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پردیس سینمایی ساحل

روز جهاني بهداشت و روان؛
امروز  می خواهیم در مورد  سالمت 
روان و راه های پیشگیری از 
ابتال به اختالالت روانی تحقیق و 

مطالعه  کنیم. 
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   انتظار پشت درهای بهزیستی 
 افزایش عجیب و غریب متقاضیان فرزندخواندگی طی یک سال اخیر در اصفهان؛

 پس از اعتراض مسئوالن چهارمحال و بختیاری به تخریب های اخیر کشاورزان اصفهانی در پروژه بن- بروجن 
نمایندگان اصفهان هم دست به کار شدند؛

تک و پاتک ادامه دارد!
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 »کالنتری های سیار«
 در اصفهان ساخته می شود

رییس پلیس پیشگیری ناجا خبرداد:
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  اقدامات گسترده مدیریت شهری اصفهان 
برای تسهیل امور زائران اربعین حسینی؛ 

خدمت رسانی با طعم عاشقی

تامین ریل خط آهن اردبیل 
توسط ذوب آهن  اصفهان

 استاندار اردبیل خبر داد:
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رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی مطرح کردند

با آنکه می توانستیم، بمب اتمی نساختیم
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار با دو هزار 
نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران 
حرکت پرشــتاب علمی جهان، کامال ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه 
تحسین برانگیز و اعتمادبه نفس جوانان نخبه تاکید کردند: هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست 
و برای رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را کامال جدی اجرا و پیگیری کرد. 

صفحه   2حضرت آیت ا... خامنه ای مطالبی را که...

ماجرای نیمروز 2: رد خون
کارگردان: محمدحسین مهدویان

سیتی سنتر/پردیس چهارباغ
پردیس ساحل/ سپاهان

موزه هنرهای معاصر
دیروز؛ نقاش/امروز؛ هنرمند

5 مهر الی 10 آبان

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان نخستین تولید کننده کشــور به دلیل نداشتن مواد اولیه با ۶۰ درصد 
ظرفیت کار می کند.عضو هیات مدیره انجمن تولید کننــدگان فوالد ایران در 
حاشیه نمایشگاه ماینکس تهران گفت: معیار توسعه یافتگی، خام فروشی نیست 

بلکه تولید فوالد و محصوالت دارای ارزش افزوده باال معیار است.
او اضافه کرد: اگر به فرض سنگ آهن هم در کشور وجود داشته باشد امروز است 
شاهد هستیم ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده کشور به دلیل 
نداشــتن مواد اولیه با ۶۰ درصد ظرفیت کار می کند، در حالی که ۷ میلیون تن 
سنگ دانه بندی صادر می شــود و این واقعاً خیانت به مملکت است که چرا این 
گونه ظرفیت ها خالی مانده اند.عضو هیــات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد 
ایران بیان کرد: زمانی که قادر نیســتیم نیاز داخل را تأمین کنیم اگر ۱۰۰ سال 
هم ذخیره سنگ آهن داشته باشیم بی فایده است. متاسفانه استراتژی بلند مدت 
در این زمینه وجود ندارد و این موضوع بسیار آسیب زا است.او ادامه داد: به دلیل 

اینکه در شرایط تحریم قرار داریم باید وابستگی را به نفت کمتر کنیم. نفت اگر 
تبدیل به انرژی و سپس به عنوان مثال محصوالت پتروشیمی شود ارزش افزوده 
بیشتری دارد. اگر نفت نفروشیم و به جای تبدیل مواد معدنی به فوالد هم خام 
فروشی را شاهد باشیم به توسعه یافتگی نمی رسیم، زیرا معیار توسعه یافتگی، 
خام فروشی نیست بلکه میزان تولید فوالد و محصوالت دارای ارزش افزوده باال 
است بنابراین نیاز اســت معدنی ها با آینده نگری ابتدا به تکمیل زنجیره فوالد و 
سپس به صادرات مواد معدنی بیندیشند.شهرستانی گفت: بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در فوالدی ها بیشتر از معدنی ها است. به ازای هر یک تن فوالد که صادر 
می شود در حال حاضر حدود ۳۶۰ دالر درآمدی است که به کشور برمی گردد 
در صورتی که اگر یک تن به سه تن تبدیل شــود از لحاظ سنگ در نظر گرفته 
شود حدود ۱۵۰ دالر باشد. به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان ۱۲۰ درصد از ارز 
 حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداننده است که نشان از شفافیت عملکرد

 است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: امروز 
دنیا شــاهد عظمت ملت و عظمت نیروهای مقتدر مسلح ایران است و مظلومیت 
انقالب ما در جنایات متحمل شــده برای دنیا ثابت شــده است.سردار مجتبی 
شیروانیان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره 
۲۳ هزار شهید استان اصفهان، شهدای گمنام و شــهدای دانشجو اظهار داشت: 

دفاع مقدس و انقالب اســالمی و شهدای جبهه 
مقاومت از پیروان حقیقی حضرت سیدالشهدا )ع( 
بودند و امروز هر آن چه افتخار برای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و برای ملت بزرگ ایران است 
به برکت شهدای عزیزی اســت که درس ایثار و 
شــهادت را از حضرت امام حسین )ع( گرفتند و 
در رکاب امام حاضر شــده و امــروز نیز در رکاب 
پیرو راســتین حضرت امام، مقام معظم رهبری 
در حال جان فشانی هستند.او تصریح کرد: امروز 
برای راهپیمایی بزرگ اربعین در حال آماده شدن 

هستیم و این حرکت عظیم میلیونی مشت محکمی را بر دهان استکبار و یاوه گویان 
داخلی و خارجی می زند و علی رغم همه خباثت هــا در چند روز اخیر برای ایجاد 
اختالف میان ملت بزرگ ایران و عراق به کوری چشم دشمنان امسال نیز راهپیمایی 
اربعین با شکوه تر از سال های گذشته برگزار می شود.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان به دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: در زمان 
آغاز جنگ ملت ما اعم از نیرو های مسلح، مردم و سپاه و بسیج هیچ آمادگی برای 
مقابله با دشمن نداشت و صدام با پشــتیبانی هایی که از آمریکا و استکبار جهانی 
داشت به دنبال فتح تهران در طول یک هفته بود تا اهداف خود را در کشور عملی 

کند که از اهداف شوم خود ناکام ماند.
او ادامه داد: امروز دنیا شــاهد عظمت ملت و عظمت نیرو های مقتدر مسلح ایران 

است و مظلومیت انقالب ما در جنایات متحمل شده برای دنیا ثابت شده است. پس 
از این که آمریکا و دست نشانده هایش از صدام قطع امید کردند خودش دست به کار 
شد و جنایت هایی را در نقاط مختلف کشور انجام داد که منجر به شهادت چند تن 

از افراد مخلص نظام مانند شهید نادر مهدوی شد.
سردار شیروانیان خاطرنشان کرد: به لطف الهی و به لطف ایثارگری رزمندگان ما، 
هیبت آمریکا شکسته شد و به این نتیجه رسیدند که با ملت ایران که مردم آن همه 
زندگی خود را در راه اســالم در کف دست گذاشته و 
هیچ هراسی از اقدامات دشمن ندارند، قدرت مقابله 
ندارد.او گفت: ۸ ســال دفاع مقدس را بدون این که 
حتی ســانتی متری از خاک ایران در اختیار دشمن 
قرار بگیرد به خوبی پشت سر گذاشتیم و پیروزمندانه 
از این ۸ ســال عبور کردیم و برای تــداوم انقالب و 
آرمان های امام راحل در جهت زمینه ســازی ظهور 
حضرت مهدی )عج( آب دیده و آماده شدیم.مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان در ادامه تصریح کرد: زمانی که داعش در ۴۰ 
کیلومتری بغداد بود و همه مسئوالن عراقی به این نتیجه رسیده بودند که باید فکر 
فرار و جای امن داشته باشند، سرلشکر سلیمانی فرزند دالور این ملت به همراه چند 
تن از فرماندهان لشکر بدر در دوران دفاع مقدس خط مقدم اولیه را تشکیل داد و از 
سقوط بغداد جلوگیری کرد و روحیه را به ملت عراق برگرداند. امروز وحدت میان 
شیعیان عراق و ایران باعث شده است که دشمنان را از ایجاد اختالف میان ۲ کشور 
نا امید کند که نمونه آن در راهپیمایی اربعین مشهود است.سردار شیروانیان گفت: 
ساقط کردن پهپاد آمریکایی با سالحی که در کشور طراحی و تولید شده است به 
برکت خون شهدا اســت و به معنای واقعی جمله حضرت امام راحل مبنی بر این 
که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« در عمل ثابت شد و قدرت نظامی آمریکا 

پوچ و خالی است.

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران با اشاره به بازگرداندن ۱۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مطرح کرد

تقدیر از شفافیت عملکرد ذوب آهن اصفهان

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

امروز دنیا شاهد عظمت ملت و عظمت نیروهای مقتدر مسلح ایران است
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حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز گذشته در دیدار با دو هزار نفر از نخبگان 
جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی 
کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی جهان، کامال 
ضروری و حیاتی خواندند و با اشاره به شوق سرشار، 
انگیزه تحسین برانگیز و اعتمادبه نفس جوانان نخبه 
تاکید کردند: هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست 
و برای رفع مشکالت نخبگان باید سند راهبردی امور 
نخبگان را کامال جدی اجرا و پیگیری کرد. حضرت 
آیت ا... خامنه ای مطالبی را که ۱۲ نفر از نخبگان در 
این دیدار بیان کردند و تامل جوانان نخبه درخصوص 
مسائل مهم کشور را بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی 
کردند و با تاکید به مســئوالن مربوطه برای دنبال 
کردن مطالبات و پیشــنهادهای نخبــگان گفتند: 
حرکت علمی آغازشده در کشــور نیازمند استمرار 
اســت، البته رتبه های باالی علمی ایران در برخی 
رشــته های نوپا مانند نانو و زیســت فناوری بسیار 
افتخارآمیز است؛ اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید 
ما را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه 
یابد. در ادامه مشروح سخنان معظم له در این دیدار 

را می خوانید:
»اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« 
اولین نکته مورد تاکید حضرت آیت ا... خامنه ای بود. 
ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری 
از مشکالت در زمینه پیشرفت علمی، تجاری سازی 
محصوالت علمی و فناوری و حل ســایر مشکالت 
بخش علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
است به این ســند بپردازد و شــورای عالی انقالب 
فرهنگی نیز باید با به روزرســانی این سند، تحقق 
آن را مطالبه و دنبال کند. »مأیوس نشدن از القائات 
منفی جریانی بددل که جنبش علمی کشور را انکار 
می کند« توصیه بعدی حضرت آیت ا... خامنه ای به 
جوانان نخبه بود. ایشان افزودند: یک جریان بددل و 
بدخواه که متاسفانه در داخل دانشگاه ها نیز حضور 
دارد، اصل جهش علمی کشــور را که یک واقعیت 
عیان است، انکار و تالش می کند با القای اینکه هیچ 
اتفاق علمی مهمی رخ نداده اســت، مردم را دچار 
تردید و نخبگان را ناامید کند؛ اما شما در مقابل این 

جریان هرگز مأیوس نشوید. رهبر انقالب اسالمی، 
یکی دیگر از کارهای زشــت این جریــان بددل را 
داللی و انتقال نخبگان مســتعد به خارج از کشور 
دانســتند و گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق دارد و 
پاره تن کشور است؛ اما آنها به دنبال دلسرد کردن و 
یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر پولی و موهوم 
هستند که مسئوالن وزارتخانه های بهداشت و علوم 

موظفند از دانشــگاه ها در مقابل این 
جریان مراقبت کنند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای افزودنــد: برخالف القائات 
این جریان، مقامات عالی کشــور از 
مشــکالت و اخبار منفی هم باخبر 
هســتند؛ اما یقینا جنبه های مثبت 
جریان علمی کشــور بــر جنبه های 
منفی آن غلبه دارد.ایشان هنر انقالب 
اسالمی را جرئت دادن به مرد و زن، و 
پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار 
از جملــه ورود در میادین علمی که 
حتی تحسین دشمنان را نیز به دنبال 
داشته اســت، خواندند و با یادآوری 
مــواردی از افتخارات علمی کشــور 

گفتند: اســتفاده از ظرفیت علمــی در بخش های 
مختلف کشور به »باال بردن قدرت دفاعی«، »درمان 
و پزشکی پیشــرفته و کنترل بیماری ها«، »مسائل 
فنی مهندسی«، »زیست فناوری و تولید محصوالت 
بادوام با فناوری نانو« و »فناوری صلح آمیز هسته ای« 
منجر شده است. حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان 
کردند: با وجود این دستاوردهای واضح، برخی افراد 
حرکت علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند بر 
سر راه آن مانع تراشی می کنند. ایشان افزودند: البته 
این موانع باید برداشته شــود و مسئولیت به عهده 
مسئوالن مراکز مربوط است؛ اما شما جوانان عزیز به 

حرکت پرشوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل 
این جریان انحرافی ادامه دهید. رهبر انقالب اسالمی، 
توجه به علوم انسانی را در همه نهادهای نخبگانی از 
جمله بنیاد نخبگان ضروری خواندند و گفتند: وقتی 
جوان نخبه ایرانی، در زمینه مهندسی در تراز جهانی 
عمل می کند و در ساخت دستگاه های بسیار پیچیده، 
کارهای بسیار مهمی انجام می دهد، طبعا حضور او 

در عرصه هایی مانند اقتصاد، حقــوق و مدیریت و 
ارائه راه حل برای مشــکالت اقتصادی و آسیب های 

اجتماعی، مؤثر و راه گشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی از 
کمبود تحقیق علمی دانســتند و افزودند: با دانش 
نخبگانی می توان راه حل های خوبی برای این مسائل 
یافت. حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تاکید بر اجرای 
کامل سند بسیار ارزشمند نقشه علمی کشور افزودند: 
حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب 
می شود پرورش اندام علمی کشور به صورت متناسب 
صورت گیرد، نه اینکه یک بخــش فوق العاده قوی 

باشد و بخشی دیگر ضعیف و کم جان. رهبر انقالب، 
همراه بودن علم با فرهنگ صحیح  انسان دوستی را 
زمینه ساز استفاده بشر از منافع حقیقی علم و دانش 
خواندند و یادآوری کردند: علم بسیار مهم و بسیار نافع 
هسته ای وقتی با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه شد، 
به تولید بمب هسته ای انجامید و به تهدید بزرگ دنیا 
و بشریت تبدیل شد. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره 
به موضع قاطعانه و شجاعانه 
جمهــوری اســالمی درباره 
حرمت شرعی استفاده از بمب 
هســته ای تاکید کردند: ما با 
وجود اینکه می توانستیم در 
این راه قدم برداریم، بر اساس 
حکم اسالم عزیز، کاربرد این 
ســالح را حرام قطعی شرعی 
اعالم کردیــم؛ بنابراین هیچ 
دلیلی ندارد که برای تولید و 
نگه داشت سالحی که استفاده 
از آن مطلقا حرام است، هزینه 
کنیم. ایشان پایبندی جدی 
به مبانی دینی و شرف ملی را 
دو الزام مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند: 
دانشــمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی و ایرانی 
آمیخته می شود، عنصر راهبردی حیات ملت می شود 
و به کشور روح و توان می بخشــد. ایشان در زمینه 
ضرورت همراهی علم با فرهنگ صحیح افزودند: ما 
از شاگردی و یادگیری هیچ ابائی و ننگی نداریم؛ اما 
نمی خواهیم دانشگاه های ما بازتولید »دانشگاه های 
آمریکایی با همان فرهنگ غلط غربی« باشند. رهبر 
انقالب با ابراز خرســندی از فضای ایرانی-اسالمی 
مجموعه های فعال در عرصه های سلول های بنیادی، 
نانو، زیست فناوری و هسته ای گفتند: نخبگان فعال 

در این زمینه ها، کار علمی را نوعی جهاد می دانند و 
این تفکر و نگرش در همه محیط های دانشگاهی مورد 
نیاز است. حضرت آیت ا... خامنه ای در جمع بندی این 
بخش از سخنان شان تاکید کردند: شرایط ما با شرایط 
دیگران متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی 
فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای 
الگوی پیشرفت اسالمی-ایرانی می تواند به این هدف 

کمک شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاه های غربی را باعث از 
بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی خواندند و گفتند: 
تقلید از دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم 
از بین می برد. رهبر انقالب اســالمی در ششــمین 
نکته سخنان خود، جامعه نخبگانی را به ایفای نقش 
در زمینه دیپلماســی عمومی فراخواندند. ایشــان 
گردآوردن »نخبگان ایــران فرهنگی بزرگ« یعنی 
نخبگان قلمرو وســیع فرهنگ ایرانی در قرن های 
گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی 
خواندند و افزودند: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان 
منطقه غرب آسیا، جهان اسالم، محور مقاومت و حتی 
گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها از 
جمله آمریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادســازی به 
ارائه و ترویج »دانش پاک و با شــرافت« و »اندیشه 

درست« منجر شود.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنان شان در جمع دو 
هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تاکید کردند 
و گفتند: نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمی 
نگذارند امید به وجود آمده برای پیشــرفت علمی 
کشور دچار اختالل شود. ایشــان در همین زمینه 
افزودند: در کشور البته مشکالت مختلفی وجود دارد؛ 
اما نباید این مشــکالت را یک طرفه و بدون توجه به 
موفقیت ها مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی کرد، 
چرا که در این صورت امیــد در دل جوانان کم فروغ 
می شود.رهبر انقالب نتایج »مقایسه پیشرفت های 
علمی دانشــگاه ها در چهل ســال اخیر را با قبل از 
انقالب« حیرت آور خواندنــد و افزودند: این حرکت 
عظیم البته در اول راه است؛ اما به فضل الهی و همت 
نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان ایرانی 

باید با این نگاه به آینده بنگرد.

شورش در کابینه انگلیس آغاز شد؛
 احتمال استعفای برخی از 

وزرای بوریس جانسون
»بوریس جانسون«، نخست وزیر بریتانیا، با شورشی 
جدید در کابینه اش روبه رو است و گروهی از وزرایش 
در پی نگرانی مبنی بر اینکه او کشــور را به ســوی 
برگزیت بدون توافق سوق می دهد، تهدید کرده اند 
که از سمت هایشــان اســتعفا می دهند. بر اساس 
ادعای تایمز، شــماری از وزاری کابینه که نامی از 
آنها برده نشده است، به جانسون هشدار داده اند که 
بازگشت مستقیم به طرح پشتیبان ایرلند خطرهای 
بسیاری در پی دارد. آنها همچنین درباره »دامنیک 
کامینگز«، مشاور ارشد جانسون، هشدار داده اند. در 
گزارش روزنامه تایمز آمده است: »کابینه استراتژی 
را برنامه ریزی خواهد کرد، نه مقام های غیرمنتخب. 

این تالش به شکست خواهد انجامید«.

مخالفت چین با درخواست 
ترامپ برای تحقیق از »بایدن«

 »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین، 
درخواســت »دونالد ترامــپ« رییس جمهوری 
آمریکا برای تحقیق درباره فعالیت های اقتصادی 
بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
پسرش در چین را رد کرد. ترامپ خواستار آن شده 
بود که چین درباره روابط تجاری بایدن و پسرش 
با پکن تحقیقاتی انجام دهد، اما سخنگوی وزارت 
خارجه چیــن تاکید کرد که این کشــور به اصل 
مداخله نکردن در امور داخلی دیگران پایبند است. 

