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خودروسازان با کسری قطعه خودروها 
را به بازار عرضه می کنند

از ابتدای دی ماه سال جاری ؛

دیوار های بتونی اتوبان ذوب آهن حذف می شود

به مناسبت روز جهانی دیابت عنوان شد :

دیابت بیماری خاموش و بی سروصدا

مشیر الملک؛ کاخی سلطنتی در اصفهان

 سرمایه گذاری بخش خصوصی در بهارستان روبه افزایش است
احیای هنر چادر شب بافی و پارچه بافی در منطقه اردستان

ماده توهم زای ُگل و آثار تخریبی آن 
بر روی ذهن انسان 

چرا امام حسین )ع ( کنگره حج را رها کرد 
و به سوی شهادت قدم گذاشت ؟
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بعد از آسیب دشت های استان به دلیل عدم جریان زاینده رود ؛

فرونشست زمین به برخی منازل مسکونی 
در اصفهان رسید

لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 
اعالم شد 2

2

  سرویس خبر
علیرضا صلواتی معاون حمل  و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان گفت : اصالح هندسی و ایمن سازی 
تقاطع های شهری یکی از سیاست هایی است که 
معاونت حمل  و نقل و ترافیک شهرداری در سال جاری 

در پیش گرفته  است.
صلواتی به تشکیل تیم کارشناسی در معاونت حمل  
و نقل و ترافیک و با همکاری مناطق اشاره کرد و افزود : 
این تیم ها از سطح شبکه معابر و عالئم نصب شده مناطق 
پانزده گانه بازدید کرده و موقعیت سرعت گیرها، تابلوها 

و عالئم را مورد بررسی قرار می دهند.
وی  افزود : تیم کارشناسی معاونت حمل  و نقل و 
ترافیک هر یک از این عالئم و سرعت گیرها که اضافی 
باشند شناسایی و جمع آوری می کنند تا عالئم و موانع 

اضافی در شهر موجود نباشد.

سرعت گیرهای اضافی شهر اصفهان جمع آوری می شوند
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عصر اصفهان  راهنمای 
مشاغل

4  صفحه ضمیمه  نیازمندی های
7

افزایش شمار مصدومان زلزله 
در آذربایجان شرقی به ۷20 نفر
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 بهمن توکلی فرد
درحالی شصت و نهمین گردهمایی مدیران 
روابط عمومی با حضور پدرام پاک آیین مدیر کل 
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی  در 
محل سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
برگزار شد که بیش از 80 درصد صندلی های این 
حرفه را نیروهای فاقد این تخصص اشغال کرده اند . 
اما در این آیین که بال دیگر پرواز یعنی 
خبرنگاران بدلیل همزمانی حضور معاون وزارت 
ارشاد اسالمی در اصفهان کم رنگ بود ،  پاک آیین 
درسخنانی اظهار داشت : در حوزه روابط عمومی 
فقر ادبیات فلسفی ، شناختی و معرفتی و ابهام 
در خصوص چیستی روابط عمومی وجود دارد ، 
بطوریکه بسیاری از مدیران از روابط عمومی حرفه 
ای آگاهی ندارند ودر حوزه سیاست گذاری دچار 

ابهام هستند . 
وی با بیان اینکه در حوزه روابط عمومی فقر 
فنی و علمی وجود دارد ویکی از دالیل مهم آن 
هم مربوط به نظام آموزشی بوده است ، و ناآگاه 
بودن مدیران از این حرفه هم بخش دیگری از 
مشکالت می باشد . نایب رئیس انجمن قلم ایران 
با بیان اینکه جهان امروز ، عصر انقالب اطالعات و 
ارتباطات است گفت : امروز  میزان تحقق برنامه ها 
به افکار عمومی وابسته است ، این افکار عمومی در 
همه مقاطع فعال بوده ودر حقیقت هم اکنون هم 
وجود آن را حس می کنیم . لذا در هیچ جای دنیا به 
این صورت نیست که فقط به شبکه های اجتماعی 
توجه شود وبا فرافکنی در حال کنار گذاشتن رسانه 
های رسمی هستیم .پاک آیین به قانون گردش آزاد 
ودسترسی به اطالعات در سال 88  اشاره کرد و 

گفت  :  این قانون بسیار پیشرفته است و از وضعیت 
موجود گردش اطالعات در کشور خیلی جلوتر است 
.مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت 
: اطالع رسانی یکی از 10 نقش روابط عمومی است 
و اگر بتوانیم فرهنگ پاسخگویی را به مدیران القاء 
کنیم می توانیم نقش اول را دراین حوزه ایفا نمائیم 
. و هرچقدر ما در حوزه اطالع رسانی در نقطه فعال 
باشیم کمتر دچار مدیریت چالش های پیرامون 
خود خواهیم شد و مهمتر آنکه باید در درون و برون 

سازمان شنوایی سنجی انجام شود .
وی با بیان اینکه باید ارتباطات در سازمان 
دوطرفه باشد گفت : فقط نباید اخبار و اطالعات 
را به بیرون هدایت کرد بلکه باید محیط بیرونی را 
برای مدیران و کارکنان سازمانی که در آن فعالیت 

می کنند تحلیل و تفسیر کرد . 
پاک آیین با بیان اینکه 40 خبرگزاری و بیش 
از 4 هزار رسانه چاپی در کشور وجود دارد گفت 
: برای هرسازمانی یک روابط عمومی و اخیرا یک 
سخنگو تعریف می شود در صورتیکه سخنگو 
 مربوط به دستگاه های مهم و استراتژیک کشور

 است . 
امید است متولیان اصلی شهر واستان اصفهان 
موارد ارایه شده  در این آیین را در کانون توجه 
اشان قرار و “مخاطب شناسی” و “پاسخگو “ بودن 
را بویژه شرکت هایی که در نوک پیکان  آی تی و 
آی سی تی قرار دارند سر لوحه کارشان قرار داده 
و بدانند خبرنگاران نامحرم نیستند و الپوشانی 
نکنند زیرا در جامعه اطالعاتی و دهکده جهانی 

چیزی پنهان نمی ماند .

