایی و دســتگیر شد. وی 
تصریح کــرد: متهمــه در بازجویی های به عمل 
آمده به بــزه ارتکابی اعتراف و پس از تشــکیل 
 پرونــده مقدماتــی تحویــل مراجــع قضایی

 شد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشــاره به ســیالب اخیر در کوهپایه، گفت: به 
دلیل کاهش حجم سیالب در مسیر، این بار آبی 
به تاالب گاوخونی نرســید و تاالب همچنان آب 
ندارد. منصور شیشه فروش با اشاره به بارش های 
روز دوشنبه و جاری شدن سیالب در بخش هایی 
از شهرســتان کوهپایه، اظهار کرد: سیل اخیر از 
گردنه مالاحمد شکل گرفت و رودخانه تودشک 
کوهپایه را پر کرد و به بن رود )ورزنه( رسید. وی 
افزود: به دلیل کاهش حجم سیالب در این مسیر، 
این بار آبی به تاالب گاوخونی نرسید و متاسفانه 
تاالب همچنان بدون آب اســت. مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: هم 
اکنون تنها دو درصد از وسعت 47 هزار هکتاری 
تاالب بین المللی گاوخونی مرطوب اســت. وی 
تصریح کرد: وضعیت تــاالب گاوخونی به قدری 
نامطلوب است که سرشماری امسال حیات وحش 
حاکی از کاهش تعداد پرندگان به کمتر از ســه 
هزار قطعه در این زیســت بوم است در حالی که 

سال های پیش هرســاله بیش از 150 هزار قطعه 
پرنده بومی و مهاجر به تاالب می آمد. شیشه فروش 
با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی تاالب بین المللی 
گاوخونی، خاطرنشان کرد: تبدیل شدن این تاالب 
به کانون گرد و غبــار در شــرق، تهدیدی برای 
اصفهان و اســتان های مجاور است براین اساس 
تامین حقابــه 176 میلیــون مترمکعبی تاالب 

گاوخونی بسیار اهمیت دارد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 تنها ۲ درصد گاوخونی مرطوب است
معاون توسعه مدیریت پشــتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه معلمان سال اولی 
اصفهانی که در سال 97 فارغ التحصیل شدند، تعهد به 
خدمت دارند، اظهار کرد: به این افراد تا زمانی که تعهد 
به خدمت شان به اتمام نرســیده است، دانشجو معلم 
گفته می شــود و تا آن زمان باید از قانون متعهدین به 
خدمت استفاده کنند و زمانی که وارد مجموعه آموزش 
و پرورش شــدند از قانون مدیریت خدمات کشــوری 
بهره مند می شوند. میرپور با اشاره به اینکه استان هایی 
که این ضریب تعدیل را محاســبه نکرده بودند، فیش 
حقوقی معلمان شان نیز کسری پیدا نکرد، تصریح کرد: 
اگر فیش حقوقی از استان دیگری از کشور را مشاهده 
کردید که حقوق بیشتری نســبت به معلم اصفهانی 
داشته اســت، فقط به خاطر این است که در آن استان 
ضریب تعدیلی محاسبه نشــده بوده است که بخواهد 
از حقوق جدید آنها کسر شود. معاون توسعه مدیریت 
پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
ادامه تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش در اصالحیه 
بخشنامه ای که در 97/12/20 صادر کرده بود، دستور 

داد استان هایی که اشــتباه کرده بودند، باید در فیش 
حقوقی ماه بعد اصالحیه داشته باشند و مبلغ ضریب 
تعدیل از حقوق ماه بعد معلمان کسر شود. وی متذکر 
شد: هیچ استانی نمی تواند به دلخواه ضریب تعدیل را 
به معلمان بدهد یا ندهد، فقط گاهی اوقات در احکامی 
که صادر می کنیم، اشتباهی رخ می دهد که باید احکام 
را اصالح و برای حقوقی که پرداخت کردیم در ماه بعد 

اصالحیه بزنیم.

معاون توسعه مدیریت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

عدم اعمال ضریب تعدیل در سایر استان ها، علت عدم کسر حقوق نومعلمان

آموزش و پرورشخبر

آتش در کمین جنگل ها

نام نویسی کودکان ونوجوانان در طرح تابستانی »نشاط معنوی« 
در 150 بقعه متبرکه وامامزادگان شــاخص استان اصفهان آغاز 
شد. معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان هدف از اجرای این طرح را غنی سازی اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان بیان کرد وگفت: عالقه مندان برای شرکت در این طرح 
تابستانی تا 12 تیر فرصت دارند به بقاع متبرکه شاخص این استان 

مراجعه کنند. حجت االسالم ولی ا... روان افزود: روخوانی و تجوید 
قرآن، سبک زندگی اسالمی، نقاشی، خطاطی، گلدوزی، خیاطی، 
کار با ابزار و آموزش تعمیرات وسایل منزل و مباحث مرتبط با بلوغ 
ازجمله کالس های آموزشی مربیان روحانی به کودکان و نوجوان 
هفت تا 18 سال از 13 تیر تا 29 مرداد در بقاع متبرکه شاخص این 
استان است. وی گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 

با همکاری نهادهای فرهنگی، کانون های مساجد و روحانیون مبلغ 
اســتان اصفهان در بقاع و امامزادگان شــاخص این استان برگزار 
می شود.  حجت االسالم ولی ا... روان، جذب نسل جوان و نوجوان 
برای مدیریت بقاع متبرکه و ترویج معارف اســالمی و غنی کردن 
اوقات فراغت دانش آموزان را از دیگر اهداف این طرح تابســتانی 

بیان کرد. 

باهدف غنی سازی اوقاف فراغت کودکان و نوجوانان صورت می گیرد؛
آغاز نام نویسی در طرح تابستانی »نشاط معنوی« با محوریت بقاع متبرکه

  امسال خطر آتش سوزی مراتع در اصفهان جدی تر است؛  

مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به اینکه میانگین سن ازدواج 
جوانان در سال 97، در مردان 30/17 و در بانوان 25/64 سال ثبت شده است، 
اظهار کرد: همچنین سن طالق در این مدت برای مردان38/41 و برای بانوان 

33/61  سال بوده است. 
حسین غفرانی در ادامه افزود: در ســال 96 تعداد ازدواج های ثبت شده در 
اصفهان، 32 هزار و 145 مورد بوده است، درحالی که طبق آمار اولیه سال 97، 
در سال گذشته این تعداد به 27 هزار و 362 مورد کاهش یافته و همچنین 
طالق های ثبت شده در سال 96 تعداد 10 هزار و 592 مورد و طبق آمار اولیه 

سال 97، در سال گذشته تعداد 10 هزار و 771 مورد اعالم شده است. وی در 
رابطه با کاهش فرزندآوری در استان اعالم کرد: طبق آمار ثبت شده در ثبت 
احوال استان اصفهان، در سال 96 تعداد 80 هزار و 556 مورد تولد ثبت شده 
است در حالی که در سال 97 این تعداد به 73 هزار و 143 مورد کاهش یافته 
که در آمار سال گذشته، یک هزار و 155 مورد دوقلو، 55 مورد سه قلو، 5 مورد 
چهار قلو و یک مورد هم پنج قلو در استان اصفهان ثبت شد. غفرانی با بیان 
اینکه استان اصفهان با حدود 5 میلیون و 250 هزار نفر، سهم 6/4درصدی 
از جمعیت کل کشور که 82 میلیون نفر است را دارد، متذکر شد: 60 درصد 

خانواده های اصفهانی از زن و شوهر و فرزند و 15 درصد از زن و شوهر تشکیل 
شده اند و مابقی هم به صورت گســترده یا جدا زندگی می کنند. مدیرکل 
ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 65، تعداد متوسط افراد 
خانواده یا به عبارتی بعد خانواده 4/4 بوده است، تصریح کرد: در سال 97، این 
مقدار طی یک سیر نزولی به 3/2 رسیده که نشان دهنده نرخ باروری 1/22در 
سال 97 اســت. وی در ادامه بیان کرد: در دهه 40، امید به زندگی 46 سال 
بوده، در حالی که امید به زندگی در سال 95 برای مردان به 73 سال و برای 

زنان استان به 77 سال رسیده است.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا 
پایان این ماه بیش از 13 هزارنفر در استان اصفهان برای اهدای خون مراجعه 

کردند که از این تعداد 10 هزار و 200 نفر موفق به اهدای خون شدند.
 مجید زینلی، در خصوص آمار اهدای خون در ایــام ماه رمضان اظهار کرد: 
از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه بیش از 13 هزارنفر در اســتان 
اصفهان برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد 10 هزار و 200 نفر 

موفق به اهدای خون شدند. وی با تاکید بر اینکه بیشترین آمار اهدای خون 
در این ماه مربوط به شــب های قدر بوده است، افزود: ذخیره خونی استان 6 
روز است که عدد مناسبی برای ذخیره خونی اســت. مدیرکل انتقال خون 
استان اصفهان در خصوص توسعه مراکز انتقال خون تصریح کرد: در تالش 
هستیم امســال مرکز انتقال خون شاهین شــهر را به مراکز استان اضافه و 

راه اندازی کنیم.

