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 گالری تام
نمایشگاه افتتاحیه   / مدیا: نقاشی

۲۴ خرداد  الی۱۰ تیر

نگارخانه صفوی
مثل خون  در رگ هایم../ مدیا:نقاشی

جمعه ۲۴  الی ۲۹ خرداد

 افزایش آاگهی
 نسبت به سرطان؛

امروز اطالعاتمون از سرطان رو باال 
ببریم تا بتونیم از این بیماری 

پیشگیری کنیم!
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  پیشرفت ۶۲ درصدی نمایشگاه بزرگ اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:

  رییس سازمان نظام پزشکی کشور ، درمورد زیاد بودن فارغ التحصیالن دام پزشکی در کشور هشدار داد؛

ضربه آزاد!
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گردشگری، فرصتی برای 
توسعه کسب و کارهای 

مردم است

شهردار اصفهان:

7

»هادی محمدی« در 
ذوب آهن  ماندنی شد

رشد ۱۵ درصدی صادرات 
ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

3

6

 به بهانه فرا رسیدن روز ملی تخت فوالد بررسی می شود؛

میراثی گرانبها از تاریخ پر افتخار یک شهر
26خرداد ماه در تقویم به نام روز ملی تخت فوالد نام گذاری شده است؛ گورستانی 
که به دلیل وجود مقابر و تکایای تاریخی فراوان موجود در آن، یکی از میراث های 
ارزشمند گردشگری اصفهان محسوب شده و هرساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به 
خود جذب می کند.تاریخ ایران، مشحون از نام بزرگانی است که نام ایران و ایرانی را برای قرن های 

متمادی بلندآوازه ساخته است و...
صفحه   7

کنسرت گروه ایهام
۲7 خرداد

سالن سیتی سنتر

هجوم ریزگردها به اصفهان
با هجوم ریزگردها به اصفهان شاخص آلودگی هوای اصفهان صبح دیروز در وضعیت خطرناک قرار گرفت؛ افزایش غلظت ذرات معلق از ساعت یک 
بامداد شروع شد؛ به گفته کارشناسان علت این اتفاق، وزش بادهای شدید تابستانی از سمت بیابان های جنوب استان سمنان بوده که به اصفهان و 

یزد رسیده است. 

عکس خبر

صاحبان محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(:

 مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه عملکرد سال ۱397 و
 www.tax.gov.ir پرداخت مالیات آن سال از طریق سامانه  

 حداکثر تا پایان خرداد ماه سالجاری می باشد.

۱۵26 مرکز ارتباط مردمی
3۵0۱9-02۱ ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

م الف:5000۶3)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با کارکنان 
حوزه روابط عمومی و امور فرهنگی خود دیدار کرد. 

هاشم امینی در این دیدار، کار در حوزه روابط عمومی را بسیار حساس 
برشــمرد و گفت: در فضای غبارآلود جامعه، روابــط عمومی باید با 
استفاده از ظرفیت باالی رسانه ها و به ویژه فضای مجازی  برای اقناع و 

تنویر افکار عمومی به صورت سنجیده و به موقع اقدام کنند. 
وی ترویج فرهنگ کار و تالش بیشتر را ماموریت مهم دست اندرکاران 
روابط عمومی و امور فرهنگی دانســت و اظهار داشت: کار خالصانه، 
مظلومانه و مضاعف، شاخصه خادمان مردم در صنعت آب و فاضالب 

بوده و همین روحیه جهادی، بهترین راه مبارزه با استکبار است. 
مهندس امینی در همین راســتا به بیانیه مهم مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالی( با عنوان »گام دوم انقالب« اشاره کرد و این بیانیه را 
منشوری برای خودسازی در راستای تحقق آرمان تمدن نوین اسالمی 
و ســاختن ایران عزیز دانســت و ادامه داد: همانگونه که رهبر حکیم 
انقالب فرموده اند» مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور  نیروی انسانی 
مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی و نیز مدیریت 
جهادی است« خوشــبختانه وجود همین دو عامل در صنعت آب و 

فاضالب کشور باعث پویایی و پیشرفت آن شده است. 

وی از مدیران و کارکنان روابط عمومی و امور فرهنگی خواســت این 
بیانیه را چراغ راه خود قرار داده و برای عملیاتی کردن آن در شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان، اهتمام ورزند. 
سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان در بخش 
دیگری از سخنان خود ، در خصوص یکپارچه سازی شرکت های آب 

و فاضالب شهری و روستایی، نکاتی را مطرح کرد.
وی از این تصمیم  به عنوان »اقدام بزرگ« یــاد کرد و گفت: در این 
راستا بایستی نگاه کالن داشته باشــیم و صرفا به منافع خودمان فکر 
نکنیم؛چرا که تحقق این امــر، برکات زیادی را بــرای نظام مقدس 
اسالمی و نیروهای خدوم آب و فاضالب کشور به همراه خواهد داشت. 
هاشــم امینی با بیان اینکه دیــدگاه و تالش همــه تصمیم گیران  
آسیب ندیدن کارکنان و توجه به دغدغه های فکری آنها بوده است، 
اظهار داشــت: روابط عمومی، وظیفه دارد برای تبییــن آثار مثبت 
یکپارچه ســازی و کاهش نگرانی های پرسنل اطالع رسانی صحیح و 

شفاف داشته و بستر را برای تحقق این امر مبارک فراهم کند.
در پایان این مراسم که 22 خردادماه در  مجتمع آبرسانی ۸ روستای 
شهرستان لنجان برگزار شد از کارشناسان و رابطان روابط عمومی و 

امور فرهنگی آبفار استان  تقدیر شد.

سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان:

 روابط عمومی، بیانیه گام دوم انقالب را عملیاتی کند
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رییس جمهور در حالی در پنجمین کنفرانس تعامل 
و اعتماد ســازی آســیا معروف به »سیکا« شرکت 
کرده اســت که ایران بیش از هر زمــان دیگری در 
مرکز معادالت و درگیری های امنیتی در دنیا قرار 
دارد. روحانی که پیش از سفر به دوشنبه، میهمان 
ژاپنی خود را دست خالی بدرقه کرد، روز شنبه در 
جمع سران کشورهای عضو سیکا از راهبرد برد - برد 
ایران در سیاست خارجی سخن گفت. سران ایران، 
قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، 
روسیه، هند، فلسطین، مغولســتان، قرقیزستان، 
ازبکســتان، تاجیکســتان، جمهوری آذربایجان و 
تایلند در این کنفرانس شرکت کرده اند؛ کشورهایی 
که برخی از آنها می توانند در سطح معادالت سیاسی 
و امنیتی منطقه ای نقش بسیار مهم و موثری داشته 
باشند. پوتین، شی جینگ پینگ، اردوغان، عبدا... 
عبــدا... و ... برخی از مهم ترین چهره های شــرکت 
کننــده در ایــن کنفرانس هســتند؛ حضوری که 
نشــان می دهد امنیت و مقوله هــای تهدید کننده 
در خاورمیانه و آســیا تا چه حد جدی و مورد نظر 
کشورهای مهم منطقه اســت. رییس جمهور  طی 
ســخنرانی خود در این اجالس، دستیابی به سطح 
قابل قبولی از صلح، ثبات و توسعه را در شرایط امروز 
جهان، نیازمند گسترش همکاری و گفت وگوهای 
منطقه ای با هدف تقویت تفاهم دانست و تاکید کرد: 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران مبتنی 

بر همــکاری، هم افزایی و 
یافتن راه های دســتیابی 
به منافع مشــترک، سود 
متقابل و در یــک کلمه، 
سیاســت برد - برد است. 
حسن روحانی تاکید کرد: 
ایران به صورت یک طرفه 

نمی تواند تنها طرف متعهد بــه برجام باقی بماند و 
سایر کشورها نیز الزم است سهم خود را برای حفظ 

این توافق مهم بپردازند. 
وی افزود: همه به نقش سیاســت های دولت فعلی 

آمریکا در بی ثبات سازی 
کشــورهای منطقــه به 
خوبی واقفیــم. وضعیت 
کنونی فلســطین، عراق، 
ســوریه، افغانســتان و 
یمن نمونه هایــی بارز از 
پیامدهای این سیاســت 
در سال های اخیر اســت. این سیاســت ها، ناقض 
حق تعیین سرنوشــت بــه عنوان یکــی از حقوق 
اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای 
منطقه بوده اســت. رییــس جمهور ادامــه داد: به 

دلیل حساسیت شــرایط کنونی و ضرورت مقابله با 
یکجانبه گرایی، شایسته اســت ما کشورهای عضو 
ســیکا، با اتخاذ سیاســت های هوشــمندانه، روند 
چندجانبــه گرایــی را تقویت کــرده و زمینه های 
جدیــدی در ســاحت همکاری هــای سیاســی- 
امنیتی، اقتصادی و تجاری، مستقل از رویکردهای 
یکجانبه گرایانه برخی از کشــورها کشــف کنیم و 
همکاری های خود را گســترش دهیم و با مشارکت 
در طرح همکاری های بین منطقه ای با سایر مناطق 
جغرافیایی روابط خود را تعمیق و با یکجانبه گرایی 

مقابله کنیم.
 رییس قوه مجریه با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یک نقــش آفرین کلیدی در منطقه 
حضور دارد، گفت: جمهوری اسالمی بارها آمادگی 
خود را برای تدوین و تصویب ساز و کارهای دوجانبه 
و چندجانبه سیاســی و امنیتی به منظور تضمین 
صلح و امنیت همگانی اعالم کــرده و در این راه از 
هرگونه تعامل و تبادل نظر با کشورهای عضو سیکا 
در خصوص راه های مواجهه بــا چالش ها و مقابله با 

تهدیدات موجود استقبال کرده است.
 در این نشست که عنوان آن »چشم انداز مشترک 
برای منطقه ای امــن و مرفه« اســت، موضوعاتی 
منطقه ای و بین المللی مورد بررســی قرار گرفته و 

بیانیه نهایی »دوشنبه« منتشر خواهد شد. 
کارشناســان معتقدند که برگزاری این نشست در 
دوران افزایش تحریم ها و فشارهای دولت آمریکا بر 
کشورهای آسیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رهبر »هنگ کنگ« تسلیم شد
رهبر هنگ کنگ با عقب نشــینی در مقابل موج 
گسترده اعتراضات مردمی، اقدامات در رابطه با 
الیحه استرداد به چین را به متوقف کرد. کری الم، 
در یکی از مهم ترین عقب نشینی ها از سوی دولت 
پس از بازگشت حاکمیت هنگ کنگ به چین در 
سال 1997 گفت که شــورای قانون گذاری این 
دولت شهر تمامی اقدامات در رابطه با این الیحه 
را متوقف می کند. وی در کنفرانس خبری خود 
تاکید کرد که برای گام های بعدی پس از رایزنی 
با جناح های مختلف تصمیم گیری خواهد شــد. 
حدود یک میلیون تن از مــردم هنگ کنگ در 
اعتراض به این الیحه که بازگرداندن شهروندان و 
یا خارجی ها و حتی چینی های مظنونی که به این 
منطقه سفر می کنند به چین را ممکن می سازد، 

به خیابان ها آمدند.

حضور پهپاد جاسوسی آمریکا 
قبل از وقوع حادثه نفت کش ها

رسانه آمریکایی سی ان ان می گوید ساعاتی قبل 
از وقوع حادثه دریای عمان، یک پهپاد جاسوسی 
آمریکا در محل حادثه حضور داشــته است. این 
رسانه حتی مدعی است که همزمان شناورهای 
ایرانی نیز در محل حضور داشته و در تقابل با آن 
قرار گرفته اند. این ادعا در حالی مطرح می شود 
که گروه تروریستی سنتکام نیز با انتشار فیلمی 
بی کیفیت، مدعی دست داشتن سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در حادثه حمله به دو نفت کش 

شناور در دریای عمان شده است.

 تجمع زنان سوئیس در واکنش 
به نابرابری پرداخت ها

زنان سوئیســی در اعتراض به نابرابری پرداخت 
دســتمزدها و شــرایط کاری، اعتصاب و تجمع 
کردند. سوئیس یکی از کشــورهای غربی است 
که رتبه بسیار پایینی در زمینه برابری دستمزد 
دارد. این اعتصــاب که روز جمعه برگزار شــد، 
نخستین اقدام از این دست طی ۲۸ سال گذشته 
بود. در گزارش برابری جنسیتی که مجمع جهانی 
اقتصاد هر سال منتشر می کند، سوئیس در رده 
بیســتم قرار دارد  که نه تنها پس از کشــورهای 
حوزه اســکاندیناوی قرار گرفته بلکه از آلمان و 
فرانسه هم پایین تر است. این سازمان اعالم کرد 
که سوئیس در رده چهل و چهارم از لحاظ برابری 

دستمزد قرار دارد.

مکزیک،»سند سری«  ترامپ را 
منتشر کرد

مقامات مکزیک، سندی را که دونالد ترامپ هفته 
پیش در مقابل دوربین رسانه ها برای چند ثانیه 
کوتاه نمایش داد، منتشر کردند. رییس جمهور 
آمریکا با نمایش دادن این ســند، مدعی شد که 
امتیازات ویــژه ای درخصوص قانــون مهاجرت 
از کشورهای همســایه گرفته است. هفته پیش 
دونالد ترامــپ،  با نمایش یک ســند تک برگی 
مقابل دوربین رســانه ها، تالش کرد انتقادهایی 
مبنی بر ناتوانــی در اعمال تعهــدات جدید به 
مکزیک با وجود تهدید دولت اش به افزایش تعرفه 
واردات از مکزیک را از خود دور ســازد. عکاسان 
خبری با وجود تالش برای عکس گرفتن از متن 
 سند، موفق به آشــکار کردن تمام مضمون سند

 نشدند.
 این ســند یک مکمل برای توافق نامه امضا شده 
هفته پیش بین ایاالت متحده آمریکا و مکزیک 
است که تدابیر بیشتری عالوه بر موارد توافق شده 
را در بــر می گیرد. طبــق این ســند، دو طرف، 
مذاکرات دوجانبه شــان را برای تعریف شرایط 
معین اجرای توافق برای تخصیــص هزینه ها و 
تصمیم گیری در خصوص مسئولیت پرونده های 
پناهندگی مهاجران، در ســریع ترین زمان آغاز 

خواهند کرد. 

ایران نمی تواند یک طرفه به برجام متعهد بماند

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام 
سازمان تعزیرات خبر داد:
 عفو و تخفیف ۵۸۲ نفر
 از محکومان تعزیرات

مدیــرکل نظارت بــر اجرای احکام ســازمان 
تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات ۵۸۲ 
نفر از محکومان ســازمان تعزیرات حکومتی با 
موافقت رهبر معظم انقالب به مناســبت عید 
فطر خبر داد.  علیرضا نورنژاد در این رابطه اظهار 
کرد: به مناسبت فرا رســیدن عید سعید فطر، 
تعداد ۶91 نفر از محکومیــن محاکم عمومی 
و انقالب، ســازمان قضایی نیروهای مســلح و 
سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور مورد 
عنایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( قرار 
گرفته که از این تعــداد، ۵۸۲ نفر از محکومین 
ســازمان تعزیرات حکومتی مشــمول عفو یا 
تخفیف مجازات واقع شده اند. وی افزود: با دستور 
ریاست عالی سازمان، این حکم برای اعمال به 

ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابالغ شد.

 رایزنی »اشمید« و عراقچی 
در تهران

»هلگا اشمید« دبیرکل سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا و معاون فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که در سفری 
منطقه ای به تهران نیز آمده است، با سید عباس 
عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در محل وزارت 
خارجه کشورمان به گفت وگو نشست. معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به 
سفرش به تهران، برجام را »کلید ثبات و امنیت 
در خاورمیانه« توصیــف کرد و گفت با مقامات 
ایرانی درباره وضعیت اجرای برجام و عملیاتی 
شدن ساز و کار »اینستکس« گفت وگو می کند.

استیضاح »حجتی« به  
کمیسیون کشاورزی ارجاع شد

طرح اســتیضاح محمود حجتــی، وزیر جهاد 
کشاورزی برای بررسی به کمیسیون کشاورزی 
ارجاع شد. طرح استیضاح حجتی در تاریخ ۲1 
اسفند سال گذشته از سوی ۵1 نماینده مجلس 
امضا و تقدیم هیئت رییسه مجلس شد. طرح 
مذکور روز دوشنبه ۲0 خرداد، از سوی هیئت 
رییسه برای بررسی در کمیسیون کشاورزی به 
این کمیسیون ارجاع شــده و طبق آیین نامه 
داخلی قوه مقننه وزیــر 10 روز فرصت دارد تا 
در کمیسیون مربوطه حضور یابد. ممنوعیت 
صــادرات محصوالت مازاد کشــاورزی و عدم 
حمایت صادرکنندگان، عــدم اجرای قوانین 
برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران و بودجه 
سنواتی و قوانین دیگر از جمله قانون بهره وری 
کشــاورزی، عدم اجرای قانون تضمین خرید 
محصوالت کشاورزی از جمله خرید تضمینی 

گندم ... از جمله بندهای این استیضاح است.

مهلت بررسی صالحیت 
نمایندگان افزایش یافت

دبیر ســتاد انتخابات کشور از افزایش مهلت 
بررســی نمایندگان مجلس خبر داد. ســید 
اسماعیل موسوی اعالم کرد: مهلت بررسی 
صالحیت نماینــدگان مجلس بــا توجه به 
اصالحیه هــای صورت گرفتــه در قانــون 
انتخابات، از 10 به ۲0 روز افزایش یافته است. 
وی اظهار داشت: بر همین اساس حد نصاب 
برای ورود نمایندگان به مجلس نیز از ۲۵ به 
۲0 درصد کاهش یافته و همین مسئله باعث 
می شود تا کمتر شاهد کشیده شدن انتخابات 
به مرحله دوم باشیم و روند ورود داوطلبان به 

مجلس تسهیل شود.