روابط عمومی ؛ ِاشغال صندلی بدون تخصص !؟

   سرویس خبر
غفور راستین مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 1۵2 نفر 
در سطح استان با گاز منوکسیدکربن مسموم شدند که 

۷0 درصد از آنها مربوط به شهرستان اصفهان بودند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی استان اصفهان، غفور راستین اظهار کرد: در 
سال گذشته مسمومیت با CO تعداد 44۵ نفر را راهی 
بیمارستان کرد و جان ۲۶ نفر را در استان اصفهان گرفت.

وی افزود: در این مدت بیشترین موارد مسمومیت 
CO با ۲11 مصدوم و ۷ فوتی مربوط به شهر اصفهان و 
پس از آن خمینی شهر با 48 مصدوم و نجف آباد با ۵۳ 

مصدوم و 4 فوتی بوده است.مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
نیز در استان اصفهان 1۵۲ نفر دچار مسمومیت با 
منوکسیدکربن شدند که از این تعداد 1۲4 نفر توسط 
واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی پس از 
دریافت خدمات درمانی اولیه به بیمارستان منتقل و 
۲۲ نفر به صورت سرپایی با تالش پرسنل 11۵ در محل 
حادثه درمان شدند؛ ۶ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون از مجموع مسمومیت 
های با CO در استان ۵1 درصد مردان، 40 درصد زنان 

و ۹ درصد کودکان بودند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 

افزود: 11 درصد از مجموع این افراد تا 10 سال، 1۶ 
درصد 11 تا ۲0 سال، ۲1 درصد ۲1 تا ۳0 سال، ۲4 
درصد ۳1 تا 40 سال، 14 درصد 41 تا ۵0 سال، 8 درصد 
۵1 تا ۶0 سال، 4 درصد ۶1 تا ۷0 سال و یک درصد 
باالتر از ۷0 سال سن داشتند.راستین اظهار کرد: در 
این مدت ۳0 درصد از حوادث مسمومیت با CO در 
استان بر اثر استفاده از ذغال برای گرم کردن اتاق، 11 
درصد استفاده از گاز پیک نیک و ذغال در چادر، ۲1 
درصد اشکال در دودکش بخاری، 1۷ درصد اشکال در 
آبگرمکن، ۹ درصد روشن کردن گاز پیک نیک داخل 
خودرو و ۹ درصد بر اثر استفاده از گاز پیک نیک برای 

گرم کردن مغازه یا اتاق بوده است.

7۰ درصد مسمومیت های CO در استان مربوط به شهر اصفهان بود
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    سرویس خبر

دستگاه های اجرایی استان موظفند تا پایان 
آبان اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال تمامی 
مراکز بارگیری، تخلیه ، نگهداری یا ذخیره سازی 

کاالی خود را درسامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری 
کاال ثبت کنند.

عباس رضایی استانداراصفهان در صد و نوزدهمین 

نشست کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی ونظرات 
برمبارزه باقاچاق کاال وارز این استان با اعالم خبر فوق 
گفت : با استفاده از این سامانه عالوه بر شناسه دار کردن 

تمام انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات 
مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این 
اماکن با هدف شناسایی کاالهای قاچاق همچنین می 

توان درشرایط خاص کشور میزان موجود اقالم موردنیاز 
مردم را بررسی وبرنامه ریزی کرد.

رضایی افزود : بدون استثنا صاحبان تمام انبارهای 
دولتی و خصوصی موظف به ثبت اطالعات کاالی خود در 
این سامانه هستند درصورتی هم که این سامانه مشکالت 
وضعف هایی دارد کمیته ای هر چه سریعتر برای رفع 

مشکالت آن تشکیل شود.

تا پایان آبان ماه و درسامانه انبارها ومراکز نگهداری کاال ؛

دستگاه های اجرایی استان اطالعات انبارهای خود را ثبت کنند

اخـبــار 
مسئول صفحه: هاجر احمدی
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   سرویس خبر
علیرضا صلواتی معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت : اصالح 
هندسی و ایمن سازی تقاطع های شهری یکی از سیاست هایی است که معاونت 

حمل  و نقل و ترافیک شهرداری در سال جاری در پیش گرفته  است.
صلواتی به تشکیل تیم کارشناسی در معاونت حمل  و نقل و ترافیک و با 
همکاری مناطق اشاره کرد و افزود : این تیم ها از سطح شبکه معابر و عالئم نصب 
شده مناطق پانزده گانه بازدید کرده و موقعیت سرعت گیرها، تابلوها و عالئم را 

مورد بررسی قرار می دهند.
وی با بیان اینکه برخی سرعت گیرها، تابلوها و عالئم بنا به دالیل محلی و 
زمانی به صورت موقت در سطح معابر نصب می شوند ، افزود : تیم کارشناسی 
معاونت حمل  و نقل و ترافیک هر یک از این عالئم و سرعت گیرها که اضافی باشند 
شناسایی و جمع آوری می کنند تا عالئم و موانع اضافی در شهر موجود نباشد.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه سرعت گیرهای 
اضافی موجود در این کالنشهر با نظر کارشناسی جمع آوری می شوند ، افزود : با 
توجه به تغییر طرح های ترافیکی در سطح شهر و اینکه چهار راه هایی ایجاد و یا 
پل عابر پیاده نصب می شود نیاز به وجود برخی از عالئم ترافیکی از بین می رود.