ون
ل خ

قا
 انت

اهدای خون بیش از 1۰ 
هزارنفر در ایام ماه رمضان

مدیرکل انتقال خون استان 
خبر داد:

 مدیر کل ثبت احوال استان مطرح کرد:
روند کاهشی ازدواج و فرزند آوری طی یک سال گذشته

پریسا  سعادت
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هازارد:
 مسی،بهترین بازیکن تاریخ است

ادن هازارد بعد از چند ســال درخشــش در 
چلسی تصمیم گرفت که این تیم را ترک کند 
و راهی رئال مادرید شــود. سبک بازی هازارد 
بســیار شــبیه به مسی 
است و بسیاری این 
ســتاره بلژیکی را 
با مســی مقایسه 
خود  می کننــد. 
هازارد این گونه به 
مقایســه اش با مسی 
واکنش نشان داده: غیرممکن 
است که من با مسی مقایسه شوم. درست است 
که هر دو ما کوتاه قامت و ســریع هستیم؛ اما 
مسی در همه بازی ها گل می زند و من توانایی 
چنین کاری را ندارم. مســی، قابل مقایســه 
نیســت. هیچ بازیکنی مانند او نیست. لیونل 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است. ستاره 
جدید رئال مادرید در ادامه، اضافه کرد: خانواده 
من طرفدار مسی هســتند. پسر بزرگم عالقه 
بسیار زیادی به مسی دارد. خانوادگی به مسی 

عالقه داریم و او را تشویق می کنیم.

منچستر و دو مدافع جدید
منچستریونایتد در تابستان قبل نیز نسبت به 
جذب مگوایر ابراز عالقه کــرده بود ولی مبلغ 
درخواســتی لسترســیتی مانع از آن شد که 
یونایتد برای خرید این 
بازیکــن وارد عمل 
شود. حاال در این 
تابستان بار دیگر 
یونایتــد بــرای 
جــذب او عالقــه 
نشــان داده اســت و 
لسترســیتی نیز از موضع خود 
کوتاه نیامده و خواستار 90 میلیون پوند برای 
این مدافع ملی پوش  شــده است، هر چند که 
گفته می شود مبلغی در حدود 80 میلیون پوند 
نیز آنها را راضی به فروش می کند. دیگر مدافع 

مدنظر سولسشائر، فن بیساکاست. 
پیشــنهاد 40 میلیون پونــدی یونایتد برای 
وی رد شده است و با وجود ارزش گذاری 60 
میلیون پوندی پاالس روی این بازیکن جوان، 
آنها آماده ارائه پیشنهادی جدید به ارزش 50 
میلیون پوند هستند و امیدوارند این رقم پاالس 

را راضی به فروش فن بیساکا کند.

خودداری امباپه از صحبت کردن درباره 
رئال مادرید؛

 االن وقتش نیست!
در یک سال گذشته شــایعات زیادی در مورد 
پیوســتن امباپه به رئال مادرید منتشر شد و 
این شایعات بعد از اینکه 
او اعالم کــرد آماده 
یک پروژه جدید 
است، قوت گرفت. 
با این وجود، پس 
 0 از پیــروزی 4-
فرانسه مقابل آندورا، 
او از اظهارنظــر در ایــن مورد 
 خودداری کــرد. امباپه به خبرنــگاران گفت:

» اکنون زمان صحبت کــردن در مورد رئال 
مادرید نیست. شما همیشه یک چیز را از من 
می پرســید؛ اما اکنون زمانش نیست.« امباپه 
در دیدار سه شنبه شب مقابل آندورا، گل اول 
تیمش را به ثمر رساند و تعداد گل های دوران 

حرفه ای اش را به 100 رساند.

نویر، رکورد کلین شیت در 
آلمان را شکست

مانوئل نویر 33 ســاله، رکورد کلین شیت در 
فوتبال آلمان که از 40 ســال پیش در اختیار 
سپ مایر بود را شکست. 
نویر سه شنبه شب 
دربــازی ژرمن ها 
اســتونی  مقابل 
-کــه ژرمن هــا 
هشــت گل زدند- 
کلین شــیت کرد تا 
این تیم به روند بردهــای متوالی اش در گروه 
C مرحله انتخابی یورو 2020 ادامه دهد. این 
ســی وهفتمین باری بود که دروازه بان شماره 
یک بایرن مونیخ در هشتادوهشــتمین بازی 
ملی اش برای آلمان کلین شیت می کرد و به این 
ترتیب رکورد سپ مایر که سی وششمین بازی 
بدون گل خورده اش را در سال 1979 به ثبت 
رسانده بود، شکست. این رکورد تحسین برانگیز 
در حالی در کارنامه نویر ثبت شــد که او فصل 
گذشته به دلیل مصدومیت، روزهای پرفروغی 

نداشت.

مدافعفصلگذشتهسپاهان،استقاللیمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

آیاندا پاتوسی در فصل نقل و انتقاالت زمستانی فصل قبل به تیم فوتبال 
استقالل پیوست و درشش ماه حضوردراین تیم، عملکرد خوبی از خود 
برجا گذاشت. قرارداد پاتوسی با تیم فوتبال استقالل در 30 ژوئن به 
پایان خواهد رسید و با توجه به مشکالت مالی موجود این بازیکن قصد 
ادامه فعالیت در استقالل را ندارد. تیم فوتبال العین امارات این بازیکن 

را مدنظر قرار داده و خواستار جذب او شده است.

پیشنهاد جدی پاتوسی از العین

سیدمهدی رحمتی، کاپیتان تیم فوتبال استقالل بعد از سال ها 05
حضور در جمع آبی پوشــان، ســرانجام از این تیم جدا شد و در 
توافقی که با مسئوالن باشگاه پدیده داشت، به این تیم پیوست. 
این بازیکن که قراردادش با آبی پوشــان به پایان رسیده بود، بعد 
از مذاکره ای که با مسئوالن باشگاه پدیده داشت، فصل آینده زیر 
نظر یحیی گل محمدی کار خواهد کرد و در مشهد توپ خواهد زد.

مهدی رحمتی به پدیده پیوست
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پاسپورت پرسپولیسی ها برای 
سفر به کانادا جمع آوری شد

برانکو ایوانکوویــچ قبل از ترک تهــران برنامه 
آماده سازی تمرینات پیش فصل پرسپولیس را 
به مسئوالن باشگاه ارائه کرد. این برنامه با توجه 
به دعوت از باشــگاه پرســپولیس برای سفر به 
کانادا تنظیم شده است تا سرخ پوشان پایتخت 
برای برگزاری چند بازی دوســتانه، سفری را به 
قاره آمریکا داشته باشند. باشگاه پرسپولیس از 
بازیکنان و اعضای کادرفنی که روادید کشــور 
کانادا را ندارند، خواســته تا پاسپورت های خود 
را ظرف امروز و فردا به باشــگاه تحویل دهند تا 
مقدمات این سفر را فراهم کنند؛ البته برخی از 
بازیکنان و اعضای کادرفنی پرسپولیس روادید 
کانادا را دارند و نیاز نیست برای این سفر مدارک 

خود را به باشگاه بدهند.

 دایی با گواردیوال 
مسابقه گلف می دهد

علی دایی سرمربی سابق تیم ملی، پرسپولیس و 
سایپا به مسابقات گلف با حضور بزرگان فوتبال 
دنیا در شهر بارســلون اســپانیا دعوت شد. در 
این مســابقات جذاب، بزرگان فوتبال دنیا نظیر 
گواردیوال، رونالدینیــو و... حضــور دارند و در 
کنار یکدیگر مســابقات گلف جذابــی را برگزار 

خواهند کرد.
 دایی که از مفاخر فوتبال ایران در دنیاست، بارها 
در مســابقات مختلف همراه با بــزرگان فوتبال 
جهان حاضر شده و در کنار آنها به رقابت پرداخته 
است و حاال به این مسابقات جذاب دعوت شده 
و طی روزهای آینده راهی اســپانیا خواهد شد. 
علی دایی این روزها تمرینــات گلف خود را در 
مجموعه ورزشــی انقالب برگــزار می کند تا با 
 آمادگی کامل در کنار مفاخر فوتبال دنیا به رقابت

 بپردازد.

وعده سرمربی جدید استقالل:
ساختن یک رویا

آنــدره آ اســتراماچونی اصلی تریــن گزینــه 
هدایت تیم اســتقالل با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش از حضــور قریــب الوقوع خود 
در جمــع آبی های تهــران خبر داد و نوشــت: 
 ماموریت جدیــد؛ همــه باهم برای ســاختن

 یک رویا!

در حاشیه

مهلت یک هفته ای به تیم های 
لیگ برتری هندبال

رییس فدراســیون هندبال، در پاسخ به پرسشی 
که امکان دارد از ســرمربی خارجی در تیم ملی 
بزرگساالن استفاده شــود؟ اظهار کرد: فعال که 
آقای حبیبی با قدرت بــه کارش ادامه می دهد و 
قصد اســتفاده از مربی خارجی را در حال حاضر 
نداریــم. وی در خصوص اینکه اگــر تیم ملی به 
المپیک راه یابد آیا با مربی ایرانی ادامه می دهیم؟ 
گفت: دعا کنید ما بــه المپیک صعود کنیم و آن 
موقع حضور مربی خارجی را بررســی می کنیم. 
پاکدل در خصوص تعــداد تیم های لیگ برتری 
بیان کرد: روز سه شنبه، آخرین مهلت واریز مبلغ 
ورودی لیگ برتر بود که یک هفته دیگر نیز این 
مهلت را تمدید می کنیــم و در پایان اگر تیمی 
ورودی را واریز نکرد، از لیگ کنار می رود. رییس 
فدراسیون هندبال در خصوص اختالفات در بین 
اهالی این رشته اظهار کرد: اختالفات خاصی که 
نیست و در هر رشته، این مسائل طبیعی است ولی 
اگر چنین مواردی منجر به پویایی شــود، خوب 
است؛ اما اگر بحث مغرضانه باشد، فایده ای ندارد.