امارات شماری از نیروهای 
خود را از عدن خارج کرد

در حالی که ائتالف نظامی تحت رهبری ســعودی 
برای پایان دادن جنگ قدرت بین دولت مستعفی 
یمن و جدایی طلبان جنوب در شــهر عدن تالش 
می کند، گزارش ها حاکی است که امارات شماری از 
نیروهای خود در این شهر را خارج کرده است. برخی 
مسئوالن به خبرگزاری »رویترز« اعالم کردند که 
کاروانی از نیروهای اماراتی، روز سه شنبه سوار یک 
کشتی نظامی در بندر نفتی »البریقه« در نزدیکی 
پاالیشگاه عدن شدند. در حالی که شبکه تلویزیونی 
»روسیا الیوم« گزارش داد، بعد از آن که امارات طی 
چند روز گذشته تعداد زیادی از تانک ها و خودروهای 
نظامی خود را از عدن خارج کرده، ائتالف سعودی 
اعالم کرد که این اقدام در چهارچوب طرح استقرار 
مجدد نیروهای اماراتی در این منطقه انجام می شود.

با آنکه می توانستیم، بمب اتمی نساختیم

قانون تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی ابالغ شد

رییس جمهور، قانون اصالح قانون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی را بــرای اجرا بــه وزارتخانه های 
مربوطه ابالغ کرد. حجت االســالم و المسلمین 
حسن روحانی، قانون اصالح قانون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی را بــرای اجرا بــه وزارتخانه های 
مربوطه ابالغ کرد. براین اســاس، در اجرای اصل 
یکصد و بیست و ســوم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران، رییس جمهور این قانون مصوب 
مجلس را برای اجــرا به وزارتخانه های کشــور، 
دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ کرد.

 احتمال ریاست »مرعشی«
 بر ستاد انتخاباتی اصالح طلبان

یک فعال سیاســی اصالح طلب اظهار کرد: آقای 
مرعشی یکی از چهره هایی اســت که نام او برای 
ریاست بر ســتاد مرکزی انتخابات اصالح طلبان 
مطرح شده اســت. علی محمد نمازی با اشاره به 
آخرین فعالیت های انتخاباتــی حزب متبوعش 
گفت: هنوز تصمیم جدیدی در حزب گرفته نشده 
و اساس بر همکاری با شورای سیاست گذاری است. 
وی درباره جلسات اخیر اعضای مجمع روحانیون 
مبارز با چهره های اصالح طلب و احتمال بســتن 
لیست واحد اصالح طلبان با محوریت این مجمع 
گفت: بعیــد می دانم مجمــع روحانیون بخواهد 
امضای خود را پای لیســتی بگذارد که نقشی در 

بستن آن نداشته باشد. 

 ارسال نامه به سازمان ملل
 علیه تحریم سازمان فضایی

نمایندگی دائــم جمهوری اســالمی ایران نزد 
ســازمان های بین المللی مســتقر در وین، نامه 
رییس سازمان فضایی کشــور درخصوص اقدام 
آمریکا در تحریم غیرقانونی سازمان فضایی و دو 
موسسه مطالعاتی فضایی ایرانی را به مدیر دفتر 
امور فضای ماورای جو ملل متحد تســلیم کرد. 
در این نامه، با اشــاره به تحریم اخیر غیرقانونی 
و یک جانبه آمریکا علیه ســازمان فضایی، مرکز 
تحقیقات فضایی و همچنین موسسه تحقیقات 
فضای ماورای جو ایران، تصریح شــده است که 
ماموریت و مســئولیت هر سه ســازمان مذکور، 
پوشــش و پشــتیبانی از اســتفاده صلح آمیز 
غیرنظامی از فضای ماورای جو اســت و صرفا بر 
فعالیت های صلح آمیز فضای ماورای جو تمرکز 
داشته اند. این نامه در ادامه تاکید  کرد: جمهوری 
اسالمی از آن دسته از کشورهایی است که در بستر 
بالیای طبیعی مانند زلزله، ســیل، و خشکسالی 
قرار دارد که اســتفاده از فنــاوری فضایی جهت 
 پیشگیری از این بالیا و کاهش اثرات آن، حیاتی

 است.

کافه سیاست

عکس  روز 

احمدی نژاد و شریعتمداری 
در مسجد جامع نارمک

احمدی نژاد و حسین شریعتمداری، دیروز در 
مراسم ختم پدر سعیدقاسمی در مسجدجامع 

نارمک با هم دست دادند.

با آنکه می توانستیم، بمب اتمی نساختیم

پیشنهاد سردبیر:

بین الملل

 رهبر انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی مطرح کردند 

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

سخنگوی دولت درپاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
گفته شده برخی ســرنگ های آلوده از کشور چین 
وارد شده و همین باعث آلوده شدن برخی از اهالی 
روستای لردگان به HIV شده است؟ اظهار داشت:  
این شایعه ها ناامنی روانی ایجاد می کند. تمام اقالمی 
که وزارت بهداشت استفاده می کند از استانداردهای 
باالی جهانی برخوردار هستند. اصال این مسئله وجود 
نداشته و ما اطمینان می دهیم که این موضوع دروغ 
است. علی ربیعی درباره رانت و بورس برخی آقازاده ها 
گفت: ما وظیفه پاســخنگویی به شــایعات فضای 
مجازی را نداریم. صندلی، حق افراد است و گرفتن 
آن ضایع کردن حقوق افراد شایسته است و اگر کسی 
موردی سراغ دارد به ما گزارش دهد تا برخورد کنیم. 
وی درباره گفت وگوی تلفنی وزرای خارجی ایران و 
ترکیه درباره سوریه نیز اظهار داشت:  از طرف ترک 
ها در موضوع سوریه خویشتن داری می خواهیم، از 
سوی دیگر ارتش ســوریه باید بر مرزهایش اختیار 

داشته باشد و این حق آنهاست.

وظیفه پاسخگویی به شایعات 
مجازی را نداریم

 سخنگوی دولت:

رییــس دســتگاه دیپلماســی با اشــاره به 
دستاوردهای توافق هســته ای گفت: اجرای 
برجــام شــرایطی را ایجــاد کرد که بــا لغو 
تحریم های اقتصادی شــرایط کشور به سمت 
رشــد اقتصادی حرکت کند و حدود دو سال 
و نیم توفیق های خوبی نصیب کشــور شــد 
که برخی زود فراموش کردنــد ولی این روند 
به دلیل نقض عهــد دولت ترامپ اســتمرار 
نیافت. ظریــف اضافه کرد: بانــک مرکزی به 
هر شــکلی غیرقانونی اســت چون بیشترین 
مصونیت را در تعامالت بین المللی در نهادهای 
حاکمیتــی دارد. اقدامات آمریــکا علیه ایران 
چون شهروندان عادی را هدف اول و اصلی خود 
قرار داده، جنایت جنگی محسوب می شود. در 
جنگ نظامی، شهروندان هدف جانبی هستند 
ولی در تروریســم اقتصادی شهروندان هدف 

اولیه  محسوب می شوند. 

برخی توفیق های برجام را 
زود فراموش کردند

حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران:

رییس دفتر رییس جمهور خطاب به کشــورهای 
عضو برجام گفت: امیدواریم آنها پیام گام ســوم 
را جــدی بگیرند. واعظــی، درباره اجــرای گام 
ســوم و برنامه ایران برای برداشــتن گام چهارم 
کاهش تعهدات هســته ای ایران تصریح کرد: گام 
ســوم مهم ترین گام ما بود. معتقدم که گام سوم 
تاثیرات خوبی گذاشــته اســت و در این زمینه از 
جاهای مختلــف تماس های متعدد بــا ما برقرار 
شــده و این تماس ها ادامه دارد. محمود واعظی 
درباره پیشــنهادهای عربستان برای عادی سازی 
رابطه با ایران گفت: فکرمی کنیــم منطقه ما نیاز 
به آرامش دارد،  در گذشــته عربســتان سعودی 
فکر می کرد که بــرای مدت کوتاهی بــا ائتالفی 
که درســت کرده بــود می تواند یمــن را ببلعد و 
به آن هــدف خود برســد. این زمان گذشــت و 
 االن 5 ســال گذشــته و آنها به ایــن هدف خود

 نرسیدند.

طرف های برجام، پیام گام 
سوم را جدی بگیرند

رییس دفتر رییس جمهور:

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
 اینکه »تاثیر اراده بیگانگان بر ایران اســالمی را 
حذف کرده ایم«گفت: جامعه در تمام شئون خود 
باید خودکفا باشد. حسین ســالمی عنوان کرد: 
قدرت های عالم بدانند اگر با سرنوشت ملت ایران 
بازی کنند، با سرنوشــت آنها بازی می کنیم.وی 
افزود: در دریا با همه قدرت های ســاحلی جهان 
هم مرز هستیم، دریا سرزمین اصلی نبرد ماست 
و نیروی دریایی کشــور موظف به توسعه قلمرو 
دریایی خود است. وی افزود: دشمن قادر نیست در 
تمام طول شبانه روز هواپیماهای خود را در آسمان 
به پــرواز درآورد و ما کم کم بــا محدودیت های 
بی شمار دشمنان آشنا می شویم. سردار سالمی 
با بیان اینکه قدرت مانند هویت زنده قابل رشد 
است، تصریح کرد: ما نمی توانیم بدون قوی بودن 
مستقل باشیم و دشمن ما را رها نمی کند و ما نیز 

نباید آن را رها کنیم.

دریا، سرزمین اصلی نبرد 
ماست

چهره ها

اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل بیمه سالمت اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات احداث 
ساختمان بیمه سالمت شهرســتان نطنز را بر اساس مجوز 98/۱7۱0۱۲ 
مورخ 98/4/۲6، معــاون محترم برنامــه ریزی مدیریت و توســعه منابع 
ســازمان از طریق مناقصه عمومی واگــذار نماید. لــذا از متقاضیان واجد 
شــرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه با مراجعه به 
 www.setadiran.ir ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشــانی
مراجعه و ضمن مطالعه دقیق شــرایط، اســناد مناقصه با شماره فراخوان 

۲09800335000000۱ را دریافت نما یند.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ستاد: از تاریخ 98/7/18 

لغایت 98/7/25 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13 روز پنجشنبه 98/8/9 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 98/8/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت پیشنهادات:

آدرس: اصفهان- بلوار آئینه- بن بست ماه- شماره 21- اداره کل 
بیمه سالمت استان اصفهان

م الف:625960

نوبت اول
عذر خواهی ظریف و همسرش از مردم تهران

ســخنگوی وزارت خارجه در پــی تعطیلی یکــی از پارک های تهــران به خاطر حضور همســران 
دیپلمات ها گفت: دکتر ظریف از این اقدام بی خبر بوده 
و پس از اطالع به شــدت با آن مخالف کرده و دستور 
داده اســت که از این به بعد چنین اقدامات ناموجهی 
 که حقوق شــهروندان را خدشــه دار می کند، تکرار
 نشــود. سیدعباس موســوی اظهار داشــت: موضوع 
را پیگیری کردم، همســر آقای دکتــر ظریف رییس 
انجمن زنان دیپلمات است که مراســمی را با حضور 
همســران 38 ســفیر و دیپلمات خارجی در بوستان 
مذکور برنامه ریزی کرده و شــهرداری منطقه از روی 

محبت پارک را در طول برگزاری آن برنامه تعطیل کرد. موســوی افزود: دکتر ظریف از این اقدام بی 
خبر بوده و پس از اطالع به شدت با آن مخالف کرده است و دستور داده که از این پس چنین اقدامات 
ناموجهی که حقوق شهروندان را خدشــه دار می کند تکرار نشود. دکتر ظریف و همسرشان از تمامی 

شهروندان و بانوان محترم تهرانی پوزش طلبیدند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 
انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

اداره کل بیمه سالمت اصفهان 
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تامین ریل خط آهن اردبیل توسط ذوب آهن  اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مکزیک و ویتنام برندگان 
جنگ تجاری چین و آمریکا

در حالی که بــه دلیل جنگ تجــاری، واردات 
آمریکا از چین 12/5درصد کاهش داشته است، 
ویتنام ومکزیک توانسته اند این شکاف را پر کنند. 
واردات آمریکا از چین به عنوان بزرگ ترین صادر 
کننده به این کشور، 12/5 درصد کاهش داشته 
و در عین حال شاهد آن هســتیم که صادرات 
ویتنام و مکزیک به آمریکا افزایش چشمگیری 
داشته و این دو کشور توانسته اند، شکاف ناشی 
از کاهش واردات از چین را برای واشــنگتن پر 
کنند. بنا بر گزارش دفتر آمار آمریکا، واردات این 
کشور از مکزیک طی ماه های گذشته نسبت به 
سال قبل، 5/5 درصد افزایش داشته و به 12/4 
میلیارد دالر رسیده است. در عین حال واردات 
از چین نیز نسبت به سال قبل کاهش داشته و 
به 43/25 میلیارد دالر رسیده است. یکی دیگر 
از کشورهای برنده جنگ تجاری آمریکا با چین، 
ویتنام است. به گونه ای که صادرات این کشور 
به آمریکا 34 درصد افزایش یافتــه و ویتنام از 
دوازدهمین صادر کننده به آمریکا به هفتمین 
صادر کننده تبدیل شده است. البته یکی از دالیل 
این مسئله می تواند، خروج برخی شرکت ها از 
چین و رفتن آنها به کشورهای همسایه برای دور 
زدن تعرفه های اعمال شده آمریکا علیه واردات 

از چین باشد.

 پیش بینی نفت ۵۷ دالری
 در نیمه نخست سال ۲۰۲۰

اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی خود از قیمت 
نفت در نیمه اول سال 2۰2۰ را 5 دالر در هر بشکه 
کاهش داد. اطالعات انرژی آمریــکا در گزارش 
دورنمای کوتاه مدت انرژی در اکتبر، پیش بینی 
قیمت نفت را 5 دالر در هر بشکه کمتر از گزارش 
ماه قبل اعالم کرد. دلیل این کاهش در پیش بینی 
قیمت نفت که حاال تا 57 دالر در هر بشکه تا سه 
ماهه دوم 2۰2۰ پایین آمده است، افزایش ذخایر 
نفت جهان طی نیمه اول 2۰2۰ است. در حالی که 
اداره اطالعات، انرژی افزایش خطر اختالل بیشتر 
در عرضه نفت خام را قبول دارد، ولی اعالم کرد که 
این خطر با افزایش بی ثباتی در رشد اقتصادی و 
رشد تقاضای نفت در آینده جبران می شود. این 
اداره تخمین می زند، میانگیــن تولید نفت خام 
اوپک در ســپتامبر 28/2 میلیون بشکه در روز 
باشد که 1/6 میلیون بشــکه پایین تر از ماه اوت 
است. تولید نفت آمریکا هم طبق آخرین اطالعات 
کاهش یافته اســت که طبــق آن 11/8 میلیون 
بشکه در جوالی که ۰/3 میلیون بشکه در روز کمتر 
از تولید ماه ژوئن است. تولید نفت اوپک و آمریکا 
در 2۰18 به طور متوسط 42/9 میلیون بشکه در 
روز بود. انتظار می رود این رقم برای سال 2۰19، 
42/1 میلیون بشــکه در روز و در سال 2۰2۰، 

42/8 میلیون بشکه در روز باشد.

بازار

دستگاه دریل

 فروشگاه های اینترنتی 
زیر ذره بین استاندارد می رود

رییس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: طبق 
برنامه ریزی هــا در نظر داریم فروشــگاه های 
اینترنتــی را پس از طی مراحــل قانونی، تحت 
پوشــش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا 
تبلیغ و فروش، کنترل و نظارت خواهیم داشت.

 نیره پیروز بخت اظهار داشــت: به مواردی که 
مردم درباره استاندارد نداشــتن کاالی عرضه 
شده در بازار گزارش می کنند، طبق اختیاراتی 
که داریم بــا همکاری قــوه قضاییــه برخورد 
قانونی می کنیم. رییس ســازمان استاندارد با 
بیان اینکه برای فروش یــا تبلیغ هر کاالیی که 
مشمول استاندارد اجباری است، باید بر اساس 
موازین ســازمان اســتاندارد عمل شود، گفت: 
طبق برنامه ریزی ها در نظر داریم فروشگاه های 
اینترنتــی را پس از طی مراحــل قانونی، تحت 
پوشــش قرار دهیم و بر کل مراحل از تامین تا 
تبلیغ و فروش، کنترل و نظارت خواهیم داشت.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی و هوایی ایران:

بلیت فروشی پروازهای اربعین 
ایراد دارد

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
و هوایی ایران با انتقاد به شــیوه بلیت فروشــی 
پروازهــای اربعین، گفت: بلیت پــرواز اربعین، 
کمیاب و دسترســی مردم عــادی برای خرید 
این بلیت ها سخت شده است. حرمت ا... رفیعی 
گفت: معتقدم نرخــی که برای پــرواز اربعین 
تعیین کرده اند یعنی مبلــغ دو میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان گران است. قبل از این نرخ گذاری، 
قیمت بلیت دو طرفه اربعین حدود یک میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان بود. جــدا از این اقدام، بلیت 
پروازها فقط در اختیار چند آژانس چارترکننده 
قرار گرفته که حتی مِن آژانــس دار نمی توانم 
این بلیت را راحت تهیه کنم، چه برسد به مردم 
عادی. وی افزود: در جلسه ای که پیش از اربعین 
در ســازمان هواپیمایی برگزار شــد، قرار شد 
فروش بلیت پروازها با آژانس های دارای مجوز و 
سایت شرکت های هواپیمایی باشد و سایت های 
فروش آنالیــن در بازه اربعین محدود شــوند. 
طبق صحبت ها قــرار بود، این فروش توســط 
حدود ســه هزار آژانس مســافرتی و خدمات 
هوایی انجام شــود. حاال درســت است که در 
ســایت های اینترنتی فروش آنالین نداریم؛ اما 
به همه آژانس های هوایی هم اجازه فروش بلیت 
پروازهای اربعین داده نشــد. این فروش ها تنها 
به دفاتری که در شــهرهای تهــران، اصفهان و 
مشهد مستقراند، داده شد که با توجه به فروش 
حضوری، خارج از دسترس ساکنان همه شهرها 

هستند.

درآمد ۱۳۰۰ میلیارد تومانی 
دولت با اجرای طرح رجیستری

رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیک وزارت 
صنعت با اشاره به اینکه طرح رجیستری، طرح 
خوبی است که 13۰۰ میلیارد تومان درآمد برای 
دولت از محل عوارض بر مالیات گوشــی تلفن 
همراه داشته است، گفت: مردم باید گوشی هایی 
خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده 
است. علی رهبری با بیان اینکه ورود موبایل به 
صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، 
از مهلت اعتــراض یک ماهه برای کســانی که 
پیامک هشــدار دریافت کرده اند، خبر داد. وی 
با اشاره به سوءاســتفاده های صورت گرفته در 
ثبت گوشی های قاچاق تحت عنوان گوشی های 
مسافری، اظهار کرد: اخیرا گزارشی به ما رسیده 
که از واردات مسافری تلفن همراه سوءاستفاده 
می شــود. سوءاســتفاده کنندگان به اطالعات 
مســافران به صورت غیر مجاز دسترسی پیدا 
می کردند و به نام آنها گوشــی ثبت می کردند. 
تا این لحظه سوءاســتفاده از رویه مسافری در 
واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده 
و بر همین اساس برای هفت هزار گوشی تلفن 
همراهی که در شــبکه اپراتوری فعال شده اند، 

پیامک هشدار ارسال شده است.