صلواتی گفت : اصالح هندسی و ایمن سازی تقاطع های شهری، با جمع آوری 2 
سرعت گیر در خیابان میرزا طاهر در شهر آغاز شده  است. به دلیل ایجاد تغییرات 
در شبکه معابر، هفته آینده 2 سرعت گیر در خیابان بزرگمهر و به دلیل احداث 

پل عابرپیاده یک سرعت گیر در خیابان سلمان فارسی جمع آوری می شود.
وی به لزوم ایمن سازی در معابر سطح شهر تاکید کرد و گفت : درصدد کنترل 

سرعت در شهر و عبور ایمن عابران پیاده در سطح خیابان هستیم.  
  دوربین های ثبت تخلف سرعت در خیابان های مرکزی شهر نصب می شود  
معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه اکنون دوربین های 
ترافیکی در محدوده شبکه بزرگراهی و خیابان هایی که سرعت خودروها در آن  
زیاد است نصب شدند، افزود : به دنبال نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت در 
خیابان های مرکزی شهر هستیم تا با استفاده از آنها سرعت در شهر کنترل شود.

صلواتی ادامه داد : به جای ایجاد موانع فیزیکی و سخت افزاری که گاهی 
انتقاد شهروندان را در پی دارد، در تالش برای پایین آوردن سرعت به صورت 

نرم افزاری در شهر هستیم تا عبور عابرپیاده را ایمن کنیم.
وی با بیان اینکه برخالف کاهش مجموع کل تصادفات شهری اما سهم 
تصادفات عابران پیاده عدد قابل توجهی است، افزود : نباید از نظر دور داشت که 
عابران پیاده باید از محل های تعیین شده و ایمن  سازی شده عبور کنند زیرا 
گاهی شاهد عبور عابران پیاده از عرض های  فاقد عالئم و خط کشی خیابان ها 

هستیم که منجر به افزایش تصادفات منجر به فوت در عابران پیاده می شود.

   سرویس خبر
محمد شرفا مدیر منطقه 13 شهرداری 
اصفهان گفت: در دو سال گذشته اقداماتی 
را در بخش های عمرانی، خدماتی، فرهنگی 
و فضای سبز انجام داده ایم که یکی از 
مهم ترین این اقدامات احداث ترمینال 

جنوب غرب استان است.
شرفا با بیان اینکه تملک زمین این 
ترمینال در سال  ۹۷ و ۹۸ مطرح بوده 
است و پس از تملک زمین طراحی و ساخت 
ترمینال انجام می شود، افزود : مساحت در 
نظر گرفته برای احداث این ترمینال ۶۰ 
هزار مترمربع است و بخشی از مسافرت های 
درون شهری و برون شهری استان اصفهان 

به شهر اصفهان را پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه طرح راست گرد بزرگراه 
شهید اقارب پرست به بزرگراه شهید میثمی 
در سال جاری به اتمام رسید، اضافه کرد: 
این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان اجرا و به بهره برداری 

رسید.
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان به 
ساماندهی خیابان باغ فردوس اشاره کرد 
و گفت : یکی از درخواست های مردم از 
شهرداری ساماندهی این خیابان و اصالح 
عرض آن بود زیرا ساکنان این منطقه از 
شهر به دلیل حجم ترافیکی باال و پارک 
خودروها در کناره خیابان با مشکل مواجه 

بودند.
شرفا اظهار داشت : از سال گذشته 
اعتباری  برای رفع مشکل این خیابان در 
نظر گرفته شد تا از حجم باالی ترافیک و 
پارک خودروها جلوگیری شود، امسال نیز 
با در نظر گرفتن اعتبار الزم کار ساماندهی 

ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در طوالنی مدت باید 
راه های دسترسی دیگری برای خیابان پیش 
بینی شود، افزود : دو گذر دیگر نیز از سمت 
بزرگراه شهید میثمی، قائمیه وکشاورز برای 
خیابان باغ فردوس پیش بینی شده است 
تا ترافیک این خیابان را کاهش دهد که 
پس از انجام مطالعات و دریافت مصوبات 

الزم اجرایی می شود.

بعد از آسیب دشت های استان به دلیل عدم جریان زاینده رود ؛

فرونشست زمین به برخی منازل مسکونی در اصفهان رسید 
سرعت گیرهای اضافی شهر اصفهان

 جمع آوری می شوند

به منظور پوشش دهی بخشی از مسافرت های درون 
و برون شهری ؛

ترمینال جنوب غرب استان اصفهان 
در منطقه 13 احداث می شود

  سرویس خبر 
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان گفت: برای تعادل 
بخشی به آب های زیرزمینی و جلوگیری از 
فرونشست زمین در دشت های این استان 
جریان آب زاینده رود باید جریان داشته یابد.

شیشه فروش به ارائه گزارش سازمان 
نقشه برداری از میزان فرونشست زمین در 
دشت مهیار استان اشاره کرد و افزود: افزون 
بر این مهیار، دشت های دیگر استان از جمله 
کاشان، آران و بیدگل، فریدن، اصفهان، 
برخوارو شاهین شهر دچار فرونشست جدی 
شدند و زمین های کشاورزی این مناطق 
دچار فرو رفتگی های عمیق و شکاف های 

گسترده شده اند.
وی بیان داشت : به دلیل فرونشست 
زمین، منازل مسکونی در گلشهر گلپایگان، 
محله عاشق آباد اصفهان و دامنه فریدن 

آسیب دیده  اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه کاهش سفره های 
زیر زمینی یکی از عوامل مهم فرونشست 
زمین است، اظهارداشت: در 2۰ سال گذشته 
زاینده رود به صورت مقطعی و دوره ای 
جریان داشت و موجب شد تا سفره های 
زیرزمینی اطراف آن که در استان اصفهان 
۳۰۰ کیلومتر طول دارد تامین نشود و تحت 