هرساله با شروع تابستان و فرا رسیدن تعطیلی 
مدارس، بیشــتر خانواده ها دغدغه بیکاری 
فرزندان خود را دارند. معموال هر کودکی بنا 
بر عالقه یا تشخیص خانواده او برای پر کردن 
اوقات فراغت در فصل تابستان در فعالیت های 
مرتبط با تحصیل یا هنری و ورزشــی شرکت 
می کند. در این میان ژیمناستیک یکی از پر 
طرفدارترین رشته های ورزشی است که مورد 
استقبال قرار می گیرد. شهر اصفهان نیز از این 
قاعده مستثنی نیست و همزمان با پایان یافتن 
ایام امتحانات دانش آمــوزان، بازار ثبت نام 
ژیمناستیک داغ شــده و تبلیغات بسیاری 
در خصوص برگزاری کالس های آموزشــی 
ژیمناستیک در گوشه و کنار شهر دیده شود. 
به همین مناسبت با علی نکویی، دبیر هیئت 
ژیمناستیک استان اصفهان درباره برنامه های 
این هیئت برای اوقات فراغت دانش آموزان 
همچنین عملکرد هیئت ژیمناستیک در بعد 
قهرمانی، گفت وگویی ترتیب دادیم که ماحصل 

آن در ادامه می آید.
هرساله با شروع فصل تابستان شاهد استقبال 
گسترده خانواده ها برای ثبت نام در کالس های 
ژیمناستیک هســتیم، با توجه به این مسئله 
هیئت ژیمناستیک چه برنامه هایی برای این 

بازه زمانی ترتیب داده است؟
بله همان طــور که گفتید در فصل تابســتان اقبال 
عمومی زیادی به رشته ژیمناستیک وجود دارد، از 
این رو هیئت ژیمناستیک برنامه های ویژه ای برای 
این بازه زمانی تــدارک دیده و تعــداد کالس های 
آموزشی برگزار شده نســبت به طول سال چند بار 
شده و با توجه به این مسئله طرح های استعداد یابی 
به طور ویژه اجرا می شــود. نظارت و بازرســی روی 
کالس های آموزشــی یکی دیگر از اقدامات اساسی 
هیئت در این زمان است. باشگاه و مراکز معتبری که 
رشته ژیمناستیک را آموزش می دهند، مورد نظارت 

و بازرسی قرار می گیرند 
و مدارک مربیــان این 
مراکز مورد تایید هیئت 

قرار دارد.
پس با توجــه به این 
گفتــه شــما همه 
مراکزی که به آموزش 
رشــته ژیمناستیک 

می پردازند، مورد تایید شما نیستند؟
بله تنها تعداد محدودی از این مراکز از استاندارهای 
الزم برخوردار هستند. هیئت ژیمناستیک تنها روی 
مراکز و باشگاه های معتبر نظارت انجام می دهد و در 
مورد فعالیت کانون ها یا مراکزی که مجوزهای الزم 
را دریافت نکرده اند، وظیفه ای بابت نظارت بر عهده 
هیئت نیست و در صورت بروز مشکل، انتظاری برای 

پاسخگویی نباید وجود داشته باشد.
به نظر شما این استقبال گسترده تاثیری روی 
پیشرفت رشته ژیمناستیک در بعد قهرمانی 

دارد؟
با توجه بــه اینکه با بازگشــایی مــدارس، حضور 
دانش آموزان در کالس های ژیمناســتیک نیز پایان 

می یابد،نمی تــوان انتظــار 
داشــت که این کالس های 
تابســتانی به پیشرفت این 
رشــته در کشــور ما کمک 
چندانی بکنــد. فراگیرانی 
که تنها به آموزش در ســه 
ماه تعطیالت تابستان اکتفا 
می کنند، 10 سال هم در این 
کالس ها شرکت کنند، سودی نخواهد داشت و دوباره 
اول تابســتان همان حرکات قبلی را بــا آنها تمرین 
می کنند که بدیــن ترتیب همواره بــه نقطه اول بر 
می گردند و صرفا وقت و هزینه شان را تلف می کنند.

دلیل این مسئله را چه می دانید؟
فرهنگ رشــته ژیمناســتیک در بیــن خانواده ها 
جا نیفتاده اســت. برخــی تصور می کنند رشــته 
ژیمناســتیک تنها مربوط به فصل تابســتان است 
و پایان تابســتان که می شــود، می گویند تابستان 
سال دیگر می آییم و این رشــته را ادامه می دهیم و 
اطالع ندارند که در سایر فصول سال نیز کالس های 

ژیمناستیک برپاست.
گفته می شود که حضور در رشته ژیمناستیک 

می تواند به افرادی که می خواهند ورزش را به 
صورت حرفه ای ادامه دهند کمک زیادی کند، 

شما با این صحبت موافق هستید؟
 بله با توجه به خصوصیات خاص رشته ژیمناستیک، 
افرادی که ســابقه فعالیت در این رشته را دارند، در 
سایر رشته های دیگر از انعطاف و آمادگی جسمانی 
بهتری برخــوردار بوده و امکان موفقیت بیشــتری 
دارنــد. حتی حضور در رشــته ژیمناســتیک برای 
کسانی که به صورت حرفه ای ورزش را دنبال نکنند 
نیز موثر است و به سالمتی و تناسب اندام آنها کمک 

زیادی می کند.
برگردیم به برنامه های هیئت ژیمناستیک در 
بعد قهرمانی، وضعیت هیئت اســتان در این 

زمینه چگونه است؟
در کشور ما ژیمناستیک را با نام ژیمناستیک هنری 
بیشتر می شناســند و شــاید ذهنیتی که در مورد 
ژیمناســتیک در ذهن بیشتر مردم شــکل گرفته، 
محدود به حرکات آکروبــات زمینی و حرکات روی 
اسباب و وسایل ژیمناستیک هنری مثل دارحلقه-
پارالــل -بارفیکس وخرک اســت؛ اما این رشــته 
شاخه های دیگری مانند آکروژیم، ریتمیک، ایروبیک 
و... نیز دارد که هیئت اســتان در تمام این شاخه ها 
فعال بوده و در چند سال گذشــته همواره در کشور 

روی سکو قرار داشته ایم.
سطح فنی مربیان و داوران اصفهانی در رشته 

ژیمناستیک به چه صورت است؟
استان اصفهان مربیان خوبی را در خود پرورش داده 
و در این زمینه اقداماتی نیــز صورت گرفته و قرار بر 
این اســت تا همه کمیته ها به ویژه کمیته آموزش و 
فنی فعال شــوند، در این راه از دانشگاه ها نیز کمک 
گرفته شده تا بتوانیم کارهای زیربنایی خوبی را انجام 
دهیم.در هیئت به صورت مرتب کالس های مربیگری 
برگزار می کنیم تا مربیان به سطح قابل قبولی برسند. 
در بخش داوری نیز داوران خوبی در اصفهان فعالیت 
می کنند مانند خانم نگین مهسا که سال گذشته به 
عنوان تنهــا داور زن ایرانی در رقابت های آســیایی 

2018 حضور داشت.

کالسهایتابستانیبهپیشرفتژیمناستیککمکینمیکند
  به بهانه استقبال خانواده ها از یک رشته جذاب؛ 

مدافع فصل گذشته سپاهان، استقاللی می شود
تیم فوتبال استقالل در آشفته بازار نقل و انتقاالت بیکار نیست و با محوریت علی خطیر معاون ورزشی اش 
خریدهایی را انجام می دهد که قرار است بعد از حضور ســرمربی جدید در تهران، از آنها به صورت رسمی 
رونمایی کند. جدیدترین بازیکنی که آبی پوشان روی او دست گذاشته و با وی توافق کرده اند، سیاوش یزدانی 
مدافع میانی و بلند قامت تیم سپاهان است. استقالل، فصل گذشــته بهترین خط دفاعی لیگ را داشت و 
توانست رکورد کمترین تعداد گل خورده همه ادوار لیگ برتر را به نام خود ثبت کند؛ با این وجود مدیران این 

باشگاه می خواهند همچنان دست به تقویت این خط دفاعی بزنند و یزدانی 
یکی از گزینه های آنها برای این منظور است. در این خصوص کسب اطالع شد 

که یزدانی با استقاللی ها به توافق رسیده و اگر اتفاق خاصی نیفتد این مدافع را در 
لیگ نوزدهم با پیراهن استقالل خواهیم دید.