E1 دریل آنکور مدل

 285,000
تومان

AD-12A دریل شارژی ادون مدل

 339,000
تومان

دریل پیچ گوشتی شارژی 
8012C رونیکس مدل

 502,000
تومان

رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر از الزام درج برخی موارد 
الزامی در فاکتور فروش طال و جواهر خبــر داد. یکی از مواردی 
که شاید برخی مشتریان به هنگام خرید طال به آن توجه کنند، 
فاکتور فروش است؛ فاکتوری که مشتری هنگام خرید طال دریافت 
می کند و در زمان فروش نیز ارائه فاکتور به خریدار الزامی است؛ اما 
این که چه مواردی باید در این فاکتور ذکر شود یا چه شکلی داشته 

باشد، نکته ای است که شاید کمتر کسی به آن توجه داشته باشد. 
زیرا به تازگی دیده شده برخی واحدهای طال فروشی متخلف با 
درج نکردن برخی موارد الزامی در فاکتور، از بی اطالعی خریداران 
سوءاستفاده می کنند. در همین زمینه، محمدکشتی آرای اظهار 
کرد: برخی موارد از جمله رنگ، شکل، فرم و اندازه دلخواه است؛ 
اما اسم، آدرس، شماره سریال و شماره تلفن و همچنین وزن طال، 

قیمت روز هر گــرم طال از جمله الزامــات در فاکتورهای فروش 
طالســت. وی افزود: اگر واحدی این موارد الزامی را رعایت نکند 
متخلف اســت و در صورت گزارش با آن برخورد خواهد شد. وی 
همچنین درباره وضعیت فعلی بازار طال و سکه، توضیح داد: بازار 
در دو تا سه هفته اخیر از ثبات برخوردار بوده و قیمت ها هیچ گونه 

نوسانی ندارد. 

رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر:
فاکتورهای طال شفاف می شود

تک و پاتک های نمایندگان دو استان چهارمحال و 
بختیاری و اصفهان در مجلس شورای اسالمی بر سر 
ماجرای تغییرات مرزی دو استان و بهره برداری از آب 
زاینده رود ادامه دارد. در حالی که طی روزهای اخیر 
اعتراضات کشاورزان اصفهای نســبت به ادامه کار 
پیمانکار پروژه آب رسانی بن- بروجن و حذف حصار 
کشی در اطراف مناطق عملیاتی این پروژه از سوی 
کشاورزان و مردم محلی در اصفهان باال گرفته است، 
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس اعالم کرد 
به دلیل تخریب محل آبگیر پروژه بن-بروجن از وزیر 
نیرو خواسته است تا محل آبگیری پروژه تغییر کند 

تا هر چه سریع تر به بهره برداری برسد. 
وی همچنیــن گفته بود نمی توان بــه دلیل برخی 
از اعتراضات جلوی یک پــروژه ملی که 8۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد را گرفت. ربیعی همچنین 
نسبت به اعتراضات و اقدامات کشاورزان اصفهانی 
هم بیان کرده، متاسفانه در اقدام غیرقانونی افرادی 
به پروژه ملی و قانونی آب رســانی بن_بروجن که 
قسمتی از آن در خاک اســتان اصفهان بود، لطمه 
زدند و موجــب تضییع بیت المال شــدند. نماینده 
مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشان کرد: ســعی می کنیم به طور 
شــفاهی در مجلس به وزیر نیرو تذکــر بدهیم تا 
آب رسانی به مردم اســتان چهارمحال و بختیاری 
بدون هیچ مشکلی انجام شــود. پس از آن استاندار 

چهارمحال و بختیاری هم که این روزها به شــدت 
درگیر مســئله ناآرامی ها و اعتراضــات در لردگان 
اســت با موضع گیری تندی وعده برخورد قانونی با 
تخریب کنندگان آبگیر طرح ملــی بنـ  بروجن را 
داد. اقبال عباســی اعالم کرد: ما به شدت به دنبال 
تغییر جغرافیایی آبگیر این طرح هســتیم و ترتیب 
ابالغ هرچه سریع تر این درخواست به وزیر نیرو داده 
شد. وی ادامه داد: از آنجا که محل آبگیر این طرح در 
منطقه جغرافیایی استان هم جوار قرار دارد؛ تاکنون 
سنگ اندازی های بســیاری برای پیشبرد این طرح 
شکل گرفته است. استاندار چهارمحال و بختیاری 

با بیان اینکه طرح آب رسانی بن به بروجن برای این 
استان یک طرح حیاتی به شمار می رود، خاطرنشان 
کرد: این طرح با تاکیــد وزیر نیرو و اهتمام دولت به 
بهره برداری می رسد و هرکس خالف این موضوع را 

بیان کند، تفرقه افکن است.
 این واکنش ها البته از ســوی نمایندگان اســتان 
اصفهان هم بی جــواب نماند و آنهــا در نامه ای به 
رییس جمهور خواســتار بازگشت مرزهای اصفهان 
و چهارمحال به ســال 7۰ شــدند. در بخشــی از 
این نامه آمده اســت:طی ســال های گذشته در اثر 
فشارهای سیاســی و بدون مطالعه و اخذ نظریات 

کارشناسی قسمت هایی از اســتان اصفهان جدا و 
به اســتان چهارمحال و بختیاری الحــاق یافته که 
تبعات زیان باری بر زندگی و اقتصاد استان اصفهان 
داشته اســت. نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در این نامه خطاب به رییس جمهور 
گفته اند: »دستور فرمایید جهت کاهش این خسارات 
و جلوگیری از تضییع بیشــتر حقوق کشــاورزان، 
موضوع کارشناسی مجدد، توسط تقسیمات کشوری 
وزارت کشــور و دیگــر وزارتخانه هــای مرتبط در 
راستای اصالح مرز بین دو استان و بازگشت به قبل 
از سال 137۰ در دســتور کار قرار گیرد تا راه را بر 
سوءاستفاده کنندگان مسدود و کنترل برداشت های 
غیرمجاز از زاینده رود میسر شود«.  این درخواستی 
اســت که در تجمعات اخیر کشــاورزان در منطقه 
عملیاتی این پروژه هم بارها تکرار شــده است. این 
تنش ها زمانی تشدید شد که پیمانکار پروژه اقدام 
به برداشتن فنس کشی های محدوده این طرح کرد 
؛اقدامی که شائبه تغییر مرزهای دو استان را که بارها 
درماه های اخیر شنیده شده است ، جدی تر کرد. در 
حالی که به نظر می رسد وزارت نیرو برنامه جایگزینی 
برای رفع این مشــکل ندارد، تغییر مرزهای استان 
هم عمال با حساس شــدن افکار عمومی و مخالفت 
نمایندگان استان قابل اجرا نیســت. حال باید دید 
وزارت نیرو که البته کارنامه درخشانی هم در رفع و 
رجوع کردن خواسته های آبی اصفهانی ها و برطرف 
کردن معضالت ناشی از خشکســالی ندارد چطور 
می خواهد پروژه ملی بن-بروجن را به اتمام برساند.

تک و پاتک ادامه دارد!
 پس از اعتراض مسئوالن چهارمحال و بختیاری به تخریب های اخیر کشاورزان اصفهانی در پروژه بن- بروجن نمایندگان اصفهان هم دست به کار شدند؛

جدیدترین نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می دهد که بیشترین جمعیت بیکاران کشور در گروه سنی 18 تا 35 سال 
قرار دارند و ســهم 75.4 درصدی از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده اند. در بین جمعیت 2 میلیون و 894 نفری 
بیکار طبق نتایج آمارگیری نیروی کار در تابستان، گروه سنی 18 تا 35 سال بیشترین گروه بیکاران را در کشور به خود 
اختصاص داده اند. البته نرخ بیکاری در این گروه سنی 2 درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ اما 
»جمعیت بیکار« به رغم کاهش »نرخ بیکاری« افزایش داشته که دلیل آن رشد نرخ مشارکت است، به عبارتی به افرادی 

که آماده ورود به بازار کار هستند، اضافه شده؛ اما این افراد موفق به جست وجوی شغل نشدند.  

بر اساس نتایج آمارگیری؛

بیشتر بیکاران ۱۸ تا ۳۵ 
ساله هستند

مار
 آ

  عکس روز

برداشت انگور از باغات ارومیه
رییس اتاق اصناف اصفهان:

افزایش قیمت نان،  قانونی است
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: افزایش قیمت نان در نانوایی های اصفهان، قانونی و بر اســاس 
مصوبه تنظیم بازار کشــور و اصفهان است. رســول جهانگیری با بیان اینکه به رغم افزایش  زیاد 
قیمت مواد اولیه تولید و تهیه نان، کمیســیون تنظیم بازار کشــور در چند سال اخیر تصمیمی 
برای افزایش قیمــت نان نگرفته بــود، اضافه کرد: اخیرا بر اســاس مصوبه کمیســیون تنظیم 
بازار کشــور این اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه قیمــت نان به صورت قانونــی افزایش پیدا کرده 
 اســت، افزود: افزایش قیمــت نان توســط نانوایان مورد تایید کمیســیون تنظیم بازار کشــور

 است.
 رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: بررســی ها و کارشناســی های دقیق کمیسیون تنظیم 
 بازار و انجمن آرد و نان کشــور، منجر به تصمیم برای افزایش قیمت نان در سراســر کشور شد و
  تعیین میــزان افزایش قیمت نــان در هر اســتانی به کمیســیون تنظیم بازار همان اســتان

 سپرده شد. 
جهانگیری ادامه داد: بر اســاس دستور کمیســیون تنظیم بازار کشور، کمیســیون تنظیم بازار 
اصفهان نیز درباره تعیین میزان افزایش قیمت نان در اصفهان، تشــکیل جلسه داد و پس از ارائه 
نظرات تخصصی توسط کارشناسان و اتحادیه های مربوطه متوجه شدیم که اگر بخواهیم قیمت 
به دست آمده را به صورت سراســری اعالم کنیم، با اعتراض مردم مواجه خواهیم شد و این نرخ 
برای مردم سرسام آور است؛ از این رو با در نظر گرفتن حداقل قیمت ها و اعالم آنها به نانوایان بازار 
را در وضعیت متعادلی قرار دادیم. وی اضافه کرد: میزان افزایــش قیمت نان در انواع مختلف از 

5/14  درصد تا 4۰ درصد متغیر است.

آذربایجان غربی، رتبه چهارم تولید انگور در کشور را دارد و برداشت این محصول در ارومیه 
آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد:
موافقت بورس با افزایش ۵۱ هزار میلیاردی سرمایه نفت اصفهان

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از موافقت ســازمان بورس اوراق بهادار بــا افزایش 51 هزار 
میلیارد ریالی سرمایه شــرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد. مرتضی ابراهیمی اظهار کرد: پروژه های 
ما هدف اصلی شرکت در افزایش سرمایه اســت و قصد داریم تا نخستین شــرکت پاالیش نفت کشور 
باشیم. توســعه پایدار با اشــراف بر محیط زیست، سیاســت اصلی در شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
است و مقدار مناســبی از افزایش ظرفیت در پاالیشگاه ها به وجود آمده اســت. ابراهیمی با بیان اینکه 
پیش بینی سود ما از سرمایه گذاری در ســال 97، هشــت هزار میلیارد ریال بود که بر اساس نوسانات 
نرخ ارزبه نظر می رسد بتوانیم این سود را در ســال 98 محقق کنیم، اضافه کرد: سال 1395 بیش از دو 
 میلیارد ســود دهی از واحد بنزین داشتیم و این میزان در ســال های بعدی افزایش چشمگیری داشته

 است.

 استاندار اردبیل خبر داد:
تامین ریل خط آهن اردبیل توسط ذوب آهن  اصفهان

 استاندار اردبیل گفت: با توجه به آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن اردبیل،مقدمات تامین ریل مورد نیاز این 
پروژه در کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شده است. اکبر بهنامجو در حاشیه نشست با معاونت ساخت و توسعه 
راه ها و راه آهن کشور و مدیر ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: هماهنگی های الزم با کارخانه ذوب آهن اصفهان در 
این خصوص انجام گرفته و به زودی قرارداد خرید ریل بسته می شود. وی بیان کرد: ذوب آهن اصفهان ریل های 
خط آهن بستان آباد را تولید کرده و برای تامین ریل راه آهن اردبیل نیز با راه آهن جمهوری اسالمی مشارکت 
می کند. استاندار اردبیل افزود: توافق اولیه در این زمینه انجام گرفته و مراحل قانونی نیز برای واگذاری ریل 
اجرا می شود. عملیات اجرایی راه آهن اردبیل که از سال 84 شروع شده با جذب فاینانس داخلی از بانک ملی به 
مبلغ 75۰ میلیارد تومان و اعتبارات ملی در حال انجام است و ریل گذاری 117 کیلومتر از این پروژه در سفر 

رییس جمهوری به استان آغاز می شود.

مرضیه محب رسول
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پایداری
ویژه

رزمندگانی که با موکب داری حال و هوای جبهه های دفاع مقدس را زنده کردند

پیشنهاد سردبیر:

برگزاری دومین سالگرد 
شهادت »حسین آقادادی« 

در جوار حرم سیدالشهدا

مراسم گرامیداشت دومین سالگرد سردار 
شهید مدافع حرم »حسین آقا دادی« 26 
مهرماه، مصادف با شــب اربعین در جوار 
حرم سیدالشــهدا )علیه الســام( برگزار 
می شــود. این مراســم به همت جمعی از 
دوستان شهید در موکب بقیه ا... اصفهان 
واقع در شهر کربا، شارع روضتین ترتیب 
داده شده و قرار است در این مراسم دختر 
شــهید آقادادی در رثای شــهادت پدر به 

دکلمه خوانی بپردازد.
 به گزارش »زاینده رود«، شــهید سرتیب 
دوم پاسدار حســین آقادادی از بچه های 
لشکر مهندســی رزمی 40 صاحب الزمان 
)عج( اصفهان بود که 26 مهرماه 96، درست 
چند روز پس از اعزامش به سوریه، در حمله 
گروه تکفیری داعش به پاسگاهی در سوریه 
در »دیرالزور« بر اثر اصابت گلوله به ناحیه 
قلب و گردن بال در بال مائک گشود و این 
گونه شد که شــهادت نامه اش را جایی در 
نزدیکی های مرز سوریه و عراق و در کرانه 
رود فرات و در آستانه اربعین حسینی امضا 
کردند تا به افتخار حسینی شدن نائل آید. 
سردار آقادادی در همان سال گذرنامه اش 
را برای رفتن به پیــاده روی اربعین آماده 
کرده بود، ولی ســوریه مقصد سفرش شد 
تا در نزدیکی خواهر، زیــارت برادر برایش 

رقم بخورد.

در این روزهای منتهی به اربعین حســینی، موج 
خروشــان موکب داران و زائران از سراســر کشور 
خودشان را به کربا می رسانند تا از سفره گسترده 
عشق به امام حسین )ع(، توشه ای از معرفت برای 
خود بردارند. اکنون به رســم چندین سال حضور 
موکب داران و زائران ایرانی، جمعیت ایرانی هایی که 
در این ایام پا به سرزمین نینوا می گذارند، به عددی 
میلیونی رسیده است. آمار  نشان می دهد که حدود 
دو هــزار و 600 موکب ایرانــی در محدوده کربا، 
نجف و مســیر اصلی پیاده روی بنا شــده اند که به 
زائران اربعین، خدمات ارائه می دهند و این در حالی 
است که موکب های بی شمار عراقی، مهمان نوازی 
لبریز از ادب و عشــق خود را در همه این ســال ها 
نشان داده اند. در بین اقشــار و گروه هایی که عازم 
کربای حسینی می شوند، حضور پیشکسوتان دفاع 
مقدس با وجود سن و سال باال، رنگ و روی دیگری 
دارد. خیلــی از این رزمنده هــا در قالب گروه های 
خودجوش سازماندهی شده، اقدام به برپایی موکب 
در نقاط مختلف عراق کرده اند تا خدمت در جبهه ها 

را به این روزهای اربعین کربا پیوند زده باشند.
کنار قدم های زینب )س(

امیر محرابی یکی از موکب داران که 54 سال سن 
دارد و برادر شهید دوران دفاع مقدس است، خودش 

نیــز از آغاز جوانــی در جبهه هــای جنگ حضور 
داشته و به عنوان رزمنده به دفاع از کشور پرداخته 
است. وی به همراه تعدادی دیگر از همرزمان خود 
در موکبی واقع در شــهر کربا به خدمت رســانی 
می پــردازد. محرابــی چگونگی جمع شــدن این 
رزمنده های دفاع مقدس را برای موکب داری اربعین 
این طور تشریح می کند: »پنج سال پیش بخشی از 
نیروهای انتظامات یکی از موکب ها از ما درخواست 
کرد که کار انتظامات یک موکب را برعهده بگیریم، 
جرقه کار از همین جا شروع شد و سال بعد حدود 
150 تا 160 نفر از رزمنده های دوران دفاع مقدس 
به همراه تعدادی از بســیجی های جوان که اغلب 
از فرزندان این رزمنده ها بودنــد، پای کار آمدند و 

موکبی را بنا کردیم«.
محرابی معتقد است مسیری که امروز رزمنده ها در 
کمک و خدمت رسانی به زائران حسینی در پیش 
گرفته اند، همان مسیری اســت که حضرت زینب 
)س( پس از شهادت امام حســین )ع( پیمود. وی 
می گوید: »یک زمانی ما در جبهه ها در مقابل دشمن 
ایستادیم و از کشور دفاع کردیم و امروز مسیری که 
حضرت زینب )س( رفتــه را ادامه می دهیم. رهبر 
معظم انقاب اســامی تاکید بر هر چه پرشــورتر 
برگزار کردن این حماسه داشتند؛ چرا که نمایش 

قدرت نظام اسامی در تمام دنیاست. رزمنده ها نیز 
با هدف عمل به فرامین معظم له مسیر پیاده روی 
 را طی می کننــد و در این مســیر حضــور فعال

 دارند«.
بوسه خادمان عراقی بر دست و پای زائران

آنها که به ســفر اربعین رفته اند، با یکدیگر هم دل 
هســتند. هرچند این سفر با ســختی هایی همراه 
است؛ اما شیرینی و حال خوش آن به همه سختی ها 
مــی ارزد. خاطرات خوب این مســیر تنها مختص 
زائران و کسانی که پیاده مسیرها را به سمت کربا 
طی می کنند، نیســت. خادمین و موکب داران نیز 
در طول چند روز خدمت رســانی، با زائران اربعین 
خاطرات بســیار خوبی از این اتفــاق بزرگ دارند. 
محرابی به خوبــی به این موضوع اشــاره می کند 
که چه موکب داران ایرانــی و چه عراقی بر فضیلت 
خدمت رسانی به زائران و حال و هوای خوب خادمی 
واقفند. مردم عراق در اربعین خاطرات بسیار خوبی 
از موکــب داری دارند، هر آنچه دارنــد را در طبق 
اخاص می گذارنــد و از فــردای اربعین پول های 
خود را برای اربعین ســال بعد پس انداز می کنند. 
بارها دیدیم و شــاهد بودیم که چطور عاشقانه به 
زائران اباعبدا... )ع( خدمــت می کنند، پای زائران 
را می بوســند و عرق بدن زائران را به عنوان تبرک 
به بدن خود می زننــد و تا می توانند جانفشــانی 
می کنند؛ به قدری به ایــن موضوع ایمان دارند که 
همه زندگی خود را وقف زائران امام حســین )ع( 
می کنند. خانه هایشــان را تمام و کمال در اختیار 
زائران قرار می دهنــد و خودشــان از خانه بیرون 
می روند. ما کمتر ایــن اتفاق را در بیــن ایرانی ها 
دیده ایم؛ اما خوشبختانه در این سال ها، ایرانی های 
زیادی به فضیلت خدمت رســانی بــه زائران امام 

حسین )ع( پی برده اند.
پیرمــرد تا جــوان از دل و جــان مایه 

می گذارند
همه برای این راه و برای زائرهــا از جان و دل مایه 
می گذارند، اتفــاق خوبی که این ســال ها در بین 

ایرانی ها پررنگ تر به چشم می خورد.