رفیقدوست
وزیردورانجنگ:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد: اقدامات آمریکا با وضع تحریم های 
جدید و اضافه کردن تحریم ها برای تســلیم کردن و 
وادار کردن ما به مذاکره است، تصوری که باطل است 
و به هیچ وجه زیر بار فشــارهای غیرمنطقی آمریکا 
نمی رویم. عالالدین بروجردی با اشاره به تحریم اخیر 
پتروشیمی از ســوی آمریکا گفت: آمریکا سیاست 
قدیمی و نخ نمای چماق و هویــج را دنبال می کند، 
یعنی از یک طرف برای مذاکره پیام داده و واســطه 
می تراشــند و تالش می کند ایران و افکار عمومی را 
فریب دهد که در حال مذاکره بــوده؛ اما دولت ایران 
قبول نمی کند و از طرف دیگر با ایجاد فشار و خروج 
غیرقانونی از برجام تحریم هــای جدید وضع کرده و 
لیست تحریم های را بلندتر می کند اقداماتی که همه 
برخالف توافقات و مقررات بین المللی اســت.وی در 
مورد تحریم پتروشیمی گفت: تحریم به آن معنا نیست 
که ما معامالت خود در پتروشیمی را انجام نمی دهیم 
که این کار از طریق کشورهایی مثل چین و روسیه و 

خیلی از کشورهای دیگر ادامه پیدا می کند.

به هیچ وجه زیر بار فشار 
آمریکایی ها نمی رویم

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 جشن تولد پوتین
 برای »جینپینگ« در دوشنبه

رییس جمهور روسیه صبح شــنبه با برگزاری 
یک جشن تولد در شهر دوشنبه، همتای چینی 
خود را غافلگیر کرد. پوتین، برگزاری جشــنی 
را به مناسبت شصت و ششــمین سالروز تولد 
جینپینگ ترتیب داده بود. به نوشــته گلوبال 
تایمز، پوتین در این مراسم به جینپینگ بستنی 

مخصوص روسی هدیه داده است.

به هیچ وجه زیر بار فشار آمریکایی ها نمی رویم

پیشنهاد سردبیر:

وزیر دوران جنگ گفت: امروز کشــور ما به 
لطف خدا در مورد پهپــاد از آمریکا جلوتر 
اســت،یعنی ما پهپادی داریم که از نظر برد 
مســافت به خاطر سوخت و ســر جنگی و 
 رادارگریــزی از آمریــکا مهم تــر اســت.

 رفیق دوســت ادامــه داد: موشــک های 
نقطه زنــی داریم که امروز غیــر از آمریکا و 
شــوروی کشــوری دیگر ندارد. وی افزود: 
ما کشوری هســتیم که در یک زمان کوتاه 
بزرگ ترین کمیت نیروی رزمنده را می توانیم 
در دنیا در جبهه مــان حاضر کنیم. این نیرو 
هم برای ماه ها و سال ها و هر وقت که بخواهد 
بجنگد، امکاناتش را دارد. از این مهم تر یک 
گروگان به نام اســراییل داریم. آمریکا دنیا 
را به خاطر اســراییل بیچاره کرده است. اگر 
قرار شود جنگ شود از این گروگان استفاده 

می کنیم و شک و تردیدی هم نداریم.

 اگر آمریکا حمله کند 
اسراییل گروگان ماست

زاکانی
نمایندهسابقمجلس:

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه مردم تحت فشار شــدید اقتصادی هستند، 
گفت: برخی از مســئوالن اصال توجهی به مشکالت 
ندارند. مجتبی ذوالنور با گالیه منــدی از رفتارهای 
دوگانه برخی از مســئوالن در شعار و عمل در مواجه 
با انتقادات عنوان کرد: مردم مشکالت زیادی داشته 
و دولت وظیفه دارد در زمینه رفع مشــکالت اهتمام 
جدی داشته باشــد. وی با انتقاد از وجود رانت ها در 
اطراف برخی از مسئوالن ابراز کرد: برخی از مسئوالن 
مدام در حال گالیه کردن و گره زدن مشکالت به نبود 
پول هستند؛ در این شرایط باید مدیران خود را نشان 
دهند واال اگر پول بود و همه جا گل وبلبل که نمی توان 
به خــود گفت مدیر. وی بــا تاکید بــر اینکه امنیت 
کشــورمان مرهون روحیه انقالبی است، خاطرنشان 
کرد: نباید مشکالت کشور را به گردن نظام انداخت، 
بلکه ناکارآمدی برخی مسئوالن سبب مشکالت کشور 
شده اســت، هرجا افتخار وجود دارد به خاطر روحیه 
انقالبی است و مشکالت کشور به خاطر عدم روحیه 

انقالبی در میان برخی مسئوالن است.

 نباید مشکالت کشور را 
به گردن نظام انداخت

نماینده مردم قم:

نماینده ســابق مجلس گفت: ممکن اســت 
عدالت و آزادی برای برخی ها دکان باشــد. 
در حقیقت خودشان در زمان مسئولیت شان 
دیکتاتــور بودنــد و االن ترویــج آزادی و 
عدالت خواهی می کنند. علیرضا زاکانی ادامه 
داد: باید مبنای درست عدالت مشخص شده و 
به صورت جامع به موضوع پرداخته شود. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه سره یا 
ناسره در حوزه عدالت خواهی تشخیص داده 
شــود؟ بیان کرد: باید دقت ها مبنایی باشد و 
آبروی افراد رعایت شود ، در واقع اطمینان از 
صحت موضوعات اهمیت دارد. زاکانی ادامه 
داد: برخی ها حس ماجراجویی دارند و به اسم 
عدالت خواهی کارهایشان را تمام می کنند و 
این بسیار مذموم است، در واقع کاستی های 
خودشان را با خنج کشیدن روی صورت مردم 

جبران می کنند.

عدالت و آزادی برای 
برخی ها دکان شده است

پیشخوان

بین الملل

فراخوان رییس قوه قضاییه در خصوص مشــارکت جویی از مردم و 
نخبگان در روند تحوالت دستگاه قضایی منتشــر شد. در متن این 
فراخوان آمده اســت: امروزه با گسترش دسترســی های ارتباطاتی، 
فارغ از چارچوب های سنتی خشک و دیوان ساالرانه، فضای_مجازی 
و رسانه های_اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله های 
زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشــتراک گذاری نظرات تبدیل شده 
است. از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از »ایده تا 

بازخورد« به بهترین نحو استفاده کرد. نیل به »قوه قضاییه تراز انقالب 
اسالمی« در گام دوم، بدون مشارکت و نقش آفرینی مردم، نخبگان و 
دلسوزان انقالب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در 
قوه قضاییه می گذرد، و پیش از آن نیز به خصوص در دوره خدمت در 
آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه های اجتماعی 
استفاده کرده ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه 
قضاییه ای مردمی، انقالبی و ضد فساد یاری کنید. بر این اساس اعالم 

می کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو 
سویه با مردم و نخبگان در دســترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به 
اینجانب در رســانه های اجتماعی، یکی از مسیرهای دریافت نظرات 
مردم و نخبگان خواهد بود. عالوه بــر اینکه مردم عزیزمان می توانند 
رأسا نظرات خود را از این مســیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب 
مورد، فراخوان هایی جهت دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصالح 
یا تکمیل برخی رویه ها، رویکردها و دستورالعمل ها اعالم خواهم کرد.

فراخوان رییس قوه قضائیه در خصوص مشارکت جویی از مردم و نخبگان در روند تحوالت دستگاه قضایی

  روحانی در تاجیکستان: 

منابع ایران تامین شــود 
امکان بازگشت ایران به نقطه 

قبلی وجود دارد

دیپلماسی آقایی

در حلقه رفقا

ترامپ را شایسته مبادله  
هیچ پیامی نمی دانم

ایران به صورت یک طرفه نمی تواند تنها 
طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر 
کشورها نیز الزم است سهم خود را 
برای حفظ این توافق مهم بپردازند

بی خبری اطرافیان احمدی نژاد  از خبر خودکشی  عبدالرضا داوری
درحالی که خبر خودکشی عبدالرضا داوری در رسانه ها خبرساز شده؛ اما اطرافیان احمدی نژاد از این خبر اظهار 
بی اطالعی می کنند. عبدالرضا داوری که طی روزهای اخیر به واسطه توییت های افشاگرانه همسرش در مرکز 
توجهات و اخبار قرار گرفته بود بار دیگر و در پی انتشار خبری مبنی بر خودکشی اش خبر ساز شد. خبری که 
البته هنوز صحت آن تایید یا رد نشده و نزدیکان تیم احمدی نژاد در این مورد اظهار بی اطالعی کردند. در این 
زمینه محمدرضا میرتاج الدینی که زمانی معاون پارلمانی احمدی نژاد بود در پاسخ به صحت و سقم این خبر 
گفت:  چون من ارتباطی با اینها ندارم نمی توانم خبری داشته باشم. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای احمدی 
نژاد نیز در پاسخ به تماس خبرآنالین، گفت: هیچ اطالعی از این موضوع ندارم. بهمن شریف زاده از روحانیون 
نزدیک به حلقه احمدی نژاد نیز با بیان اینکه این خبر را به نقل از رسانه ها شنیده است از اصل این خبر اظهار بی 
اطالعی کرد. »بهرام مفاخری« از دوستان نزدیک داوری اما با بیان اینکه این خبر شایعه است، افزود: داوری به 

دلیل افت قند خون به بیمارستان مراجعه کرد و هم اکنون حال عمومی وی خوب است.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره مستند پگاه آهنگرانی
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با الیحه اصالح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی عنوان کرد: این الیحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود جلب 
می کند. فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این الیحه مسائل امنیتی حذف شده و موارد دیگری 

نیز در رابطه با این الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.
 عباســعلی کدخدایی در رابطه با جزئیات حضور پگاه آهنگرانی در شــورای نگهبان و اینکه این درخواست 
توسط چه کسی صورت گرفته بود و پاسخ او به پیشنهاد شــورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات چه بود؟ 
خاطرنشان کرد: ایشان به همراه آقای کریمی یکی از همکاران رسانه ای در حال تهیه مستندی هستند و در 
این راستا با افراد مختلفی مصاحبه انجام دادند. با من هم مصاحبه ای انجام شد. پیشنهاد مذکور هم در پایان 
 مصاحبه  داده شد و اعالم شد که شورای نگهبان به دلیل نظرات مستند نگرانی ندارد و می توانند در انتخابات

 ناظر باشند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ورود خودروهای صفر تولید 97 به بازارقیمت ها را کاهش داد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

عطر زنانه

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نمایشگاه 
بین المللی حمل و نقل ریلی:

باید به طور همه جانبه از تولید 
ریل ملی حمایت کنیم

دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
درآخرین روز از هفتمین نمایشــگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلــی، از غرفه شــرکت ذوب آهن 

اصفهان بازدید کرد.
وی در حاشــیه این بازدید گفــت : ذوب آهن با 
تولید ریل ، نیاز کشور به  این محصول استراتژیک 
را تامین کرده و مانع خروج ارز از کشــور شــده 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت از تولیدات 
داخلی را سیاست اصلی کارگزاران کشور عنوان 
کرد و افزود:  با وجود تولید ریل با کیفیت و مطابق 
با اســتانداردهای جهانی در ذوب آهن، کشور از 
واردات این محصول بی نیاز اســت و باید به طور 

همه جانبه از تولید ریل ملی حمایت کنیم.
دکتر رضا رحمانی، ذوب آهن را خاستگاه صنعت 
نوین کشور ایران دانســت و افزود: ذوب آهن در 
طول نیم قرن فعالیت خود، منشأ آثار و خدمات 
بی بدیل و ارزنــده ای بوده؛ بــه نوعی که عمده 
صنایع کشور مدیون کارشناســان این مجتمع 

عظیم صنعتی هستند.

اصفهان، رتبه اول تولید 
محصوالت گلخانه ای

قائم مقام ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: اصفهان با تولید 250 هزار تن انواع 
محصوالت گلخانه ای، جایگاه اول کشور را دارد. 
مهرداد مرادمند عنوان کرد: بخش کشاورزی به 
دلیل خشکسالی در سنوات متوالی از مشکالت 
زیادی رنج می برد؛ اما با توجه به شرایطی که در 
آن قرار داریم، نیاز داشــتیم تا با شرایط، تطبیق 
پیدا کنیم و ســطح محصــوالت را ارتقا دهیم. 
مرادمند در تشــریح اقدامات جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: تجهیز و نوسازی 
اراضی، مکانیــزه کردن آبیــاری، تدوین الگوی 
کشت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق و استفاده 
بهینه از آب کشاورزی از جمله قدم های برداشته 
شده در راستای تطبیق با شرایط اقلیمی خشک 

و نیمه خشک استان بوده است.

ورود خودروهای صفر تولید 97 
به بازارقیمت ها را کاهش داد

رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان 
گفت: بسیاری از مردم خودروهایی را که در سال 
97 به قصد سرمایه گذاری خریداری کرده بودند، 
برای فروش به بازار آوردنــد که این عامل، نقش 
مهمــی در کاهش قیمت ها داشــت. حمیدرضا 
قندی اظهار کــرد: کاهش قیمــت در روزهای 
اخیر به معنای ارزان شدن خودرو نیست و فعال 
حباب بازار کم شــده است. هنوز قیمت ها به 20 
فروردین بازنگشته است، به عنوان مثال خودرو 
206 تیپ دو که در این تاریخ 72 میلیون تومان 
قیمت داشته، امروز از 110 میلیون به 81 میلیون 
رسیده و هنوز بیش از 10 میلیون تا قیمت قبلی 
فاصله دارد. اما در مجموع برخالف سال گذشته، 
امسال  شــاهدفروش خودروهای صفرکیلومتر 

97 هستیم.

چند میلیون مشترک تلفن 
همراه در کشور وجود دارد؟

تعداد مشــترکان تلفن همراه ایران تا پایان سال 
گذشته، به بیش از 9۳ میلیون رسیده است. تعداد 
مشــترکان اپراتورهای تلفن همراه در سال 97، 
9۳ میلیون و ۳6 هزار و 58۴ است و در مقایسه 
با سال 96 که آمار 88 میلیون و ۳۴1 هزار و 72۳ 
داشته، رشــدی نزدیک به پنج میلیون را نشان 
می دهد. از طرفی ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان 
ســال 97، 11۳.۳۴ درصد بوده که در مقایسه با 
ضریب نفوذ 110.5۳ درصدی تا پایان سال 96، 
حاکی از حدود سه درصد افزایش است. همچنین 
پوشــش جاده های اصلی فرعی ریلی، به 86.65 
درصد رسیده اســت که در مقایســه با آمار 82 
درصدی در سال 96، رشد چهار درصدی را نشان 
می دهد. بررسی ســهم اپراتورهای تلفن همراه 
از 9۳ میلیون مشترک، نشــان می دهد 59.29 
درصد متعلق به شــرکت مخابرات ایران )همراه 
اول(، ۳6.۴5 درصد متعلق به شــرکت خدمات 
ارتباطی ایرانسل، ۴.2۴ درصد متعلق به شرکت 
خدمات ارتباطی رایتــل و 0.2 درصد متعلق به 

سازمان منطقه آزاد کیش است.