فغانی و بنیادی فر به عنوان داوران VAR منصوب شدند
داوود رفعتی، رییــس دپارتمــان داوران، از حضور علیرضا فغانــی و موعود بنیادی فر بــه عنوان داوران 
VAR در مســابقات لیگ قهرمانان 2019 آســیا خبر داد و در این خصوص بیان کرد: بــا توجه به اعالم 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، فغانی و بنیادی فر بــه عنوان داوران VAR در مســابقات لیــگ قهرمانان 
آســیا 2019 حضور خواهند داشــت. وی افزود: برهمین اســاس دوره آموزشــی از 17 تــا 22 جوالی 
)26 تا 31 تیر ماه( در کواالالمپور مقر کنفدراســیون فوتبال آســیا برگزار می شــود و از ایــران، فغانی 
و بنیادی فــر در این کالس شــرکت می کننــد. رفعتی در پایــان گفت: پیــش از این علیرضــا فغانی به 
عنوان داور VAR در این رقابت ها حضور داشــت که خوشــبختانه امســال توانســتیم موعود بنیادی فر 
 را هــم بــه داوران لیگ قهرمانان آســیا اضافــه کنیــم؛ همچنیــن دو داور دیگر در تیم VAR داشــته

 باشیم.

محمد صالح فوتبالیست مصری باشگاه لیورپول یکی از آن دیندارانی است 
که رفتارش سبب شده هواداران این باشگاه انگلیسی به اعمال و رفتارهای 
او عالقه مند شوند! روزنامه »میرور« انگلیس گزارشی طوالنی در مورد نقش 
محمد صالح در افزایش تعداد نمازگزاران در مسجد انگلیس منتشر و در 
آن به این مسئله اشاره کرده که بسیاری از مردم به خاطر محمد صالح به 
این قدیمی ترین مسجد انگلیس می آیند و بر اساس همین موضوع تعداد 
نمازگزاران آن افزایش نیز یافته است. بر اساس این گزارش، جوان، کودک 
و بزرگســال برای نماز جمعه در این مسجد حاضر می شوند و کودکان از 
تمام ادیان نیز این فوتبالیست را دوست دارند و وی توانسته چهره مثبتی 
از اسالم را نشان دهد. یورونیوز نیز چندی پیش در گزارشی نوشت: »نتایج 

یک پژوهش در دانشگاه استنفورد آمریکا نشان می دهد حضور درخشان 
محمد صالح، مهاجم مصری باشگاه لیورپول به کاهش 19 درصدی آمار 
جرائم ناشی از نفرت در شهر مرزیســاید منجر شده است. محمد صالح 
سال 2017 به تیم فوتبال لیورپول بریتانیا پیوست. بر اساس این پژوهش 
توییت های اسالم هراســانه میان کاربران لیورپول 50 درصد نسبت به 
هواداران باشــگاه های بزرگ دیگر در این کشــور کاهش داشته است. 
پژوهشگران این طرح تحقیقاتی می گویند تغییر در رفتار هواداران لیورپول 
ممکن است به دلیل افزایش آشنایی با اسالم باشد.«در واقع محمد صالح را 
باید سفیر اسالم در جهان دانست که با رفتار خود،فرهنگ دینی را افزایش 
داده و زمینه نزدیک شدن قلوب غیرمسلمین به این آیین را فراهم کرده 
است. حتی در خبرها آمده بود این بازیکن در زمان برگزاری لیگ قهرمانان 
که منجر به قهرمانی این تیم شد، روزه می گرفته است. بر این اساس به نظر 
می رسد که رفتار درست یک دیندار و پایبندی به قوانین اسالم می تواند 
ابزاری برای گسترش و آشنایی بیشــتر دیگر افراد با این دین و فرهنگ 
زندگی باشد.در کنار محمدصالح باید عکسی از کشتی گیر اوکراینی )المار 
نور علی اف( را نیز قرار داد که با پیراهنی منقش به تصویر رهبر انقالب روی 
سکوی قهرمانی حاضر شد. او خود را فردی مسلمان معرفی می کند و با 
این رفتار در واقع تصویری از یک رهبر دینی را به جهانیان نشــان داد. او 
در واقع تالش کرده تا به جایگاه رهبری انقالب در میان مسلمین اشاره 

کند. المار نور علی اف جوان 22 ساله ای است که این روزها در شبکه های 
اجتماعی تصویرش دست به دست می شود و تبدیل به یکی از چهره های 

مطرح این روزها شده است.
 این دو اتفاق، نشان می دهد ورزشــکاران نیز می توانند از ظرفیت های 
خود برای تبلیغ یک فرهنگ اســتفاده کنند و رساندن پیام، منحصر به 
رسانه ها و ابزارهای پیام رسانی نیست. در واقع این زمین نیز محیطی برای 
حرکت های فرهنگی است. دیپلماسی ورزشی روز به روز در حال گسترش 
اســت و مخاطبان بســیاری تحت تاثیر این زبان تازه هستند؛ زبانی که 

اثرگذاری فرهنگی بسیاری دارد.

محمد صالح و نورعلی اف؛

دیپلمات های فرهنگی در لباس ورزشی
منهای فوتبال

 با توجه به خصوصیات خاص رشته 
ژیمناستیک، افرادی که سابقه 
فعالیت در این رشته را دارند، در 

سایر رشته های دیگر از انعطاف و 
آمادگی جسمانی بهتری برخوردارند

سمیه مصور
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شناسایی و جمع آوری بیش از ۱۳ هزار مورد سد معبر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

آغاز نام نویسی طرح تابستانی 
نشاط معنوی در امامزادگان 

شاخص اصفهان
معاون فرهنگــی، اجتماعــی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
نام نویسی طرح تابستانی نشاط معنوی باهدف 
غنی ســازی اوقاف فراغت کودکان ونوجوانان 
در 150 بقعــه متبرکه وامامزادگان شــاخص 
استان اصفهان آغاز شد. حجت االسالم ولی ا... 
روان افزود: عالقه مندان برای شــرکت در این 
طرح تابستانی نشاط معنوی تا 12 تیر فرصت 
دارند به بقاع متبرکه شــاخص استان مراجعه 
کنند.  روخوانی و تجوید قرآن، ســبک زندگی 
اسالمی، نقاشی، خطاطی، گلدوزی، خیاطی، 
کار با ابــزار و آموزش تعمیرات وســایل منزل 
و مباحث مرتبط با بلــوغ ازجمله کالس های 
آموزشی مربیان روحانی به کودکان و نوجوان 
7 تا 18 ســال از 13 تیر تا 29 مــرداد در بقاع 
متبرکه شاخص این اســتان است. وی گفت: 
طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با 
همکاری نهادهای فرهنگی، کانون های مساجد 
و روحانیون مبلغ اســتان اصفهــان در بقاع و 
امامزادگان شاخص این استان برگزار می شود.

شناسایی و جمع آوری بیش از 
۱۳ هزار مورد سد معبر

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در 
جلســه برنامه ریزی و کنترل پــروژه معاونت 
خدمات شــهری اظهار کرد: سد معبر، یکی از 
مسائلی است که شهرداری ها همواره با آن روبه 
رو هستند و این مسئله بسیار حائزاهمیت است؛ 
چرا که عالوه بر ایجاد نازیبایی در شهر، آرامش 
شهروندان را بر هم می زنند و گاهی مشکالت 
عدیده ای را پدید می آورد. حســین امیری هر 
عملی  راکه باعث بسته شدن معابر عمومی شود 
و عبور و مرور را غیرممکن یا دشــوار کند، سد 
معبر دانست و افزود: براساس قانون سد معابر 
عمومی، اشغال پیاده روها، میدان ها، پارک ها 
و سایر اماکن عمومی و اســتفاده غیرمجاز از 
آنها، غیرقانونی اســت. معاون خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه در ســال 
گذشــته 13 هزار و 893 مورد ســد معبر در 
شهر اصفهان شناسایی شده، خاطرنشان کرد: 
شــهرداری اصفهان به طور قاطع با افرادی که 
ایجاد ســد معبر می کنند برخــورد کرده و در 
رفع موانــع و آزاد کردن معابــر و اماکن اقدام 
 و از تجاوز افــراد به معابــر عمومی جلوگیری

 می کند.

استاندار اصفهان:
انتخابات، بهار فعالیت 

فرمانداری هاست
استاندار اصفهان در نشست گردهمایی فرمانداران 
استان در شهرســتان کاشان- شــهر قمصر بیان 
کرد: باپیگیری های صــورت گرفته می توان گفت 
که وزرا و مســئوالن کشوری با مشــکالت استان 
اصفهان آشنایی کامل دارند و باید مسائل مردم در 
چهارچوب قانون و به صورت مشــروع حل و فصل 
شود.عباس رضایی با اهمیت برشمردن حضور مردم 
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، افزود: 
متاسفانه اغلب مطالبات مردم مربوط به امروز و دیروز 
نیست؛ بلکه انباشت سال های گذشته است که باید 
رفع این مشکالت در دستور کار مدیران قرار گیرد. 
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اســالمی در ســال جاری، اضافه کرد: بهار فعالیت 
فرمانداری ها، در انتخابات است که بایستی در همین 
راستا فرمانداران استان نهایت هماهنگی و همراهی 
را با ستاد انتخابات اســتان داشته باشند تا با وجود 

تضارب نظرات، استقالل آرا حفظ شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
همکاری شهرداری اصفهان و 

قوه قضاییه تقویت می شود
نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
خصوص دیدار شــهردار و اعضای شــورای شهر 
اصفهان با محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری 
اســتان اصفهان اظهار کرد: این دیــدار به منظور 
خوشامدگویی به رییس کل جدید دادگستری استان 
اصفهان انجام شده اســت. علیرضا نصر اصفهانی با 
بیان اینکه در بخشی از این دیدار در خصوص کلیات 
مباحث مشکالت شهرداری و ارتباط با قوه قضاییه 
نیز صحبت شد، افزود: از آنجایی که رییس کل جدید 
دادگستری قبال نیز در اصفهان دارای سمت بوده و 
نسبت به فعالیت های شــهرداری اشرافیت دارد؛ از 
این رو ایشان با دقت و ظرافت مسائل شهرداری را 
تجزیه و تحلیل کردند و در خصوص تعامل بیشتر هر 

دو نهاد قول همکاری و مساعدت دادند. 
وی اضافه کرد: بر این باوریم در دوره آقای حبیبی 
دوره خوبی را در تعامل و همــکاری قوه قضاییه و 
مدیریت شهری در شهر و اســتان اصفهان تجربه 

کنیم. 