 

محرابی در خاطره ای تعریف می کند: »یک ســال، 
پیرمردی متقاضی خادمی در موکب شد که سن و 
سال زیادی داشت و با یک صندلی پاستیکی آمده 
بود تا عازم کربا شود. من به این آقا گفتم پدرجان 
برای شما سخت است، ما در موکب کار زیاد داریم 
که ممکن است، شما از پس انجام آن برنیایید. روز 
اول کار در کربا این پیرمرد با یک گاری پر از لوازم 
بهداشتی اعم از دستمال، فرچه، تی و غیره که همه 
را با هزینه خودش خریده بود بــه موکب آمد. هر 
روز با صندلی خود جلوی ســرویس های بهداشتی 
می نشســت و همین طور که حواســش به نظافت 
ســرویس ها بود، ذکر می گفت و گاهــی هم گریه 

می کرد.
 یکبار هــم فاضاب موکــب گرفته بــود و مانده 
بودیم باید چــه کار کنیم، یک جــوان حدودا30 
ســاله لباس هایش را درآورد و وارد فاضاب شــد 
تا گرفتگــی را برطرف کند، بــرای ما جای تعجب 
داشت چطور حاضر شــده وارد فضوالت شود؛ اما 
خودش بدون کوچکتریــن ناراحتی و اینکه بگوید 
چرا این اتفاق افتاده کار را انجــام داد. این بچه ها 

همه عاشــقانه می آیند و به زائران امام حسین )ع( 
خدمت می کنند«.

تحقق کربــال کربال ما داریــم می آییم 
رزمنده های قدیمی

حال و هوای روزهای جبهــه و جنگ رزمنده های 
قدیمی، حاال به کربا و موکب داری و خدمت رسانی 
به زائران حسین )ع( سرایت کرده است. رزمنده ها 
انگار میدان خدمت رســانی را همان میدان دفاع 
مقدس می بینند که باید با جان و دل در آن حضور 
پیدا کنند. محرابی معتقد اســت: حضور بچه های 
قدیمی جنگ نشــان می دهد با وجود اینکه سن و 
سالی از آنان گذشته، هنوز قدرت و توانایی کمک 
کردن به مردم را دارند و می توانند در کنار جوان ترها 
به خوبی کار کرده و تجربیات خود را به آنان منتقل 
کنند. وی می گوید: یک روز در جبهه های هشــت 
سال دفاع مقدس جنگیدیم و امروز شکرگزار این 
هستیم که نوحه »کربا کربا ما داریم می آییم« که 
روزی در جبهه می خواندیم، با مقاومت و ایستادگی 
همیــن بچه های پیشکســوت به ثمر نشســته و 
می توانیم و با امنیت و آرامش به زیارت چندین امام 

در عراق برویم.

رزمندگانی که با موکب داری حال و هوای جبهه های دفاع مقدس را زنده کردند
سمیه مصور  روایتی از حضور رزمندگان دفاع مقدس در پیاده روی اربعین؛  

حصر وراثت
7/197  خانم کلثوم بیگم حسینی جاللیان دارای شناسنامه شماره 114 به شرح دادخواست 
به کالسه  440/98 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حبیب اله امینیان موغاری به شناسنامه 318 در تاریخ 98/6/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 12 برادرزاده 
و یک خواهرزاده و یک همســر دائمی که عبارتند از: 1- حسین لطفی، ش.ش 32 متولد 
16/1/12 فرزند رضا صادره از اردســتان خواهرزاده متوفی 2- عباس امینیان موغاری، 
ش.ش 23 متولد 26/9/1 فرزند محمدرضا صادره از اردســتان 3-غالمحسین امینیان، 
ش.ش 9 متولــد 29/4/4 فرزند محمدرضا صادره از اردســتان 4- علــی اصغر امینیان 
موغــاری، ش.ش 42 متولد 38/1/5 فرزنــد اکبر صادره از اردســتان 5- احمد امینیان 
موغاری، ش.ش 1144 متولد 35/7/17 فرزند اکبر صادره از تهران 6- حســن امینیان، 
ش.ش 25 متولــد 36/8/10 فرزند محمدرضــا صادره از اردســتان 7- محمد امینیان، 
ش.ش 275 متولد 30/2/2 فرزند اکبر صادره از تهران.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 622121 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان
مزایده

7/198  شــماره نامه: 1398009001390532 شماره پرونده: 9809986823200235 
شــماره بایگانی پرونده: 980030 اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در 
اجرای مفاد دستور فروش ملک توقیفی 4056 در پرونده کالسه فوق الذکر که به موجب 
آن خواهان سید مرتضی محسن دخت زواره فرزند ســید کمال )مالکیت چهاردانگ( به 
طرفیت خوانده خانم الدن طبائیان فرزند سید میرزا )مالکیت دو دانگ( تقاضای مزایده و 
فروش ملک مذکور را نموده است. فلذا پالک ثبتی مورد نظر به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رسد. 1- یک قطعه زمین مسکونی در ابتدای کوچه سمت چپ واقع در شهر 
زواره کوچه دوازدهم )شهید شمس( روبروی اداره ثبت اســناد و امالک زواره که حدود 
اربعه آن برابر است با: شمااًل در چهار قسمت که قسمت سوم آن شرقی، قسمت دوم آن 
غربی است اول به دیوار به طول 6/07 متر به شــماره پالک و هزار و هفتاد و پنج فرعی ، 
دوم به دیوار به طول 2/60 متر به شماره دو هزار و هفتاد و پنج فرعی، سوم در امتداد غیر 
مستقیم دیواریست به طول 2/04 متر به شماره ســه هزار و سی فرعی، چهارم در امتداد 
غیر مستقیم دیواریست به طول 2/58 متر به سه هزار و سی فرعی، شرقًا در چهار قسمت 
که قسمت سوم آن شمالی است اول دیواریســت به طول 8/40 متر به شماره سه هزار و 
سی فرعی، دوم دیوار به دیوار به طول 15/55 متر به شــماره و هزار و هفتصد و چهارده 
فرعی، سوم دیوار به دیوار به طول 34 به شماره دو هزار و هفتصد و چهارده فرعی، چهارم 
دیوار به دیوار به طول 18/85 متر به شماره باقیمانده دو هزار و شصت و پنج فرعی، جنوبًا 
مرزی است به طول 13/97 متر به کوچه عمومی، غربًا دیوار به طول 43/24 به چهار هزار 
و چهارصد و سی و شــش فرعی، حقوق ارتفاعی ملک: مورد ثبت و هزار و شصت و پنج 
فرعی حق المجری آب دار،  مساحت ملک برابر سند مالکیت 492/2 متر مربع می باشد. 
قیمت کارشناسی شده ششدانگ پالک فوق الذکر با توجه به جمیع عوامل موثر در ارزیابی 
مجموعًا 2/214/900/000 ریال معادل 221/490/000 تومان می باشد. متقاضیان خرید 
می توانند در روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی 
زواره کوچه روبروی اداره ثبت اسناد و امالک زواره )کوی شهید شمس 12( مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت 
پیشنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری به شــماره 2171350218000 واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تاریخ مزایده: 1398/08/01 
روز چهارشنبه ساعت 9 صبح. م الف: 622125 محمدرضا قنائیان بادی مدیر اجرای 

احکام مدنی دادگاه بخش زواره

ابالغ رای
7/199 مرجع رســیدگي کننده : شعبه دوم شــوراهای حل اختالف شهرستان شهرضا، 
خواهان : حمیدرضا احمدی مســینه بوکالت خانم زهره فخار نشــاني : شهرضا چهارراه 
شهرداری مجتمع پزشکی الماس طبقه دوم واحد3 ، بشماره دادنامه 547ـ  27 / 6 / 1398 
وشماره کالســه پرونده 98 / 301 ش 2 حقوقی ، خوانده : 1- کسری نره ئی 2- فاطمه 
نره ئی  نشاني : هردومجهول المکان  ، موضوع : مطالبه وجه ، راي شوراي حل اختالف: 
درخصوص دعوی خواهان حمیدرضا احمدی مسینه فرزند شمسعلی بوکالت خانم زهره 
فخار به طرفیت 1- کسری نره ئی فرزند علمدار 2- فاطمه نره ئی فرزند هادی به خواسته 
صدورحکم به محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت وجه دوفقره ســفته جمعًا به 
مبلغ دویست میلیون ریال ) 1- ســفته شــماره 580706 مورخ 20 / 5 / 1394 به مبلغ 
یکصدمیلیون ریال 2- سفته شماره 580707 مورخ 20 / 5 / 1394 به مبلغ یکصدمیلیون 
ریال به انضمام مطلق خسارات وارده اعم ازهزینه دادرســي وخسارت تاخیرتادیه وحق 
الوکاله وکیل وصدورقرارتامین خواسته بااجرای قبل ازابالغ ، شوراباتوجه به دادخواست 
 تقدیمی خواهان ومداقه نظــردراوراق پرونده واظهارات وکیل خواهان درجلســه مورخ
 16 / 6 / 1398 که مرقوم داشــته خوانده ردیف اول اقدام به صدوردوفقره ســفته نموده 
وخوانده ردیف دوم ظهرسفته راامضانموده است وباتوجه به عدم حضورخواندگان درجلسه 
دادرســی 16 / 6 / 1398 باوصف ابالغ قانونی وانتظارکافی وعدم ارائه الیحه ازســوی 
ایشان واینکه دلیلی برپرداخت مافی الذمه خودبه شوراارائه ننموده است لذا شورا دعوی 
خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده وبا استنادمواد 198 و 522 و 515  قانون آئین 
دادرســي مدني و مواد 307 و 309 و 229 قانون تجارت حکم بــه محکومیت تضامنی 
 خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته ) وجه سفته ها( ومبلغ
 000 / 660 / 3 ریــال بابت هزینه دادرســي وحــق الوکاله وکیل طبــق تعرفه درحق 
 خواهــان صادرواعــالم میگردددرموردتاخیرتادیــه دویســت میلیون ریــال ازتاریخ
 20 / 5 / 1394 براساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی که ازناحیه واحد اجرامحاسبه 
ووصول خواهدشــددرحق خواهان صادرواعالم مي نماید راي صادرشده غیابي وظرف 
مهلت بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهي درهمین شــورا وسپس ظرف مدت بیست 
 روز قابل اعتراض درمحاکم محترم حقوقی دادگســتری شهرســتان شهرضا مي باشد. 
 م الــف: 622890  وحیدفاضلــی قاضــي شــوراي حــل اختــالف حقوقــی 

شماره دو شهرضا 
ابالغ دادخواست وضمائم

7/200 بدینوســیله به آقاي 1- امیرحســین فرجی 2- پروانه هاشم گلوگردی 3- فتانه 
 کریمی خوندابی 4- مصطفی نیکبخت 5- حســین احمدی  فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان علیرضاصابری فرزند محمد به نشــاني شــهرضا سروستان خ صبا 
فرعی 3 آخرکوچه منزل شــخصی دادخواستي به خواســته انتقال رسمی سند سواری 
 پژو پارس به شــماره انتظامی 483 ط 24  ایران 53 به این شــورا تســلیم  که  بکالسه
  98 / 468 ش6 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز سه شــنبه مورخ  98/8/21 ساعت
30/ 3 عصر تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق0 آ0د0 م 
مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک 
ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.
 م الــف: 622896  رئیــس دبیرخانــه شــوراي حــل اختــالف شــماره 6 

حقوقي شهرضا 
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی

7/201 بدینوسیله به آقاي علیرضا شهرستانی فرزند فتح اله  به شماره ملي 1288984766 
متولد 06 / 02 / 1356 به شماره شناسنامه 203 و خانم فاطمه اسدی فرزند ابراهیم متولد 
11 / 05 / 1360 به شماره ملی 2411002221 به شماره شناسنامه 724 که طبق آدرس 
متن سند وتقاضانامه صدوراجرائیه ساکنین : شهرضا خیابان حکیم زاهد فرعی 9 پالک 47 
کدپستی 8615744688 که طبق گزارش ماموراداره پست آدرس فوق الذکرموردشناسایی 
واقع نگردیده ابالغ میگردد؛ درموضــوع پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 9700153 

له بانک ملی شــعبه منظریه شهرضاوعلیه شــما وغیره بدینوســیله اخطارمیگردد بنابه 
 درخواست بستانکارشما ممنوع الخروج ازکشورگردیده اید . این آگهی یکنوبت دریکي از
روزنامه هاي کثیراالنتشــارچاپ اصفهان درج ومنتشــر میگردد. م الف:  622880    

سیداسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا  
اخطار اجرایي

7/202 شماره: 11/98 به موجب راي شــماره 80  مورخ  1398/4/18 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم 1-  رشید 
انوری فرزند ســید عباس به نشانی فریدونشــهر جنب بیمارستان رســول اکرم )ص( 
2- مجدی مجدیان فرزند عبدالمحمد به نشانی مجهول المکان محکوم اند به حضور در 
 دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ســند خودرو به شماره انتظامی ایران 24-146 د 35 و 
پرداخت مبلغ 675/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له یوســف رحیمی 
فرزند محمدرضا شغل آزاد به نشانی فریدونشهر مســکن مهر بلوک 6 آ طبقه سوم واحد 
18 و پرداخت نیم عشــردولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است و رعایت 
تبصره دو ماده 306 آ م الزامیســت. ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفــي کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
 اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:622097 شعبه دوم شوراي حل اختالف

 فریدونشهر
حصر وراثت

7/203  آقای ملک محمد دلیری زاد دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  209/98 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نظر علی دلیری نژاد به شناسنامه 54 در تاریخ 1375/11/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش فرزند ذکور به 
 نام های 1- عبداله دلیری زاد، ش.ش 340 متولــد 1344/8/10، 2- فتح اله دلیری زاد، 
 ش.ش 60 متولــد 1347/1/3، 3- محمــد دلیــری زاد، ش.ش 61 متولد 1347/1/3،
 4- لطف اله دلیــری زاد، ش.ش 266 متولــد 1348/9/10 ، 5- ملــک محمد دلیری 
 زاد، ش.ش 5 متولد 1352/1/1، 6- علی دلیــری زاد، ش.ش 4501 متولد 1355/3/4 
و چهار فرزند اناث بــه نام های 1- فاطمه ســرلکی، ش.ش 12 متولــد 1366/2/15، 
2- قمر ســرلکی، ش.ش 361 متولد 1358/3/10، 3- هاجر ســرلکی، ش.ش 4502 
 متولد 1356/8/2، 4- کشور سرلکی، ش.ش 5 متولد 1362/6/5 و یک همسر دائمی به

 نام ماه بناز ســرلک چیوا، ش.ش 192 متولــد 1328/3/10 و غیــر از نامبردگان فوق 
وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 622100 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 فریدونشهر
اخطار اجرایی

7/206 شماره: 3016/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-سعید 
سلکی رومشکانی 2-روح اله مختاری ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ ش 
مدنی باالتر از چهارراه کشاورزی پ221 ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
محسن حاجی حیدری ، نام پدر: حسن ، نشانی: خمینی شهر میدان آزادی ک بانک سپه 
جنب مسجد صهری، محکوم به:به موجب رای شماره 836 تاریخ 98/04/18 حوزه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیهم محکوم 
اند به: نحو تضامنی پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/456/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 95/10/30 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 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: 620122 ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/207 شماره: 1242/97 حل1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-علی 
اکبر برزه گر 2-مرتضی جمالی ، نام پدر: 1-ولی 2-علی اکبر ، شغل: هردو آزاد ، نشانی: 
هردو مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: فرزانه حاج حیدری ، 
نام پدر: غالمرضا ، شغل: خانه دار ، نشــانی: خمینی شهر منظریه خیابان سروش مجتمع 
شقایق بلوک46 ، محکوم به:به موجب رای شماره 44 تاریخ 98/01/31 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3/000/000 
ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
97/05/30 لغایت استهالک کامل دین و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است 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: 620115 عمار 

امیری قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/208 شماره: 136/98 حل 11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمد 
یوسف وند ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سیدبهزاد 
میراعالیی ، نام پدر: مهدی ، با وکالت عاطفه رحیمی ، نشــانی: اصفهان شــیخ صدوق 
شمالی بعداز پل هوایی میر ساختمان شــماره 70 ، محکوم به:به موجب رای شماره 637 
تاریخ 98/04/02 حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون و ششصد و ســی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت در 
زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن رای 
صادره غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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 الــف: 620127  ایمان بختیــاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

7/204  در خصوص پرونده کالســه 73/98 دعوی مهرداد بهادرانــی به طرفیت تقی 
امیرانی و عباس حســینی به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وقت رسیدگی 
 در تاریخ 98/08/22 ســاعت 9 در شورای حل اختالف تعیین شــده است که با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از جلسه رســیدگی به این شعبه واقع در بلوار جانباز 
شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
اختــالف حــل  شــورای  حقوقــی  اول  شــعبه   622925 الــف:   م 

 شهرستان زواره
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تغییر بیش از ۳۰ هزار نام در ۶ ماهه امسال

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

با مسئوالن

وزیر آموزش و پرورش:
محدودیت موردی جذب 
معلمان برطرف خواهد شد

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه نشست رؤسای 
ادارات آموزش و پرورش گفت: کمبود ۱۰۸ هزار 
معلم در ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ بــا روش های 
قانونی جبران شده است. محسن حاجی میرزایی 
ادامه داد: برآوردهای وزارت آموزش و پرورش در 
ســال تحصیلی ۹۹-۹۸ کمبود ۱۰۸ هزار معلم 
بود که اکنون با اعمال راهکارهای قانونی و اتخاذ 
تدابیر الزم از قبیل به کارگیری نیروهای رسمی 
با پرداخت اضافه کار و همچنین تبدیل وضعیت 
نیروهای واجد شــرایط جبران شده است. وی با 
بیان اینکه در روزهای آینده نیز محدودیت های 
موردی در برخی مدارس برطرف می شود، افزود: 
امسال مشــکل کمبود معلم در مدارس کشور به 
مراتب کمتر از سال گذشته است و نگرانی خاصی 
از این بابت وجود ندارد. رییس آموزش و پرورش 
کشور با بیان اینکه در سال های آینده تعداد زیادی 
از معلمان کشور بازنشسته خواهند شد، افزود: در 
همین راســتا نیازهای وزارت آموزش و پرورش 
در گزارشی به دولت اعالم شــده است و اکنون 
کارگروهی متشکل ازکارشناسان سازمان برنامه 
وبودجه، سازمان امور استخدامی کشور و وزارت 
آموزش و پرورش، در حال برآورد تعداد دقیق معلم 

برای مدارس کشور هستند.

طرح پیشگیری از پوسیدگی 
دندان دانش آموزان اصفهانی

معاون ســالمت و تربیت بدنی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان با اشــاره به طرح پیشگیری از 
پوســیدگی دندان در مدارس استان گفت: طرح 
وارنیــش فلوراید و فلورایدتراپی حدود ۴ ســال 
است که در آموزش و پرورش با هدف پیشگیری 
ازپوســیدگی دندان دانش آموزان دوره ابتدایی 
انجام می شــود. رییســی  ادامه داد: استفاده از 
ماده وارنیــش فلوراید تا ۵۰ درصد پوســیدگی 
دندان های شــیری و دائم را کاهش می دهد که 
باعث کاهش هزینه های دندان پزشــکی خواهد 
شد. وی با تاکید بر اینکه طرح فلوراید تراپی ۴ سال 
مداوم در مدارس انجام شده است بیان کرد: طرح 
فلوراید تراپی در دوره ابتدایی انجام گرفته و طبق 
تحقیقات انجام شده خوشبختانه با اجرای طرح 

آمار پوسیدگی به ۸/۱ رسیده است. 