ادو پرفیوم زنانه فراگرنس 
ECLAT La Vi ورد مدل

 95,000
تومان

 Chifon ادو پرفیوم زنانه امپر مدل

 163,000
تومان

ادو پرفیوم زنانه کلوین 
 Euphoria کالین مدل

 556,000
تومان

اگر چه بارندگی و سیل امسال خسارت های زیادی 
به بار آورد؛ اما روی دیگر این سکه، برداشت خوب 
محصوالت و دســت پر مزارع برای کشاورزانی بود 
که چندین سال داغ خشکســالی بر دلشان مانده 
بود. گندم، یکــی از همین محصوالتی اســت که 
به برکت بخشــندگی آسمان امســال با سخاوت 
محصول داده و بر اساس پیش بینی ها افزایش دو تا 
سه برابری خواهد داشت. در اصفهان امسال از 91 
هزار و 25۴ هکتار ســطح زیر کشت گندم، چیزی 
در حدود 200 هزار تن گندم برداشت خواهد شد. 
این وفور محصول اما امســال هم بــا قصه تکراری 
ناکارآمدی خرید تضمینی و ســودجویی برخی از 
افراد روبه رو است. در آستانه فصل برداشت انبوه این 
محصول، زمزمه هایی مبنی بر ورود دالالن به حوزه 
خرید و فروش گندم و احتمال قاچاق این محصول 
استراتژیک از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد. 
مسئله ای که در صورت عدم برخورد می تواند گندم 
را هم به سرنوشت گوشت و مرغ تبدیل کند با این 
تفاوت که این محصول، بســیار اســتراتژیک تر و 

امنیتی تر از سایر محصوالت غذایی است.
معضل ارزان خری گندم توسط دولت

در حالی که دالالن بــرای هر کیلــو گندم حاضر 
به پرداخــت000 ۳ تــا ۳500 تومان هســتند، 
دولت گندم را کیلویی 1700 تومان از کشــاورزان 
می خرد. سال گذشته مشــکالت ایجاد شده بر سر 
قیمت گذاری و خریــد تضمینی گندم، وزیر جهاد 
کشاورزی را تا پای اســتیضاح در مجلس هم پیش 
برد. عدم تطابق قیمت گــذاری با هزینه های تولید 
گندم، موجــب نارضایتی های شــدیدی در میان 
کشاورزان شــده بود. در آن زمان وزیر قول مساعد 
داد تا این نظــام قیمت گذاری را اصــالح کند؛ اما 
به نظر می رســد همچنان قیمــت خرید تضمینی 
مطابق نیاز و خواســت تولید کنندگان نیســت و 
این مســئله فروش به دالالن را افزایش داده است. 
بر اســاس اعالم نایب رییس بنیاد ملی گندم کاران 

ایران اگر چه دولت تاکنون 
صددرصد پول خریدهای 
خود را پرداخت کرده؛ اما 
کشاورزانی هستند که به 
دلیل فشــار اقتصادی تن 
به فــروش محصول خود 
به دالالن می دهند. محمد 
شــفیع ملک زاده رییس 

نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور هم 
هفته گذشــته گفته بود؛ در حالی که هزینه تولید 
گندم چند صد درصد باالرفتــه، دولتمردان انتظار 
دارند با تنها 20 درصد افزایش قیمت، کشــاورز را 
متقاعد کنند که گندمش را به دولت بفروشد. مدیر 
صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان 
نیز در مورد علل ایجاد قاچاق گندم معتقد اســت 
اختالف قیمت خرید گنــدم تضمینی با قیمت این 
محصول در بــازار، احتمال احتــکار و قاچاق آن را 
افزایش می دهد. وی اضافه کرد: این اختالف قیمت 
در استان های جنوبی کشور که برداشت گندم آنها 
شروع شده، به طور کامل مشهود است و عاملی برای 
قاچاق گندم و آرد شده است. وی بیان کرد: افزایش 

قیمت نهاده هــای مورد 
نیاز خــوراک دام و طیور 
یکی دیگر از عوامل موثر 
در قاچاق گندم محسوب 
می شــود. مدیــر صنایع 
تبدیلی جهاد کشــاورزی 
اصفهان خاطرنشان کرد: 
تامین نشــدن بــه موقع 
نهاده ها و افزایش قیمت آن به اســتفاده از گندم به 
عنوان خوراک دام و طیور در برخی از مناطق منجر 
می شود. وی افزود: دولت برای جلوگیری از قاچاق 
گندم باید از اهرم های تشــویقی از جمله پرداخت 
نقدی و به موقع خرید گندم از کشاورزان، پرداخت 
کرایه حمل تا مرکــز خرید، ارائه کود شــیمیایی 
یارانه ای و تامین خــوراک مورد نیــاز دام و طیور 

استفاده کند.
دالالن، کانال اصلی قاچاق گندم هستند

در حالی که دولت همچنان بر خرید با قیمتی که به 
نظر کشــاورزان ناعادالنه تعیین شده، اصرار دارد، 
هشدارها نسبت به افزایش قاچاق گندم از مرزهای 
کشور افزایش یافته است. این در حالی است که در 

چند سال اخیر به دلیل ارزان بودن همواره گندم به 
کشور وارد می شده است؛ اما باال رفتن نرخ ارز قاچاق 
گندم به خارج از مرزهای کشــور را بسیار سودآور 

کرده است.
 این سود آوری موجب شــده تا دالالن قیمت های 
چند برابری نســبت به خریدهــای تضمینی را به 
کشــاورزان پیشــنهاد یا محصوالت آنهــا را پیش 
خرید کنند. این معضل به خصوص در اســتان های 
خوزستان و خراسان جنوبی بیشتر هم هست؛ آن هم 
در شرایطی که به دلیل بارندگی های خوب در این 
مناطق عمال مزارع محصول بســیار خوب و پرباری 
دارند که به راحتــی می تواند کشــور را از واردات 
چندین دهه ای گندم بی نیاز کند. هر چند مدیرعامل 
شرکت غله اصفهان در مورد فروش محصول گندم 
به دالالن هشدار داده و گفته است که کشاورزان در 
فروش محصول به دولت اقدام کنند و به هیچ روی 
این محصول راهبردی را با وعده قیمت چند برابری 
به افراد سودجو نفروشــند؛ اما دولت در عمل هیچ 
راهکار تشویقی یا تنبیهی برای برخورد با این نوع از 

داللی در دستور کار ندارد.
همسایگان، چشم انتظار گندم ارزان ایران
پس از نفت، بی شک محصوالت غذایی مهم، هدف 
اصلی آمریکا بر ای ایجاد فشار بیشتر بر ایران خواهد 
بود و دراین شرایط نیاز همسایگان ایران به گندم و 
از سوی دیگر سهل انگاری دولت هم کار را آسان تر 
خواهد کرد. دولت در حالی بــر قیمت پایین خرید 
تضمینی اصرار دارد که بی شــک ایــن روند خرید 
توسط دالالن ، قاچاق این محصول را افزایش خواهد 
داد؛ به خصوص آنکه گندم قاچاق برای کشورهای 
همسایه ما بسیار ارزان تر تمام خواهد شد. بر اساس 
آمار نرخ هر کیلــو گندم قاچاق تــا دو هزار تومان 
سودآوری خواهد داشت و این مسئله البته امسال 
 افزایش هم خواهد داشــت. بر اســاس برآوردهای 
غیر رسمی سال گذشــته نزدیک به 700 هزار تن 
گندم از مرزهای کشور قاچاق شده است. این مقدار 
امسال به دلیل باال رفتن تولید بدون شک افزایش 

خواهد یافت.

این یک شوخی نیست
 خطر خرید گندم توسط دالالن و قاچاق آن به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی دولت، افزایش یافته است؛ 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از دستیابی به پیشرفت فیزیکی 62 درصدی در ساخت پروژه 
نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان خبر داد و گفت: روند ساخت این پروژه بزرگ اقتصادیـ  شهری در چندین جبهه 
همزمان ادامه دارد. علی یارمحمدیان اظهارکرد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، نخستین شهرک نمایشگاهی کشور 
خواهد بود که می تواند در خاورمیانه به عنوان بهترین مکان نمایشگاهی مطرح شود. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از تسویه حساب با اکثر پیمانکاران این پروژه خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران این 
پروژه به روز شده و برنامه ریزی برای آغاز مراحل نهایی تکمیل پروژه نیز انجام گرفته است. وی گفت: در فاز دوم، هشت 

سالن جدید نمایشگاهی ایجاد می شود که در این صورت متراژ نمایشگاه چند برابر افزایش می یابد.

پیشرفت ۶۲ درصدی 
نمایشگاه بزرگ اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان خبر داد: خبر

  

در حالی که دولت همچنان 
بر خرید با قیمتی که به نظر 

کشاورزان ناعادالنه تعیین شده، 
اصرار دارد، هشدارها نسبت به 
افزایش قاچاق گندم از مرزهای 

کشور افزایش یافته است

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
اتحادیه صادرکنندگان استان اصفهان راه اندازی می شود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان از راه اندازی اتحادیه صادرکنندگان استان اصفهان خبر داد و گفت: در شرایط 
اقتصادی کنونی کشــور که از یک طرف با تحریم و از طرف دیگر با کمبود ارز روبه رو هستیم، تقویت صادرات 
غیرنفتی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. بهرام سبحانی هدف از تشکیل اتحادیه صادرکنندگان را هم افزایی 
صادرکنندگان در راستای توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: تالش برای ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت 
خدمات و حل مسائل و مشکالت پیش روی صادرکنندگان، دیگر هدف راه اندازی این اتحادیه است. اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین استان کشور پتانسیل صادرات چند برابر وضعیت کنونی را دارد و این اتحادیه ضمن برگزاری 

دوره های آموزشی می تواند به صادرکنندگان جهت دهی برای حضور موثر در بازارهای جدید را ارائه دهد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:
رشد ۱۵ درصدی صادرات ذوب آهن اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دربرنامه زنده رود شبکه اصفهان گفت: صادرات ذوب آهن اصفهان علی رغم تحریم های 
ظالمانه، 15 درصد رشد داشته است. منصور یزدی زاده با بیان این مطلب افزود: ذوب آهن تالش می کند امسال یک 
میلیون و 50 هزار تن صادرات داشته باشد. به گفته وی، این شرکت در سال گذشته رکورد جدیدی در تولید با دو کوره 
بلند ثبت کرد و از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 درصد رشد تولید داشته است .یزدی زاده 
گفت: برنامه امسال ذوب آهن دستیابی به تولید بیش از ۳ میلیون تن است و تا کنون طبق برنامه پیش رفته ایم. در 
مصرف آب خام با اقدامات گسترده، صرفه جویی کردیم و عالوه بر آن بازچرخانی آب نیز انجام شد. همچنین ذوب آهن 

اصفهان از پساب شهرهای اطراف نیز استفاده می کند که حاصل آن کاهش شدید برداشت آب از زاینده رود است.

برنــد قیاس، نــرم افــزار های 
حسابداری فروشگاهی و شرکتی 
برای کســب و کارهای کوچک و 
متوســط را تولید کرده است و در 
آخر نسخه حســابداری شخصی 
اندرویدی را برای ثبت گردش مالی 
روزانه کاربران ارائه داده اســت. 
در محیط آن سعی شــده زیاد از 
اصطالحات حســابداری استفاده 
نشــود و برای افراد بدون دانش 
حسابداری هم قابل استفاده باشد.

حسابداری شخصی قیاس

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

عدالت اجتماعی در سایه  
اجرای قانون مالیات ها

وظیفه دولت وصول مالیات بر اساس قانون است 
و اجرای صحیح قانون، سالمت و تحقق عدالت 
مالیاتی را به دنبال خواهد داشــت که بر همین 
اســاس حقوق حاکمیت و مردم پایمال نشده و 
فرار مالیاتی از سوی کسانی که صاحب ثروت های 
کالنی بوده و ممکن است به راحتی قانون را دور 
بزنند به حداقل می رســد که در نهایت اجرای 
آن می تواند موجب شــفاف سازی فعالیت های 

اقتصادی شود و اخذ مالیات عادالنه تر باشد.
فرار مالیاتی

یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت که نقش 
بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، مالیات 
است و میزان درآمدهای مالیاتی در کشورهای 
مختلف به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها 
بستگی دارد. با توجه به اهمیت نقش مالیات در 
اقتصاد کشورها، معضل فرار مالیاتی اثرات بسیار 
منفی در ابعاد گوناگون زندگــی مردم به دنبال 
خواهد داشت؛ به گونه ای که این پدیده اموری 
مانند رفاه، عمران، آبادانی، بهداشت، سالمت و... را 
با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. درحقیقت فرار 
مالیاتی، سوء استفاده مودی از راه های مختلف 
قانونی و غیر قانونی با هــدف حذف یاکم کردن 
از میزان مالیات است. در کل می توان گفت فرار 
مالیاتی، انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب 
سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت های 
اقتصادی زیرزمینی، فاکتورهــای صوری و ... را 

دربرمی گیرد.
 فرار مالیاتی با توزیع نامتناسب درآمدها در سطح 
جامعه و انباشته شدن ثروت در دست گروه های 
خاص سبب افزایش شکاف طبقاتی و ناهنجاری 
اقتصادی در جامعه می شود. این پدیده مذموم، 
امنیــت اقتصادی برای گســترش فعالیت های 
اقتصادی و سرمایه گذاری را با مشکالت عدیده 

مواجه می سازد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ازکاهش هدر رفت گاز 
در سال 97 نســبت به سال گذشــته در اصفهان خبر داد. سید 
مصطفی علوی میزان هدر رفت گاز در ســال 97 را بالغ بر 2.27 
درصد عنوان کرد و گفت: این میزان نســبت به سال گذشته 15 
صدم کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 
20 میلیارد و ۴۳0 میلیــون متر مکعــب گاز طبیعی از طریق 
خطوط انتقال به استان اصفهان وارد شــده است، گفت: میزان 
هدر رفت گاز در شبکه های گازرسانی ســطح استان طی سال 
گذشته ۴.78 درصد و درســال 96 بالغ بر 5.۳9 درصد از حجم 
گاز ورودی بوده است. علوی تصریح کرد: کالیبره کردن به موقع 
کنتورها، رفع نشتی از شبکه ها، ایستگاه ها و تجهیزات گازرسانی 
در سال گذشته اســتفاده از کنتورهای التراسونیک، جایگزینی 
ســریع کنتورهای خراب حتی االمکان با کنتورهای ارتقا یافته 
موجب کاهش میــزان هدررفت گاز شــده اســت. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان در خصوص آخرین اقدامات صورت 
پذیرفته برای کاهش میزان گازهای گمشده بیان داشت: یکی از 
اصلی ترین موضوعات برای کاهش میزان گازهای گمشده، نصب 
کنتورهای ارتقا یافته است. همچنین یکی دیگر از راه های 

کنترل میزان گازهای گمشــده، موضوع بلوک بندی شبکه های 
گازرسانی اســت که در حال حاضر در این استان در حال انجام 
است. علوی گفت: یکی دیگر از پارامترهای موثر در افزایش میزان 
گازهای گمشده، انشعابات غیرمجاز است که در این زمینه تالش 
کرده ایم از طریق گشت های نیروی انتظامی همچنین گشت های 

حراست شرکت گاز، کنترل های بیشتری انجام شود و با افرادی 
که انشعابات غیرمجاز داشته اند به شــدت برخورد می شود. وی 
بیان کرد: ســال گذشــته تعداد 1۳۳۴ کنتور صنعتی بر اساس 

برنامه ریزی انجام شده، کالیبره شد؛ همچنین کنتور 
توربینی ۴ ایستگاه با کنتور التراسونیک جایگزین شده است. 

علوی در ادامه با اشــاره به اینکه حدود ۳ هزار و 700 دســتگاه 
تصحیح کننده در ایستگاه های گازرسانی در دستور کار کالیبره 
شدن قرار گرفته است، افزود: در سال گذشته 50 دستگاه کالیبره 
شد و حدود 270 تصحیح کننده نیز مورد بازسازی قرار گرفت. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اهمیت اجرای 
مانتیورینگ گاز به دو صورت آفالین و آنالین درســطح استان 
اصفهان بیان داشت: از حدود 21 میلیاردمتر مکعب گاز ورودی به 
استان، ساالنه 80 درصد گاز معادل 16.800 میلیارد متر مکعب 
آن مانیتور می شود. علوی همچنین از کاهش ۳00 میلیون متر 
مکعب گاز ورودی به استان اصفهان خبر داد و گفت: سال گذشته 
576 میلیون متر مکعب گاز طبیعــی در بخش صنعت کمتر به 
مصرف رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 
در سال گذشته در بخش خانگی 275 میلیون متر مکعب نسبت 
به سال قبل از آن در سطح استان افزایش مصرف گاز داشتیم که 
این میزان افزایش با توجه به برودت هوا و واگذاری اشــتراکات 

جدید بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

کاهش هدر رفت گاز در سال 97 در اصفهان

مرضیه محب رسول
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کیفیت هوای اردستان در 
وضعیت هشدار

رییس اداره هواشناسی اردستان  اردستان
گفت: شاخص کیفیت هوای اردستان در وضعیت 
هشدار قرار داشته و این وضعیت ادامه دار بوده است.

جواد رمضانپور اظهار کــرد: کانون های گرد و غبار 
حاصل شده از جمعه شب در پی وزش باد شدید از 
اســتان ســمنان و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و 
بلوچستان ، باعث شد تا شــدت باد تا ۷۰ کیلومتر 
برســد.وی با بیان اینکه وزش بادهای ۱۲۰ روزه 
سیستان و بلوچســتان برای این موقع سال عادی 
است و شاید تا مردادماه ادامه داشته باشد، افزود: بر 
این اساس از جمعه شب بخش های مرکزی، شمال 
و شرق شامل شهرهای اردســتان، بادرود، نطنز و 

نایین دچار کاهش کیفیت هوا شد.

 آیین پشم چینی جوشقان قالی 
با پیشینه ای بیش از چند قرن

نماینده مرتعداران جوشقان قالی  کاشان
گفت: آیین پشم چینی که هر سال در این منطقه 
برگزار می شود، احیا و گسترش فرهنگ همیاری و 
همکاری زنان و مردان منطقه است که پیشینه ای 
بیش از چند قرن دارد.حسین پســتی ادامه داد : با 
فرارسیدن نیمه خرداد که هوای این منطقه روبه گرما 
می رود و به اصطالح محلی، گوســفندها »بیریم« 
می شوند و پشم آنها حدود دو سانتی متر از پوست 
گوسفند فاصله می گیرد، برای آنکه گوسفند پروار 
شود، پشم چینی آنها انجام می شود.وی افزود: آیین 
پشم چینی گوســفندان با توجه به تعداد دامداران 
مدت زمانی حدود سه هفته طول می کشد که در این 
مدت، روزهای پنجشنبه و جمعه سایر اهالی به یاری 
صاحبان دام آمده و به کمک هم این رسم دیرین را 
انجام می دهند.نماینده مرتعداران جوشقان قالی، 
تصریح کرد: هم زمان با ورود مردانی که دو کارد به 
دســت دارند، صاحب دام، گوســفندی را قربانی 
می کند و زنان خانواده نیز، غذایی موسوم به چغور 
پغور را پخته و در نزدیک چاشتگاه، از پشم چینان 

پذیرایی می کنند.

بامسئوالن

اعطای بیش از ۸۳ میلیارد تسهیالت رونق تولید در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس شبکه دامپزشکی نطنز:
هیچ مورد ابتال به تب کریمه 

کنگو در نطنز نداشته ایم
رییس اداره دامپزشــکی نطنز  نطنز
گفت: با اقدامات پیشگیرانه ای که انجام شده است، 
خوشبختانه هیچ مورد ابتال به تب کریمه کنگو در 
شهرستان نطنز نداشته ایم.سید محمد مهدی نظام 
طاهری اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ 
مورد ابتال به تب کریمــه کنگو و حتی هیچ مورد 
مشکوک به تب کریمه کنگو در نطنز گزارش نشده 
اســت که این موضوع نشــان از انجام اقدامات 
پیشگیرانه مناســب دارد.وی افزود: با تالش های 
صورت گرفته در شهرستان نطنز، نه تنها در سال 
جاری، بلکه در سال قبل نیز هیچ گونه ابتال به تب 
کریمه کنگو در شهرستان نداشته ایم و حتی در 
این مدت گزارشی مبنی بر مشکوک بودن به ابتال 
به تب کنگو گزارش نشده اســت.رییس شبکه 
دامپزشکی نطنز گفت: یکی از اصلی ترین راه های 
مقابله با تب کریمه کنگو، نگهداری گوشت بعد از 
کشتار در اتاق پیش سرد به مدت ۲۴ ساعت است 
که با همکاری شهرداری و شورای شهر نطنز، اتاق 
پیش سرد کشتارگاه در نطنز افتتاح شده و پیش 

سرد در کشتارگاه نطنز انجام می شود.