در پی نام گذاری سال 1398 از سوی مقام معظم 
رهبری با عنــوان »رونــق تولید« به پیشــنهاد 
معاونت صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشــور، اجرای طرح 
ملی»پنجشنبه ها با صنایع دســتی« در راستای 
حمایت گسترده از هنرمندان صنایع دستی کلید 
خورد و اســتان های اصفهان و قزویــن به عنوان 
استان های پیشــتاز در این طرح شناخته شدند. 
این طرح که بــا هدف رونق تولیــد و ارائه صنایع 
دســتی به عموم مردم با شــرایط ویژه فروش به 
 شــکل پایلوت در اصفهان اجرایی شــده، امروز 
بعداز ظهر در میدان امام اصفهان آغاز می شــود. 
جعفــر جعفرصالحی، معــاون صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی وگردشــگری اســتان اصفهان و عباس 
شــیردل، رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان 

در این زمینه با »زاینده رود« صحبت می کنند.
صنایع دستی، چکیده جریان فرهنگی، 

هنری و تاریخی هر قوم است
جعفــر جعفرصالحی، معــاون صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان اصفهان در رابطه با 
اجرای طرح ملی »پنجشــنبه ها با صنایع دستی« 
می گوید: صنایع دستی، چکیده جریان فرهنگی، 
هنری و تاریخی هر قوم است و حمایت از هنردست 
هنرمنــدان می توانــد موجب تقویت و توســعه 

ارزش های فرهنگی و اقتصادی شود.
 وی می افزایــد: پیشــنهاد ســاخت برنامه های 
تلویزیونــی در زمینه اجرای طرح و شناســاندن 
طرح در قالب کمپین عمومی و سراسری، معرفی 
فروشــگاه های مجری از طریق رسانه های موثر و 
ارگان ها و پیشــنهاد افزایش نقش خانواده ها در 
این طرح از طریــق فعالیت هــای فرهنگی دیگر 
ارگان هــا ازجملــه محورهای اجــرای این طرح 
اســت. جعفرصالحــی ادامه می دهــد: همچنین 
اطالع رسانی الزم به فروشــگاه های دارای نشان 
اعتماد در خصوص اجرای طــرح از امروز و اعمال 
تخفیف 10 درصدی به همراه هدیه متناســب با 
خرید در صورتحســاب با متن »پنجشنبه های با 
صنایع دستی« درمراکز فروش از دیگر محورهای 
اجرای این طرح در فروشــگاه های صنایع دستی 

است.
ارائه تمهیدات الزم در راستای ارائه صنایع دستی 

به عموم مــردم با شــرایط ویژه  فــروش صنایع 
دســتی و کمک به رونــق تولید و فراهم ســازی 
زمینه آشــنایی مردم با هنرهای ســنتی ایرانی 
به عنوان بخشــی از هویــت خویــش از اهداف 
مهم این طرح اســت که معاون صنایع دســتی و 
هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی وگردشــگری اســتان به آن اشاره می کند 
و می گویــد: امیدواریم بــا حمایت مــردم از آثار 
هنرمندان شهرشــان در جهت تقویت اصفهان به 
 منزله شهر خالق صنایع دســتی گام های مهمی

 را برداریم.
وی با بیان اینکــه برای اجرایی شــدن این طرح 
تاکنون 67 فروشگاه نشان اعتماد دریافت کرده اند 
تصریــح می کند: با هماهنگی هــای به عمل آمده 
در نخستین پنجشــنبه از هر ماه در فروشگاه های 
مذکور، صنایع دســتی با ده درصــد تخفیف ارائه 
می شــود و در فاکتورهای فروش »پنجشنبه ها با 
صنایع دستی« ثبت می شود. جعفرصالحی ادامه 
می دهد: هر دو ماه یک بار هم در اولین پنجشنبه، 
فروشگاه های مجازی صنایع دستی که دارای نشان 
اعتماد ملی هستند در طرح »پنجشنبه ها با صنایع 

دستی« شرکت می کنند.
رونق فعالیت در حوزه صنایع دستی نیاز 

به رویدادسازی دارد
عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دستی استان 
اصفهان معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکــه  صنایع 
دستی همزاد  زندگی افراد از ابتدا تاکنون بوده  و 
در بطن زندگی حضور داشــته، می گوید: اصفهان 
شــهر جهانی صنایع دستی، شــهر خالق صنایع 
دستی، دارای باالترین آمار نشان های بین المللی 
صنایع دستی، دارای یک سوم صنایع دستی دنیا 

و افتخارات دیگری است.
وی  با اشاره به اینکه  از 602 رشته صنایع دستی 
دنیا، 299 رشــته در ایران وجــود دارد که از این 

میان 196 رشته در اســتان اصفهان موجود است 
که باید نسبت به حفظ آن تالش کرد، می افزاید: 
برای حفظ و احیای هویت هر منطقه، باید صنایع 

دستی آن را پاس داشت.
شــیردل ادامه می دهد: رونق فعالیــت در حوزه 
صنایع دســتی نیاز به رویدادسازی دارد و اجرای 
طرح ملی »پنجشــنبه ها با صنایع دستی« هم در 
همین زمینه صوررت گرفته است. وی می افزاید: 
همراهی فروشگاه های صنایع دستی در برگزاری 
این پنجشــنبه ها کمک می کند تا از این شــیوه 
بتوان فرهنگ اســتفاده روزمره از ایــن تولیدات 
را در ســبد خانوار گنجاند؛ زیرا استفاده بصری از 
مصنوعات صنایع دســتی »دکوری« از مشکالت 
این حوزه اســت که بازار را با محدودیت و ضعف 
مواجه می کند.رییس اتحادیه صنایع دستی استان 
اصفهان در پایان تاکید می کند: امیدواریم در سال 
»رونق تولیــد« با اجرای این طــرح و قرار گرفتن 
محصوالت صنایع دستی در سبد خانوار و آشنایی 
جامعه به ویژه نسل جوان با نحوه تولید آثار بتوانیم 
گامی موثر در جهت حمایــت از تولیدکنندگان و 

رونق بازارهای داخلی برداریم.

طرح ملی »پنجشنبه ها با صنایع دستی«
  با هدف حمایت از رونق تولید از امروز در اصفهان اجرایی می شود؛ 

حصر وراثت
3/216  آقای محمد عامری دارای شناســنامه شماره 6 به شــرح دادخواست به کالسه  
111/98  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین عامری به شناســنامه 4 در تاریخ 98/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سیف اله عامری، ش.ش 
3 فرزند حسین نســبت فرزند 2- امراله عامری، ش.ش 571 فرزند حسین نسبت فرزند 
3- یداله عامری، ش.ش 583 فرزند حســین نســبت فرزند 4- محمد عامری، ش.ش 
6 فرزند حســین نســبت فرزند 5- صدیقه عامری، ش.ش 4 فرزند حسین نسبت فرزند 
6- شهربانو  عامری، ش.ش 1 فرزند حسین نســبت فرزند 7- فاطمه عامری، ش.ش 3 
فرزند حسین نسبت فرزند 8- ایران رضا زاده سفیدئی، ش.ش 415 نسبت همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 497203 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف بخش زواره)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/218 شماره: 3225/97 حل2، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/04/31 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی رحمتی ، نام 
پدر: تقی ، نشانی: خمینی شهر خ مدرس خ شهید فهمیده جنب قرض الحسنه حسینیه ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:جهانگیر ادراکی ، نام پدر: حسینعلی ، خواسته 
و بهای آن:مطالبه ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 494606 رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/219 شماره: 126/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/05/07 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مصطفی رحمتی ، 
نام پدر: تقی ، نشــانی: خمینی شهر خ مدرس خ شــهید فهمیده قرض الحسنه حسینیه؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:شــرکت پارمیس گشت پاسارگاد به مدیریت 
مهدی مهرابی ، خواســته و بهای آن:مطالبه 107 میلیون ریال وجــه یک فقره چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 494610  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)184 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/220 شماره: 417/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/04/29 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســین اخالقی ، نام پدر: 
حبیب ، با وکالت فرشته جعفری ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر کوی 101 مقابل باطری 
سازی عباس ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: اردشیر حیدری ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 67/131/000 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی فاکتور مصدق و کپی بارنامه مصدق پیوست و اصل 
وکالتنامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 495931 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)206 کلمه، 2 کادر(
تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