تاثیر فرونشست قرار گیرد.
جریان  کرد:  اضافه  فروش  شیشه 
زاینده رود تاثیر بسزایی در متوقف کردن 
فرونشست در استان اصفهان دارد و به همین 
دلیل یکی از مطالبات مردم این استان است 

که وزارت نیرو باید به آن توجه کند.
وی درباره اقدام های انجام شده برای 
جلوگیری از فرونشست زمین در استان 

گفت : شرکت آب منطقه ای استان با تشکیل 
۶۳ گروه اقدام به جلوگیری از حفر چاه های 
غیرمجاز بویژه در دشت های بحرانی و 

ممنوعه استان کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه 
داد: در پی این اقدام، امسال از فعالیت حدود 
۶۰۰ دستگاه حفاری چاه های غیرمجاز 
جلوگیری شده است و طی سه سال اخیر 
پنج هزار چاه غیر مجاز مسدود شدند که 
۱۰۰ حلقه آنها مربوط به ۶ ماه نخست 

امسال است.
شیشه فروش با بیان اینکه در چهار سال 
گذشته حدود چهار هزار کنتور هوشمند 
بر روی چاه های استان نصب شد ،افزود : 
براساس دستورالعمل شرکت آب منطقه 
ای استان برداشت آب از چاه های مجاز باید 

در ساعت های خاصی انجام شود.

وی با بیان اینکه تقویت آبخوان ها 
در دستور کار اداره کل منابع طبیعی 
اصفهان قرار گرفت، اضافه کرد: به همین 
منظور ۵۵ میلیارد تومان برای اجرای 2۸ 
طرح آبخیزداری از جمله ایجاد بندهای 
آبخیزداری در اختیار این اداره کل قرار 
گرفت که اجرای آنها سهم بسزایی در تامین 
منابع آبی و تقویت سفره های زیر زمینی 

خواهد داشت.
   اصالح الگوی کشت یکی از راهکارهای 

مقابله با فرونشست زمین
شیشه فروش اصالح الگوی کشت را یکی 
دیگر از راهکارها برای مقابله با فرونشست 
زمین برشمرد و گفت:  جهاد کشاورزی 
اصفهان موظف شد کشت در دشت های 
بحرانی استان را کنترل کند و کشت 
محصوالت کم آبر را جایگزین محصوالت 

پر آب بر کند و در زمینه استفاده بهینه از 
منابع آبی به کشاورزان آموزش های الزم 
را ارائه دهد.وی اظهارداشت: اجرای طرح 
سازگاری با کم آبی و احیای زاینده رود از 
جمله موارد مهمی است که باید عملیاتی و در 
این زمینه باید اقدام های جدی صورت گیرد.

فرونشست عبارت است از فرورریزش 
و یا نشست سطح زمین که به علت های 
متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد. به 
طور معمول این اصطالح به حرکت قائم رو به 
پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک 

افقی همراه باشد، گفته می شود. 
استان اصفهان که در منطقه مرکزی 
و اقلیم نیمه خشک و خشک قرار دارد در 
چند سال اخیر با چالش فرونشست مواجه 
شده و به گفته کارشناسان، این پدیده خود 
را بیشتر در دشت مهیار، کاشان، حبیب آباد، 
سجزی، گلپایگان، داران، دامنه و مناطق 

شمال کالنشهر اصفهان نشان داده است.
برخی از کارشناسان نشست زمین در 
دشت مهیار شهرضا را حدود ۴۰ سانتی متر 
و در کالنشهر اصفهان حدود ۱۵ سانتی متر 
اعالم کردند و سطح آب زیرزمینی در دشت 
مهیار که یکی از قطب های کشاورزی استان 
اصفهان به شمار می آمد بیش از ۷۰ متر در 

یک دوره ۱۵ ساله کاهش یافته است.
در چند سال اخیر  مواردی از فرونشست 
زمین و ترک خوردگی واحدهای مسکونی 
و مکان هایی مانند فرودگاه در استان 
اصفهان گزارش شد از جمله اراضی جنوبی 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی، گلشهر، 
اردستان، روستای پرمه حیدرآباد در بخش 
چنارود چادگان، شهر دامنه شهرستان 
فریدن و مناطق شمالی و عاشق آباد در 

کالنشهر اصفهان.

 براساس دستورالعمل شرکت آب منطقه ای استان برداشت 
آب از چاه های مجاز باید در ساعت های خاصی انجام شود

به مناسبت روز جهانی دیابت عنوان شد :

دیابت بیماری خاموش و بی سروصدا
 عصراصفهان

به  اصفهان  دیابت  خیربه  مؤسسه 
مناسبت 23 آبان روزجهانی دیابت با شعار 
»دیابت وخانواده و ازخانواده خود مراقبت 
کنید« نشست خبری را با حضورخبرنگاران 

برگزار کرد.
محمدعلی عطاری رئیس هیئت مدیره 
خیریه دیابت اصفهان ومتخصص بیهوشی 
ومراقبت های ویژه در ابتدای این نشست 
گفت: به علت اینکه دیابت به عنوان یک 
بیماری خاموش و بی سروصدا پیشرفت می 
کند،  برجسته کردن آن مهم است و دیابت 
نوع دو ، سال ها بعد از زمان بروز بیماری 

وتوسط عوارض مشخص می شود.
عطاری با بیان اینکه دیابت در حال 
گسترش است ، افزود: همه مردم و مسئوالن 
باید بداننددیابت درمان قطعی ندارد و دارو 
فقط برای کنترل آن است که آموزش اساس 
درمان دیابت است و باید در کتب درسی 