پایش فشار خون 30 درصد از 
جمعیت هدف در خمینی شهر

مدیر شــبکه بهداشت و  خمینی شهر
درمان خمینی شهر گفت: هدف این است که 5۰ 
درصد افراد باالی 3۰ سال را غربال گری کنیم که 
از آغاز طرح ملی بســیج پایش فشار خون تا به 
امروز توانســته ایم 3۰ درصد ایــن جمعیت را 
غربال گری کــرده و تا پایــان دوره پیش بینی 
می کنیم بیش از این هدف را به انجام برسانیم. 
مجتبی گلزاری در نشســت خبری طرح ملی 
بسیج پایش فشار خون، اظهار کرد: با پیشنهاد 
وزارت بهداشت و درمان این طرح ملی مصوب 
شــده و در حال حاضر در کل کشــور در حال 
اجراست که در شهرستان خمینی شهر، مجتمع 
بیمارستانی متولی آن است. وی، هدف کلی از 
اجرای این طرح را حساس سازی جامعه عنوان 
کــرد و افزود:تشــکیل پرونده های ســالمت 
الکترونیــک از اهداف این طرح اســت و برای 
تکمیل این سامانه تالش شده تا افراد را ترغیب 

به تشکیل پرونده الکترونیک کنیم.

فرماندار چادگان گفت: شهرک  چادگان
صنعتی چادگان در ۹۰ هکتار طی ده ســال قبل 
مصوبه هیئت دولت را گرفته اســت و از سال ۹۱ 
عملیات اجرایی آن در جهت تکمیل سازی آغاز شد.

عباس توکلی در جلســه بررسی مشکالت شهرک 
صنعتی چادگان و ناحیه صنعتــی انالوجه با ابراز 
نارضایتی از وضعیت وخیم شهرک صنعتی چادگان، 
اظهار کرد: موج نارضایتی سرمایه گذاران در جهت 
نبود زیرســاخت های الزم مشــکالتی را به وجود 
آورده است که باید با ورود شرکت شهرک ها تمامی 
آنها مرتفع شــود. بر همین اساس 5۰ تا ۸۰ درصد 
قیمت زمین در شــهرک انالوجه به عنوان مشوق 

اعطا می شود.
وی افــزود: انتظــار داریــم شــهرک صنعتــی 
بقیــه تعهدات خــود را در جهت افتتاح و شــروع 
بــه کار کارخانه ها عملیاتــی کنــد و در فاز اول 
زیرساخت هایی چون شبکه گاز و فیبر نوری آماده 

و بهره برداری شود.
فرماندار چادگان، نبود روشــنایی معابر را مشکلی 
دیگر عنوان کرد و ادامه داد: در ســالی که توسط 

مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نام گذاری 
شده است، تمامی امکانات دولت باید در این مسیر 

صرف شود.
محمدجواد بگی، مدیرعامل شــرکت شهرک های 

صنعتی اســتان نیز در این جلســه گفت: شهرک 
صنعتی چادگان در ۹۰ هکتار طی ده ســال قبل، 
مصوبه هیئت دولت را گرفته که از سال ۹۱ عملیات 

اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: تعهد ۶۰ هکتار فاز عملیاتی داشته ایم که 
تاکنون ۲۲ هکتار آن عملیاتی شده و با تعهد تامین 

۸ مگابایت برق، ۶ مگابایت آن اجرایی شده است.
اکبر ترکی، نماینــده مردم چــادگان در مجلس 
شــورای اســالمی هم با بیــان اینکه براســاس 
پیگیری هــای صــورت گرفته پروژه گاز رســانی 
شــهرک صنعتی چادگان فعال اســت و تقریبا دو 
سوم آن انجام شــده، افزود: افرادی که زمین ها را 
گرفته اند و مشغول به فعالیت نشدند طی بازه زمانی، 
 زمین و حق مردم از آنها گرفته و به اهلش ســپرده 

شود.
ترکی افزود: مردم این زمان سپری شده را می بینند، 
وضعیت مأیوس کننده بوده و برنامه بر این بوده با 
ایجاد شهرک ها امیدی ایجاد شود تا صنایع تبدیلی 
در جهت توســعه صنعت کشــاورزی و دامداری 

راه اندازی شود.
در این جلسه مقرر شد با همکاری شرکت شهرک ها، 
تکمیل تمامی زیرساخت ها اعم از محوطه سازی، 
روشنایی، آسفالت و ... عملیاتی و مشکالت محیط 

زیستی ناحیه صنعتی انالوجه مرتفع شود.

۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت زمین در شهرک انالوجه به عنوان مشوق اعطا می شود
  فرماندار چادگان:  

مفاد آراء
3/250  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
 متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان  و امالک مورد تقاضا به شرح زیر

 به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر رای شماره 139860302013000054 مورخ 1398/02/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو محمد 
نژاد فرزند محمد غفار بشماره شناســنامه 525 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 967/40 متر مربع تحت پالک ثبتی 27 فرعی از 60 اصلی مفروز و 
مجزی شــده از پالک 60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، بخش 13 حوزه 
 ثبت ملک فریدونشــهر خریداری از مالک رســمی وراث آقای محمدغفار جزی محرز

 گردیده است. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/26

م الف: 480998  محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
مفاد آراء

3/251 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 139860302016000005 مورخ 98/01/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر ســلطانی فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه 24 و شــماره ملی 5499323860 صادره از تیران در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت  677/10 متر مربع پالک 2480 فرعی از 1 
واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر سلطانی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26 

م الف: 483082  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

ابالغ دادخواست وضمائم
3/256 بدینوســیله به آقاي عباس تراکمه فرزند غالمحسین فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان حبیب اله ابتهاج  به نشــاني شــهرضا خ شهیدبهشتي پاساژ تخت 
جمشید دادخواســتي به خواســته مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت یکفقره چک به این 
 شورا تسلیم  که  بکالســه 98 / 47 ش5 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ

  31/ 4 / 98  ســاعت 45 / 4 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و 

 به تجویزمــاده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 
5 واقع درشهرمنظریه شهرضاحاضرشــویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روز خواهد بود. م الف: 499627 رئیس دبیرخانه شوراي 

حل اختالف شماره 5 شهرضا )133 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/257 شماره: 156/97 ح10 ، مرجع رســیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 05:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/05/02 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نام خانوادگــی: محمود نقدی ، 
نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: خمینی شــهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 ؛ 
مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمد حاج بابایی ، 2- نام و نام خانوادگی: ناهید 
 قناعت ، نام پدر: عباس ، خواســته و بهای آن: مطالبه چک ، دالیل خواهان: تصویر چک
 و تصویر گواهی عدم پرداخــت، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 495959  رئیس شعبه دهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)196 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/258 شماره: 158/97 ح10 ، مرجع رســیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 05:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1398/05/02 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمود نقدی ، نام پدر: 
محمدعلی ، نشانی: خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسن نوروزی ، نام پدر: رزاق ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
یک فقره چک ، دالیل خواهان: تصویر چک و تصویر گواهی عدم پرداخت، 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: 495961 رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/259 شماره: 68/98 ح12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:15 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/05/02 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: داوود پیمانی ، نام پدر: محمد 
، نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری آبشار ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
ابراهیم جعفرزاده ، خواسته و بهای آن: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون 
و هفتصد و بیست هزار ریال وجه یک فقره فاکتور و بارنامه ثمن فروش سنگ به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا 
اجرای حکم و وصول آن ، دالیل خواهان: کپی مصــدق فاکتور ها و کپی مصدق بارنامه  
عندالزوم شهادت شهود ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 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 اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 495963 رئیس شــعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)228 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/260 شماره: 69/98 ح12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/05/02 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگــی: داوود پیمانی ، نام 
پدر: محمد ، نشــانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری آبشار ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: حبیب نادی ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 495960  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)169 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/261 شماره: 157/98 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: ساعت 05:00 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1398/05/07 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد شاهین ، نام پدر: ناصر 
، نشانی: خمینی شهر خیابان منتظری ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: عثمان 
محمدی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 15 میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
1487/781232/35 ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 496128 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/262 کالسه پرونده:2594/97 ،شماره دادنامه:385 -98/2/30 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مهدی ســعیدی فرزند حیدرقلی به 
نشانی:محمودآباد خ 18 سنگبری بهسنگ , با وکالت زهرا عسگری نشانی: خمینی شهر 
خ آزادگان روبروی ایران خودرو ساختمان اطلس ؛ خواندگان: 1-مهران فرحناکی فرزند 
عزیزعلی  نشانی: مجهول المکان 2-مصطفی قلی امیریان فرزند حسین قلی به نشانی: 
خمینی شهر کشتارگاه کوچه شهید رحمت اله ســنایی منزل مصطفی امیریان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری 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 دعوی آقای 
مهدی ســعیدی با وکالت خانم زهرا عســگری به طرفیت آقایــان 1-مهران فرحناکی 
2- مصطفی قلی امیریان به خواســته مطالبه مبلغ 77/500/000 ریال وجه 2 فقره چک 
به شــماره 1-206/734696 و 2-688409 مــورخ 1-97/2/20 و 2-97/2/20 عهده 
بانک قرض الحسنه ایران به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم 
حضور خواندگان در جلســه مورخ 98/2/11 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با 
عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با 

توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 
519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 77/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/058/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چک لغایت 
اســتهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف 
مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابــل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. محکومیت خواندگان به صورت تضامنی در خصوص دعوای تاخیر 
تادیه نسبت به خوانده ردیف دوم بعلت عدم توجه دعوا مســتنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می شود. م الف: 496129  عمار 
 امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )443 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/263 شماره: 80/98 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 
1398/04/31 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امیرهوشنگ ریاحی مقدم ، نام 
پدر: حسین ، نشانی: خمینی شــهر منظریه خ فیاض جنوبی ک108 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: امیر همتی زحمت کش ، نام پدر: حمید ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 044/579777 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم 
پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 496680  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/264 شــماره: 2933/96 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمد 
کاووســی ، شــغل: آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: مهدی سبحانی ، نام پدر: حســینعلی ، با وکالت خانم اکرم صالح پور ، نشانی: 
 خمینی شهر بلوار توحید جنب مســجد امام صادق قرض الحسنه مهدوی، محکوم به:به
 موجب رای شماره 205 تاریخ 97/02/17 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهرکه قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/04 لغایت 
استهالک کامل دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجرای 
حکم تبصره2 ماده 306 رعایــت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: 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 استیفاء 
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: 496684 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )222 کلمه، 2 کادر(

شهرضا مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: ۱3 پرونده برای 
واگذاری ۸3 میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال تسهیالت طرح رونق تولید 
به بانک عامل معرفی شده است.رضا باقری اظهار کرد: در سال ۹۷ برای 
واگذاری تسهیالت اشتغال پایدار روستایی از مبلغ ۱۶۱ میلیارد و 3۱۰ 
میلیون ریال برای ۶۹ طرح معرفی شــده، مبلغ ۱۲۲ میلیارد و 5۷۰ 
میلیون ریال در کارگروه تایید، مبلغ 5۰ میلیارد و ۶5۰ میلیون ریال 
پرداخت و 5۸ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال در حال تشکیل پرونده در 
بانک عامل اســت.وی ادامــه داد: در همین مدت برای اســتفاده از 
تسهیالت ســرمایه در گردش دام و زنبورداری از محل منابع صندوق 
توسعه ملی تعداد ۴۷ پرونده به مبلغ 5۴ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال 
معرفی و مبلغ ۱۷ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال پرداخت شده است.مدیر 
جهاد کشــاورزی شــهرضا خاطرنشــان کرد: تعداد ۲5 پرونده برای 
واگذاری ۱۷ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال تسهیالت سرمایه در گردش 

بخش باغبانی و گلخانه از منابع صندوق توسعه ملی تشکیل شد و مبلغ 
۱۰ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

باقری اضافه کرد: تعداد ســه طرح برای استفاده از تسهیالت سرمایه 
در گردش صنایع تبدیلی از منابع صندوق توســعه ملی به ارزش ۲3 

میلیارد و 55۰ میلیون ریال معرفی شده ، این در حالی است که هشت 
بهره بردار برای دریافت ســه میلیارد و ۸55 میلیون ریال از تسهیالت 

سرمایه در گردش بخش زراعت از منابع داخلی بانک معرفی شده اند.
وی افزود: هشت پرونده برای واگذاری هشت میلیارد و 5۶۴ میلیون 
ریال از تســهیالت خط اعتبــاری مکانیزاســیون و ۱3 پرونده برای 
واگذاری ۸3 میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال تسهیالت طرح رونق تولید 

به بانک عامل معرفی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در ســال جدید با توجه به ابالغ 
دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشــتغال سال ۱3۹۷ امکان ثبت 
نام تسهیالت از محل بند الف تبصره ۱۸ در رسته های گلخانه، گیاهان 
دارویی، صنایع تبدیلی، شــیالت، دامپروری غیر از مرغ گوشــتی و 
تخم گذار، دام پزشکی و مکانیزاســیون در سامانه یکپارچه تسهیالت 

اعتباری به آدرس cita.maj.ir وجود دارد.

اعطای بیش از ۸3 میلیارد تسهیالت رونق تولید در شهرضا
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بههیچعنوانواردترسالینشدهایم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

جزییات برنامه وزارت 
بهداشت برای سنجش 

سالمت نوآموزان
رییس اداره سالمت نوجوانان و مدارس وزارت 
بهداشــت، برنامه های این وزارت خانه را برای 
سنجش سالمت نوآموزان برای ورود به مدرسه 
تشریح کرد و گفت: عالوه بر سنجش پزشکی 
نوآموزان، برنامه های آموزشی در جهت افزایش 
آگاهی والدین و نوآموزان را نیز خواهیم داشت. 
دکتــر گالیــل اردالن گفت: دســتورالعمل 
تدوین شده به کل کشور ابالغ می شود و یک 
شــیوه نامه ای در جهت آگاهی سازی والدین 
در خصوص مسائلی که نوآموزان در بدو ورود 
به مدارس بایــد بدانند همچنیــن اطالعات 
الزم برای والدین به صورت همزمان با شروع 
معاینات پزشکی ابالغ می شود. این شیوه نامه 
شــامل آموزش چگونگــی ســاعت خواب 
دانش آموز، رعایت بهداشت فردی در خصوص 
پیشگیری از بیماری های واگیر، آموزش های 
مربوط به مباحث بهداشتی، بهترین اغذیه ای 
که دانش آموز در مدرسه می تواند همراه داشته 
باشد و توصیه به فعالیت فیزیکی نوآموزان -که 
مانع از بروز چاقی و سایر بیماری های غیر واگیر 

در سنین پایین می شود- است. 
وی در پایان افــزود: افرادی کــه نوآموزان را 
معاینه می کنند در هر دو نهاد، کسانی هستند 
که تخصص الزم را دارند. متخصصین اپتومتر، 
پزشک یا کارشناس بهداشــت عمومی اند یا 
رشته های مرتبطی دارند که وزارت بهداشت به 
آموزش و پرورش استثنایی ابالغ کرده تا دوره 

مورد نظر در آن زمینه را بگذرانند.

دوتابعیتی ها در موسسات 
خیریه  مجوز نمی گیرند

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد با 
تاکید بر اینکه فرآیند صــدور مجوز افراد در 
موسسات بر اســاس قوانین و مقررات است، 
گفت: کمیتــه امداد، مجوزی بــرای فعالیت 
دوتابعیتی هــا در موسســات خیریــه صادر 

نمی کند.
 علیرضا عسگریان درباره فرآیند صدور مجوز 
برای فعالیت موسســات خیریــه اظهار کرد: 
کمیته امداد بر اساس قوانین و مقررات عمل 
می کند و بر همین اساس مراکز نیکوکاری از 
کمیته امداد مجوز فعالیت دریافت می کنند. 
وی تصریح کرد: مجوز فعالیت موسسات خیریه 
از سوی ارگان های دیگر نیز از جمله سازمان 
بهزیســتی، نیروی انتظامی و وزارت کشــور 
صادر می شــود و در واقع مراکــز نیکوکاری 
 مجوز فعالیت خــود را از کمیتــه امداد اخذ 

می کنند.
 عسگریان با اشاره به فرآیند صدور مجوز برای 
فعالیت موسســات و مراکز نیکوکاری گفت: 
این فرآیند کامال تعریف شــده و ســازمان ها 
و دســتگاه ها موظف به اجرای آن هســتند و 
نمی توانند خــارج از آن عمل کنند؛ مجموعه 
امداد نیز بر همین اســاس و طبــق قوانین و 

مقررات عمل می کنند.
 معاون توسعه مشارکت های کمیته امداد در 
پاسخ به این پرســش که آیا افراد دوتابعیتی 
نیز حق فعالیت در موسســات خیریه را دارند 
یا خیر؟ افــزود: در این بخــش کمیته امداد 
هیچ گونه مجوزی را برای اینگونه موسســات 
که مدیرعامل آنها دو تابعیتی باشــند، صادر 

نمی کند.