 تغییر بیش از ۳۰ هزار نام 
در ۶ ماهه امسال

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت: از 
ابتدای فروردین تا پایان شــهریور ماه، ۳۰ هزار و 
۶۸۹ نام در پایگاه اطالعات جمعیت این سازمان 
به دلیل جایگزینی یا اصالح نام تغییر یافت. سیف 
ا...ابوترابی افزود: این در حالی اســت که در مدت 
مشابه سال گذشته )۱۳۹۷( ۴۲ هزار و ۸۹۸ نام 
در پایگاه اطالعات جمعیت این سازمان به دلیل 
جایگزینی یا اصالح نام تغییــر یافته بود. وی، در 
مورد نام های قابل تغییر گفــت: به موجب ماده 
۲۰ قانون ثبت احــوال و تبصره های آن، انتخاب 
نام های در فهرســت نام هــای ممنوعه،ممنوع 
است و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات 
مربوطه نســبت به تغییر آن اقدام کنند. ابوترابی 
گفت: ۱۰ نام انتخاب شده برای پسران متولدشده 
در نیمه اول امســال به ترتیب بیشترین فراوانی 
شامل امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، 
ابوالفضل، امیرعبــاس، ســامیار، محمدطاها و 

آریا بود. 

استان اصفهان، دومین مرکز 
مبادله پست کشور

اداره کل پست استان اصفهان، بزرگ ترین مرکز 
مبادله پست کشور پس از تهران است. مدیرکل 
پست استان اصفهان، دقت، سرعت و امنیت را سه 
رکن اصلی برنامه های پست بیان کرد و گفت: این 
شــرکت با توجه به موقعیت استان و قرار گرفتن 
در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب با ۱۰ 
استان مبادله پستی دارد و استان اصفهان پس از 
مرکز مبادله پست تهران، بزرگ ترین مرکز مبادله 
پست کشور اســت. حمید باقری، ارسال عادی، 
سفارشــی، پیشــتاز، امانت، ویژه، جواب قبول، 
مستقیم و دو قبضه را از سرویس های ارائه شده 
به متقاضیان در اداره کل پست استان برشمرد و 
افزود: این اداره کل به سازمان های امور مالیاتی، 
امالک و مستغالت کشور، ثبت شرکت ها، صندوق 
بازنشســتگی و ثبت احوال، صدور فیش حقوقی 
بازنشستگان نیروهای مســلح، سامانه آنی یاب و 
سامانه جامع تاکسیرانی خدمات الکترونیکی ارائه 
می کند. وی گفت: رهگیری مرسوالت خارجه، 
مرسوالت ســازمانی، وب آگهی، چاپ و ارسال 
کارت پســتال، تمبر یادبود و تمبر اختصاصی، 
پست الکترونیکی، اعتبارسنجی نشانی ایرانیان و 
صندوق پستی مجازی از جمله خدمات پست به 

عموم مردم است. 

 »کالنتری های سیار«
 در اصفهان ساخته می شود

رییس پلیس پیشگیری ناجا از قرارداد پلیس با 
یکی از خودروســازها برای تولید کالنتری های 
سیار خبر داد و گفت: هم اکنون به لحاظ اعتبار 
موجود، ساخت ۳۰ دستگاه کالنتری سیار را به 

این خودروساز سفارش داده ایم. 

ســردار محمد شــرفی دربــاره اســتفاده از 
کالنتری های سیار در سطح کشور اظهار کرد: 
معاونت آماد و پشــتیبانی پلیس پیشگیری با 
یکی از سازندگان خودرو در اصفهان قراردادی 
برای تهیه خودروهای کالنتری های سیار دارد. 
رییس پلیس پیشــگیری ناجا افزود: هم اکنون 
به لحاظ اعتبار موجود، ســاخت ۳۰ دســتگاه 
کالنتری ســیار را به این خودروســاز سفارش 
داده ایم. وی همچنین بــه هدف گذاری پلیس 
برای هوشمندسازی تمام ابعاد نیروی انتظامی 
طی ســه ســال آینده اشــاره و تصریح کرد: با 
هوشمندســازی پلیس می خواهیم در منطقه 
حرف نخســت را بزنیم و در جهــان نیز رقابت 

خوبی با سایر کشورها داشته باشیم.

 ماهواره ها »شقایق«
 نشان دادند نه »خشخاش«!

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه چند ماه پیش از سوی وزیر 
ارتباطات اعالم شد که با ماهواره ها رصد کردیم 
و کشــت بزرگی از مواد مخــدر را پیدا کردیم، 
عنوان کرد: این مسئله مورد اشاره آقای وزیر به 
نوعی خطای سیستمی بود، در واقع ماهواره ها 
تصاویری که از زمین برداشت می کنند را مورد 
بررسی قرار می دهند. گیاه های مختلف طیف 
رنگی متفاوتی دارند، مثال گروه های شقایق ها، 
گروه غالت، باغات میوه هر کدام یک طیف رنگی 
دارند. شقایق که گیاه خشخاش هم از آن دسته 
است، از نظر طیف رنگی با الله های وحشی که 
در ایام نــوروز در بیشــه زارها می روید، خیلی 
مشابه هم هستند. اینها باید تحلیل شوند،یعنی 
کارشــناس کشــاورزی باید ایــن طیف های 
 نزدیک به هــم را بررســی کند و تشــخیص 
دهد.ســردار زاهدی  افزود: آن چیزی که برای 
ایشان آوردند طیف شــقایق را آوردند و ایشان 
گمان کرد گیاه خشخاش اســت، البته ناگفته 
نماند در نقاطی از کشور کشت های غیرقانونی 
یا کشــت های خودرویی داریم. مثال در فارس 
در کوه های کازرون یک جاهایی که پای انسان 
نرسیده است گیاه خشخاش هم درآمده که هر 
ســال اینها را امحا می کنیم. ولی خیلی ناچیز 
 اســت و در ســطوحی که ایشــان بیان کردند

 نیست. 
وی ادامــه داد: این موارد را  به واســطه این که 
ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد معموال 
رسانه ای نمی کنیم و این بخش را مدنظر داشته 

باشید.

تصور کنید سال ها برای اینکه  وسیله ای را داشته 
باشــید تالش کرده اید و به هــر دری زده اید. چه 
شــب ها و روزهایی که برای داشتن و لذت بردن از 
آن رویا بافی کرده اید و حتی بارها ناامید شده اید و 
پس از آن راه چاره دیگری پیش پای تان قرار گرفته 
است. گاهی به جای اینکه خودتان چیزی را داشته 
باشید باید از کسی به امانت بگیرید و برای همیشه 
صاحب آن بشوید؛ اما حتی برای این مدل از به دست 
آوردن هم باید سال ها انتظار بکشید. حاال اگر جای 
آن شی و کاال را یک کودک پر کنید، ماجرا از این هم 
غم انگیزتر می شــود. همه حس سال ها ناامیدی و 
شکست ها برای درمان نازایی از سویی و شوق پدر یا 
مادر شدن و عشق انسانی به داشتن یک فرزند هم از 
سوی دیگر، بدون شک برای کسانی که نمی توانند 
بچه دار شوند، پشــت درهای بهزیستی سال های 
طاقت فرسایی را رقم می زند. جایی که متقاضیان 

داشتن فرزند باید تا هشت سال منتظر بمانند.
افزایش 50 درصدی متقاضیان در یک سال 

اخیر
سال گذشته بهزیستی اصفهان اعالم کرد که نزدیک 
به دو هزار نفر متقاضی گرفتن فرزند از بهزیســتی 
هســتند. این آمار امســال به صورت عجیبی رشد 
کرده است و بر اساس اعالم ناجی، معاون اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان حدود سه هزار و ۸۰۰ زوج 
در نوبت دریافت فرزند از بهزیستی اصفهان هستند. 
این تعداد نشان می دهد تقریبا بیش از ۱۳۰۰ نفر 
در یک سال اخیر به آمار بهزیستی افزوده شده اند.

این رویه، کند بودن پروسه فرزند خواندگی را نشان 
می دهد، سخت گیری هایی که به نظر می رسد در 
اصفهان حتی بیشتر از سایر استان های کشور هم 
باشد؛ چرا که بر اســاس اعالم بهزیستی در تهران 
مدت انتظار بــرای دریافت فرزند خوانده ۵ ســال 
اســت اما این زمان در اصفهان به هشت سال هم 

رسیده است. 
بــه گفته مجتبــی ناجــی، تعــداد افــرادی که 
تقاضــای فرزندخواندگی دارند تقریبــا ازهفت تا 
هشــت ســال قبل تا االن در انتظار دریافت فرزند 
خوانده هســتند .زمانی که به نظر می رســد هم 
وقت، جوانــی و انرژی زوج هــا را تحلیل می برد و 
 هم فرصت کودکان برای حضــور در خانواده ها را

 نابود می کند.

کودکان سر راهی کم شده اند
آمار بهزیستی اصفهان نشان می دهد تعداد کودکان 
سر راهی کم شده است. البته این مسئله بی ارتباط 
به باال رفتن آمار ســقط جنین نیســت. دسترسی 
بیشتر افراد به روش های ســقط غیر مجاز موجب 
شــده تا تعداد کودکانی که ناخواســته به دنیا می 
آیند بسیار کمتر باشد. بر اســاس اعالم بهزیستی، 
در طول ســال حدود ۳۰ کودک بدون سرپرســت 
و رها شده به بهزیســتی اصفهان تحویل داده می 
شود؛ اما تعداد کودکان وارد شده به این نهاد به ۲۴۰ 
کودک می رسد که اغلب آنها بد سرپرست هستند. 
هر چند بهزیستی اعالم کرده است امکان واگذاری 
این کودکان برای همیشه وجود ندارد؛ اما بر اساس 
قانون جدید فرزند خواندگی که از مرداد ماه امسال 
ابالغ شد، تمام کودکان نگهداری شده در بهزیستی 

امکان واگذاری سرپرستی را دارند.
روند کند قانون فرزند خواندگی

بر اســاس قانون جدیــد فرزندخواندگــی، روند 

واگذاری این کودکان به دختــران مجرد و ایرانیان 
خارج از کشور تسهیل شــده است. همچنین پس 
ازاحراز هویت صالحیت روحی و جســمی و تایید 
توانایی مالی حکم شــش ماهه سرپرســتی موقت 
برای متقاضیان صادر خواهد شــد و پس از تایید و 
گذراندن این دوران حکم سرپرستی دائم نیز داده 
می شود. بهزیستی همواره اعالم کرده است که در 
بحث واگذاری کودکان بیشــتر منافع طفل لحاظ 
می شــود نه مصلحت متقاضیان فرزند خواندگی. 
حتی این مســئله از ترس ایجــاد تعارضات روحی 
برای واگذاری های موقت بیشتر هم هست. یکی از 
اصلی ترین کابوس هایی که ممکن است این کودکان 
با آن درگیر شوند پس دادن آنها از سوی خانواده به 

بهزیستی است.
کابوس بازگشت به ایستگاه اول

بر اســاس اعالم سازمان بهزیســتی، تنها ۷ درصد 
از کودکانی که واگذار می شــوند بازگشــت داده 
شده اند که بخشی به دلیل بیمار بودن این کودکان و 

درصدی هم به دلیل عدم تمایل و یا توانایی خانواده 
در نگهداری از این فرزندان است. این مدل ازکودکان 
که عمدتا به دلیل بدرفتاری و یا مشــکالت روحی 
و روانی به بهزیســتی عودت داده می شوند، دچار 
تعارضات و فشارهای روحی و روانی زیادی خواهند 

شد.
به نظــر مــی رســد پروســه ســخت و پیچیده 
فرزندخواندگی و البتــه نگرانی هــای بجا و بعضا 
نابجای مســئوالن بهزیســتی از واگذاری ســریع 
تر کودکان بــه متقاضیــان، در ســا ل های اخیر 
هــم موجب مانــدگاری کــودکان نیازمند حضور 
در خانواده در مراکز بهزیســتی شــده و البته راه 
های غیر متعارف و بعضا مجرمانه فرزند دار شــدن 
زوجین نابــارور را افزایش داده اســت. آمار دزدی 
کودکان و یا خرید و فروش نوزادان که هر از گاهی 
رسانه ای می شود بخشی از همین معضالتی است 
 که زیر سایه سخت گیری های بهزیستی رشد کرده

 است.

انتظار پشت درهای بهزیستی
پریسا سعادت افزایش عجیب و غریب متقاضیان فرزندخواندگی طی یک سال اخیر در اصفهان؛

گرد و غبار و ریزگردهای ناشی از کانون های بحرانی 
فرسایش خاک و بیابان در اصفهان به گفته مسئوالن 
امر، ساالنه حدود ۲ هزار میلیارد ریال به بخش های 
گوناگون این استان خســارت وارد می کند. رییس 
اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان اظهارداشت: تخریب محیط زیست، به خطر 
افتادن بهداشت و سالمت مردم، آسیب رسیدن به 
زیرساخت ها، خســارت به پایگاه های نظامی مانند 
پایگاه هوایی هشتم شکاری، فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان، اراضی کشاورزی، محورهای مواصالتی و 
شــهرک های صنعتی و راه آهن از جمله پیامدهای 

انتشار ریزگردها در استان است. 
حسنعلی نریمانی اضافه کرد: ۱۶ کانون بحرانی به 
مساحت یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار در این استان 
وجــود دارد و بحرانی ترین آنها منطقه »ســگزی« 
واقع در شرق کالن شــهر اصفهان است که به دلیل 
وجود معادن و زمین های کشــاورزی رها شــده، 
کوره هــا و بیابان های طبیعی و محور شهرســتان 

نایین به انارک در منطقه شــرق به نام »دره سرخ« 
از جمله کانون هــای مهم ریزگردها هســتند. وی 
ادامــه داد: پایش برداشــت آب هــای زیرزمینی و 
جلوگیری از برداشــت های غیرقانونی و تامین آب 
مورد نیاز نهالــکاری و آبیــاری دوره ای آنها باید با 
کمک نهادهای مرتبط با آب انجام شود، همچنین 
نهادهای نظارتی و انتظامی با همکاری بیشتر با هر 
گونه فعالیت های غیرقانونی و ســودجویانه مقابله 

کنند. 

 ریزگردها ساالنه ۲ هزار میلیارد ریال
 به اصفهان خسارت می زند

 منابع طبیعی

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:
ثبت نام یک هزار بی سواد استان  در کالس های نهضت سواد آموزی

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، هزار بی سواد 
استان در کالس های اول تا سوم و ۹۰۰ نفر در دوره های چهارم تا ششم ابتدایی نهضت سواد آموزی ثبت 
نام کرده اند. بهمن امید قائمی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، هزار بی سواد استان در کالس های اول 
تا سوم و ۹۰۰ نفر در دوره های چهارم تا ششم ابتدایی نهضت سواد آموزی ثبت نام کرده اند. وی با بیان 
اینکه این دوره های آموزشی در ســه روش خودآموز، فرد به فرد و گروهی اجرا می شود، افزود: بیشترین 
جذب سواد آموزان استان در شهر ستان های سمیرم، فالورجان، فریدون شهر، پیربکران و نجف آباد است. 
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان پیش بینی کرد: تا پایان امسال حدود هزار و ۷۰۰ 
نفر در دوره های اول تا ســوم و دو هزار و ۹۰۰ نفر در مقاطع چهارم تا ششم ابتدای نهضت سواد آموزی 

تحصیل کنند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان خبر داد:
آماده باش دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین سالمت عزاداران اربعین

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: تمامی زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای 
تامین سالمت عزاداران اربعین اباعبدا... الحسین )ع( در سال جاری به صورت آماده باش قرار دارند. غفور راستین اظهار 
کرد: تمامی زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تامین سالمت عزاداران اربعین حسینی )ع( در 
سال جاری اقدامات الزم را انجام داده اند. وی افزود: در حوزه درمان نیز نیروهای متخصص در شاخه های پزشکی آماده 
باش هستند تا در صورت نیاز وزارت بهداشت به یکی از مرزهای ایالم، خوزستان و یا کرمانشاه اعزام شوند. وی اظهار 
کرد: در حوزه بهداشت نیز با هماهنگی های انجام شده کارشناسان داوطلب بهداشت محیط در کنار عوامل موکب دار 
همراه با سایر تیم های درمانی بر تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت کامل خواهند داشت. راستین یادآور شد: در حوزه 
آموزش هم پک آموزشی کامل با محتوای کمک های اولیه، پیشگیری از بیماری ها، بیماری های خاص قلبی و عروقی 

و واکسیناسیون در قالب سی دی به سازمان های مرتبط و موکب داران ارسال شده است.

یک کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: در 
صورتی که در مناطق غربی باران نداشته باشیم، جمعه این هفته اصفهان نیز 
بارانی نخواهد بود. ابراهیم هنرمند با بیان اینکه طی چند روز آینده نقشه های 
هواشناسی بیانگر جو نسبتا ناپایدار استان است، اظهار کرد: بر این اساس در 
اکثر مناطق استان شرایط جوی تا قســمتی ابری و گاه همراه با افزایش ابر 
نسبتا شدید پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه در مناطق غربی و جنوبی 

استان احتمال بارش های رگباری خفیف وجود دارد، افزود: حداکثر دمای 
هوای اصفهان ۲۹ درجه سانتیگراد باالی صفر است و حداقل دما به ۱۵ درجه 
سانتیگراد باالی صفر می رسد. کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان با بیان اینکه چوپانان استان با ۳۳ درجه سانتیگراد باالی صفر گرم ترین 
نقطه استان خواهد بود، گفت: همچنین بویین میاندشت با ۸ درجه سانتیگراد 

خنک ترین نقطه استان اعالم شده است.

سی
شنا

هوا
 

جو نسبتا پایدار اصفهان 
طی چند روز آینده

کارشناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان خبر داد:

اداره کل زندان های استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی

م الف:۶2۳1۳۳

نوبت  دوم

اداره کل زندان های استان اصفهان- نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهندستگاه مناقصه گزار

موضوع مناقصه
تهیه گوشت گوساله و مرغ مورد نیاز به شرح زیر: گوشت گوساله منجمد دو تیکه ران و سردست: 85/000 کیلوگرم

مرغ  منجمد با وزن حداقل 1600 و حداکثر 1/800 گرم 103000 کیلوگرم
کلیه اقالم مواد غذایی می بایست از نوع درجه 1 و با کیفیت مطلوب باشد

تضمین شرکت 
در مناقصه

 IR 230100004061013107670409 ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان اصفهان به مبلغ 2/900/000/000 ریال

دریافت اسناد 
از طریق سامانه 
تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

از تاریخ 1398/7/17 لغایت 1398/7/24

تحویل اسناد صرفًا 
پاکت )الف(

دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

حداکثر تا تاریخ 98/8/9

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

روز شنبه مورخ 98/8/11 ساعت 10 صبح
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- اداره کل زندان های استان اصفهان- اداره مالی و پشتیبانی- شماره تماس ۰۳۱-۳۷۸۸۵۷۸۵

اداره کل زندان های 
استان اصفهان
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 افشاگری »دیباال«
 از اتفاقات تابستان

»پائولو دیبــاال« مهاجم یوونتوس تابســتان 
مورد توجــه تاتنهام و 
یتد  نا یو منچســتر
قرار داشــت؛ اما 
تصمیم گرفت در 
یوونتــوس بماند. 
مصاحبــه  در  او 
دال  »کوریــره  بــا 
ســرا« اعتراف کرد که با پایــان یافتن مهلت 
نقل وانتقاالت از فشــار رها شــده و به آرامش 
رســیده اســت. دیباال در این خصوص گفت: 
»تابستان آســانی نبود. شنیدن نام تان اطراف 
باشگاه های مختلف که شما قصد رفتن به آن 
باشگاه ها را ندارید مســئله خوبی نیست. من 
گفته بودم که یوونتوس را ترک نخواهم کرد.  
می خواستم اینجا بمانم و به فعالیتم در تورین 
ادامه دهم. مقابل اینتر نشــان دادم که هنوز 
هم موثر هســتم. اگر بازیکن موثری نباشید از 
اینکه حرف هایی پیرامون خروج شــما از تیم 
در میان باشــد ناراحت نخواهید شد؛ اما برای 
من این مسئله بسیار ناراحت کننده بود. حاال 
تمام آن روزها را پشت ســر گذاشته ام و به آن 

فکر نمی کنم.«

 ستاره آلمانی بایرن مونیخ
 در فکر جدایی

چنــد روز قبل نیکــو کــوواچ در مصاحبه ای 
مدعی شــد اگــر الزم 
باشــد توماس مولر 
دقایقی به میدان 
خواهــد رفــت و 
این صحبت باعث 
شد ستاره باتجربه 
آلمانی متوجه شــود 
جایی در برنامه های ثابت کوواچ نداشته و تنها 
به مثابه یک بازیکن تعویضی در آلیانس آره نا 
حضور دارد. با ورود فیلیپ کوتینیو در تابستان 
امســال، توماس مولر تبدیل بــه یک بازیکن 
نیمکت نشین در بایرن مونیخ شده و به همین 
دلیل قصد دارد در فصل تابســتان از این تیم 
جدا شود. قرارداد توماس مولر در سال 2021 
به پایان می رسد و به نظر می رسد اینترمیالن 
در حال حاضر جدی ترین مشتری این مهاجم 
آلمانی باشد. البته از تیم هایی مانند لیورپول و 
آرسنال نیز به عنوان مشتریان توماس مولر نام 

برده شده است.