نیز آورده شود.
   50درصد مبتالیان ،از بیماری دیابت خود 

اطالعی ندارند 
در ادامه رامش حسین خانی مسئول 
پیشگیری و کنترل دیابت در معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
مهمترین عامل دیابت را اضافه وزن عنوان 
کرد و گفت: برای افراد باالی ۳۰سال یک 

خطرسنجی قلبی وعروقی انجام می شودکه 
به طور رایگان قند،چربی و فشارخون آنها 

اندازه گیری می شود.
حسین خانی با بیان اینکه ۵۰درصد 
مبتالیان ،از بیماری دیابت خود اطالعی 
ندارند، افزود: 2میلیون وچهارهزارنفرجمعیت 
باالی ۳۰ سال هستند که یک میلیون و۳۶۰ 
هزار نفر از آنها غربال گری شده اند و براساس 
تحقیقات وزارتخانه در سال ۹۵ شیوع دیابت 

۱۱/۶۹ درصد بوده است.
وی افزود: پری دیابت دردنیا ۱۹ درصد 
شیوع دارد که در کشور ما ۱۸ درصد است 
و دراستان اصفهان ۹۳۰هزار نفر به دیابت 
و پری دیابت مبتال شدند که نزدیک به 
۳۰درصد در مراکز بهداشتی تحت پوشش 

هستند.
در ادامه این نشست الهه ایزدی خواه 
از معاونت درمان علوم پزشکی اصفهان به 

رسالت معاونت درمان در پیشگیری از بیماری 
دیابت اشاره کرد وگفت: یکی از عوارض دیابت 
ها زخم پای آنهااست که در دنیا هر 2۰ ثانیه 
یک نفر قطع عضو می شود که باعث آن بی 
توجهی به تشخیص زخم ها و درمان آن است.

ایزدی خواه افزود : در کل کلینیک های 
دیابت استان معاینات ، ویزیت و آموزش به 
طور رایگان انجام می شود که بیمارستان های 
امام حسین)ع( ، زهرا )س( زینبیه ، امین ، 
عیسی بن مریم)ع( ، فارابی و فیض دارای 

کلینیک دیابت هستند.
   اضافه وزن سبب می شود که زمینه ژنتیکی 

دیابت خود را نشان دهد 
علی کچویی عضو هیئت مدیره خیریه 
دیابت اصفهان و فوق تخصص غدد و 
متابولیسم نیز در این نشست با بیان اینکه 
دیابت یک معظل ومشکل در تمام دنیاست 
وتیپ دو آن مهم تر است ، افزود: تیپ 2 دیابت 
زمینه ژنتیکی دارد و اضافه وزن سبب می 
شود که این زمینه ژنتیکی خود را نشان دهد.

عضو هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان 
، سه عامل دیگر مبتالیان به دیابت را کم 
تحرکی ،غذاهای پرکالری و ناسالم و همچنین 
استرس بیان کرد و افزود: علی رغم تمام 
پیشگیری ها و کارهایی که برای دیابت 
انجام می شود، علت پیوندو نارسایی کلیه و 

همچنین کوری چشم ، دیابت است.

   سرویس خبر
به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، سید مصطفی 
علوی مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، از افزایش 5 درصدی مصرف 
گاز صنایع استان، خبر داد و گفت : در 
نیمه نخست سالجاری بیش از 8میلیارد 
و 546 میلیون و 760هزار متر مکعب در 
این بخش مصرف شده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

5 درصدی داشته است.
شش  در  اینکه  بیان  با  علوی 
ماهه نخست امسال در مجموع بالغ 
بر۹میلیارد و ۷۸۱میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی درسطح استان مصرف 
شده است، افزود : این میزان نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل۷درصد افزایش 
داشته است.وی به میزان مصرف گاز 
خانگی و تجاری درسطح استان اشاره 
کرد و افزود: حجم گازمصرفی طی شش 
ماه نخست امسال در این بخش بیش از 

یک میلیارد و ۱۶۸میلیون و2۸2هزار 
مترمکعب بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2۰درصد افزایش 

داشته ایم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
، مصرف گاز در بخش عمومی شامل؛ 
اماکن مذهبی، آموزشی، ارگان های 
دولتی و ... را بیش از ۶۵ میلیون متر 
مکعب درطی شش ماهه نخست سال 
برشمرد و افزود: با توجه به اینکه فصول 
گرم سال از ۱۵ فروردین تا ۱۶ آبان ماه 
می باشد در این بازه زمانی مصرف گاز 
طبیعی در بخش صنعت بیشتر می شود.
علوی افزود: گاز طبیعی به عنوان 
انرژی اصلی تامین کننده سوخت 
صنایع، نقش مهمی در رونق تولید 
استان دارد و عالوه براین در کاهش 
آلودگی محیط زیست نیز بسیارموثر 
بوده با این وجود رعایت الگوی مصرف 
و استفاده از تجهیزات بهینه در تمامی 

صنایع مورد انتظار است.

    سرویس خبر
کل  مدیر  خضری  مهدی 
استان  ونقل  حمل  و  راهداری 
اصفهان در حاشیه بازدید از طرح 
های عمرانی شهرستان فالورجان با 
بیان اینکه دیوار های بتونی اتوبان 
ذوب آهن محدوده شهر فالورجان 
برداشته می شود ، افزود : این 
دیوارها سبب شده این شهرستان 
دیده نشود و جلوی زیبایی شهر را 

نیز گرفته است.
خضری افزود: از ابتدای دی 
امسال این دیواره های نازیبا در 
مسیر ۱۹ کیلومتری اتوبان ذوب 
آهن با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد 
ریال حذف می شودو جای خود را 

به نرده می دهد .
وی همچنین در بازدید از پل 
ارتباطی میان فالورجان به شهر 
درچه که از روی رودخانه عبور می 
کند ، گفت: مرحله اول این طرح که 
ساخت پل بود با ۴۰ میلیارد ریال 