مردم استان اصفهان،توصیه های 
بهداشتی را جدی بگیرند

مدیر گــروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت: با توجه به افزایش آالیندگی هوا 
و ریزگردها، الزم است مردم به ویژه افراد ساکن 
در مناطق شمال، مرکزی و شــرق استان، آب، 
میوه و سبزی بیشتری مصرف کنند و توصیه های 
بهداشــتی را جــدی بگیرند. حســین صفاری 
افزود: الزم است مردم، در شــرایط آلودگی هوا 
توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند. وی ادامه 
داد: نوشیدن انواع مایعات به ویژه آب در آلودگی 
هوا باعث شست وشوی دستگاه گوارش و از بین 
رفتن عطش و خشکی دهان و دفع شدن بخشی 
از آلودگی های وارد شــده به بدن توســط ادرار 
می شود. وی با تاکید بر اینکه این ریزگردها، اثر 
نامطلوبی روی دستگاه تنفسی، ریوی و قلبی بدن 
دارند، اضافه کرد: الزم است مردم پس از آمدن به 
خانه، به حمام بروند یا دست، صورت و دهان خود 

را به خوبی شست و شو دهند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:
کاروان حجاج اصفهانی از ۲۷ 

تیرماه اعزام می شوند
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: در 
کل کشور، اعزام ها از ۱۷ تیرماه شروع می شود و 
به احتمال زیاد اعزام زائران استان اصفهان از ۲۷ 

تیرماه آغاز می شود. 
غالمعلی زاهدی در خصوص اعزام زائران به حج 
امسال اظهار کرد: سهمیه کلی استان اصفهان در 
سال جاری شش هزار و ۷۶۰ نفر است که در قالب 
۴۷ کاروان به خانه خدا اعزام می شــوند. وی در 
خصوص وضعیت این کاروان ها افزود: ۲۱ کاروان 
استان مدینه بعد و ۲۶ کاروان مدینه قبل است. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان در خصوص 
تاریخ احتمالی اعــزام زائران تصریح کرد: در کل 
کشــور اعزام ها از ۱۷ تیرماه شروع می شود و به 
احتمال زیاد اعزام زائران اســتان اصفهان از ۲۷ 

تیرماه آغاز می شود. 

کشف بیش از 9 تن فرآورده 
خام دامی ناسالم و غیر بهداشتی

بیش از 9 هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ناسالم 
و غیربهداشــتی از واحدهای تولیــد و عرضه در 
اســتان اصفهان کشف و توقیف شــد. مدیرکل 
دام پزشــکی اســتان اصفهان گفت: در یک ماه 
گذشــته 5۴ گروه ثابت و ســیار دام پزشکی در 
بازدید از هفت هزار واحد شــامل کشتارگاه های 
دام و طیور، سردخانه ها، کارگاه های نگهداری و 
بسته بندی، مراکز عرضه فرآورده های خام دامی، 
خودروهای ویژه حمل، فروشگاه ها، رستوران ها، 
طباخی ها و مراکز تهیه غذا این مقدار فرآورده خام 

دامی ناسالم را کشف و توقیف کردند.
 شــهرام موحدی بــه شــهروندان توصیه کرد 
فرآورده های خام دامی مــورد نیاز خود را تنها از 
مراکز معتبر و تحت نظارت دام پزشکی تهیه کنند 
و در صورت مشــاهده هرگونه تخلف بهداشتی 
مراتب را با راه ارتباطی تلفنی ۱5۱۲ دام پزشکی 

گزارش دهند.

 کشــور سال هاســت با تربیــت دانشــجویان و 
متخصصانی همراه است که تقریبا هیچ بازار کار و 
آینده شغلی برای آنها تعریف نشده. ساالنه هزاران 
ســاعت وقت و نیرو و هزینه برای تربیت کســانی 
صرف می شــود که معلوم نیســت قرار است کجا 
و چطور مشــغول به کار شــوند و البته این چرخه 
معیوب بــه رده های باالتر علمــی حتی در مقاطع 
پزشکی هم سرایت کرده است. عالوه بر چند هزار 
پزشک بیکار حاال کشور با بحران دام پزشکان و مازاد 
تربیت شده های این رشــته هم روبه رو است. این 
مسئله را دکتر صفری رییس سازمان نظام پزشکی 
کشور در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید شورای 
نظام دام پزشکی استان اصفهان مطرح کرد. او پیش 

از این نیز چندین بار در این مورد هشدار داده بود.
فرصتی که افول کرد

در دهــه هفتــاد و هشــتاد، دام پزشــکی یکی از 
رشته های محبوب شــاخه پزشکی بود و افرادی به 
دلیل عالقه یا جا ماندن از رشــته های اول شاخه 
پزشکی مانند داروسازی و دندان پزشکی به سمت 
این رشــته رفتند؛ اما در نهایت خروجی این رشته 
با انتظــارات هماهنگ نبــود و عالوه بر بــازار کار 
محدود عمال ورود تعداد زیاد دانشگاه ها در پذیرش 
دانشــجویان این رشــته، تعداد متقاضیان بدون 
تخصص و مهارت را در بازار کار افزایش داد. هر چند 
زیاد شدن طرفداران نگهداری از حیوانات خانگی 
عمال کسب و کار مطب های خصوصی را رونق داد؛ 
اما همچنان کسانی که حیوانات کوچک در منزل 

نگهداری می کنند، زیاد نیستند. 
باغ وحش ها یا آزمایشــگاه ها نیز می توانند محلی 
برای کار دام پزشکان باشند یا برخی محل های کار 
که ســگ گله و نگهبان دارند، می توانند مشتریان 
دام پزشــکان باشــند؛ ولی در هر صــورت تعداد 
دام پزشــکانی که در این حوزه ها فعالیت می کنند 

خیلی زیاد نیستند و عمده 
آنها با دام ها سروکار دارند. 
در حالی که تعداد دام ها 
هم چندان افزایش نیافته 
فرصت های شــغلی برای 
دام پزشکان زیاد نیست و 
در نتیجه معضل بیکاری 

برای آنها وجود دارد.
10 برابــر ظرفیت، 

دام پزشک داریم
اکنون نظام دام پزشکی کشــور 39 هزار عضو دارد 
و هرســاله به طور متوسط ســالیانه ۲ هزار نفر به 
این جمعیت اضافه می شــود. بر اساس آخرین آمار 
اعالم شده از سوی سازمان نظام دام پزشکی کشور 
دانشجوی مورد نیاز دکترای دام پزشکی در هر سال 
چیزی در حدود ۶۱۰ نفر است؛ اما در عمل چندین 
برابر این تعداد در دانشگاه های دولتی و آزاد مشغول 
به تحصیل هستند. بر اســاس آمار در دانشگاه های 

دولتی حدود هزار نفر و در 
دانشگاه آزاد ۴ هزار نفر در 
رشته دام پزشکی مشغول 

به تحصیل هستند.
باز هم پای دانشگاه 

آزاد درمیان است
۱۱ دانشــگاه غیر دولتی 
در کشــور نیز اقــدام به 
جذب دانشــجو در رشته 

دام پزشکی می کنند. 
بر اســاس اعالم رییس ســازمان نظام دام پزشکی 
کشور دانشــگاه آزاد به ظرفیت های اعالمی وزارت 
جهاد کشــاورزی در خصوص پذیرش دانشجو در 
مقطع دکترای دام پزشــکی توجــه نمی کند و در 
دانشگاه هایی با کمترین امکانات علمی و تحقیقی 
اقدام به پذیرش دانشــجویان این رشــته می کند. 
به گفتــه وی وزارت علــوم نیز رســما اعالم کرده 
که پذیرش دانشــجوی دکترای دام پزشــکی در 

دانشگاه آزاد، غیر قانونی است. بسیاری از واحدهای 
دانشــگاهی دانشــگاه آزاد، فاقــد صالحیت های 
تعریف شده وزارت علوم هســتند؛ ازجمله  اینکه 
3۷ عضو هیئت علمی، استادیاری و ثابت باید داشته 
باشــند و در کنار آن، امکانات آزمایشگاهی، مراکز 
 درمانی وآموزشــی الزم باید در واحدهای آموزشی

 باشد.
نجات دام پزشکان با زنبور عسل

عالوه بر کنترل ورودی های این رشته باید فکری به 
حال فارغ التحصیالن بیکار آن هم کرد؛ کسانی که 
سال ها وقت و انرژی خود را صرف تخصصی کرده اند 
که تقریبا هیچ موقعیت و بازار کاری برای آن وجود 
ندارد. یکی از استادان دانشــکده دام پزشکی اخیرا 

پیشنهاد جالبی را مطرح کرده است.
 به گفته وی دام پزشکان می توانند در حیطه پرورش 
و نگهداری حیوانات نادر یــا صنایع حیوانی کمتر 
مطرح شده مانند زنبور داری فعال شوند. بسیاری 
از شــبکه های دام پزشکی کشــور در زمینه زنبور 
عسل با مشــکالت قابل توجهی دست و پنجه نرم 
می کنند؛چون نه دام پزشکان مســلطی در زمینه 
زنبور عســل دارند و نه امکاناتی جهت تشــخیص 
بیماری ها. علی رغم این نیاز اما اغلب دام پزشــکان 
تقریبا هیچ آموزشی برای کار در این حیطه ندیده اند 
و معموال تخصص آنها در حد آکادمیک باقی مانده 
است. صنعت زنبورداری می تواند به عنوان شغل اول 

بسیاری از دام پزشکان باشد.
 این نمونه ای از کار و ایده ای اســت که می توان به 
جای هشــدار و تهدید برای دانش آموختگان این 
رشــته تدارک دید؛ اما در نهایت آنچه از خروجی 
صحبت و تدبیر مسئوالن آموزش عالی کشور و دیگر 
دست اندرکاران بیرون می آید، تنها هشدار و حرف 
و آمار نگران کننده اســت و البته هزاران جوانی که 
هر ســاله قربانی خودخواهی سیستم دانشگاه آزاد 
و سهل انگاری مســئوالن آموزشی کشور شده و بر 

میزان آمار باالی بیکاری اضافه می شوند.

ضربهآزاد
  رییس سازمان نظام پزشکی کشور ، درمورد زیاد بودن فارغ التحصیالن دام پزشکی در کشور هشدار داد؛

 وزارت علوم رسما اعالم کرده 
که پذیرش دانشجوی دکترای 

دام پزشکی در دانشگاه 
آزاد، غیر قانونی است

ابالغ وقت رسیدگی
 3/265 شــماره: 425/98 حل8 ، مرجع رســیدگی: شعبه هشــتم حقوقی شورای حل
 اختالف خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبــروی کوی 
 مهســتانـ  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 06:00 
بعدازظهر روز یکشــنبه مورخــه 1398/05/06 ، مشــخصات خواهان: 1-نــام و نام 
خانوادگی: امیر فرج زاده ، نام پدر: فرج اله ، نشــانی: بندر بوشــهر خ امام خمینی مقابل 
اورژانس کوچه شــهید قهوه چــی زاده پالک14 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نــام و نام 
خانوادگــی: غالمرضا وطن خواه ، خواســته و بهای آن: اعتراض ثالــث اجرایی ، دالیل 
خواهان: برگ ســبز خودرو مبایعه نامه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی بــه وی از طریق نشــر آگهی در 
یکی از روزنامــه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امــور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانــون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند بــا مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 497200  رئیس شــعبه هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/252 شــماره نامه:139885602033000627 -1398/3/21 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی مشــهور زیر بید پالک شــماره 516 فرعی از 183  اصلی واقع در 
میالجرد جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی 
ذوالفقار بیک فرزند غالمحسین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1398/04/24  ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف:497705 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)146 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/253 شــماره نامه:139885602033000622 -1398/3/20 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه و زمین متصله در کوی سرچشــمه  پالک شــماره 90 فرعــی از 44  اصلی 
 واقع در روســتای ابیانه جز بخش 10 حــوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی
 به نام خانم کلثوم شاذائی فرزند عابد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1398/04/23  ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار 
می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
 مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی
  تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:496529 عباســعلی عمرانــی رئیس اداره

 ثبت اسناد و امالک نطنز)149 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/254 شــماره نامه:139885602033000629 -1398/3/21 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین معــروف باغچه خانه پــالک شــماره 1594 فرعی از 25  اصلــی واقع در 
 روستای چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
 عصمت خانــم ضیائی فرزنــد احمد و غیــره در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید 
 حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/04/29  ساعت 
 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
 می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 

 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:499293 عباســعلی عمرانی رئیس اداره ثبت
 اسناد و امالک نطنز)148 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/255 شــماره نامه:139885602033000630 -1398/3/21 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین معروف باغچه خانه تقریبًا شــش قفیزی پالک شــماره 1595 فرعی از 25  
 اصلی واقع در روستای چیمه جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام آقای منوچهر طباطبائی و غیره فرزند سید با قرخان در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1398/04/29  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
 به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور
  یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین مطابــق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ
 تنظیم صورتمجلس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:499353 
 عباســعلی عمرانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک نطنــز)152 کلمــه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/226 شماره: 1377/97 حل1، مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/04/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمهدی عمادی پور ، 
نام پدر: سیدمختار ، نشانی: خمینی شهر جوی آباد خ شمس کوچه شهید یمینی ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: امین جمشیدی لجمیری ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای 
آن: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
به شرح متن دادخواست ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش 

کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و 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: 457942 رئیس شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)219 کلمه، 2 کادر(

آگهــی تغییــرات شــرکت پویــا کک ســپاهان 
 شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 13028 

و شناسه ملی 10260340479 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محســن زمانی علویجه به شماره ملی 
0074978489 به عنوان بازرس اصلی و مهــرداد زمانی علویجه 
به شماره ملی 1271591057 به ســمت بازرس علی البدل برای 
یک ســال مالی انتخاب گردید. داریوش اختیاری به شــماره ملی 
4284236989 و مریم بنکدار هاشمی به شماره ملی 1284667774 
وگیلدا اختیاری به شماره ملی1270570641بعنوان اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت نشــر آگهی های شــرکت پویا کک ســپاهان 
 انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )489752(

سمانه سعادت

مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهــان گفت: 
اینکه در مورد ســیل های خوزســتان و لرستان 
گفته شــد که برخــی ارگان هــا بارورســازی 
ابرها را انجــام داده یا اینکه توطئه ای از ســوی 
 دشمنان بوده، مســئله ای غیرعلمی و غیرممکن

 است. 
حمیدرضا خورشــیدی با بیان اینکه آمار نشان 
می دهد به هیچ عنوان وارد ترســالی نشــده ایم، 
تشــریح کرد: از ابتدای مهر 9۷ تا ۲۰ خرداد 98 
تمامی نقاط اســتان افزایش بارش داشته ایم )به 
صورت میانگین ۲۶ درصد( اما از ۱ مهر 9۶ تا ۲۰ 
خرداد 98 بارش ها ۲ درصد زیر نرمال 5۰ ســاله 
است؛ یعنی حتی ترسالی که پشت سر گذاشتیم، 
 نتوانســت جبران خشکســالی ســال قبلش را 

بکند.
 وی با اشاره به وضعیت آب و هوا در بهار و تابستان 
98 عنوان کرد: امسال نســبت به بلندمدت، بهار 
خنک تری داشتیم؛ اما پیش بینی ها نشان می دهد 

تابستان امســال بین ۰.5 تا یک درجه نسبت به 
نرمال گرم تر خواهد بود.

 خورشــیدی ادامه داد: به لطــف بارش ها ۲۴.۲ 
درصد مساحت خشکسالی استان در یک دوره یک 
ساله تا پایان اردیبهشــت 98 در وضعیت نرمال، 
۶.9 درصد در وضعیت ترسالی ضعیف، 5.۱ درصد 

ترسالی متوسط، قرار دارند. 

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

به هیچ عنوان وارد ترسالی نشده ایم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: طرح »افق« 
در ۱3 بقعه متبرکه شاخص استان اصفهان در راستای 
نیل به اهداف اجتماعی، فرهنگی و قرآنی اجرا می شود. 
حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به طرح جامع »افق« 
در راســتای نیل به اهداف اجتماعی، فرهنگی و قرآنی 
ابراز داشت: »افق« از حروف ابتدای سه واژه اجتماعی، 
فرهنگی و قرآنی تشکیل شــده و این طرح در ۱3 بقاع 
متبرکه شاخص در استان اصفهان اجرا می شود. وی با 
برشــمردن اهداف طرح »افق« افزود: این طرح در نظر 
دارد با تقویت کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی 
در راســتای تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان به قطب 
فرهنگی، زمینه حضور و مشارکت فعال جوانان و نیروهای 
متعهد و ارزشی در عرصه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی را فراهم کند. 
صادقی  بیان داشــت: در طرح »افق« ســعی شده تا از 
ظرفیت تشــکل های مردمی و هیئت های مذهبی در 
راستای تقویت مشارکت شهروندان، زائرین و مجاورین 
در راستای مقابله با آســیب های اجتماعی اهتمام الزم 

صورت گیرد. وی با اشاره به الگوسازی خدمات اجتماعی 
متناســب با آموزه های دینی و شاخص های مذهبی در 
ترویج معارف و علوم قرآنی و تدوین اندیشــه گفتمان 
انقالب اســالمی تصریح کرد: با ارتقای بقاع متبرکه که 
پیش تر نیز دارای مراکز فرهنگی و قرآنی بودند، در صدد 
 رساندن کمک ها و اجرایی کردن نیات واقفان خیراندیش 

خواهیم بود. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »افق« در ۱۳ بقعه متبرکه شاخص استان اصفهان

اوقافهواشناسی
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»سوارز«  و افشای راز ناراحتی 
لیونل مسی

طی سال های اخیر بســیاری از رسانه ها بارها 
رقم خوردن اتفاقات در 
تیم ملی آرژانتین و 
بارســلونا از جمله 
تغییر سرمربی و یا 
لیست بازیکنان را 
بسته به نظر لیونل 
مسی و دستورات وی 
دانسته اند. حاال لوییس سوارز، هم تیمی مسی 
در بارسلونا که رابطه نزدیکی با وی دارد مدعی 
شد ستاره آرژانتینی هیچگاه در چنین مسائلی 
دخالت نمی کند و از شنیدن این اخبار ناراحت 
می شود. لوییس سوارز گفت: من گاهی می بینم 
برخی می گوینــد لیونل مســی عالقه مند به 
انتقال یک بازیکن بوده و با حضور بازیکنی دیگر 
مخالف است؛ اما او در مورد این مسائل چیزی 
نمی گوید. شاید در مورد برخی مسائل از مسی 
نظر خواسته می شود؛ اما او همیشه می گوید از 
من نظر نخواهید و هــر تصمیمی می خواهید 

خودتان بگیرید.