3/225 شــماره نامه: 139885602006002421 ، شــماره: 1398/03/19 ، بر اساس 
تقاضای خانم فاطمه حیدری فر فرزند مصطفی قلی مالک مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 113/424 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق متعلق است به خانم جواهر نوری خوزانی که در اجرای  تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری ملک مذکور فاقد اعیانی 
است و چون متقاضی ذینفع جواهر نوری خوزانی فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره 
یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا چنانچه به 
نظر کارشناس رسمی دادگستری معترض می باشد و یا چنانچه مدعی تضییع حقی است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح 
 دعوی سند مالکیت متقاضی بدون اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
م الف: 494603  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )176 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

3/222 کالســه پرونده: 1451/97 ، مرجع رسیدگي:شعبه هشــتم شوراي حل اختالف 
شهرستان خمیني شهر ، خواهان: ابوالفضل فخاري نشــاني: خمیني شهر محله اسفریز 
کوچه شــهید علي اصغر فخاري ؛ خواندگان: 1-عبدالمجید رخشــاني نشاني: مجهول 
المکان 2-مجتبي هوایي نشــاني: خمیني شهر خ امام شــمالي ک شهید دباغي ک چاه 
حاج حسین بن بســت گلبهار ،گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طي تشریفات قانوني و اخذ نظریه مشورتي اعضاءقاضي شورا ختم رسیدگي 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شــورا: در خصوص 
دعوي آقاي ابوالفضل فخاري فرزند عزیزاله به طرفیت آقایان 1-عبدالمجید رخشــاني 
2-مجتبي هوایي به خواســته مطالبه مبلغ دویســت میلیون 200/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 357261مورخ 96/11/25 به انضمام خسارت دادرسي و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و 
اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین 

آن دارد و اینکه از ناحیه خواندگان دلیلي که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته 
اند با استصحاب دین دعوي خواهان ثابت تشخیص مي گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهاي حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بــه محکومیت تضامني خواندگان به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 2/530/000 
ریال بابت خسارات دادرسي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي در حق خواهان صادر 
و اعالم مي گردد. این راي غیابي اســت و ظرف 20روز قابل واخواهي در همین شعبه و 
 ســپس ظرف 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومي و حقوقي خمیني شهر مي باشد. 
م الف: 495936  قاضي شعبه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر)331 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/223 شماره: 4267/97 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:10 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/05/15 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: عبداله شاهین ، نام 
پدر: علی ، نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری دنبال جوی گاردر کوچه علیرضایی پ1؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:حمیدرضا امیریوسفی ، نام پدر: رجبعلی، خواسته 
و بهای آن:مطالبه ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 495946 رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)176 کلمه، 2 کادر(
نظریه رد درخواست افراز پالک 321 فرعی از 141 اصلی

3/227 شماره نامه: 139885602006002302 ، شماره: 1398/03/12 ، نظر به اینکه 
خواهان خانم مریم بهالویی فرزند محمدعلی مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
321 فرعی از 141 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با ارائه دو فقره فرم درخواست 
افراز به این اداره و طبق ماده1 قانون افراز و فروش امالک مشاعی مصوب 1357 تقاضای 
افراز سهم مالکانه خود را نموده و طی مرقومه وارده به شماره 970720671802450-
1397/8/23 اظهار داشته که از آدرس خواندگان ساسان و ســعید و منصور و سعادت و 
فتانه و فریده همگی سعیدی ســامانی فرزندان حاجی آقا مالکین پنج دانگ و نیم مشاع 
و به عنوان مالکین مشاعی اطالعی ندارد و نظریه رد افراز 13985602006002292-
1398/3/12 صادر گردیده است و لذا به کلیه خواندگان مذکور با انتشار در روزنامه اخطار 
می شــود تا ظرف مدت 10 از تاریخ انتشــار چنانچه اعتراضی به رای صادره دارند طبق 
 ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 1357 قابل اعتراض در دادگاه صالحه 
می باشد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمی گردد. م الف: 489218 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )181 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/212 شماره: 483/96 به موجب راي شماره 209  مورخ  97/6/27 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فريدونشهر که قطعیت يافته است محکوم علیه محمد آرش کاشانیان 

فرزند پرويز شغل آزاد به نشانی کاشان میدان پلیس راه بلوار بوستان جنب دادگستری دفتر 
وکالت محکوم است به اســترداد حق الوکاله به مبلغ پانزده میلیون بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت هزينه دادرسی به مبلغ يکصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ريال و پرداخت 
 خسارت تاخیر تاديه از تاريخ مطالبه رســمی کال در حق محکوم له نوروز رحیمی فرزند 
سیف اله شغل آزاد به نشانی فريدونشهر خ شريعتی ک شهید محمد عراقی پ 3 و نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانــون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم 
نمايد. م الف:496119 شعبه دوم شوراي حل اختالف فريدونشهر )199 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
3/224 شماره: 1053/97 حل1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: خدیجه 
موسوی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: سید خداداد 
احمدی ، نام پدر: ســید روزعلی ، نشانی: خمینی شــهر خ کهندژ جوی آباد پاسارگاد 29 
جنوبی بن بست گلشــن 4 پالک 467 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1870 تاریخ 
97/11/28 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارات تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت 97/6/19 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  
 م الف: 494582 عمــار امیری آرانی قاضی شــعبه اول شــورای حــل اختالف

 خمینی شهر  )204 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت 

3/211 آقای عباس غیرتی آرانی دارای شناســنامه شــماره 216 به شرح دادخواست به 
کالسه 195/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقا محمد غیرتی آرانی بشناسنامه 5334 در تاریخ 98/2/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس غیرتی آرانی به 
شماره شناسنامه 216  2- داود غیرتی آرانی به شماره شناسنامه 188 و3- سلمان غیرتی 
آرانی به شماره شناسنامه 11464 همگی پســران آن مرحوم و4- اعظم غیرتی آرانی به 
شماره شناسنامه 7926  و5- فاطمه زهرا غیرتی آرانی به شماره شناسنامه 8566 و6- لیال 
غیرتی آرانی به شماره شناســنامه 9726  و7- نرجس غیرتی آرانی به شماره شناسنامه 
282 و8- ام البنین غیرتی آرانی به شماره شناسنامه 251 و9- زهرا غیرتی آرانی به شماره 
شناسنامه 9327 دختران آن مرحوم و10- خانم ایران مولودی آرانی به شماره شناسنامه 
7400 همسر آن مرحوم میباشد و الغیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد.م الف: 491763 رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل  

)200 کلمه، 2 کادر(

سمیه مصور

همراهی فروشگاه های صنایع 
دستی در برگزاری این پنجشنبه ها 
کمک می کند تا از این شیوه بتوان 
فرهنگ استفاده روزمره از این 
تولیدات را در سبد خانوار گنجاند
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»فشار خون« تنها دو کلمه است؛ اما اگر جدی گرفته نشــود می تواند عواقب بدی 
داشته باشد. بی خبری از فشار خون باال بســیار خطرناک است، بی توجهی جامعه 
پزشکی و جدی گرفته نشدن فشار خون باال توسط مردم؛ دو عامل مهمی است که اگر برطرف شود، 
شــاهد کاهش 25 درصدی مرگ های ناشی از ســکته های قلبی و مغزی در ایران خواهیم بود.گفته 
می شود مرگ ساالنه ۳۳ هزار ایرانی زیر 55 سال به دلیل سکته های قلبی و مغزی عمدتا ناشی از فشار 
خون باالست.  دو گام ساده در مسیر رهایی از بحران فشــار خون باال در ایران هم این است که همه 
بیماران، به هر دلیلی که به مطب ها مراجعه می کنند، از پزشــک خود بخواهند که فشار خون شان را 
کنترل کند و متقابال، همه پزشکان نیز خود را ملزم بدانند فشار خون تمام بیماران را فارغ از هر علتی 
که مراجعه کرده اند، اندازه گیری کنند تا این عامل خطر بیماری های مرگبار در کشــور ما را تا حدود 

زیادی کنترل کند.

»فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم« در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
طرح ملی بسیج کنترل فشارخون، طرح خوبی است که از 27 اردیبشهت تا 15 تیرماه اجرایی می شود. 
امسال نیز دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد همراه و همگام با آغاز اجرای این طرح، فعالیت و اقدامات 
خود را در زمینه یاری رســاندن 
به مردم البته آگاهی بخشــی در 
خصوص کنترل فشــار خون آغاز 
کرده اســت.در یازدهمین روز از 
خردادماه، جلسه هماهنگی ستاد 
اجرایی بســیج ملی کنترل فشار 
خون در معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهرکرد با حضور 
رؤسای شبکه های ۹ گانه، مدیران 
و نمایندگانی از بیمارســتان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی برگزارشد. سید راشد جزایری، معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری در رابطه با 
برگزاری این جلســه گفت: این جلســه در یازدهمین روز از خردادماه ۹۸ در سالن اجتماعات مرکز 
بهداشت استان برگزار شــد و ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیته های هفت گانه، نقاط ضعف و قوت 
مراحل اجرایی مورد بررســی قرار گرفت.وی تصریح کرد: همچنین با بررسی انتظارات وزارت خانه 
از دانشگاه ها در هر یک از حیطه های کاری، پیشــنهادات حاضران در جلسه مطرح و بر تسریع روند 
اجرای برنامه تاکید شد.جزایری با اشاره به آغاز بســیج ملی کنترل فشار خون از 27 اردیبهشت ماه 
۹۸ خاطرنشان کرد: این برنامه در دو مرحله آموزش و اطالع رسانی و غربالگری اجرا و ضمن تاکید بر 
فرهنگ سازی برای خود مراقبتی و پیشگیری از ابتال به بیماری های مزمن به ویژه فشار خون باال، بر 

شناسایی افراد مبتال و تحت مراقبت و درمان تاکید دارد.
به گفته جزایری، دومین جلسه کمیته درمان بسیج ملی کنترل فشــار خون باال نیز با حضور معاون 
درمان به عنوان رییس کمیته، مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی، دبیر کمیته و اعضا از ادارات برون 
و درون بخشی برگزار شده است. در این جلسه مدیران و یا نمایندگانی از کلیه کلینیک های دولتی و 
خصوصی، بیمارستان ها، اورژانس، معاونت غذا و دارو، معاونت درمان، داروخانه ها، هالل احمر، نیروی 
انتظامی، تامین اجتماعی، درمانگاه های خصوصی نظیر پارسیان و دی، نظام پرستاری و ... نیز حضور 
داشتند.سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: در این جلسه کلیه 
اعضا در مورد ظرفیت ها و پتانسیل های خود در مورد تامین نیرو، تجهیزات بحث و تبادل نظر کردند.

جزایری در ادامه افزود: از تصمیمات مهم این کمیته به برپایی ایستگاه های غربالگری فشار خون در 
داروخانه های پرتردد در سطح استان، الزام کلیه نیروهای معرفی شده توسط اعضا به گذراندن دوره 
آموزشــی دو ســاعته و دریافت گواهی، همکاری درمانگاه های خصوصی پارسیان و دی با این بسیج 
ملی، استقرار آمبوالنس و اتوبوس در میعادگاه های نماز جمعه و عید سعید فطر توسط نیروهای پایگاه 
اورژانس و اندازه گیری فشار خون نمازگزاران، همکاری پایگاه های امداد جاده ای هالل احمر با بسیج 
ملی کنترل فشار خون، اعالم همکاری بیمارستان های اردل، ناغان، سید الشهدای کوهرنگ و ولیعصر 

بروجن می توان اشاره کرد.
تشکیل کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی »بسیج ملی کنترل فشار خون« دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد با حضور اصحاب رسانه
در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال، کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی »بسیج ملی کنترل 

فشار خون« دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور خبرنگاران تشکیل جلسه داد.
سید علی درخشان در این جلسه با اشاره به اهداف تشکیل کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی بسیج 
ملی کنترل فشار خون، ایجاد حسایست موضوعی در آحاد جامعه، افزایش آگاهی و سواد سالمت جامعه 
در زمینه فشار خون باال، بستر سازی مناسب اطالع رسانی برای توجه به کنترل فشار خون به مثابه 

یک فرهنگ رفتاری را از اهداف تشکیل این کمیته برشــمرد.وی، شناسایی و کشف موارد 
فشار خون باال و اندازه گیری فشار خون افراد ۳۰ تا 7۰ سال را از دیگر اهداف این کمیته عنوان کرد 

و افزود: فعالیت بسیج ملی کنترل 
فشار خون از تاریخ 27 اردیبهشت 
ماه لغایت 15 تیرماه ۹۸ همزمان 
با سراســر کشــور آغاز و طی دو 
مرحله آموزش و اطالع رســانی و 

غربالگری ادامه پیدا می کند.
وی، تبلیغات محیطی در ســطح 
شــهر به صورت بنــر،  تبلیغات 
در فضای مجــازی در کانال ها و 

گروه های دانشگاه و گروه ها و کانال های سطح اســتان، تهیه و تدوین تیزر جهت پخش در تلویزیون 
جهت اطالع رسانی به مردم،  هماهنگی چندین برنامه رادیویی و تهیه و تنظیم تعداد ده ها خبر، گزارش، 
تیزر و پیام مربوط به بسیج ملی کنترل فشار خون و بارگذاری در سایت دانشگاه و وزارت خانه را از جمله 
اقدامات صورت گرفته طی روزهای آغازین اجرای برنامه اعالم کرد.مدیر مرکز روابط عمومی و امور بین 
الملل دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: همچنین مکاتبه با صدا و سیمای استان، دستگاه های مختلف 
استان جهت آگاهی بخشی و همکاری در سطح بسیج انجام می گیرد و استارت طرح بسیج با استقرار 

ایستگاه های فشار خون در مصال های نماز عبادی سیاسی جمعه زده شد.
درخشان در ادامه از رونمایی از پوستر بسیج ملی کنترل فشــار خون در شصت و هشتمین کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی استان با حضور معاونین سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیران کل و 
نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه و اندازه گیری نمادین فشار خون این عزیزان با برپایی ایستگاه 
سنجش سالمت در محوطه استانداری خبر داد. وی هدف از تشکیل این جلسه را  ظرفیت اطالع رسانی 
رسانه ها، خبرگزاری ها، جراید و نشریات محلی عنوان کرد و افزود: در طول اجرای برنامه در راستای 
افزایش آگاهی جامعه از عوامل خطر اصلی فشار خون باال همچون مصرف نمک، کم تحرکی، چاقی، 
اختالل چربی، مصرف سیگار، الکل و ... با روابط عمومی دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای 
دولتی و مردمی در سطح استان و شهرستان های تابعه نیز برای بسیج اطالع رسانی گسترده برنامه، 

نشست هایی خواهیم داشت.
تاکید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر استفاده از ظرفیت سامانه 

خود اظهاری و ثبت اندازه فشار خون
سامانه ای نیز به همت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد راه اندازی شده است. »سامانه 
خود اظهاری و ثبت اندازه فشــار خون« که مدیر مرکز روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد، با اشاره به راه اندازی این سامانه به نشانی اینترنتی www.salamat.gov.ir، بر 
استفاده از ظرفیت این سامانه برای ثبت دقیق فشار خون گروه هدف تاکید کرد.سید علی درخشان 
افزود: این سامانه برای ثبت اندازه فشار خون توسط افراد یا در ایستگاه های سنجش فشار خون توسط 
سنجش گران داوطلب در سراسر کشور، راه اندازی شده است. وی تصریح کرد: برای ثبت اندازه فشار 
خون کافی است افراد به نشانی این سامانه مراجعه کرده و پس از مطالعه راهنمای تکمیل پرسشنامه و 
راهنمای اندازه گیری فشارخون و نیز ورود کد ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه شده و در آنجا نسبت 
به تکمیل اطالعات خواسته شده و همچنین ثبت اندازه فشار خون خود و یا نزدیکان شان اقدام کنند.

رییس کارگروه اطالع رسانی و روابط عمومی بســیج ملی کنترل فشار خون این دانشگاه، در ادامه از 
رؤسای شبکه های بهداشت و درمان و مراکز خدمات جامع سالمت، خانه های بهداشتی و مسئوالن 
پایگاه ها و ایستگاه های سنجش فشار خون خواست ضمن اطالع رسانی و آموزش نحوه ثبت اطالعات 
و فشار خون افراد در سامانه خوداظهاری، نسبت به تشویق کارکنان برای استفاده از این سامانه اقدام 
کنند.وی با بیان اینکه، با ثبت اطالعات در این ســامانه، وضعیت ســالمت هر فرد به او نمایش داده 
می شود، افزود: از سوی دیگر، کارشناسان سالمت می توانند با دسترســی به این اطالعات، افراد در 

معرض خطر ابتال به پرفشاری خون را تحت مراقبت و پیگیری الزم قرار دهند.
همراهی مردم و مسئوالن استان در پیوستن به کمپین ملی کنترل فشار خون

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد با اشاره به آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون از تاریخ 27 
اردیبهشت ماه ۹۸ و راه اندازی سامانه خود اظهاری برای ثبت فشار خون افراد در سامانه، از شهروندان 
خواست تا با مراجعه به این سامانه، سالمت خود را بسنجند. دکتر نرگس عسکری همچنین به حضور 
فعال نمایندگان و مدیران استانی در کمپین فشار خون اشاره داشت و افزود: معاون سیاسی و امنیتی 
استانداری، نماینده مردم شهرکرد، ســامان و بن و نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی، 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی اســتان به همراه معاونت های مختلف این دانشگاه و همچنین رؤسای 
شبکه های بهداشتی و درمانی و مدیران از جمله مراجعین به ایستگاه های سالمت برپا شده در محوطه 

استانداری بودند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری در شصت 
و هشتمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی با محوریت بسیج ملی کنترل فشار خون 
گفت: امروزه بیماری های غیرواگیر و حوادث کاری و سوانح ترافیکی جایگزین بیماری های 

واگیر شده و ساالنه جان تعداد زیادی از افراد را می گیرند.
دکتر مجید شیرانی با بیان اینکه هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراقبت از 
مردم و توانمند سازی آنهاست، افزود: بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی اولویت ها متفاوت است، 
اما امروزه بیماری های عفونی و بیماری هایی همچون وبا و ... که تنها با انجام واکسیناسیون 
و با هزینه های کم قابل درمان و کنترل بودند جای خود را به بیماری های مزمن،  خطرناک و 