هزینه در سال ۹۶ به بهره برداری 
رسیده و مرحله دوم این پروژه که 
ایجاد جاده دسترسی استاندارد ، 
آسفالت و روشنایی است با اعتبار ی 
افزون بر ۳۰ میلیارد ریال از بهمن 
آغاز می شودو تا اواسط سال آینده 

به بهربرداری می رسد.
ناصر  سید  االسالم  حجت 
موسوی الرگانی رئیس مجمع 
نمایندگان استان و نماینده مردم 
شورای  مجلس  در  فالورجان 
اسالمی در حاشیه این بازدید ها 
با بیان اینکه بیش از هشت طرح 
عمرانی راه ، در شهرستان به علت 
کمبود بودجه رها شده بودند ، 
گفت: پنج طرح آبنیل ، سه راهی 
پل امامزاده سید محمد)ع( در شهر 
زازران ، سه راهی ونهر ، کمربندی 
پیربکران و پل کلیشاد با اعتبار ۱۰۰ 
میلیارد ریال در حال تکمیل است و 
تا اوایل سال آینده به بهره برداری 

می رسند .

از ابتدای دی ماه سال جاری ؛
دیوار های بتونی اتوبان ذوب آهن حذف می شود 

درنیمه نخست سال رونق تولید اتفاق افتاد ؛
افزایش 5 درصدی مصرف گاز طبیعی

 در صنایع استان اصفهان

5/65 درصد سهم بازار اپراتورهای 
همراه اول در اصفهان

   سرویس خبر
محمد هیبتیان معاون تجاری و امور 
از  اصفهان  منطقه  مشتریان مخابرات 
افزایش سهم بازار همراه اول در اصفهان 

خبر داد.
هیبتیان افزود : سهم بازار همراه اول 
در استان اصفهان در سایه تالش و برنامه 
ریزی کلیه پرسنل مخابرات منطقه اصفهان 
به ویژه همکاران اداره مشتریان سیار به 

۶۵.۵ درصد رسید.
وی ادامه داد : شرکت ارتباطات سیار 
مخابرات منطقه اصفهان توانست در 
شهریورماه سال جاری با افزایش قابل 
مالحظه تعداد مشترکان همراه اول در 
استان اصفهان، ۶۵.۵ درصد سهم بازار 
اپراتورهای همراه را بدست آورده و به 
باالترین میزان سهم بازار خود از سال ۹۱ 

دست پیدا نماید.

سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی 
در بهارستان روبه افزایش است 

   سرویس خبر
محمدرضا فالح معاون اداری مالی شهرداری بهارستان با بیان اینکه شهر 
بهارستان محیطی بسیار آرام و آب و هوایی مطلوب و به دور از آلودگی های زیست 
محیطی در کنار کوه های کاله قاضی را داراست ، افزود : این شرایط و زودبازده 
بودن سرمایه گذاری در بهارستان سرمایه گذاران را به این شهر سوق داده است.

فالح افزود : سرمایه گذاری در ابعاد مختلفی اعم از سرمایه گذاری در بخش 
مسکن، تفرجگاهی، باغ تاالر و باغ رستوران، ورزشی و مجتمع های اداری و 

تجاری در این شهر صورت می گیرد.
وی گفت : یکی از دالیل روی آوردن سرمایه گذاران به این شهر به جهت 
دیدگاه مثبت شهرداری و شورای شهر بهارستان است که با تصویب مصوبات 
ویژه و خاص از جمله  تخفیف  پروانه های ساختمانی تا سقف ۷۰ درصد بسترهای 
الزم برای انبوه سازان، سرمایه گذاران و تعاونی های مسکن را به وجود آورده اند .

معاون اداری مالی شهرداری بهارستان اظهار داشت : در میان شهرهای اصفهان 
یکی از شهرهایی که می توان گفت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی 

در آن به شدت روبه افزایش می باشد شهر بهارستان است.
فالح گفت : با مشارکت بخش خصوصی در آینده نزدیک شاهد افتتاح مجموعه 
هایی خواهیم بود که محیط تفرجگاهی متنوع و پرهیجانی را برای شهروندان 

و گردشگران در کنار دریاچه زیتون فراهم خواهدکرد .
وی این سرمایه گذاری ها را به نفع شهرداری، سرمایه گذاران و شهر بهارستان 
بیان کرد و افزود: امیدواریم در سال های نزدیک بتوانیم بسیاری از مردم اصفهان 
را به دور از آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و ترافیک برای اسکان و نیز گذران 

اوقات فراغت در شهر بهارستان جای دهیم.
فالح با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد عملیات اجرایی مترو بهارستان توسط 
شرکت عمران انجام شد، گفت: متروی بهارستان تا یکسال و نیم آینده به 
بهره برداری می رسد که در آن صورت رشد جمعیت بهارستان سرعت زیادی 

به خود می گیرد و جمعیت زیادی در آن ساکن می شوند.
معاون اداری مالی شهرداری بهارستان درخصوص زیرساخت های الزم شهر 
بهارستان برای جلوگیری از وقوع سیالب گفت : زیرساخت های بهارستان به 
همت شهرداری و شرکت عمران بهارستان در حال تکمیل است تا در صورت 
جاری شدن سیالب ها از کوه های اطراف، به سمت حوضچه های دفع آب های 

سطحی هدایت شوند.
وی ادامه داد: بعضی از روستاهای پایین دستی شهر بهارستان منجمله روستای 
کیچی که در محدوده  بخشداری مرکزی قرار دارد به دلیل ساخت  و سازهای 
غیراصولی و عدم رعایت ضوابط و مقرارت شهرسازی در سال های گذشته، در 
هنگام بارندگی و سیالب دچار آبگرفتگی و آسیب می شود که مسووالن باید در 

این خصوص راهکار مناسبی اتخاذ کنند.

7میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آزادسازی 
خیابان دستگرد اختصاص یافت

   سرویس خبر
قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان به تکمیل آزادسازی و احداث آزادسازی 
خیابان دستگرد حدفاصل چهارراه کشاورز به سمت خیابان قائمیه در محدوده 
منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: خیابان دستگرد به طول یک 
هزار مترمربع است که ۶۵۰ مترمربع از آن آزادسازی، احداث و در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است، در حال حاضر از ۴۵۰ متر از آزادسازی این خیابان 
تنها ۳۰ درصد آن باقی مانده و هفت میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی آن 

پیش بینی شده است.
نوروزی افزود : ۳۰ درصد آزادسازی باقی مانده خیابان دستگرد با همکاری 
مالکان هشت پالک باقی مانده در مسیر تا پایان سال جاری انجام شود و منازل 

معوِض پالک های مسیر در اختیار مالکان قرار گیرد.
     انتقال مشاغل مزاحم به محل های مناسب

وی به فعالیت مشاغل مزاحم از جمله تعمیرگاه های خودرو و واحدهای 
صنفی جوشکاری در خیابان معراج حدفاصل پل تمدن تا چهارراه میثم همچنین 
آسفالت نامناسب کوچه های این مسیر اشاره کرد و گفت : این واحدهای صنفی 
و کارگاه ها از سال های گذشته در خیابان معراج شکل گرفته و البته شهرداری 

مراقبت می کند تا کمتر فعالیت آنها برای شهروندان مزاحمت ایجاد کند.
شهردار اصفهان بیان داشت : سیاست شهرداری اصفهان انتقال مشاغل 
مزاحم به محل های مناسب است تا کمتر مزاحمت برای شهروندان ایجاد شود 
و البته محل در نظر گرفته شده برای فعالیت این واحدها در دسترس افرادی 

که نیاز به اینگونه خدمات دارند، باشد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی نباید به گونه ای خدمات ارائه کنند که 
آزار و اذیت شهروندان را به همراه داشته باشد و  نارضایتی ایجاد شود، ادامه داد: 
تعمیرکنندگان خودرو باید از انتقال خودروها به پیاده روها اجتناب کنند تا 

نارضایتی در بین شهروندان به وجود نیاید.
نوروزی در ارتباط با آسفالت نامناسب تعدادی ازکوچه ها و معابر خیابان 
معراج، اظهار داشت : قرار نیست کوچه ها خراب باشد، اقدامات الزم انجام خواهد 
شد تا قبل از اینکه فصل زمستان فرا رسد و با آبگرفتگی و ... مواجه شویم، این 

مسایل رفع شود.

با تصویب هیات دولت ؛

کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 
کارکنان معلول معاف شدند

   سرویس خبر
هیات دولت به پیشنهاد مشترک 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و 
به استناد تبصره ماده )13( قانون حمایت 
از حقوق معلوالن، آیین نامه اجرایی ماده 
یادشده درخصوص پرداخت حق بیمه 
سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و بیمه 
سهم خویش فرمایی افراد دارای معلولیت 

را تصویب کرد.
صفحه رسمی سازمان بهزیستی در 

اینستاگرام با انتشار یک پست نوشت:
» کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 
کارکنان معلول معاف شدندهیات دولت 
به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور 
با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور 
و به استناد تبصره ماده )۱۳( قانون حمایت 
از حقوق معلوالن، آیین نامه اجرایی ماده 
یادشده درخصوص پرداخت حق بیمه 
سهم کارفرمایان بخش غیردولتی و 
بیمه سهم خویش فرمایی افراد دارای 
معلولیت را تصویب کرد.کارفرما مکلف 
است جذب و به کارگیری افراد مربوط 
را به صورت کتبی به ادارات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی 
و سازمان بهزیستی کشور اعالم کند.
کارفرمایان پس از اعالم نیاز و جذب فرد 
دارای معلولیت جویای کار با حفظ سطح 
اشتغال )نیروی کار موجود( در کارگاه، به 
استثنای بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی 
در چهارچوب این آیین نامه از معافیت 

برخوردار خواهند شد. 

اخبار سراسری 

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد ؛

حمایت کمیته امداد اصفهان از 4958 بیمار صعب العالج
   سرویس خبر

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی 
کمیته امداد، محمدرضا متین پور مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه 
این نهاد برای همه مددجویان تحت حمایت 
خود پوشش بیمه تکمیلی درمان ایجاد 
کرده است، افزود : خدمات این بیمه 
تکمیلی در دو سطح به مددجویان ارائه 
می شود که سطح اول به همه آنها و سطح 
دوم به 4958 بیمار خاص، صعب العالج و 

زمین گیر تحت حمایت ارائه می شود.
متین پور بابیان اینکه فرانشیز خدمات 
درمانی بیماران صعب العالج تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان به طور کامل توسط این 
نهاد پرداخت می شود، افزود : عالوه بر این، 
بیماران صعب العالج ۳۰ درصد بیشتر از 
سایر مددجویان تحت حمایت کمک هزینه 

های درمانی دریافت می کنند.
وی بابیان اینکه کهولت سن جامعه 
تحت حمایت کمیته امداد اصفهان خطر 

ابتال به بیماری صعب العالج را در میان آن ها 
افزایش می دهد، افزود : بیشترین بیماری 
صعب العالج در بین مددجویان کمیته 
امداد اصفهان زمین گیر شدن به علت 
پیری، بیمارهای مادرزادی و بیماری های 

مزمن روانی است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان اضافه 
کرد : نزدیک به ۵۱ درصد از جامعه تحت 
حمایت این نهاد در استان اصفهان را 
تشکیل  بیشتر  و  ساله   ۶۰ سالمندان 