ستاره ای که باعث فروش 
»محمد صالح« می شود

 یک نشریه فرانسوی مدعی شد لیورپول برای 
به خدمت گرفتن ستاره 
لیــل، محمد صالح 
می فروشــد.  را 
روزنامه فرانسوی 
»sport 10« در 
خبری مدعی شــد 
باشگاه لیورپول برای 
به خدمت گرفتن نیــکالس په په، مهاجم لیل 
وارد عمل شده اســت. قرارداد این بازیکن ۲۴ 
ســاله با لیل تا ســال ۲۰۲۲ اعتبار دارد؛ اما با 
درخشش در لوشامپیونه فرانســه، لیورپول و 
دو باشــگاه دیگر هم خواهان به خدمت گرفتن 
وی هســتند. اگر په په مایل به بازی در آنفیلد 
باشد، باید مســئوالن لیل را متقاعد کند. طبق 
این گزارش، یورگن کلوپ سرمربی لیورپول به 
خاطر رابطه نه چنــدان خوبش با محمد صالح 
و شایعاتی که راجع به اختالف این دو به گوش 
می رسد، برای سرخ پوش کردن په په با فروش 

صالح موافقت خواهد کرد.

»بکام« به دنبال خرید ستاره 
اینترمیالن

مائورو ایکاردی که آینده مبهمی در اینتر دارد 
و شایعاتی منتشرشده 
مبنــی بــر اینکه 
آنتونیــو کونتــه 
تمایلــی به حفظ 
ســتاره جنجالی 
نراتــزوری نــدارد، 
شاید برای ادامه دوران 
حرفه ای اش راهی لیگ حرفه ای فوتبال آمریکا 
)MLS( شــود. خبرگزاری »تالس« آرژانتین 
گزارش داد که ایکاردی از باشگاه تازه تاسیس 
اینتر میامی که توســط دیوید بکام و شرکایش 
تاسیس شده و از فصل پیش رو در باالترین سطح 
فوتبال باشگاهی آمریکا قرار است فعالیتش را 
آغاز کند، پیشــنهادی دریافت کرده است. در 
اواسط فصل اخیر بود که بعد از اینکه این مهاجم 
آرژانتینی حاضر به تمدید قــراردادش با اینتر 
نشــد، بازوبند کاپیتانی نراتزوری از وی گرفته 
شــد و ایکاردی هم حدود ۶ هفته بنا به دلیل 
آنچه مصدومیت گفته شد، برای اینتر بازی نکرد.

»هیگواین« در چند قدمی 
بازگشت به یوونتوس

بعــد از یک فصل کابــوس وار به نظــر می آید 
هیگواین بــه یوونتوس 
می گــردد.  بــر 
گونزالو هیگواین، 
ســتاره آرژانتینی 
ســال ۲۰1۶ بــه 
یوونتوس پیوســت 
و در دو فصــل اول 
حضورش در ایــن تیم موفق بــه زدن 55 گل 
شد؛ اما با حضور رونالدو، او به میالن قرض داده 
شد و پس از دورانی ناموفق در سن سیرو، راهی 
چلسی شد. شــرایط در چلسی هم خوب پیش 
نرفت، حاال بعد از یک سال ناکامی، او احتماال بار 
دیگر به یوونتوس باز می گردد. هرچند چلسی 
می تواند قرارداد وی را قطعی کند ولی بعید به 
نظر می رسد بخواهد این کار را انجام دهد، چرا 
که ساری مهم ترین حامی هیگواین نیز دیگر در 
چلسی حضور ندارد و در عوض راهی یوونتوس 
می شود، همین موضوع می تواند زمینه بازگشت 

هیگواین به یووه را فراهم آورد.

خوشامدگویی خبرنگار مطرح سعودی به پروفسور

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ایران در سید نخست انتخابی 
جام جهانی قطر در آسیا

بعد از انتشــار رده بندی فیفا که در آن تیم ملی 
ایران همچنان در رده نخســت آسیا قرار داشت، 
سیدبندی انتخابی جام جهانی قطر در آسیا نیز 
مشخص شــد. قرعه کشــی مرحله دوم انتخابی 
جام جهانی قطر در قاره آسیا ماه آینده در دوحه 
برگزار می شــود و تیم ملی فوتبال ایران در کنار 
تیم های ملی ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، قطر، 
امارات، عربســتان و چین در سید نخست جای 
گرفته اســت. ۴۰ تیم حاضر در این رقابت ها در 
۸ گروه 5 تیمی قرار می گیرند کــه تیم اول هر 
گروه به اضافه ۴ تیم برتر دوم )1۲ تیم( به مرحله 
سوم و نهایی انتخابی جام جهانی راه می یابند. بر 
این اساس، سخت ترین گروه برای ایران به عنوان 
مثال می تواند شامل تیم های عراق، تایلند، کویت 

و اندونزی باشد.

»هادی محمدی« در 
ذوب آهن  ماندنی شد

باشگاه ذوب آهن اصفهان در ادامه برنامه نقل و 
انتقاالتی خود، با هادی محمدی مدافع میانی این 
تیم به توافق رسید و قرارداد این بازیکن برای دو 

فصل دیگر تمدید شد.

 ســرمربیگری تیم فوتبال ذوب آهــن بر عهده 
علیرضا منصوریان است. ذوب آهن پیش از این 

قرارداد قاسم حدادی فر را تمدید کرده بود.

در حاشیه

پیاماحمدینژادبرایقهرمان»انبیای«:
اگر رییس جمهور بودم شما را 

به ایران دعوت می کردم
تیم بســکتبال تورنتو رپتورز بــا پیروزی مقابل 
 NBA گلدن استیت برای نخســتین بار قهرمان
شــد. آنها با پیروزی 11۴ بر 11۰ مقابل گلدن 
استیت وریرز در بازی ششم فینال لیگ بسکتبال 
 NBA حرفه ای آمریکا برای نخستین بار قهرمان
شدند. این در حالی است که پس از این قهرمانی 
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق ایران 
پیامی را به زبان انگلیسی در توییتر خود برای این 
بسکتبالیست ها منتشر کرد. او در این پیام نوشت: 
»اگر رییس جمهور بودم همه شــما را به ایران 

دعوت می کردم.«

قیمت نجومی بلیت رقابت های 
جهانی کشتی

رقابت های کشــتی قهرمانی جهان و گزینشی 
المپیک که مهم ترین رقابت کشــتی در ســال 
۲۰1۹ میالدی محســوب می شــود و طی آن 
1۰۸ کشــتی گیــر )آزاد، فرنگــی، زنــان( در 
۶ وزن المپیکــی ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ 
توکیورا به دســت می آورند، روزهای ۲۳ تا ۳1 
 شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار 

می شود.
 بلیت فروشی این مســابقات هم اکنون از طریق 
یک سایت اینترنتی آغاز شده  و ارزان ترین بلیت 
ارائه شده برای دیدن یک روز این مسابقات حدود 
۳5 هزار تومان اســت. همچنین قیمت برخی از 
بلیت های ویژه )VIP( ارائه شده نیز تا 1۷ میلیون 
تومان در حال فروش است. هزینه تهیه بلیت با 
توجه به صندلی های ارائه شده متفاوت است به 
طوری که فضای پایین سالن و مشرف به تشک 
وسط مســابقات تا ۷۰۰ هزار تومان نیز قیمت 
گذاری شده اســت. ضمن اینکه بلیت هر رقابت 
برای یــک روز )آزاد، فرنگی، زنــان( به صورت 
جداگانه فروخته می شــود که بلیــت برخی از 
روزهای مسابقات آزاد و فرنگی به قیمت باالتری 
به فروش گذاشته شــده به طوری که ارزان ترین 
 بلیت این مســابقات در حدود 1۰۰ هزار تومان

 است.
کمترین هزینه برای خرید بلیت تمامی روزهای 
این رقابت هــا )۹ روز( حــدود 5۲5 هزار تومان 

خواهد بود.

منهای فوتبال

ملی پوش فوتسال ایران درباره حضورش در تیم فوتسال شنزن و 
قهرمانی با این تیم در لیگ فوتســال چین گفت: امسال برای من 
لیگ پر فراز و نشیبی بود ولی خوشبختانه یک قهرمانی دیگر کسب 
کردم. تیم ما شرایط خیلی خوبی داشت و با اختالف 5 امتیاز نسبت 

به تیم دوم قهرمان شد.
قدرت بهادری درباره مذاکره اش با ســرمربی تیم فوتسال گیتی 

پســند برای فصل آینده گفت: ســرمربی گیتی پسند قبال مربی 
خودم بوده و فوتســالم را مدیون »حمید بی غم« هستم. او مرا به 
فوتسال آورد و همیشه به اینکه شاگردش هستم افتخار می کنم. 
بی غم  به خاطر رفاقت و رابطه شــاگردی - استادی،  مستقیم با 
من صحبت کرد؛ اما با باشــگاه گیتی پسند مذاکره ای نداشته ام تا 
ببینیم چه پیش می آید. همه جا صحبت شــده که با گیتی پسند 

مذاکره کرده ام ولی از طرف این باشــگاه با من تماس نگرفته اند. 
فقط چون بحث شــاگردی و اســتادی با بی غم بوده، ایشان اسم 
مرا به باشگاه داده اســت. بی غم، مربی و بزرگ من است. باید با او 
صحبت کنم تا به توافق برســیم. تیم های دیگری هم هستند که 
 صحبت هایی با من داشته اند ولی نظر اولم همکاری با حمید بی غم

 است.

ملیپوشفوتسالایران:
از طرف گیتی پسند هنوز با من تماسی گرفته نشده است

فعالیتدریکسریرشتههایورزشیکه
جامعهشناختزیادیازآنهاندارد،آدمهای
خاصخودرامیخواهد؛آدمهاییکههیجان
وجذابیتبرایآنهاازهرمســئلهدیگری
مهمتراست.مهسانساجپور،بانوی27ساله
اصفهانیازجملههمینافراداستکهباوجود
کسبموفقیتدررشــتهووشو،تصمیمبه
فعالیتدررشتهسنگنوردیکردودرادامه
نیزبهدرایتولینگرویآوردتاتجربههای
جدیدیرادرزندگیورزشیاشکسبکند.
نســاجپورکهبهتازگیدرششمیندوره
مسابقاتدرایتولینگقهرمانیکشورکهدر
مازندرانبرگزارشدبرجایگاهسوممادهسر
طنابایستاد،درگفتوگوبازایندهروداز
چگونگیرویآوردنبهاینرشتهومشکالت

پیشرومیگوید.

دو سال پیش بود که تصمیم گرفتم درای تولینگ 
را به عنوان رشته اصلی خودم انتخاب کنم و علت 
آن هم این بود که از تمرین کردن در این رشــته 
واقعا لذت می بردم و تازه متوجه شدم که این همان 
رشته ای است که می توانم استارت قهرمانی ام را در 
آن بزنم. این موضوع به من انگیزه می داد، به شدت 
به این رشته عالقه مند شده بودم. هنگامی که این 
تصمیم را گرفتم شرایط بسیار سختی داشتم چون 

درای تولینگ یک رشــته ورزشی پر هزینه است و 
تجهیرات آن در ایران موجود نیست؛ اما سعی کردم 

با تمام این مشکالت بجنگم.

قطعا کســانی که به طبیعت می روند و در طبیعت 
فعالیــت می کنند قادر نیســتند زیبایی های آن و 
حسی که طبیعت می دهد و آرامشی که در طبیعت 
وجود دارد را توصیف کنند. یک بعد از زیبایی هایی 
که من هم در ســنگ نوردی و هــم در یخ نوردی 
دیده ام این اســت که ما حریف یــا مبارزی پیش 
روی خود نداریم و چیزی که در مقابل ما هســت 

طبیعت است و نیازی نیست که به طرز نفرت آوری 
به آن حریف نگاه کنیم. بنابر ایــن هر چه محبت 
و عالقه ما نســبت به طبیعت بیشــتر باشد قطعا 
می توانیم صعودی با کیفیت تــر و لذت بخش تر را 
تجربه کنیم و این موضوعی است که باعث شده من 
همواره از ورزش هایی که برای فعالیت خود انتخاب 
کرده ام )ســنگ نوردی و یخ نــوردی( لذت ببرم. 
فعالیت در رشته های ورزشی که در طبیعت انجام 
می شوند مثل فعالیت در رشته های ورزشی مانند 
رشته های رزمی نیست که شما بخواهید با حریف 
خود بجنگید و نیاز داشته باشید تا برای کسب سکو 

حس خشــونت و نفرت از حریف را در وجود خود 
تقویت کنید. کوبیدن پا روی دیواره در هنگام صعود 
باعث می شــود تا از نظر روانی تخلیه شده و تمام 
استرس و نگرانی هایی که در زندگی روزمره دارید 
تخلیه شــود و هنگامی که از سالن خارج می شوید 

احساس سبکی و شادابی خواهید داشت.

 شرایط ســخت افزاری برای این رشته در اصفهان 
اصال مناسب نیست، تنها یک دیواره در سالن سنگ 
نوردی چمران بــرای درای تولینگ وجود دارد که 
ما تمرینات مان را  آنجا انجام می دهیم. فعالیت در 
درای تولینگ هزینه های زیادی می طلبد که همین 
عامل سبب می شود افراد زیادی به این رشته جذب 
نشــوند. در اصفهان تنها ســه خانم هستند که در 

درای تولینگ فعالیت می کنند.

اگرچه اولین چیزی که بعــد از دیدن یک خانم که 
با تبر و کرامپون در حال باال رفتن از دیواره اســت 
به ذهن می آید، سرسختی و مردانه بودن این رشته 
است؛ اما وقتی وارد این رشته شده و با جذابیت های 
آن مواجه می شوید نگرش شما نسبت به این ورزش 
عوض می شــود. از ســوی دیگر بانوان ما با کسب 
سکوهای کشوری، آسیایی و جهانی می توانند این 
باور را عوض کنند و به همگان ثابت کنند که سطح 
توانایی شان در حدی است که بتوانند ورزش های 
قدرتی و اســتقامتی را انجام دهند و در آنها موفق 

شوند.

هزینه های زیاد، مانع جذب جوانان به درای تولینگ می شوند
قهرماناصفهانیرشتهدرایتولینگدرگفتوگوبا»زایندهرود«:

اینستاگردی

»وریاغفوری«همازاستقاللمیرود؟
وریا غفوری، دفاع راست ملی پوش تیم استقالل که یکی از ارزشمندترین بازیکنان این تیم 
به حساب می آید، پست جدیدی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. وریا هنوز برای فصل 
جدید قراردادش را با استقالل تمدید نکرده و مشخص نیست که برای آینده چه تصمیمی 
دارد. او در این پست نوشت: »چه سخت است در شهر خواب زدگان زیستن و تحمل به ناچار، 

سنگینی الشه خواب زده ها بر تمامی وجودت!!!«

خوشامدگویی خبرنگار مطرح سعودی به پروفسور
آینده پرســپولیس و برانکو همچنان مبهم است و مشخص نیســت که در نهایت سرمربی سرخ پوشان، 
فصل آینده را هم در ایران ســپری خواهد کرد یا مربیگری در کشور عربستان را انتخاب می کند. باشگاه 
پرســپولیس اعالم کرده منابع مالی برای پرداخت مطالبات برانکو فراهم شده و طلب این مربی تا پایان 
خرداد به حســابش واریز خواهد شــد. با این حال همچنان خبرهای ضدونقیضی منتشــر می شود؛ در 
تازه ترین گمانه زنی ها، برخی رسانه های عربی نوشته اند که برانکو به مسئوالن االهلی عربستان پیام داده 
هنوز تحت قرارداد قبلی اش )با پرسپولیس( قرار دارد و از مسئوالن االهلی مهلت خواسته تا طلب ۶۲۰ 
هزار دالری اش را دریافت کند و سپس به عربستان بیاید. از سوی دیگر سعید الحارثی، خبرنگار عربستانی 

در توئیتر خود به برانکو خوشامد گفته است.

چالش ۷۰ ساله ها در تراکتورسازی
مصطفی دنیزلی در حالی هدایت تیم فوتبال تراکتورسازی را برعهده گرفته است که سن باالی او یکی از نکات 
قابل تامل در مورد انتخابش توسط تراکتورسازان محســوب می شود. دنیزلی در حال حاضر ۶۹ ساله است و 
در مرز ۷۰ سالگی قرار دارد و این سن برای هر مربی می تواند سن پایانی دوران حرفه ای باشد. همان گونه که 
در فوتبال اروپا نیز معموال مربیان بزرگ در چنین شرایط ســنی اقدام به اعالم بازنشستگی می کنند. اکنون 
دنیزلی در مرز ۷۰ سالگی هدایت تراکتور را بر عهده گرفته و جالب است که هر دو مربی قبلی تراکتورسازی 
نیز شرایط مشابهی داشتند. جان توشــاک و جورج لیکنز، دو ســرمربی خارجی تراکتور در لیگ هجدهم، 
 همسن و سال دنیزلی ۶۹ ســاله بودند و در شرایطی کارشــان را آغاز کردند که همه از سن باالی آنها انتقاد

 می کردند.