آرتور:
بازی کردن برای تیم ملی 

برزیل افتخار است
آرتور که طی یک ســال اخیــر نمایش خوبی 
در لباس آبــی اناری ها 
داشــته، حــاال به 
یکــی از بازیکنان 
دعوت  همیشــه 
شده به اردوی تیم 
ملی برزیــل تبدیل 
شده است. آرتور هنوز 
موفق به گلزنی برای تیم ملی کشورش نشده، 
اما وی ابراز امیدواری کرد که این اتفاق نیز به 
زودی رخ بدهد. آرتور گفت: من اهمیت بازی 
کردن بارسلونا را درک می کنم؛ اما برای من و 
برای همه بازیکنان بــازی کردن در لباس تیم 
ملی برزیل یک افتخار بزرگ بوده و مایه غرور 
اســت. هر زمان که بتوانم لباس تیم ملی را بر 
تن کنم، در نظر نمی گیرم که چقدر باید تالش 
کنم و ســعی می کنم بهترین عملکرد خود را 

برای تیم ملی برزیل به نمایش بگذارم.

  »گتوسو« در آستانه بازگشت 
به سری آ

گتوســو، احتماال به ســری آ بازخواهد گشت. 
از  یتالیــا  ا اســکای 
پیشــنهاد باشــگاه 
ســمپدوریا برای 
اســتخدام گتوسو 
خبر داده اســت. 
جدایــی  از  پــس 
از  فرانچســکو  دی 
سمپدوریا، سران این باشگاه در تالش هستند در 
وقفه بازی های ملی، سرمربی جدید تیم خود را 
معرفی کنند و به همین منظور مذاکرات با گتوسو 
را آغاز کرده اند. آنها امیدوارند مربی سابق میالن 
به پیشنهادشان پاسخ مثبت دهد، گتوسو برای 
پاسخ به پیشنهاد سمپدوریا زمان خواسته و در 
حال مشورت با نزدیکان و اعضای کادرفنی خود 
است. ســمپدوریا طی7 هفته نخست این فصل 
شش شکســت و یک برد را به ثبت رسانده و در 

رده آخر جدول سری آ قرار گرفته است.

انتقاد تند »مایلی کهن« از فرهاد مجیدی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تعیین مسیر ورودی بانوان
 به ورزشگاه آزادی

فدراســیون فوتبال و مدیریت مجموعه آزادی 
برای بازی با کامبــوج در مقدماتی جام جهانی 
2022 ، مسیر ورودی بانوان را مشخص کردند. 
از چند روز پیــش با فروش بلیــت جایگاه های 
مشخص شده به بانوان، این ســوال پیش آمده 
بود که خریداران این بلیت ها از چه مسیر و به چه 
شــکلی باید وارد مجموعه ورزشی آزادی شوند. 
طوالنی شدن اعالم این مسیرها با انتقادات و گله 
از ســوی خریداران این بلیت ها نیز روبه رو شد 
تا ســرانجام با هماهنگی های به عمل آمده این 
 مسیر برای تســهیل در ورود بانوان به ورزشگاه

 مشخص شد.
 طبق هماهنگی ها با یگان ویژه نیروی انتظامی، 
برای تماشای بازی ایران و کامبوج پارکینگ های 
1۹ و 20 که در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی قرار 
دارد، به ورود بانوان اختصاص داده شــد تا بلیت 
در دست از این دو پارکینگ وارد ورزشگاه شوند. 
جالب اینکه هیچ تماشــاگر مردی حق ورود به 

ورزشگاه از این مسیرها را ندارد.

 جریمه هنگ کنگی ها
 برای اتفاقات بازی ایران

فدراســیون فوتبال هنگ کنگ اعــالم کرد که 
فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( به دلیل تخلف 
هواداران این تیم در دیدار با ایــران در انتخابی 
جام جهانــی 2022 قطر آنهــا را جریمه نقدی 
کرد. هواداران هنگ کنگ در این دیدار در هنگام 
پخش سرود ملی شعارهای سیاسی علیه دولت 
این کشــور دادند و فیفا به خاطر این شــعارها 
فدراسیون فوتبال این کشور را به مبلغ 120 هزار 
دالر جریمه نقدی کرد. پیش از برگزاری این دیدار 
در هنگ کنگ اعتراضات اجتماعی زیادی رخ داده 
بود و فدراسیون ایران برای حضور در این کشور 
تضمین امنیتی خواست که AFC این تضمین را 
داد تا این دیدار در خاک هنگ کنگ برگزار شود. 
شــاگردان ویلموتس در این دیدار با نتیجه 2 بر 

صفر به پیروزی رسیدند.

پیامک جنجالی کاپیتان سابق 
آبی ها به یکی از بازیکنان این تیم

 کاپیتان سابق استقالل که بی پروا حرف هایش را 
می زند یکی از کسانی بود که بعد از شهرآوردهای 
اخیر پایتخت و شکست این تیم، بسیار ناراحت 
بود. امیر حسین صادقی به تازگی  در برنامه سالم 
صبح بخیر به انتقاد از یکی از بازیکنان استقالل 
پرداخت. او که نامــی از این بازیکــن نیاورد، از 
فعالیت مجازی او بعد از شــهرآورد گفت: »سال 
گذشته در شــبی که اســتقالل دربی را باخته 
بود یکی از بازیکنان پســت گذاشــته بود و در 
اینستاگرام تبلیغ می کرد! به او پیام دادم مردک 

تو باید حاال در بروی، پست می گذاری؟«

در حاشیه

»خادم الشریعه« مسابقات 
انگلیس را از دست داد

ســارا خادم الشــریعه که خود را برای بازی در 
مسابقات سوییس آماده کرده بود ،در اینستاگرام 
خود از نرســیدن به ایــن مســابقات خبر داد. 
این بانوی شــطرنج باز دلیل نرســیدن خود را 
 به مســابقات، آماده نشــدن ویزای خود اعالم 
کرد.  خادم الشریعه درباره ویزای خود و مسابقات 

ســوئیس گفته بود که چون این مســابقات در 
انگلیس برگزار می شــود برای ویزا اقدام کردم و 
پاسپورت خود را به سفارت انگلیس تحویل دادم 
ولی متاســفانه جواب این ویزا باید در سه هفته 
آماده می شد ولی اکنون یک ماه و نیم می گذرد و 
من هنوز ویزای خود را دریافت نکرده ام.این بانوی 
شطرنج باز این مسابقات مهم را از دست داد ولی 
کمتر از دو هفته دیگر در مســابقات جام کارپف 
که ۸ شــطرنج باز در آن حضور دارند، شــرکت 

خواهد کرد.

منهای فوتبال

کنفدراســیون فوتبال آســیا )AFC( در گزارشــی، به بررسی 
دیدارهای گــروه C رقابت هــا پرداخت و درخصــوص دیدار 
ایران – کامبوج و درباره ســردار آزمون و جهانبخش نوشــت: 
ایران روز پنجشنبه به مصاف کامبوج می رود و به دنبال کسب 
دومین پیروزی در دومین دیدار خود در این مســابقات خواهد 
بود. علیرضا جهانبخش نقشــی کلیــدی در موفقیت ایران در 
هنگ کنگ داشــت؛اما پس از اینکه از مصدومیت به همراه تیم 

ملی ایران بازگشــت، در دیدارهای برایتون انگلیس به میدان 
نرفته اســت. مارک ویلموتس نیز تصمیم گرفت جهانبخش را 
برای دیدار ایران برابر کامبوج و بحرین کنــار بگذارد. با وجود 
غیبت اجباری ایــن مهاجــم، ویلموتس به مهاجــم پرانرژی 
تیمش، سردار آزمون که بســیار برای ایران درخشیده و سبب 
صعود این تیــم نیمه نهایی جام ملت های آســیا شــد، دلگرم 
خواهد بود. این بازیکن 2۴ ساله به خاطر نمایش های درخشان 

برای تیمــش زنیت ســن پترزبورگ، در کانــون توجهات قرار 
دارد و در لیگ قهرمانان اروپا هم دو گل به ثمر رســانده است.

کامبوج هم در این مســابقه نیاز دارد که شکســت نخورد؛ اما 
با کســب یک امتیاز از دو دیدار ابتدایی خود، از بازگشــت به 
مســابقات ناامید اســت. پس از مسابقه در ورزشــگاه مشهور 
 آزادی تهران، کامبوج دوشنبه هفته آینده میزبان عراق خواهد 

بود.

غیبت جهانبخش را چه کسی برای ویلموتس پر می کند؟!

در شرایطی که طی سالیان اخیر رشته وزنه برداری 
به یکی از رشته های مدال آور ایران در رقابت های 
المپیک تبدیل شده و در آخرین دوره برگزاری این 
مسابقات، وزنه برداران کشورمان موفق به کسب دو 
مدال طال شدند؛ اما حاال در حالی که کمتر از یک 
سال دیگر به برگزاری این مسابقات زمان باقی مانده، 
شرایط مردان آهنین ایران در این رشته به گونه ای 
است که امید چندان زیادی به کسب مدال از سوی 

آنها وجود ندارد.
 بر اســاس آخرین تغییــرات صــورت گرفته در 
فدراســیون جهانی وزنه برداری، هر کشوری تنها 
می تواند با دو شــرکت کننده آقــا در رقابت های 
المپیک حاضر شــود و امکان حضور ورزشــکاران 
دیگری وجود ندارد. به دنبــال تصویب این قانون، 
مســئوالن فدراســیون وزنه برداری در گفت و گو 
با رســانه ها مطرح کردند که با توجه به این قانون، 
وزنه بردارانی به المپیک فرستاده می شوند که امید 
زیادی به مدال آوری آنها در مسابقات وجود داشته 
باشد. در این میان شانس سهراب مرادی، کیانوش 
رستمی و علی حســینی، ورزشکاران سنگین وزن 
وزنه برداری کشــورمان برای حضــور در المپیک 
2020 توکیو از بقیه بیشتر بود؛ اما در ماه های اخیر 
اتفاقاتی به وقوع پیوست که این احتمال می رود که 
این ورزشکاران حتی نتوانند موفق به کسب سهمیه 

حضور در رقابت های المپیک شوند.

ســهراب مــرادی که در 
بازی های آسیایی 201۸ 
جاکارتــا و رقابت هــای 
جهانی 201۸ ترکمنستان 
ضمن کســب مدال طال 
موفق به رکود شکنی در 
این رقابت ها شــده بود از 

جمله ورزشکارانی بود که گفته می شد حتما یکی 
از وزنه برداران کشــورمان در رقابت های المپیک 
2020 توکیو اســت؛ اما مصدومیت هــای پیاپی او 
و از دســت رفتن فرصت شــرکتش در رقابت های 

گزینشــی موجب شــد 
تا حــاال نتــوان حتی به 
حضور او در این مسابقات 
امیدوار بود چه برســد به 
اینکه مرادی بتواند برای 
کشــورمان مــدال آوری 
کند. هرچند مســئوالن 
ورزشی کشــورمان امیدوارند با پشت سر گذاشتن 
روند درمانی و فیزیوتراپــی او در آلمان بتوانند هم 

چنان روی سهراب حساب کنند.
 دیگر طالیی ایــران در رقابت های المپیک 2016 

ریودوژانیرو نیــز این روزها شــرایط خوبی ندارد. 
کیانوش رستمی که یکی دوسالی است دیگر خودش 
به تنهایی تمرین می کند و زیر بار سرمربی تیم ملی 
نمی رود هم نتوانسته در رقابت های گزینشی حضور 
یابد و دیراقدام کردن او برای شرکت در رقابت های 
گزینشی سوئد موجب شد تا فرصت حضور در این 
مسابقات از دست برود تا کار او نیز هم چون سهراب 

برای حضور در المپیک 2020 سخت شود.
 علی حسینی، وزنه بردار سنگین وزن کشورمان نیز 
یکی دیگر از وزنه برداران ایرانی بود که امکان مدال 
آوری او در رقابت های المپیک وجود داشت؛ اما با از 
دست رفتن فرصت حضور در رقابت های گزینشی 
ســوئیس فرصت حضور در رقابت هــای المپیک 
2020 را به طور کامل از دســت داد تا در حالی که 
در سال های اخیر یکی از مدال های توزیع شده در 
سنگین وزن به ورزشکاران ایرانی اختصاص داشت، 
وزنه برداری برای کســب مدال در این مســابقات 

نداشته باشیم. 
آن چه مسلم اســت اینکه مســئوالن فدراسیون 
وزنه برداری با بی دقتــی هرچه تمام تر این فرصت 
خوب را از دســت دادند و نوک پیکان انتقاد اول از 
همه به سمت آنهاســت که در این سال ها از انجام 
یک برنامه ریزی ساده هم ناتوان بودند و این رشته 
مدال آور را به رشته ای تبدیل کردند که نمی توان به 
موفقیت آنها در رقابت های المپیک خوش بین بود 
و نکته جالب قضیه نیز این است که هیچ کسی هم 

پاسخگوی اتفاقات اخیر نیست.

وزنه برداری در کما!
 وقتی کسی پاسخگوی اتفاقات اخیر در رشته مدال آور ایران در رقابت های المپیک نیست؛

  عکس روز

دو قلوهای پرسپولیسی به امارات رفتند
شجاع خلیل زاده با استفاده از تعطیلی تمرینات ایران را ترک کرد و راهی امارات شد تا چند 
روزی را در این کشور حضور پیدا کند. البته شجاع در این سفر تنها نبوده و سروش رفیعی 
دوست و همبازی سابق او نیز با خلیل زاده همراه شــده است. قرار است شجاع به زودی به 

تهران بازگردد تا در شروع دور جدید تمرینات، تیم را همراهی کند.

شرایط مردان آهنین ایران در 
این رشته به گونه ای است که 

امید چندان زیادی به کسب مدال 
از سوی آنها وجود ندارد

 ویلموتس: مردم حامی بزرگ تیم ملی هستند
مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران درباره حضور در این تیم به رسانه بلژیکی گفت: 
فرق زیادی بین کار در فوتبال ایران و بلژیک نیست و این جا سرگرم بازی های انتخابی جام جهانی هستیم. 
دو بازی برابر کامبوج و بحرین در انتظار داریم و تمام تمرکز ما روی این موضوع است که بتوانیم امتیازهای 
الزم را به دست بیاوریم. مردم ایران عالقه زیادی به تیم ملی فوتبال کشورشان دارند و حامی بزرگ این 
تیم هستند و همه جا از تیم ملی کشورشــان حمایت می کنند. امیدوارم بتوانیم با حمایت هواداران به 
اهدافی که داریم دست یابیم. ویلموتس در ادامه گفت: مردم ایران شناخت خوبی هم از تیم ملی فوتبال 
بلژیک دارند و از هازارد و دی بروین صحبت می کنند و فوتبــال بلژیک برای ایرانی ها در همین خالصه 
می شود. برای مثال آنها از استاندارد لیژ و اندرلخت شناختی ندارند درست مثل ما که شناخت زیادی از 

تیم های ایرانی نداریم.

انتقاد تند »مایلی کهن« از فرهاد مجیدی
محمد مایلی کهن، مردی که بی پروا همواره نقدهایش را مطرح کرده است، این بار به سراغ انتقاد از فرهاد 
مجیدی رفت و انتقادات خود را از او مطرح کرد و اظهار داشــت: من هم بــا فرهادمجیدی و هم با حمید 
استیلی کار کرده ام و هر دو می شناسم. باید ببینیم فرهاد با چه هدفی به تیم امید آمده بود؟ او وقتی می آمد 
باید شرایط را بررسی می کرد. ضمن اینکه شرایط فوتبال ما همین است؛ یا نباید بیایید اما اگر بیایید باید 
به شرایط تن داده باشید. موضوع این اســت که فرهاد باید می دانست که شرایط نسبت به گذشته بهتر که 

نشده بلکه بدتر شده است. 
مایلی کهن ادامه داد: گله ای که از فرهادمجیدی دارم این اســت که نباید پا پس می کشید. فرهاد می گوید 
در کارش دخالت می کردند؛ اما او در زمینه سرمربی گری کم تجربه است و من معتقدم که باید از آدم های 

با تجربه استفاده می کرد.

رییس فدراسیون قایقرانی:

مشکل قایق های خریداری شده از چین حل می شود
رییس فدراســیون قایقرانی درباره اینکه با حضور نمایندگان شــرکت چینی در کره جنوبی محل 
برگزاری مســابقات قهرمانی آســیا 201۹ تکلیف قایق هایی رویینگ خریداری شده توسط ایران 
مشــخص می شــود یا خیر، بیان کرد: نصف هزینه خرید قایق ها پرداخت شــده و با کمک وزارت 
ورزش به امید خدا بقیه را هم پرداخت می کنیم و با حضور نمایندگان شرکت چینی در کره جنوبی 
مسئله قایق ها تمام می شود. ان شاءا...قایق ها را بفرستند، از طریق سیستم گمرکی آنها را ترخیص 
خواهیم کرد. علیرضا سهرابیان در پاسخ به این پرســش که آیا در ایران برای استفاده از قایق های 
شرکت چینی در مسابقات قهرمانی آســیا کره جنوبی مجبور به پرداخت اجاره شده است، تصریح 
کرد: بله، اما ما تمام تالش مان را می کنیم که دوستان صحبت کنند که یا اجاره پرداخت نکنیم و یا 
هزینه کمتری بپردازیم. اگر شرکت چینی موافقت نکند در غیر این صورت مجبور به پرداخت مبلغ 
کامل هستیم که حدود 1۴ هزار دالر می شود. رییس فدراسیون قایقرانی در پاسخ به پرسشی مبنی 
براینکه برای اعزام تیم رویینگ به قهرمانی آسیا با مشکل مالی روبه رو بوده اند یا خیر، تاکید کرد: 
بله، صد درصد. حامیان مالی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کمک می کنند تا تیم به مسابقات 
اعزام شود و همه باید دست به دست هم دهیم. در کره جنوبی، قرار است اجالس آسیایی هم برگزار 
شود و به دلیل مشکالت مالی که داریم شــاید رفتن من کنسل شود. در حال بررسی هستم که اگر 

اجباری نباشد به کره جنوبی نروم.
 وی در مورد انتظار خود از تیم رویینگ در قهرمانی آسیا گفت: مطمئنم تمام ورزشکاران تالش خود 
را می کنند. مربیان دیدگاه خیلی خوبی دارند، ورزشــکاران هم پشت فدراسیون هستند و من هم 

امید دارم نتایج خوبی در مسابقات قهرمانی آسیا به دست می آید.