ناتوان کننده ای داده اند که ساالنه جان تعداد قابل توجهی از مردم را می گیرند.
وی تصریح کرد: شــیوع باالی بیماری های مزمن باعث شــده قانونمندتر و با تعیین دقیق 
اولویت ها وارد عرصه مبارزه با بیماری ها شــویم.وی با بیان اینکه در این میان فشــار خون 
به عنوان مهم ترین عامل ناتوان کننده و عامل بروز ســکته های مغزی، بیماری های قلبی و 
عروقی و ناتوانی های گسترده در افراد می شــود، افزود: حدود 2۰ درصد افراد جامعه به این 

بیماری مبتال هستند.
وی تصریح کرد: با افزایش سن احتمال ابتال به فشار خون  نیز باال می رود حال آنکه نیمی از 
مبتالیان به فشار خون از بیماری خود بی اطالع هستند. وی با اشاره به آغاز بسیج ملی کنترل 
فشار خون از 27 اردیبهشت ماه در سراسر استان ابراز امیدواری کرد که این حرکت با حساس 
سازی جامعه نسبت به خطرات این بیماری و آگاهی بخشــی نسبت به راه های پیشگیری 
از ابتال به این بیماری، گامی موثر در راســتای کاهش بار بیماری ها و ارتقای سالمت جامعه 

محسوب می شود.
وی، مهم ترین گام در کاهش موارد ابتال به فشار خون را اصالح شیوه غلط زندگی، پرهیز از 

مصرف مواد غذایی مضر و پر نمک، افزایش تحرک و فعالیت بدنی دانست.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان، میزان مصرف نمک در ایران را ۹ تا 15 گرم اعالم کرد 
و افزود: میزان استاندارد مصرف نمک روزانه حدود 5 تا ۸ گرم است؛ اما با توجه به عادت های 

غلط تغذیه ای در مرحله اول انتظار می رود میزان مصرف را تا یک سوم کاهش دهیم.
دکتر شیرانی در ادامه مصرف روزانه حبوبات، سبزیجات، ۳ تا 5 واحد میوه، پرهیز از مصرف 
فست فودها را توصیه کرد و افزود: امروزه بی تحرکی به عنوان معضل سالمت جامعه مطرح 
است لذا باید ورزش به عنوان فرهنگ عمومی در جامعه ترویج پیدا کند و در کنار آن میزان 

استرس و اضطراب ها و سایر عوامل خطر کنترل شود.
وی با بیان اینکه در اکثر موارد فشــار خون قابل درمان نیست و عوارض جبران ناپذیری بر 
ســالمت افراد به جای می گذارد، ادامه داد: تاکید متولیان امر بر پیشــگیری قبل از درمان 
 اســت، ضمن اینکه با آگاهی بخشی روند شــیوع آن قابل کنترل و عوارض آن قابل کاهش

 خواهد بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 امروزه بیماری های واگیر
 جای خود را به بیماری های غیرواگیر و 

حوادث و سوانح داده است

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ پیشتاز در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از آغاز روند تالیف 

مجموعه کتاب کودک با عنوان »شهر بخیر« خبر داد.
احمد رضایی با اعالم این خبر اظهار داشت: پس از بحث 
و تبادل نظر در اتاق فکر اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
تصمیم بر آن شد تا مجموعه ای از 52 جلد کتاب کودک 
با عنوان »شهر بخیر« ویژه کودکان 7 تا ۹ سال در مقطع 

ابتدایی تولید شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در نظر داریم این کتاب ها با 
استفاده از نظرات کارشناســی تدوین شده و با کیفیت 
خوبی تهیه شود، روال تولیدی برای این کتاب ها تعریف 
کرده ایم که قرار اســت با همکاری مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان و دفتر تخصصی ادبیات سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان، این مجموعه 

کتاب را تهیه کنیم.
رضایی با اشــاره به دعوت از نویســندگان کودک که با 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان همکاری دارند، ادامه 
داد: فراخوان عمومی این طرح در حال نشــر در سطح 
شهر و استان اصفهان است تا نویسندگان حوزه کودک 
در کارگاه ها و مجموعه نشســت هایی با عنوان سلسله 

 نشست های کاربردی »ادبیات کودک« شرکت کنند.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
این سلسله  نشســت ها زیر نظر اســتاد احمد اکبرپور، 
شاعر و نویســنده گفت: روال کار به این شکل است که 
فایلی شــامل اطالعات مرتبط بــا »بازیافت و مدیریت 
پسماند« که عنوان نخستین کارگاه تخصصی این طرح 
اســت، در اختیار نویسندگان گذاشــته ایم و نخستین 
کارگاه روز شــنبه 25 خردادماه با حضور نویسندگان 
 در حوضخانه مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار

 می شود.
رضایی با اشاره به ســخنرانی علی دهنوی، مدیرعامل 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در این 
کارگاه تخصصی بیان داشت: پس از اینکه نویسندگان 
اطالعات الزم درباره مدیریت پسماند را دریافت کردند، 
احمد اکبرپور در خصوص داســتان کودک سخنرانی 
خواهد کرد و ســپس نویســندگان شــرکت کننده در 
ایــن کارگاه به خلق داســتان  می پردازند که توســط 
احمد اکبرپور بررسی و تصحیح شــده و در نهایت این 
داستان ها برای تصویرســازی و تبدیل به کتاب کودک 

آماده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: روند تهیه مجموعه کتاب »شهر 
بخیر« به صورت کامال روشــمند و علمی دنبال خواهد 

شد.

سامانه پیشنهادگیری و مشارکت ذی نفعان شرکت مخابرات ایران 
راه اندازی شــد. به گــزارش اداره روابط عمومــی مخابرات منطقه 
اصفهان، نظر به اهمیت اســتفاده از پیشــنهادهای مفید پرســنل 
محترم شرکت های  پیمانکاری،بازنشســتگان و مشتریان، سامانه 
 پیشنهادگیری و مشارکت ذی نفعان شرکت مخابرات ایران به آدرس

 https:/ /pishnahad.tci.ir   راه اندازی شده و آماده بهره برداری 
است.

گفتنی است توجه به نکات ذیل جهت استفاده بهینه از سامانه ضروری 
خواهد بود:

1-   سامانه مذکور تحت شــبکه اینترنت و همچنین شبکه داخلی 
شرکت قابل دسترسی است.

2-   فایل راهنما در صفحه ورود به سیستم قابل مشاهده و استفاده 
است.

 ۳-   هنگام ثبت پیشــنهاد حتما دبیرخانه اســتان مربوطه انتخاب
 شود.

4-   پس از ثبت پیشنهاد و دریافت کد رهگیری، در حفظ و نگهداری 
این کد دقــت فرمایند، زیرا پیگیری پیشــنهاد صرفــا از طریق آن 

امکان پذیر است.
5-   پیشنهاد ارائه شده حتما باید دارای روش کاربردی و با توجه به 
منابع موجود، قابل اجرا باشد . کاربران محترم توجه داشته باشند که 
ارائه درخواست،شکوائیه ، بیان مشکالت و موارد مشابه، پیشنهاد نبوده 
و ثبت این گونه موارد، سبب کند شدن فرآیند رسیدگی به پیشنهادها 

شده و بهبودی در شرکت ایجاد نمی کند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: عملیات 
جا به جایی خــط 12 اینچ رینگ اصفهــان به صورت 
شبانه روزی و در ایام تعطیل عید سعید فطر طی ۳ روز 

انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفی علوی با اشــاره به عملیات لوله گذاری کلکتور 
اصلی فاضالب شمال اصفهان که از غرب به سمت شرق 
با قطر خارجی 1/6۰ متر در حال انجام است، افزود: این 
لوله گذاری در حین اجرا بــا خط 12 اینچ تغذیه رینگ 
اصفهان در میدان بزرگمهر اصفهان برخورد داشت که  
طی جلســات متعدد مدیران شــرکت آب و فاضالب و 
شرکت گاز اصفهان مقرر شــد  واحد اجرای طرح های 

 شــرکت گاز اســتان اصفهان با هماهنگــی اداره گاز 
 منطقه 2 اصفهان اقــدام به جا به جایــی خط مذکور

 کند.
وی ادامه داد: اجــرای خط مذکور به دلیــل برخورد با 
لوله فاضالب، در عمق 6 متری از ســطح زمین اجرا شد 
که به دلیل ناپایداری ، شنزار بودن زمین و ریزش های 
مکرر در حین اجرای عملیات،  در طول مسیر حفاری از 

باکس های فلزی به ارتفاع 4 متر استفاده  شد.
مهندس علــوی، درخصوص اهمیت اجــرای این طرح 
گفت: این عملیــات در منطقه پر تــردد اصفهان انجام 
پذیرفت که این نشــانه چابکی ســازمان در برخورد با 

فعالیت های مورد نیاز و فوری است. 

آموزش فرهنگ شهروندی به زبان کودکانه در »شهر بخیر« راه اندازی سامانه پیشنهادگیری و 
مشارکت ذی نفعان شرکت مخابرات ایران

جا به جایی خط 12 اینچ تغذیه رینگ اصفهان در میدان بزرگمهر
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