گرفتنتعهدیعجیبازمربیاندوومیدانی؛

حرفی از پاداش در میان نباشد
برخی مربیان دوومیدانی مدعی شدند که فدراسیون دوومیدانی در اقدامی عجیب از مربیانی که همراه 
ورزشکاران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شوند تعهد می گیرد که هیچ ادعایی در خصوص پاداشی 
که وزارت ورزش برای آنها قائل است، نداشته باشند. محسن ربانی، مربی و عضو سازمان تیم های ملی 
دوومیدانی، در مورد این موضوع اظهار کرد: سال گذشته دو روز قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا 
قطر، فدراسیون نامه ای به ما داد که امضا کنیم. متن آن نامه این بود که هیچ ادعایی در قبال سکه هایی 
که رییس جمهور در تجلیل از مدال آوران می دهد، نداشته باشیم. البته من و هادی سپهرزاد این نامه 
را امضا نکردیم، من و سپهرزاد در آن مسابقات ورزشکار داشتیم که ورزشکار سپهرزاد مدال هم گرفت. 
چرا باید امضا می کردیم؟ همین تعهد را از مربی هایی که به مسابقات نوجوانان آسیایی هنگ کنگ رفته 
بودند نیز گرفتند. وی ادامه داد: فدراســیون مدعی شد که آن پول ها را می خواهد خرج توسعه پایدار 
دوومیدانی کند و به مربیان دیگر و کارمندان فدراسیون بدهد؛ اما ما که هیچ توسعه پایداری ندیدیم. 
قرار بود پول اجاره سالن آفتاب انقالب را برای چمن آفتاب انقالب هزینه کنند؛ اما چیزی ندیدیم. یک 
ماه آفتاب انقالب تعطیل بود و آزمون استخدام آتش نشــانان برگزار شد؛ اما هنوز داورانی که در این 
مسابقات بودند پولی نگرفته اند و قرار بود این هفته در خصوص طلب شان به فدراسیون بروند. جعفر 
ابراهیمی یکی دیگر از مربیان تیم ملی دوومیدانی که عازم مسابقات قهرمانی نوجوان آسیا در هنگ 
کنگ شده بود در این باره ادعا کرد: قبل از اعزام به مسابقه از ما خواستند فرمی را امضا کنیم که هیچ 
گونه ادعایی در مورد پاداش وزرات ورزش نداشته باشیم. من، آقای بختیاری و داریوش فهیمی مربیانی 
بودیم که به این مسابقات رفتیم و این نامه را امضا کردیم. فدراسیون معتقد است چون ما به مسابقه 

اعزام شده ایم نباید پاداش مدال ورزشکارمان را بگیریم.

رییسسازمانلیگبهطورقطعیاعالمکردفصلجدیدلیگ
برتردوروززودتراززمانقبلیعنوانشــده،آغازمیشود.
حیدربهارونددرگفتوگویحضوریدربرنامهورزشازنگاه
دودربارهزمانآغازلیگنوزدهمگفــت:»طبقبرنامهقرار

بودبازیهاازروزدهممردادماه۹۸آغازشــودولیبهدلیل
اینکهذوبآهندرمرحلهیکهشــتمنهاییلیگقهرمانان
آسیاحضوردارد،زمانشروعلیگبرترتغییرکردهاست.به
خاطربازیآســیاییذوبآهنایراندرلیگقهرمانانآسیا،
درتاریخهشتممردادماهنخســتینبازیلیگبرتردرفصل
جدیدبرگزارمیشود.«رییسسازمانلیگادامهداد:»البته
برگزاریمسابقاتفصلجدیدلیگبرترملزمبهاجرایمباحث

امنیتیدرورزشــگاههاازجملهتجهیزتماماستادیومهابه
دوربینهایمداربستهوهمچنینبلیتفروشیالکترونیکیاز
سویباشگاههادرهمهورزشگاههاستتاازحوادثجلوگیری
شود.«طبقاظهاراتیکهبهاروند،رییسسازمانلیگارائه
کرده،بایدپیشبینیکردکهاحتماالذوبآهنبهدلیلحضور
درمرحلهحذفیلیگقهرمانانآسیا،افتتاحیهفصلجدیدرا

برگزارمیکند.

هشتم مرداد؛ آغاز لیگ نوزدهم

سمیهمصور
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برگزاری دوره های آموزش روزنامه نگاری آنالین
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

افتتاح سالن VIP مجموعه 
پردیس سینمایی اصفهان 

سیتی سنتر
سالن VIP مجموعه پردیس سینمایی اصفهان 
سیتی ســنتر با امکانات یک سالن تخصصی 

افتتاح شد. 
 VIP محمد پناهی نژاد از افتتاح اولین سینمای
مجموعه اصفهان سیتی سنتر همچنین شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: این ســینما هفتمین 
سالن در مجموعه سینمایی سیتی سنتر است و 
امکاناتی که در ساخت آن به کار رفته، از بهترین 
متریالی اســت که هم اکنون در دنیا استفاده 
می شود. مدیر پردیس سینمایی اصفهان سیتی 
 Dolby سنتر ادامه داد: کیفیت صوت این سالن
Atmos اســت به این معنا که شما می توانید 
در یک نقطه بنشــینید و صدا را از هفت نقطه 
بشنوید. تصویر نیز Full HD است و نسبت به 
تصاویر SD از وضوح بســیار باالیی برخوردار 
اســت. گذشــته از آن، تمامی صندلی ها نیز 
تخت شو هستند. وجود چنین سالن هایی، نیاز 
هر شهری اســت و افراد در سراسر دنیا به این 
خدمات اهمیت می دهند و حاضر هستند برای 
برخورداری از آنها هزینه کنند. وی افزود: این 
سالن ۲۴ نفره تمام امکانات یک سالن تخصصی  
را  دارد و برای کارهای داوری در اصفهان بسیار 
مناسب است. پناهی نژاد با اشاره به اینکه این 
سالن در حضور هنرمندان اصفهان به صورت 
اختصاصی افتتاح شــد و در حــال حاضر در 
آن فیلم اکران می شــود گفــت: ظرفیت این 
سالن ۱۰ نفر است و اگر فردی بخواهد سالن را 
اجاره کند، باید تعداد ۱۰ بلیت خریداری کند. 
روزهای پنجشــنبه و جمعه نیز در این سالن 
فیلم اکران شد و خوشبختانه شهروندان ازآن 

استقبال کردند.

برگزاری دوره های آموزش 
روزنامه نگاری آنالین

مدیر فرهنگسرای رسانه شــهرداری اصفهان 
از برگزاری دوره های آموزشــی سواد رسانه ای 
محور روزنامه نگاری آنالین برای اولین بار در 

اصفهان خبر داد.
 فاطمه شــفیعی با بیان اینکه بــرای اولین بار 
در دوره های آموزشــی سواد رســانه ای محور 
روزنامــه نگاری آنالیــن را گنجاندیــم، بیان 
داشــت: با ورود شــبکه های مجازی به دنیای 
افراد امروزه بیش از هر زمــان دیگری نیاز به 
ارتقای سواد رســانه ای مردم مطرح است. وی 
ادامه داد: در این دوره آموزشــی خبرنویسی 
در رسانه، ســواد رســانه ای و فضای مجازی، 
ویراســتاری و مدیریت اخبار، روزنامه نگاری 
آنالین، فن بیان، عکاسی حرفه ای و مقدماتی، 
گزارش نویسی و یادداشت مقاله، تکنیک های 
مصاحبه مطبوعاتی و ایندیزاین و زبان برگزار 
می شود. شفیعی با بیان اینکه برای اولین بار در 
دوره های آموزشی سواد رسانه ای محور روزنامه 
نگاری آنالین را گنجاندیم، بیان داشت: با ورود 
شبکه های مجازی به دنیای افراد و ایجاد حس 
کنکاش مردم نســبت به اخبار و رســانه های 
نوپدید سبب شده که امروزه بیش از هر زمان 
دیگری نیاز به ارتقای سواد رسانه ای مردم باشد 
که در این زمینه فرهنگسرای تخصصی رسانه 
اقدام به برگزاری ده دوره آموزشــی از جمله 
عکاسی و خبر نویسی و فضای مجازی و روزنامه 
نگاری آنالین و گزارش نویسی و روزنامه نگاری 
حرفه ای و مقدماتی تکنیک هــای مصاحبه و 

غیره کرده است.

پاک سازی منطقه ناژوان با 
حضور گروه های مردم نهاد

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: ویژه 
برنامه پاک سازی منطقه ناژوان با حضور یکی 
از گروه های مردم نهــاد با عنوان »کنگره ۶۰« 
 در قالب ۸۰۰ نفر با لباس متحدالشــکل انجام

 شد. 
حســن شــفیعی افزود: در این برنامه نمادین 
نسبت به پاک سازی پارک میرزاکوچک خان، 
پارک بیشــه جنگلی و مجاورت جاده شماره 
یک سالمت اقدام شد که در اجرای این برنامه 
شــهروندانی که برای تفریــح و ورزش به این 
 محل آمده بودند، گروه کنگره ۶۰ را همراهی 
کردند. مدیر طرح ســاماندهی ناژوان تصریح 
کرد: در حاشیه اجرای این برنامه، هشت گروه 
از سمن های مردم نهاد در حاشیه جاده سالمت 
به مباحث آموزشی و اطالع رسانی پرداختند. 

وی ادامــه داد: اعتقاد داریم پارک های شــهر 
اصفهان به انــدازه ای تمیز و پاکیزه هســتند 
که نیاز به انجام چنیــن برنامه هایی ندارند؛ اما 
حرکت نمادین با شــعارهای زیست محیطی 
می تواند مردم را به حفظ هر چه بیشتر نظافت 
 و پاکیزگی فضاهای ســبز و پارک ها تشــویق 

کند.

امام جمعه اصفهان خواستار شد:
تشکیل هیئت های اندیشه ورز 

برای گسترش فعالیت های قرآنی
نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهان بر لــزوم برنامه ریزی دقیق و تشــکیل 
هیئت های اندیشــه ورز برای اجرای کارهای نو 
در حوزه گســترش فعالیت های قرآنی و کشف 
استعدادهای برتر قرآنی تاکید کرد. آیت ا... سید 
یوســف طباطبایی نژاد در دیــدار معاون قرآن 
و عترت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: 
اجرای بســیاری از فعالیت های قرآنی، نیازمند 
دســتورالعمل قانونی بوده تا بتــوان قرآن را در 
سطح جامعه ترویج و گسترش داد. نماینده ولی 
فقیه در استان افزود: استعدادهای بسیار خوبی 
در زمینه قرآنی وجود دارد که الزم اســت آنها را 
شناخته و جهت دهی کنیم. معاون قرآن و عترت 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این دیدار با 
بیان اینکه استان اصفهان برگزیده ملی در زمینه 
برگزاری آزمون های قرآنی است، گفت: پرداختن 
به مهم ترین عنصر تقویت کننده فرهنگ عمومی 
یعنی قرآن کریم را از جمله وظایف خود می دانیم 
و در این زمینه مقرر شــد یکی از وظایف اصلی 
شورای فرهنگ عمومی اســتان ها، پرداختن به 

مسائل قرآنی باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
حفاظت از بناهای تاریخی نیاز 

به آموزش دارد
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان با اشــاره به توقف 
موقت پروژه گذر آقانجفی، گفت: طرح ها باید به 
گونه ای باشــد که به بافت تاریخی آسیب جدی 
وارد نکند. فریــدون الهیاری اظهــار کرد: طرح 
تخریب بناهای تاریخی پشــت مســجد عتیق 
مربوط به پروژه ســاخت دانشــگاه علوم حدیث 
اســت که جزو پروژه های بزرگ شــهری بوده و 
نیاز به مصوبــات دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود: 
شروع این طرح ها مربوط به حداقل ۱۰ سال پیش 
بوده که هم جهت تعیین تکلیف این پروژه و هم 
پروژه بناهای مســجد عتیق متوقف شده است 
و فرآیندهایــی هم طی کرده که بــا نظر میراث 
هماهنگی ندارد. وی با اشــاره بــه توقف موقت 
پروژه گــذر آقانجفی خاطرنشــان کرد: طرح ها 
باید به گونه ای باشــد که به بافت تاریخی آسیب 
جدی وارد نکند و با آنها هماهنگی داشته باشد؛ 
در واقع نباید هیچ گونه آسیب یا تخریبی بافت ها 
و نهادهای قابــل ارزش و تاریخی را تهدید کند. 
محمدمهدی کالنتری، کارشــناس ارشد مرمت 
و اســتاد دانشــگاه با حضور در بافت تاریخی در 
حال تخریب پشت مسجد عتیق اصفهان از تداوم 
تخریب بافــت تاریخی باهدف احــداث خیابان 
خبر داد. وی شهرداری اصفهان را مقصر تخریب 
این بافت تاریخی می دانــد و اذعان می کند که 
خیابان کشــی در بافت های تاریخی سوداگری 
شهری است؛ چرا که با خیابان کشی ارزش زمین 

و ملک باال می رود.

شهردار اصفهان:
گردشگری، فرصتی برای توسعه 

کسب و کارهای مردم است
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
با تبریــک روز گل و گیاه اظهار کــرد: باغبانان به 
صورت ۲۴ ساعته تالش می کنند تا باکاشت گل ها 
و ایجاد فضاهای شــاداب در شــهر، فضای خوبی 
را برای شــهروندان رقم بزنند. قــدرت ا... نوروزی 
افزود: سال گذشته در شــرایط خشکسالی حفظ 
فضای ســبز شــهر با ســختی های زیادی همراه 
بود؛ اما خوشــبختانه با تالش و همکاری مردم در 
مصرف بهینه آب از این مشــکل عبور کردیم، هر 
چند امسال وضعیت منابع آب بهتر است؛ اما نباید 
 فراموش کنیــم که همچنان با مشــکالت کم آبی 
رو به رو هستیم. شهردار اصفهان با بیان اینکه کمتر 
از ســه روز دیگر یازدهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان، فعالیت 
خود را آغاز می کند، اظهار کرد: گردشگری فرصتی 
برای توسعه کســب و کارهای مردم است، در این 
مسیر باید جلوتر از دولت و شهرداری حرکت کرد 
و بی شک سود و مزایای حاصل از گردشگری، برای 
مردم است. وی افزود: شــهرداری با تمام امکانات 
آماده همکاری و پشتیبانی از گردشگری است تا شهر 
بتواند از این فرصت بهره مند شود. نوروزی تاکید کرد: 
این نمایشــگاه فرصت خوبی برای گفت وگو است، 
امیدواریم مردم و شهر اصفهان بتوانند از این فرصت 
مناســب و مزیت اقتصادی و گردشگری و صنایع 

دستی بهره باالیی ببرند.

۲۶خرداد ماه در تقویم بــه نام روز ملی تخت فوالد 
نام گذاری شده است؛ گورستانی که به دلیل وجود 
مقابر و تکایای تاریخی فراوان موجود در آن، یکی از 
میراث های ارزشمند گردشگری اصفهان محسوب 
شده و هرساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری 

را به خود جذب می کند.
تاریخ ایران، مشــحون از نام بزرگانی است که نام 
ایران و ایرانی را بــرای قرن های متمادی بلندآوازه 
ســاخته اســت و در تاریخ علم، فقاهت، فرهنگ و 
ادب، ستارگان درخشان و پرفروغی شدند. مردانی 
که بزرگی را در ســایه همت و تالشــی خستگی 
ناپذیر، در راه کســب علم یافتند. بســیاری از این 
مشــاهیر و بزرگان در تخت فــوالد اصفهان -که 
پس از وادی السالم نجف اشرف، دومین قبرستان 
جهان تشیع اســت- آرام گرفته اند. زمان پیدایش 
این قبرستان چندان روشن نیست؛ اما وجود آثاری 
زیاد، قدمت آن را به دوران قبل از اسالم می رساند. 
از جمله قبر یوشع نبی از پیامبران بنی اسرائیل در 
تکیه »لســان االرض« )در ضلع شــمالی گلستان 
شهدا( در این قبرستان واقع اســت. لسان االرض 
مکانی اســت که می گویند هنگام عبور امام حسن 
مجتبی )ع( زمین با امام سخن گفت وآمدن دشمن 
را به حضرت اطالع داد و مستند این واقعه در روایتی 
به نقل از شیخ صدوق بر مزار یوشع نبی نقش بسته 
است. قبر آن حضرت،کمی باالتر از سطح زمین قرار 

گرفته و با پارچه سبز رنگ 
پوشانده شده که زیارتگاه 
دوســتداران و زائران آن 
حضــرت اســت. قرن ها 
قبل از اســالم، زمانی که 
بخت النصر قــوم یهود را 
از فلســطین کوچانیده و 

به آزار و اذیت آنها پرداخته بود، کوروش پادشــاه 
هخامنشــی ایران، یهودیان را از اسارت بابل نجات 
داد و آنها را بــه ایران کوچ داد و تعــدادی از آنها را 
در اصفهان ســاکن کرد. این یهودیــان برای خود 

شــهری به نام »یهودیه« 
احداث کردند که در محل 
»جوباره« فعلی اصفهان 
واقع بوده اســت و هنوز 
تعــدادی از آنهــا در این 
منطقه زندگی می کنند. 
چنانکه گفته می شود دو 
تن از پیامبران و پیشوایان مذهبی آنان به نام های 
»شــعیا« و »یوشــع« در اصفهان مرده و به خاک 
سپرده شدند. یوشع نبی مدتی در اسارت بابلیان بود 
و پس از رهایی به این منطقه کوچ کرده است. تخت 

فوالد در سال ۱375 به شــماره ۱735 در لیست 
آثار ملی به ثبت رسیده اســت. برخی از مکان های 
مهم و تاریخی ثبت شــده ملی تخت فوالد عبارتند 
از: تکیه میرفندرسکی معروف به تکیه بختیاری ها، 
سنگ قبر بابا فوالد حلوایی، آرامگاه بابا رکن الدین، 
تکیه آغا باشی، تکیه آقا حسین خوانساری، تکیه آقا 
مجلسی، تکیه بروجردی ها، تکیه تویسرکانی، تکیه 
جویباره ای، تکیه خاتون آبادی، تکیه ریزی ها، تکیه 

سید العراقین، تکیه شهشهانی، تکیه فیض و...
بررسی مدل نهایی ساماندهی تخت فوالد

همزمان با روز ملی تخت فوالد به همت شهرداری 
اصفهان، نشستی جامع با حضور نخبگان و مدیران 
شــهری درباره ظرفیت هــای عظیم ایــن میراث 
ارزشمند برگزار می شود که به گفته مدیر مجموعه 
فرهنگی تاریخی تخت فوالد اصفهان قرار است در 
این جلسه مدل نهایی ســاماندهی تخت فوالد به 

منظور عملیاتی کردن مورد بررسی قرار گیرد.
سید علی معرک نژاد می گوید: صاحب نظرانی که 
به این جلسات دعوت می شوند سابقه و تجربه کار 
خوبی در زمینه تخت فوالد یا مکان هایی مشــابه 
دارند به همین جهت پیشــنهادهای آنان عملیاتی 

و قابل اجراست.
وی با بیان اینکه طرح نهایی ساماندهی آرامستان 
تخت فوالد در ســال ۹۸ عملیاتی می شود، مطرح 
می کند: این طرح در دو بخش کالبدی، غیر کالبدی 
و فرهنگی برگزارمی شود و بازخورد طرح انتخابی 
در بازه زمانی شش ماهه مورد بررسی قرار می گیرد.