پس از قرعه کشی مرحله یک هشتم جام حذفی فوتبال، زمان 
برگزاری دیدارهای این مرحله مشــخص شد که سپاهان به 
دلیل داشتن تنها 3 بازیکن در تیم ملی مجبور به انجام بازی 

آن هم 2 روز بعد از بازی تیم ملی بود. بر اســاس قرعه کشی 
پنجشنبه 25 مهر ماه بازی سپاهان و پیکان تهران از ساعت 
16:50 و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می شود؛ اما به 
تازگی اتفاقی افتاد که سبب شد این باشگاه برای تغییر زمان 
بازی اقدام کند. سازمان لیگ اعالم کرده بود که به دلیل اینکه 
دو تیم پرسپولیس و تراکتور تبریز بیش از 3 بازیکن ملی پوش 
داشتند، زمان بازی این تیم ها به جای 24 و 25 مهر در 5 آبان 

تعیین شده است. سپاهان در آن زمان 3 ملی پوش یعنی پیام 
نیازمند، مرتضی منصوری و محمد محبی را در تیم ملی داشت 
اما روز سه شنبه امید نورافکن با تشخیص ویلموتس به اردوی 
تیم ملی بزرگساالن فرا خوانده شد. به این ترتیب سپاهان نیز 
مانند تراکتورسازی 4 ملی پوش دارد و بر همین اساس باشگاه 
درخواست تعویق دیدار با پیکان را به فدراسیون ارسال کرد 

که با این درخواست موافقت شد.

 تغییر زمان دیدار سپاهان
 و پیکان

سمیه مصور
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میانگین سنی شهروندان اصفهانی 33 سال است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

پایان فیلمبرداری  »مجنون 
بی لیلی« در اصفهان

ضبط تله فیلم »مجنون بی لیلی« در اصفهان به 
روزهای پایانی خود رسید. مدیرکل صدا و سیمای 
مرکز اصفهان در بازدید از مراحل ساخت این تله 
فیلم گفت: این سومین تله فیلم تولید شده در یک 
سال گذشته در اصفهان است. بهرام عبدالحسینی 
افزود: با ارائه 26 طرح به تهران و کســب جایگاه 
نخست کشور و امیدواری برای تصویب حداقل 
نصف این طرح ها، گام بزرگی در حوزه تولیدات 
نمایشی، مستند و ســریال در اصفهان خواهیم 
برداشت. در این تله فیلم که در ژانر دفاع مقدس 
است، 30 بازیگر از جمله رضا ایرانمنش و مهران 
هادی به کارگردانی جهانبخش سلطانی و تهیه 
کنندگی مجید عکاف زاده ایفای نقش می کنند. 
این فیلم، داســتان دو برادر اســت که در جنگ 
شیمیایی می شوند و از هم دور می مانند . در شب 
خواستگاری دختر یکی از برادرها، خبر شهادت 
برادر دیگر داده می شــود. مجنــون بی لیلی، به 
سفارش سیمای استان ها تا دی ماه آماده می شود 

و در نوبت پخش از رسانه ملی قرار می گیرد.

فراخوان ثبت نام سالمندان 
در طرح قصه گویان سپید

رییس اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اظهار داشــت: برای باال بردن سطح مشارکت 
اجتماعی ســالمندان با دو موسسه سرزمین 
قصه های کهن و بنیاد فرزانگان محبت ایرانیان 
مذاکره انجام شده و  قرار است افراد سالمند 60 
سال به باال و به خصوص بازنشستگان آموزش و 
پرورش، شرکت کنندگان برنامه»قصه گویان 
سپید« باشــند. فروغ صادقیان با بیان اینکه 
ثبت نام بــه صورت حضوری انجام می شــود، 
افزود: داوطلبان برای شرکت در این فراخوان 
می توانند تــا 20 مهرماه بــه دفتر تخصصی 
سالمند سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، ســرزمین قصه های کهن 
و یا بنیــاد فرزانگان محبــت ایرانیان مراجعه 
کرده و با ارائه کارت ملی ثبت نام کنند. بعد از 
ثبت نام از 50 نفر واجدین شرایط مصاحبه ای 
گرفته می شود و در صورت انتخاب به صورت 
آزمایشــی با مجوز از بهزیســتی در مهدهای 
کودک به قصه گویی می پردازنــد که این کار 

باعث از بین رفتن شکاف بین نسلی می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان:

میانگین سنی شهروندان 
اصفهانی 33 سال است

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انســانی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه معاونت برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان یکی 
از معاونت های جوان شــهرداری اســت که طی 
سال های 87 و 88 تاسیس شــد، اظهار کرد: این 
معاونت وظیفــه تدوین فرآیندها در شــهرداری 
 را برای دســتیابی بــه اهداف مدیریت شــهری

 بر عهده دارد.
 علیرضا صادقیان با اشــاره به اینکه جمعیت دو 
میلیون نفری شهر اصفهان به ســوی پیر شدن 
رفته اســت، گفت: میزان زاد و ولــد در اصفهان 
کاهش داشــته و از طرفی میزان امید به زندگی 
بیشتر می شود، در نتیجه رشد جمعیت کم شده و 
پیش بینی می شود تا سال 1430 رشد جمعیت در 
شهر اصفهان به کمتر از یک درصد برسد. صادقیان، 
متوسط اعضای یک خانوار در شهر اصفهان را 3/2 
نفر عنوان کرد و افزود: 620 هزار خانوار در شــهر 
اصفهان سکونت دارند. درصد باسوادی جمعیت 
شهر به 93 درصد رسیده و همچنین میانگین سنی 

شهروندان اصفهانی 33 سال است.

مدیر منطقه 10 شهرداری:
محله »اطشاران« جان می گیرد

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان گفت: پیرو 
درخواست شهروندان ساکن در محله اطشاران و 
دستور شهردار اصفهان مبنی بر رفع مشکالت این 
محله، جلساتی با حضور معتمدان محل برگزار و 

تصمیمات الزم گرفته شد. 
شهبازی اظهار کرد: یکی از مشکالت شهروندان 
ســاکن در کوی میالد، ورودی محله اطشاران 
بود که بــا توجه بــه تاکید شــهردار اصفهان و 
طرح مصوب، آن را در فرآینــد اجرا قرار دادیم و 
امیدواریم بتوانیم منابــع مالی مورد نیاز و تغییر 
کاربری زمین های اطراف را هر چه سریع تر انجام 

و نسبت به آزادسازی مسیر اقدام کنیم.

با نزدیک شــدن به ایام اربعین حســینی و سیل 
حضور مشتاقان زیارت اباعبدا...)ع( برای شرکت در 
راهپیمایی عظیم اربعین، مدیریت شهری اصفهان 
هم چون سال های گذشــته در راستای تسهیل در 
امور زائران ســاالر شــهیدان اقدامات گسترده ای 
را در دستور کار خود قرار داده اســت. اعزام گروه 
خدماتی شــهری شــهرداری اصفهان به کربالی 
معلی، دراختیار قرار دادن اتوبوس های شرکت واحد 
اتوبوس رسانی اصفهان وحومه برای سرویس دهی 
زائران و اســتقرار نیروها و امکانات آتش نشــانی 
اصفهان در کربالی معلی از جمله این اقدام هاست 

که در روزهای گذشته اجرایی شده است.
اعزام ۷0 نفر برای خدمت رسانی به زائران 

حسینی
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان با 
اشاره به اعزام 70 نفر از نیروهای مجموعه خدمات 
شــهری گفت: این نیروهای خدمات شهری شامل 
کارگــران خدماتی، ســرکارگران، سرپرســتان و 
نیروهای آتش نشانی در ورودی شــهر کربال و در 
مجاورت موکب ستاد عتبات عالیات استان اصفهان 
مستقر و به زائران اربعین حسینی خدمت می کنند. 
غالمرضا ساکتی با بیان اینکه یک دستگاه تانکر، یک 
دستگاه خودرو حمل زباله و یک دستگاه کامیون با 
تمام امکانات و تجهیزات به کربال اعزام شــده اند، 
افزود: ایــن نیروهای تا یک روز پــس از اربعین در 

کربالی معلی مستقر هستند.

اعزام ۸0 دستگاه اتوبوس به مرز مهران
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
نیز از اعزام تعداد 80 دســتگاه اتوبوس واحد در دو 
مرحله برای سرویس دهی به زائران اربعین حسینی 
به مهران خبــر داد. قدرت افتخاری بــا بیان اینکه 
شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان برای پنجمین 
سال متوالی اســت که برای خدمت زائران اربعین 
حسینی اتوبوس اعزام می کند، افزود: امسال پیش 
بینی شده تعداد 80 دستگاه اتوبوس در دو مرحله به 
مهران اعزام شود که در مرحله نخست 60 دستگاه 
اتوبوس اعزام خواهد شد؛ البته بر حسب نیاز و تقاضا 
احتمال افزایــش تعداد اتوبوس ها وجــود دارد. به 

گفته مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، حــدود 150 نفر از نیروهای این شــرکت 
اعم از راهبر و تدارکات در اجرای این برنامه حضور 
دارند که یک اتوبوس ویژه برای جابه جایی کارکنان 
تعمیرگاه و نیروهای کمکی، ناظر و کنترل در نظر 
گرفته شده و یک دستگاه اتوبوس امداد سیار همراه 
 با تجهیزات مورد نیاز اتوبوس هــا نیز اعزام خواهد 

شد.
افتخاری با اشاره به اینکه تدابیر الزم برای جایگزین 
کردن اتوبوس های اعزامی انجام شــده تا خطوط 
اتوبوســرانی شهر مشــکلی در ســرویس دهی به 
مسافران نداشته باشــد، ادامه داد: نرم افزاری روی 

تلفن همراه راهبران نصب می شود که امکان رصد 
و کنترل تردد اتوبوس ها را فراهم می کند. به گفته 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، 
بر اساس دستورالعمل های مشــخصی که توسط 
اتحادیه اتوبوسرانی ابالغ شــده، فعالیت نیروهای 
اعزامی طبق برنامه ریزی های انجام شــده است و 
میزان کرایه جابه جایی مســافران بر اســاس نرخ 

مصوب اتحادیه خواهد بود.
اســتقرار نیروها و امکانات آتش نشانی 

اصفهان در کربالی معلی
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان نیز طبق ســنوات گذشته اقدام به استقرار 
نیروها و امکانات آتش نشــانی اصفهان در کربالی 
معلی می کند که به گفته محســن گالبی در سال 
جاری تعداد 18 نفر از نیروها، فرماندهان و مسئوالن 
سازمان آتش نشانی برای خدمت رسانی به زائران 
راهی کربال شــده اند. خودروهای ســنگین و فوق 
سنگین اطفای حریق، خودروها و ست های نجات، 
تعدادی کپسول اطفای حریق با کاربرهای مختلف 
از جمله امکاناتی اســت که قرار است تامین امنیت 

موکب های اصفهانی را بر عهده بگیرد. 
به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان، موکب هایی که هنوز 
اعزام نشــده اند می توانند با درخواست از سازمان 
آتش نشــانی از طریق واحد آموزش این ســازمان، 
آموزش هــای الزم را ببینند تا بتواننــد هم از بروز 
حوادث پیشگیری کنند و هم در صورت بروز حادثه، 

به زائران کمک کنند.

خدمت رسانی با طعم عاشقی

رییس کمیســیون حمل و نقــل و فناوری اطالعات شــورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: کودک استثنایی ابتدا فردی با 
خصوصیات و صفات انسانی است و بعد از آن کودکی با خصوصیات 
و تفاوت های اســتثنایی نسبت به ســایر کودکان است؛ همین 
ویژگی ها و خصوصیات است که معلمان و اولیا باید خودشان را با 
آن سازگار کنند. امیراحمد زندآور با بیان اینکه در سال تحصیلی 

98-99 حدود 1300 دانش آموز اســتثنایی شــهر اصفهان از 
سرویس مدارس اســتفاده می کنند، تصریح کرد: به دلیل اینکه 
جابه جایی این قشر از جامعه برای رانندگان دشواری هایی همراه 
دارد، هزینه حمل و نقل آنان 10 درصد بیشتر از هزینه سرویس 
مدارس کودکان عادی اســت. رییس کمیســیون حمل و نقل و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: 

به پیشنهاد کمیســیون حمل و نقل و فناوری اطالعات و تایید 
شورای اسالمی شهر اصفهان، شهرداری اصفهان موظف به ارائه 
الیحه ای شد که طبق آن 30 درصد از کل هزینه سرویس مدارس 
دانش آموزان اســتثنایی را پرداخت کند. وی ادامه داد: بر اساس 
محاسبات انجام شده در این مرحله حدود 630 میلیون تومان از 

طرف شهرداری پرداخت خواهد شد. 

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:
تسهیالت ویژه برای دانش آموزان استثنایی در شهر اصفهان

  اقدامات گسترده مدیریت شهری اصفهان برای تسهیل امور زائران اربعین حسینی؛ 

اخطار اجرایی
7/209 شماره: 1240/97 حل1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مرتضی 
جمالی ، نام پدر: علی اکبر ، شــغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: فرزانه حاج حیدری ، نام پدر: غالمرضا ، شغل: خانه دار ، نشانی: خمینی 
شهر منظریه خیابان سروش مجتمع شقایق بلوک46 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
43 تاریخ 98/01/31 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/07/15 لغایت استهالک کامل دین و پرداخت نیم عشر 
دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد 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: 620111 عمار امیری قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
7/210 شماره: 2895/97 حل 4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حبیب اله 
عیدی وندی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سعید 
امینی ، نام پدر: غالمعلی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه آقا کامپیوتر ذکرالرحمه، 
محکوم به:به موجب رای شماره 633 تاریخ 98/03/29 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/435/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 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 صریحاً اعالم نماید. م الف: 620135 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/211 شماره: 2791/97 حل 12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:حسن 
عیدی وندی ، نام پدر: علی بنده ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: ســعید امینی ، نام پدر: غالمعلی ، نشــانی: خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه 
آقا کامپیوتر ذکرالرحمه، محکوم به:به موجب رای شــماره 556 تاریخ 98/03/25 حوزه 
دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 362310 
مورخ 97/11/10 بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم و مبلغ یک میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 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 باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 620137 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/212 شماره: 2741/97 حل 11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: صیدال 
عیدی وندی ، نام پدر: ســوخته ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 

نام خانوادگی: ســعید امینی ، نام پدر: غالمعلی ، نشــانی: خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه 
آقا کامپیوتر ذکرالرحمه، محکوم به:به موجب رای شــماره 442 تاریخ 98/03/07 حوزه 
یازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک 
میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 97/11/10 لغایت زمان پرداخت تا زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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: 620144 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/213 شماره: 2739/97 حل 11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: اصالن 
عیدی وندی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: سعید 
امینی ، نام پدر: غالمعلی ، نشانی: خمینی شهر خ کهندژ ایستگاه آقا کامپیوتر ذکرالرحمه، 
محکوم به:به موجب رای شماره 441 تاریخ 98/03/07 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ یازده میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 89/10/25 
لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
در ضمن رای صادره غیابی می باشــد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد 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: 620146 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه یازدهم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/214 شماره: 2702/97 حل 11 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-هادی 
جاوید 2-عباس حاج حیدری ، نشانی: 1-ارومیه دانشــکده یل قربون کوچه کهرم پ8 
, 2- مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا1 غربی، 
محکوم به:به موجب رای شماره 228 تاریخ 98/02/08 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و دویست و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است 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: 620149 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/215 شماره: 2846/97 حل 12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-امیر 
دقیقی بناب 2-سیامک اسماعیل زاده 3-محســن حاجی هاشمی ، نام پدر: 1-عباسعلی 

2-ابراهیم 3-قدمعلی ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2-تبریز دروازه تهران میدان بسیج 
سنگبری کوه سنگ 3-خمینی شهر خ رجایی ک صفا کوچه دوم جنب چاه آب درب کرم 
رنگ ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: علیرضا محب محمدی ، نام پدر: مصطفی 
، با وکالت آقایان علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری ، نشانی: شهرک صنعتی محمودآباد 
خ34 سنگبری خلیج فارس , وکیل: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندان پزشــکی غدیر طبقه ســوم واحد3 ، محکوم به:به موجب رای شماره 601 تاریخ 
98/03/29 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: صورت تضامنی پرداخت وجه یک فقره چک 
شماره 103618 مورخ 97/9/11 به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و مبلغ سه میلیون و سی 
هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 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: 620158  ایمــان بختیاری قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/216 شــماره: 1692/97 حل1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: فرهاد 
خوش اخالق ، نام پدر: اکبر ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: علیرضا محب محمدی ، نام پدر: مصطفی ، با وکالت آقایان علیرضا هاشمیان 
و محمدکاظم دری ، نشــانی: شهرک صنعتی محمودآباد خ24 ســنگبری خلیج فارس , 
وکیل: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندان پزشکی غدیر طبقه 
سوم واحد3 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 131 تاریخ 98/02/30 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی به 
مبلغ 2/700/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/10/9 لغایت استهالک کامل دین و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد 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: 620165 عمار امیری قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

حصروراثت 
7/217 آقای ســیدعلیرضا شــریفیان آرانی دارای شناسنامه شــماره 10599 به شرح 
دادخواست به کالســه از این دادگاه 521/98 درخواســت گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان گیالن خانم اکرمیان آرانی  بشناســنامه 136 در تاریخ 
1398/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ســیدعبداله شریفیان آرانی به شــماره شناســنامه 6 بعنوان همسر متوفی 
و2- سیدحمید شریفیان آرانی به شماره شناسنامه 142  3- سید علیرضا شریفیان آرانی 
به شماره شناسنامه 10599 بعنوان پسران آن مرحومه میباشــند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 620461 حسین باخدا رئیس شعبه 

اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

7/218 آقای هادی علمدار دارای شناسنامه شماره 48934 به شرح دادخواست به کالسه از 

این دادگاه 522/98 درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مونا السادات شریفیان آرانی بشناســنامه 2426 در تاریخ 97/7/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- گیالن خانم اکرمیان 
آرانی به شماره شناســنامه 136 به عنوان مادرمرحومه 2- سیدعبداله شریفیان آرانی به 
شماره شناسنامه 6 بعنوان پدر متوفی و 3- هادی علمدار به شماره شناسنامه 48934 به 
عنوان همسر آن مرحومه  4- هلما علمدار به شــماره ملی 1251264573 بعنوان فرزند 
آن مرحومه میباشند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 620459  حســین باخــدا رئیس شــعبه اول دادگاه شــورای حل اختالف

 آران و بیدگل 

آگهــی تغییرات شــرکت کیمیــا پــرداز کیهان 
 ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 1892 

و شناسه ملی 10260627306 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - رضوان گودرزی به شماره ملی4132984087 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، ســودابه گودرزی به شماره ملی 
2002228965 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و رضوان 
گودرزی به شماره ملی 4132984087 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )617120(

آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرداز کیهان سهامی خاص به 
شماره ثبت 1892 و شناسه ملی 10260627306 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - وجیهه رهبری به شماره 
ملی 1239545241 به عنوان بازرس اصلی و نسیم کیانی بروجنی به 
شــماره ملی 4650447496 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. - رضوان گودرزی به شــماره ملی 
4132984087، نســرین گودرزی به شــماره ملی 1292515023 و 
سودابه گودرزی به شماره ملی 2002228965 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شــدند. - ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )617143(

 نرگس طلوعی
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  امام علی )علیه السالم(:
  برترین عبادت، بیدار ماندن دیدگان به یاد 

خدای سبحان است.
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یادداشت

2-در نظر گرفتن پاداش
تحقیقات نشان می دهند که در نظر گرفتن پاداش برای کاری که 
ماهیتی رضایت بخش دارد، می تواند تحت تاثیر پدیده ای به نام »اثر 
توجیه بیش ازحد«، نتیجه ای معکوس ایجاد کند و باعث کاهش 
انگیزه شود. پس به نظر می رسد که لحاظ کردن پاداش برای تفکر 
خالق، ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند و خالقیت و انگیزه ما را 
کاهش می دهد؛ اما تحقیق دیگری مشــخص کرد که کودکانی 
که برای طراحی خالقانه پاداش دریافت کرده بودند، با خالقیت 
بیشتری کارشان را انجام می دادند. درنتیجه، اگر به دنبال منبع 
الهام می گردید، بد نیست که در ازای رسیدن به راه حل خالقانه به 

خودتان قول چیزی را بدهید که دوست دارید.
3- به وجود آوردن فاصله روان شناختی

بسیاری از افراد پیشــنهاد می کنند هنگامی که در به کارگیری 
خالقیت به بن بست می رسیم، برای مدتی دست از کار بکشیم و 
وقفه ای برای استراحت ایجاد کنیم. یک تحقیق نشان داد که به 
وجود آوردن نوعی فاصله روان شناختی بین خودمان و مشکلی که 
سد راه شده است، در حل شدن مشکل کمک خواهد کرد. محققان 
دریافتند، زمانی که شرکت کنندگان آزمایش تصور می کردند که 
مشکل شان از موقعیت و مکانی دور از خودشان نشأت می گیرد، 
می توانستند به راه حل های خالقانه بیشتری برسند. دفعه دیگر که 
با مشکلی مواجه شدید، تصور کنید که مشکل از شما دور است و با 

موقعیت مکانی فعلی شما ارتباطی ندارد.
4- احاطه شدن با چیزهای الهام بخش

یک روان شناس مثبت گرا، بر این باور است که محیط اطراف در 
بروز و افزایش خالقیت تاثیرگذار است. اســتفاده از وسایلی که 
برای مان الهام بخش هستند و به ما انگیزه می دهند، می تواند رویه 
پیدایش تفکر خالقانه را آسان تر کند و از این حیث سودمند باشد. 
اگر می توانید، بد نیســت که در دفتر کارتان از چنین وسایلی 

استفاده کنید.