میراثی گرانبها از تاریخ پر افتخار یک شهر 

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: با بررسی بودجه 
پیش بینی شده در ســال ۹۸ و اولویت بندی طرح های عمرانی، 
برنامه ریزی برای اجرای بیــش از ۴۰ طرح با اعتبار ۱۶ میلیارد 
تومان در منطقه ۱5 شــهرداری اصفهان صورت گرفته است. 
ایرج مظفر با بیان اینکــه طرح های مذکور شــامل طرح های 
عمرانی، ترافیکی، خدماتی و فرهنگی بوده اســت، اظهار کرد: 

طرح های عمرانی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان شامل نقشه برداری 
در ســطح منطقه، روکش و ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی، 
اصالح و روکش آســفالت درزهای انبســاطی و تزریق سیمان 
جهت اصالح کوله های تقاطع میدان ارغوانیه، ساماندهی بلوار 
سروستان، ساماندهی ضلع جنوبی خیابان مقداد، پیاده روسازی 
و مناسب ســازی طرفین خیابان جی، تعمیر و نگهداری معابر 

و ابنیه شــهری، حفر و تنقیه چاه های آب باران، احداث آبراهه 
و کانیو، ساماندهی آب نماها، بهسازی و بازسازی سرویس های 
بهداشــتی، توســعه خط انتقال کالکتور، انتقال پساب شهرک 
میالد نور و بیمارســتان فارابی به منبع الهیه، تصفیه پســاب 
»جهت استفاده در آبیاری بلوار امام رضا)ع(« و احداث بوستان 

شهرک الهیه است.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
اختصاص بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی منطقه ۱۵

  به بهانه فرا رسیدن روز ملی تخت فوالد بررسی می شود؛

رییس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان 
گفت: چهارمین کارگروه ویژه آب شورای اسالمی شهر اصفهان به منظور 
حل مشــکالت حوضه آبریز زاینده رود چهار مصوبه تاثیر گذار داشت. 
کوروش محمدی در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا در خصوص چهارمین 
جلسه کارگروه ویژه آب زیر مجموعه کمیسیون امور اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: این جلسه با حضور 
حیدرعلی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
به عنوان مهمان ویژه در این کارگروه حضور یافــت. وی با بیان اینکه 
محوریت چهارمین کارگروه ویژه آب شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم 

مطالبه مردم در راستای جاری ماندن زاینده رود و مدیریت این حوضه 
آبریز بود، اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوبات سه جلسه قبل را 
مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را برای نماینده مردم اصفهان تشریح 
کردیم. رییس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی برای تعامل با اعضای شورای شهر 
۱۴ شهر موجود در محور رودخانه زاینده رود از مصوبات این کارگروه 
بود، ادامه داد: این اقدام به منظور یک صدا کردن مطالبات شهروندان 
این شــهرها و جلوگیری از رفتارها و گفتارهای غیر اصولی و غیر موثر 
انجام می شــود. وی ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کارگروه های ویژه 

آب در سطح شهر اصفهان از جمله کارگروه هایی  راکه در دانشگاه ها و 
دستگاه های دیگر تشکیل شده است، از دیگر مصوبات چهارمین کارگروه 
ویژه آب شورای شهر اصفهان دانست و افزود: نوع تعامل با دستگاه های 
حوزه آب در این کارگروه مشخص خواهد شد تا اتفاقات خوبی را در این 
بخش شاهد باشیم. محمدی افزود: همچنین در این کارگروه مقررشد 
دستاوردهای نمایندگان مجلس در حوزه آب در استان اصفهان در اختیار 
کارگروه ویژه آب شورای شهر قرار گیرد و در این کارگروه بر راهکارها و 
راهبردهای موثر در این زمینه کار کند و نتایج این فعالیت ها را به صورت 

پیشنهاد در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان 
در حاشــیه بازدید مدیرکل شرکت پشتیبانی 

امور دام اســتان اصفهان از میدان 
مرکزی میوه و تــره بار اصفهان که 
با هدف تعیین محلی مناسب برای 
توزیع گوشت استان بود، اظهار کرد: 
دو بازدید از این میدان انجام شــد، 
مورد نخســت در خصوص تعیین 
بارانــدازی برای توزیع مرغ شــهر 
اصفهان بود کــه در این رابطه تاالر 
۲۱ میدان در نظر گرفته شد. محمد 

مجیری افزود: همچنین مقرر شده در جلسه 
دیگری با حضور مدیر کل دام پزشــکی استان 
این تصمیم به جمع بندی نهایی برسد. مدیر 
عامل ســازمان ساماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشــاورزی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه برای توزیع گوشت قرمز در میدان 
مرکزی میوه و تره بار، بارانداز دیگری در نظر 
گرفته شده است، تصریح کرد: محل مورد نظر 
برای انجام این اقدام، مــورد بازدید مدیرکل 
شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان قرار 
گرفت و در آینده نزدیک شــرایط و امکانات 
الزم برای توزیع گوشت قرمز در میدان مرکزی 

میوه و تره بار اصفهان فراهم می شود.
علی اکبر نجفی، مدیرکل شرکت پشتیبانی 

امور دام اســتان اصفهان گفــت: محلی برای 
عرضه اقالم پروتئینی به خصوص گوشت قرمز 
گرم گوسفندی که از کشورهای آسیای میانه، 

روسیه، قزاقســتان، ارمنستان، تاجیکستان و 
استرالیا به وفور وارد کشور می شود، در میدان 
مرکزی میوه و تره بــار اصفهان در نظر گرفته 

خواهد شد. 
وی در بازدید از میدان مرکزی میوه و تره بار 
اصفهان اظهار کرد: در راســتای ارائه خدمات 
مطلوب به مــردم، به ویــژه در خصوص مواد 
پروتئینی که از سال گذشــته دچار بحران و 
تنش های زیادی شــد، در ســال جاری تمام 
واردات مواد پروتئینی به ویژه گوشــت قرمز 
با ارز نیمایی در ســطح کشور انجام می شود و 
شبکه بازار آزاد آن به گونه ای تعریف شده که 
هر کسی بتواند با این شرایط در بازار فعالیت 

داشته باشد.

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری:

 گوشت قرمز
 در میدان مرکزی میوه و تره بار توزیع می شود

مدیر منطقــه چهار شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: عوامل متعددی از جمله وجود واسطه های 
معلوم الحال و زیاده خواه، باعث شــده که روند 

آزادســازی پروژه میدان شــهدای هسته ای از 
طریق دستگاه های نظارتی متوقف شود و با توجه 
به اینکه اولین ماموریــت، صیانت از بیت المال 
و رعایت قوانین است، آزادســازی ها با موانعی 
همراه بود، از این رو مقرر شده چنانچه از طریق 
توافق با مالکان به نتیجه نرسیدیم، آزادسازی ها 
را از طریق مواد۸ و ۹ قانون شــهرداری ها انجام 
دهیم. رضا اخوان افزود: در حال حاضر جلسات 
آن برگزار شده و به زودی آزادسازی های میدان 
و ادامه خیابان سلمان فارسی انجام خواهد شد؛ 
چرا که اهتمام مدیریت شهری به نتیجه رساندن 
این پروژه تا پایان امسال است. مدیر منطقه چهار 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه از دیگر پروژه های 
منطقه احداث سامانه تندرو )BRT( مسیر 

غربی شــرقی حدفاصل چهارراه هشت بهشت 
تا خیابان نیرو است، خاطرنشــان کرد: اعتبار 
الزم در بودجه امســال برای اجرای این پروژه 
پیش بینی شده است. وی ادامه داد: 
همچنین پروژه احداث سامانه تندرو 
خیابان الهور و حمزه تا پل غدیر در 
بودجه سال جاری منطقه پیش بینی 
شده و پس از ابالغ فاز دوم طراحی و 
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 
اخوان با بیان اینکه طــرح خیابان و 
دسترسی محله های کردآباد و سواردز 
که از خواسته های دیرینه ساکنان این 
منطقه است، آماده شــده؛ اما فاز دوم آن ابالغ 
نشده، گفت: با توجه به اینکه بیشتر اراضی واقع 
در مســیر طرح در حریم محدوده منطقه قرار 
گرفته و کاربری کشاورزی دارد، برای آزادسازی 
آن از نظر قانونی با مشکل مواجه هستیم و این 
اقدام بسیار هزینه بر اســت؛ چون در بدنه این 
مسیر امکان صدور پروانه وجود ندارد تا بتوانیم 
بخشی از هزینه های آزادسازی را تامین کنیم، 
به همین دلیل در حال رایزنی با مراجع ذی ربط 
هستیم تا این طرح اصالح و ابالغ شود. وی افزود: 
پروژه اجرای لوپ های غربی بلوار رضوان به لحاظ 
تسهیل در دسترسی شهروندان نیز در دستور کار 
قرار گرفته و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن در 

نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه چهار شهرداری:

واسطه ها، روند آزادسازی پروژه میدان شهدای هسته ای را 
طوالنی کرده اند

زمان پیدایش این قبرستان 
چندان روشن نیست؛ اما وجود 

آثاری زیاد، قدمت آن را به دوران 
قبل از اسالم می رساند

رییس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای شهر خبر داد:
مصوبه ویژه آب کارگروه تخصصی شورای شهر اصفهان
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  امام حسن علیه السالم:
 هر کسي که خداوند را عبادت و اطاعت کند، 

خداي متعال همه چیزها را مطیع او گرداند. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 برای بســیاری از ما پیش آمده اســت که  هنگام صبح و پس از 
چندین ساعت خواب، هنوز احساس خستگی در بدن احساس 
می کنیم، احساسی که سبب می شود تا نتوانیم روز خوبی را شروع 
کنیم. اگر می خواهید صبح ها با انرژی بیشتری بیدار شوید و خلق 
و خوی بهتری داشته باشید، بهتر است به نکته ها و توصیه های 

زیر توجه کنید.
 قبل از خواب وسایل و غذای روز بعدتان را آماده کنید: با 
حاضر کردن لباس ها و آماده کردن کیف خود و همچنین پختن 
ناهار از شب قبل، خود را برای داشــتن روزی کم استرس آماده 
کنید. انجام برخی کارهای روزمره از قبل می تواند از بار و فشــار 
کارهای شما بکاهد و در نتیجه استرس کمتری را صبح روز بعد 

به شما تحمیل کند.
در مورد زمان خواب خود تجدیدنظر کنید: مهم نیست صبح 
روز بعد چه ساعتی از خواب بیدار می شوید، در صورتی که هفت 
تا هشت ساعت خواب کافی داشــته باشید، روز بهتری خواهید 
داشت؛ بنابراین ســحرخیزی لزوما به معنای داشتن روزی بهتر 
نیست. اگر معموال نیمه شب به تختخواب می روید و ساعت هفت 
صبح از خواب بیدار می شوید برای زودتر بیدار شدن، خودتان را 
مجبور نکنید که ساعت ۳۰: ۹ شب به تختخواب بروید. چرا که 
احتماال تا زمان معمول خواب خــود در تخت تان غلت خواهید 
زد و بدخواب می شــوید. در عوض اهداف خود را کوتاه تر کنید 
 و شبی یک ربع زودتر بخوابید تا به تدریج به زمان مورد نظرتان

 برسید. 
 تصمیم به بی توجهی بگیرید: گوش دادن به اخبار به محض 
برخاستن از خواب می تواند روزی پراسترس را برای تان رقم بزند. 
محدودیت هایی مثل گوش ندادن به اخبار و چک نکردن پیام ها 
تا نیم ساعت پس از بیدار شدن برای خود اعمال کنید. می توانید 
موســیقی مورد عالقه خود را در این مدت با صدای بلند گوش 
دهید. تحقیقات نشان می دهند که گوش دادن به یک موسیقی 

شاد یکی از تقویت کننده های روحیه افراد است. 

چگونه صبح ها خلق وخوی بهتری داشته باشیم؟

رضوان ساالری

عکس روز

دوخط کتاب

برخــوردی نامنتظــر با جهان 
ایجاد شده، یعنی یک تصادف 
یا چیزی که الزم نبوده اتفاق 
بیفتد. امروز صبح که به آینه 
نــگاه می کنــی پــی می بری 
سراســر زندگی چیزی به جز 
تصــادف نیســت و تنهــا یک 
واقعیت محرز است، این که 
دیر یــا زود به پایــان خواهد 

رسید.
»خاطرات زمستان«
پل آستر

 زخم های تو عالمت هایی 
از زندگی اند

به ندرت به جای زخم ها فکر 
می کنــی؛ امــا هر وقــت به 
یادشــان می افتــی، می دانی 
که عالمت هــای زندگی اند، 
نامه هایــی از الفبایــی نهان  
کــه داســتان هویتــت را باز 
می گوینــد، زیــرا هــر جای 
زخم یادبود زخمی ســت که 
التیام یافته و هر زخم بر اثر 

یک ماهیگیر هنگام شکار در ژاپن، کوسه ســفیدی شبیه هیوال صید کرد.  
»گرگ وال ماهیگر« از طریق امواج رادیویی صدای کوســه سفید را شنید 
بنابراین برای شکار این جانور دریایی تور خود را انداخت؛ اما روز بعد با صحنه 
وحشتناکی روبه رو شد. »وال« یک کوسه غول پیکر سفید را شکار کرده بود، 
درحالی که یک الک پشت مرده را بلعیده بود. او که از این صحنه وحشت زده 
شده بود تصاویری گرفت و آنها را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. از زمان 
به اشتراک گذاری این تصاویر در شبکه های اجتماعی ساعاتی نگذشته بود که 

چندین هزار کلیک خورد و کاربران زیادی کامنت گذاشتند.

صید هیوالی عجیب در دریای ژاپن

پژوهشگران با استفاده از فناوری اصالح ژن کریســپر توانستند ژن مرتبط با 
اوتیســم و دیگر اختالالت عصبی تکاملی را در انسان مهندسی کنند. آنها در 
این آزمایش برخی الگوهای ارتباط میان رفتار و اتصاالت مغزی را در میمون ها 
مشاهده کردند که به اتصاالت مغزی انسان ها شباهت داشت. پژوهشگران پیش 
از این، داروهایی ارائه دادند که در آزمایش های بالینی مورد بررسی قرار گرفتند؛ 
اما هیچ کدام موفقیت آمیز نبودند. اکنون پژوهشگران دانشگاه»ام.ای.تی« با 
همکاری پژوهشگران چینی، نوع جدیدی از این مدل را ارائه داده اند که می تواند 
به دانشمندان در ارائه روش های بهتر درمان اختالل عصبی تکاملی کمک کند.

درمان اوتیسم به کمک اصالح ژن »کریسپر«

بارسلونا یکی از محبوب ترین مقصدهای توریستی اسپانیا و جهان محسوب 
می شود که یکی از نقاط دیدنی آن »معبد قلب مقدس عیسی« است. ساخت 
معبد از سال ۱۹۰۲ آغاز و در نهایت در سال ۱۹۶۱ به اتمام رسید. این معبد 
در ارتفاع ۵۵۰ متری از سطح دریا ساخته شده است. درطول نیمه دوم قرن 
نوزدهم شایعه شد که قرار اســت یک معبد پروتستان ساخته شود؛ بنابراین 
کاتولیک ها دست به کار ســاخت این معبد شدند و کلیســاهای مشابه این 

معماری در رم و پاریس هم ساخته شد. 

معبد قلب مقدس عیسی

دره زیبای تنگ 
براق در شیراز

تنگ براق، نام دره زیبایی 
در نزدیکی روستای تنگ 
بــراق و 190 کیلومتری 
شــمال غربی شــیراز 
است. تنگ براق مقصد 
گردشــگران بسیاری 
است که متاســفانه با 
نوشــتن یادگاری روی 
سنگها، منظر این تنگه 

را زشت کرده اند.
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 دوشنبه 27 خرداد                       

چهارشنبه    29 خرداد                       

جمعه    31 خرداد                       

یکشنبه 26 خرداد                       

سه شنبه 28 خرداد                       

پنج شنبه 30 خرداد     
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