ترفندهای روان شناسی برای افزایش خالقیت

عکس روز

دو خط کتاب

یک زندگــی دارم، زندگی 
ناچیــزی دارم. زندگــی 
طوالنی نیست، تنها یک بار 
هم هست. من حق دارم؛ 
من وظیفــه دارم که آن را 
به هدر ندهم و سرســری 

از آن نگذرم ...

»جان شیفته«
رومن روالن

زندگــی تنها یــک بار 
را هــدر  آن  اســت، 

نمی دهم
من در جســت وجو هستم، 
می دانم نیاز به جست وجو 
دارم، باید خــود را بجویم. 
باد به گلو نمی اندازم، ولی 
هر چــه هســت، می دانم 
که هســتم و برای خودم 

درهای اتاق کنترل رآکتور شماره چهار نیروگاه هسته ای »چرنوبیل« برای 
بازدید گردشگران گشوده شد. در سال ۱۹۸۶ میالدی بود که رآکتور شماره ۴ 
نیروگاه چرنوبیل به محل رخداد فاجعه چرنوبیل تبدیل شد. گردشگران تنها 
می توانند با پوشیدن لباس محافظ، کاله ایمنی و دستکش مخصوص از این 
مکان دیدن کنند. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، در ماه ژوئیه سال 
جاری اعالم کرد که این رآکتور، یک جاذبه توریستی رسمی می شود. افرادی 
که از این مکان بازدید می کنند، باید پس از قرار گرفتن در معرض آالینده ها 

دو آزمایش رادیولوژی انجام دهند.

نیروگاه »چرنوبیل« مکان گردشگری شد

کاوشگر Chang’e 4 یک رکورد جدید روی ماه به جا گذاشته است. این 
کاوشگر چینی ها که در بخش پنهان ماه فرود آمده، برای اولین بار موفق به 
رشد دادن پنبه روی ماه شده است. گیاه پنبه، یکی از چندین ارگانیسمی 
است که داخل یک زیست کره 2/۶ کیلوگرمی در کاوشگر قرار گرفته است. 
این زیست کره یک فشار اتمســفری دارد؛ معادل با فشار سطح دریاهای 
آزاد روی زمین. به این ترتیب شرایط رشد بســیار نزدیک به زمین است. 
با این حال این ارگانیسم ها مجبورند در مقابل تشعشعات و جاذبه ضعیف 

مقاومت کنند.

رشد پنبه روی ماه با موفقیت انجام شد

»ایگور ریباکوف«، میلیاردر روسی در یک مرکز تجاری در سن پترزبورگ 
با شمارش معکوس، مبلغ 2۰ هزار دالر را در هوا پخش و حاضرین در مرکز 
را با دست و دلبازی خود غافلگیر کرد. وی برای توجیه کار خود گفت: ،پس 
از سود در یک سرمایه گذاری بزرگ تصمیم گرفت تا سهمی از این پول را 
در هوا پخش کند تا هر کس که خواست از این پول ها برای خود جمع آوری 
کند. ریباکوف در حال حاضر با داشتن یک میلیارد و سیصد میلیون دالر 

جایگاه ۷۸ را در لیست ثروتمندان روسیه دارد.

دست و دلبازی عجیب میلیاردر روسی

ورود زائران 
 اربعین پاکستانی
 به مرز میرجاوه

ده ها هزار نفر از زائران 
شبه قاره هند و شیعیان 
پاکستانی، این روزها با 
ورود به مــرز میرجاوه 
در اســتان سیستان و 
سفر  عازم  بلوچستان، 
زیارتی اربعین حسینی 

به کشور عراق هستند.

 مهسا احمدی

هفتمین کنفرانس ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی، شــنبه ۱۳ مهرماه، 
با حضور جمع کثیری از فعــاالن عرصه ارتباطات و روابــط عمومی، در هتل 
المپیک تهران برگزار شــد. در این کنفرانس از مدیر روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مدیر روابط عمومی منتخب با اهــدای لوح تقدیر، تجلیل به 
عمل آمد و مجید مرادیان، معاون مدیر روابط عمومی این شــرکت لوح مذکور 

را دریافت کرد.
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مهندسی محتوای ارزشمند، الگوی 
کاربردی مدیریت شــایعات فضای مجازی، برگزاری پنل تخصصی با موضوع 
استراتژی ایجاد و هدایت موج خبری از جمله برنامه های جانبی این کنفرانس 

محسوب می شوند.
مجیــد مرادیان، معــاون روابط عمومــی ذوب آهن اصفهان در حاشــیه این 
کنفرانس، موفقیت هــا را حاصل و نتیجه تالش و همت همه کارکنان ســخت 
کوش این مجتمع عظیم صنعتی دانست و گفت: با تاسیس این مجتمع بزرگ 
صنعتی در سال ۱۳۴۶، واحد روابط عمومی شرکت نیز فعالیت خود را به عنوان 
اولین روابط عمومی در صنعت کشــور آغاز کرد و هم اکنون به عنوان یکی از 
ساختارمندترین روابط عمومی ها در کشور شــناخته می شود که طی بیش از 
نیم قرن از زمان تاســیس، با تالش و برنامه ریــزی در عرصه های گوناگون، به 
موفقیت های بزرگی دست یافته است و سعی کرده خود را با تکنیک ها، تحوالت 

ونیازهای روزهمگام سازد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی، آیینه تمام نما و قلب تپنده هر سازمان محسوب 
می شود و در حقیقت یکی از بنیادی ترین دانش ها، مهم ترین عوامل پیشرفت 
انسان امروزی و شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر است، خاطر نشان کرد: 
در واقع امروز نمی توان کشــور قدرتمندی را دید که از نظر ارتباطات ضعیف 
باشد. تالش در چنین جهانی بدون بهره مندی از روابط عمومی ممکن نیست و 
هر سازمان و شرکتی باید در کنار برنامه های خود، نگاهی ویژه به روابط عمومی 
داشته باشد. وی تصریح کرد: باعث افتخار است که ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یک بنگاه بزرگ اقتصادی- صنعتی و مادر صنعت فوالد کشــور در عرصه های 

مختلفی همچون: مســئولیت های اجتماعی، تولید، اشتغال زایی، دانشگاهی 
بزرگ برای تربیت نیروی متخصص مورد نیازصنایع مختلف، ایجاد و کمک به 
رشد و توسعه صنایع و معادن کشــور قدم های موثر و مهمی برداشته است. بنا 
بر این روابط عمومی پویا و قوی، شایسته این بنگاه بزرگ اقتصادی و کارکنان 

تالشگر و شریف آن است.
وی، نگاه واقع بینانه مدیریت عالی شــرکت به جایگاه روابط عمومی را موجب 
پویایی بیشــتراین مدیریت دانســت و تاکیــد کرد: مدیریــت روابط عمومی 
ذوب آهن با بهره گیری از این دیدگاه و همه استعدادهای شرکت و همچنین با 
همدلی و تالش بی وفقه کارکنان خود توانســته طی ادوار مختلف، دستاورد و 
افتخاراتی را کسب کند. مرادیان با اشاره به اهمیت، حساسیت و ظرافت خاص 
فعالیت های روابط عمومی و همچنین انتظار و نگاه ویژه به آن تاکید کرد: این 
حرفه با مشکالت و تنگناهایی همچون: اســترس زایی روبه رو است که در هر 
شــرایط و زمانی کارکنان روابط عمومی باید در همه عرصه های کاری حضور 
فعال داشــته و پاسخگو باشــند و از طرفی به عنوان نماینده ســازمان باید در 
حفظ و پویایی هر چه بیشتر برند شرکت تالش کنند. وی افزود: فائق آمدن بر 
مشکالت و ندیدن سختی ها دراین حرفه و مسؤلیت، فقط با عشق به کار و تعلق 
خاطر سازمانی میسر اســت که این دو مورد در بین کارکنان شرکت به خوبی 

نهادینه شده است. به قول شاعر: چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها.
معاون روابط عمومی شرکت با اذعان به تالش این مدیریت برای بهره گیری از 
دانش روز و برندسازی، گفت: مدیریت روابط عمومی ذوب آهن اصفهان عالوه بر 
رسالت و وظایف ساختاری، همیشه در تالش است به نحوه مطلوب و با استفاده 
از ابزارها و تکنیک هــای به روز ارتباطی، فعالیت ها و دســتاوردهای همکاران 

سختکوش را منعکس کند.
وی، در پایان با قدردانی از دیدگاه ارزشمند مدیریت عالی و مدیر روابط عمومی 
شــرکت، اظهار امیدواری کرد: با همدلی وتالش بیشتر بتوانیم همچنان شاهد 
 افتخار آفرینــی در عرصه تولید و دســتیابی به جایگاه واقعــی خانواده بزرگ

 ذوب آهن اصفهان باشیم.

در کنفرانس ملی حرفه ای گرایی صورت گرفت؛

تجلیل از مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
 با امضای تفاهم نامه شهر دوستدار سالمند؛

آغوش اصفهان برای سالمندان گرم تر می شود
با امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان، سازمان بهزیستی و شورای ملی 

سالمندان کشور، اصفهان به شهر دوستدار سالمند تبدیل می شود.
پس از انتخاب شــهر اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار سالمند، تالش ها و 
اقدامات اولیه ای که در چند سال گذشته انجام شــد به امضای تفاهم نامه طرح 
میزان انطباق شهر اصفهان با محیط های دوستدار سالمند بین شهرداری اصفهان، 
سازمان بهزیستی و شورای ملی سالمندان کشور رسید تا از این پس، این اقدامات 
شــکل جدی تری به خود بگیرد.مراســم امضای این تفاهم نامه روز سه شنبه با 
حضور قدرت ا...نوروزی، شهردار اصفهان و لیال الصائجی جودان نماینده صندوق 
جمعیت سازمان ملل متحد در ایران به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان در عمارت تاریخی باغ زرشــک برگزار شد.به گفته مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان، در جریان برگزاری کارگاه بین المللی شهرهای دوستدار 
سالمند در تهران در اسفندماه ۹۴ اصفهان کاندیدای شهر دوستدار سالمند شد. 
این امر در اردیبهشت ۹5 به تصویب شورای سالمندان استان رسید و دبیرخانه 
شورای سالمندان در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شکل گرفت. در دی 
ماه ۹۷ و به پیشنهاد صندوق جمعیت ملل متحد، شهر اصفهان به عنوان پایلوت 

اجرای شهر دوستدار سالمند انتخاب شد و 
دبیرخانه دائمی این طرح با حضور ۱۶ نفر از 
متخصصان حوزه ســالمندی شکل گرفت.
مرضیه فرشاد در مراســم امضای تفاهم نامه 
شهر دوستدار سالمند اظهار داشت: جلسات 
دبیرخانه شــورای ســالمندان در استان به 
ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست 
فرمانداران تشــکیل شــده و کارگروه های 
تخصصی ایجاد شــده اســت؛ امــا تفاوت 
اصفهان با سایر اســتان ها داشتن کارگروه 
شهر دوستدار سالمند است که ریاست آن بر 

عهده معاون فرهنگی اجتماعی شهردار اصفهان قرار دارد.وی با اشاره به فعالیت 
بنیادهای فرزانگان در اصفهان از جمله باغ تجربه افزود: طبق تفاهم نامه شــهر 

دوستدار سالمند، سه منطقه شهر اصفهان پایلوت اجرای این طرح می شوند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: امیدوارم روزی شهر اصفهان به شهر 
دوستدار انسان فارغ از رده های سنی تبدیل شــود.»وضعیت سالمندان یکی از 
معیارهای توسعه یافتگی هر شهر است«؛ شــهردار اصفهان سخنان خود در این 
مراسم را با این جمله آغاز کرد.قدرت ا...نوروزی با گالیه از غیبت برخی مسئوالن 
در مراســم امضای تفاهم نامه شهر دوستدار ســالمند گفت: سالمندان سرمایه 
اجتماعی شهرها هستند که شکل گیری این ســرمایه ها فرآیندی بسیار زمان بر 
و هزینه بر است و باید راهکارهای حمایت و صیانت از آنها را پیش بینی کنیم که 

شهرداری اصفهان و سایر دستگاه ها با همین نگاه وارد این حوزه شده اند.
وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار خود به دنبال تحقق شهر فرهنگی هستیم که 
زیست پذیری و بهزیستی فرهنگی از مولفه های اصلی و مهم آن است، ادامه داد: 
در این راستا ناگزیریم به تمام شهروندان و گروه های سنی نگاه واقع بینانه داشته 

باشیم و وظایف خود در قبال آنها را دقیق و درست انجام دهیم.
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از اینکه اصفهان پایلوت شهر دوستدار کودک و 
شهر دوستدار سالمند شده است، گفت: به سالمندان از نظر اندوخته های ارزشمند 
آنها عنوان سرمایه اجتماعی اطالق می شود و سیاست های تمام دستگاه ها باید در 

راستای حمایت و ارتقای کیفیت زندگی آنها باشد.

وی تصریح کــرد: خدمات، برنامه ها و ســاختارها باید حاکــی از دفاع از حقوق 
سالمندان باشد؛ البته نه به این معنا که در سیاست های خود جامعه را به گروه های 
گوناگون تقســیم کنیم بلکه باید به هر گروه متناسب با شرایط آن توجه داشته 

باشیم.
نوروزی با بیــان اینکه در این زمینه باید به انســان فــارغ از ویژگی های فردی، 
جنسیت، رده سنی، دین و مذهب نگاه کنیم، بیان کرد: اگر به دنبال تحقق توسعه 
پایدار هستیم تا همه دیده شوند، دیگر گروه های سنی به ویژه سالمندان موضوع 
توسعه پایدار نیســتند و می خواهیم همه کارگزار توسعه پایدار باشند، به همین 
دلیل اعالم آمادگی کردیم تا اصفهان شهر دوستدار سالمند باشد.وی خاطرنشان 
کرد: شهر دوستدار سالمند باید به جایی برسد که مسیرهای تردد، حمل و نقل 

عمومی و مکان های خدماتی آن برای سالمندان مناسب باشد.
نماینده صندوق جمعیت ســازمان ملل متحد در ایران نیز در این مراسم تاکید 
کرد: امیدواریم بتوانیم درهای شــهر اصفهان که به نصف جهان مشهور است را 
به روی ســالمندان سراســر جهان باز کنیم.لیال الصائجی جودان با بیان اینکه 
سالمندی در تمام کشورهای جهان شــتاب زیادی دارد که در جوامع آسیایی، 
این شــتاب بیشتر اســت، گفت: در اجرای 
طرح های شــهر دوستدار ســالمند و شهر 
دوستدار کودک به دنبال آن هستیم که تمام 
افراد جامعه را در پیشــرفت و توسعه جامعه 
دخالت دهیم.وی با بیان اینکه شهر دوستدار 
سالمند شهر مناسب برای همه نسل هاست، 
افزود: طبق آخرین سرشــماری ها بیش از 
۱۰ درصــد جمعیت اصفهان را ســالمندان 
تشکیل می دهند که در آینده به ۳۰ درصد 
می رســد و باید محیطی را فراهم کنیم که 
همه سالمندان بتوانند توانمندی های خود 

را در اصفهان نشان دهند.
نماینده صنــدوق جمعیت ســازمان ملل متحــد در ایران تصریح کــرد: تمام 
حمایت های الزم را انجــام خواهیم داد تا اصفهان گام های بلندی در راســتای 
تحقق شــهر دوســتدار ســالمند بردارد وی تاکید کرد: پس از آغاز طرح شهر 
دوستدار ســالمند ارزیابی های دوره ای انجام خواهد شد و در ماه نوامبر مالقات 
دیگری با مسئوالن شهر اصفهان برای اطمینان حاصل کردن از اجرای برنامه ها 
به بهترین شکل انجام می گیرد.جودان، با اشــاره به اجرای طرح شهر دوستدار 
کــودک در اصفهان گفت: کودکانی که در محیط مناســبی رشــد می کنند در 
سالمندی دستاوردهای بیشتری خواهند داشت.در ادامه این مراسم، معاون امور 
توانبخشی سازمان بهزیستی اظهار داشت: روند ســالمندی در جهان پرشتاب 
است و هم اکنون نزدیک به یک میلیارد سالمند باالی ۶۰ سال در جهان زندگی 
می کنند که پیش بینی می شود تا ســال 2۰5۰ به بیش از دو میلیارد نفر برسد.

محمد نفریه افزود: هم اکنون تقریبا ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان و افراد 
باالی ۶۰ سال تشــکیل می دهند که تا سال ۱۴۳۰ به 25 درصد می رسد و از هر 
چهار نفر ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود.وی ادامه داد: روند رشد جمعیت ایران 
حدود ۱/۳ درصد است، در حالی که روند افزایش سالمندی ۳/۴درصد و تقریبا ۳ 
برابر است.معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد 
سالمندان در ایران به صورت مستقل زندگی می کنند، گفت: ۱۳ درصد سالمندان 

نیاز به کمک دارند و 5 درصد آنها وابسته هستند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