می دهند.
متین پور بابیان اینکه عالوه بر بیماران 
صعب العالج، ۱2۴۳ بیمار زمین گیر نیازمند 
مراقبت، تحت حمایت این نهاد هستند، 
افزود : ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه 
پرستاری به این نیازمندان پرداخت می شود 
و اقالمی مانند دستگاه اکسیژن ساز، ویلچر 
و تخت طبی، رایگان در اختیار آن ها قرار 

می گیرد.
وی به امکانات مناسب درمانی موجود در 
اصفهان اشاره کرد و گفت : مددجویانی که 
از استان های دیگر برای بهره مندی از این 
امکانات به اصفهان سفر می کنند از خدمات 

اسکان و پذیرایی برخوردار می شوند.
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رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو اصفهان:

خودروسازانباکسریقطعهخودروهارابهبازارعرضهمیکنند

شرکت های خودروساز محصوالت خود را به بازار عرضه نمی کنند، از سوی 
دیگر خودروهای موجود در نمایشگاه ها متعلق به مصرف کنندگان است

    سرویس اقتصادی     
حمیدرضا قندی رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه 
شرکت های خودروساز عامل افزایش 
قیمت در بازار هستند، گفت: در حالی که 
شرکت های خودروساز با افزایش قیمت 
مانع ضرر خود می شوند، از سوی دیگر 
این شرکت ها در بازار آزاد تهران و دیگر 
شهرها دالل هایی دارند که از طریق آنها 
خودروهایشان را با قیمت باال می فروشند.

شرکت  دو  اینکه  بیان  با  قندی 
ایران خودرو و سایپا هنوز تعهدات سال 
۱۳۹۷ خود را تحویل برخی مشتریانشان 
نداده اند، اظهار داشت: این شرکت ها 
خودروهای خود را پیش فروش می کنند، 
اما در زمان موعد قادر به تحویل تعهد 
خود به مشتریانشان نیستند که این 
موجب افزایش قیمت و نوسانات بازار 

خودرو شده است.
وی ادامه داد: مثاًل پراید و تیبا به عنوان 
ارزان ترین خودروهای شرکت سایپا باید 
به صورتی وارد بازار شود که با نیاز آن، 
همخوانی داشته باشد، اما زمانی که این 
خودروها وارد بازار نمی شود شاهد نوسانات 

شدید قیمت خودرو خواهیم بود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
خودرو اصفهان افزود: درحالی که دو ماه 
پیش قیمت پراید ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان بود، اما اکنون با ۵ میلیون تومان 
افزایش به ۴۶ میلیون تومان رسیده است 
که دلیل آن فاکتور نشدن و عرضه پایین 

این خودرو از سوی شرکت سایپا است.
وی بیان داشت : به طورقطع عرضه 
کم و محدود خودرو و باال رفتن تقاضای 

مشتریان باعث افزایش قیمت آن در بازار 
می شود و در حال حاضر ۲۰۶ تیپ ۲ با 
 V۸ قیمت ۸۳ میلیون و ۲۰۶ صندوقدار
باالی ۱۰۰ میلیون تومان عرضه می شود.

قندی افزود: چهار ماه پیش شاهد 
افت شدید حتی ۳۰ میلیون تومانی بر 
روی خودروهای ۱۰۰ میلیونی بودیم، اما 
اکنون محصوالت ایران خودرو در حدود 
۱۰ میلیون و سایپا در حدود ۶ میلیون 

تومان گران شده اند.
وی با بیان اینکه به طور معمول بازار، 
قیمت خودرو را مشخص می کند و بازار 
دست دالالن نیست، افزود: شرکت های 
خودروساز محصوالت خود را به بازار عرضه 
نمی کنند، از سوی دیگر خودروهای موجود 
در نمایشگاه ها متعلق به مصرف کنندگان 

است و بنگاه داران با توجه به قیمت 
سایت های مختلف همچون دیوار، باما 
و شیپور و ... خودروها را قیمت گذاری 
می کنند.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
خودرو اصفهان در مورد نظارت بر روی 
سایت های مختلف فروش، گفت: با توجه 
به غیرقانونی بودن این سایت ها در زمان 
افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، با 
پیگیری صورت گرفته آنها قیمت ها را 
حذف کردند، اما پس از آرام شدن بازار، 
دوباره این سایت ها اقدام به قیمت گذاری 
خودروها کردند، بااین وجود هنوز هیچ 
نظارتی بر نرخ خودروها در این سایت ها 
نیست.وی ادامه داد: شرکت های خودروساز 
با افزایش قیمت مانع ضرر خود می شوند، 
از سوی دیگر این شرکت ها در بازار آزاد 

تهران و دیگر شهرها دالل هایی دارند که 
از طریق آنها خودروهایشان را می فروشند.

قندی بیان داشت : باوجودی خودرو 
سراتو عماًل تولید نمی شود و شرکت 
توان تحویل تعهدات محدود خود را 
ندارد، قیمت آن را ۲۹۵ میلیون تومان 
اعالم کرده، در حالی که این خودرو در 
بازار ۲۸۵میلیون تومان است و این نشان 
می دهد خود شرکت ها عامل افزایش 

قیمت ها هستند.

قندی اضافه کرد: در حالی که کارخانه 
پارس خودرو توان عرضه تعهدات سال 
۱۳۹۷ محصوالتی همچون ساندرو، ال ۹۰ 
و برلیانس را ندارد، به جای آن می خواهند با 
تاخیری پنج ماهه خودروهای ساینا، تیبا، 
پراید و ... را به مشتریانش تحویل دهد، 
زیرا خودرویی برای عرضه در بازار ندارند.
وی با بیان اینکه شرکت های خودرو 
امروز با مشکل کمبود قطعه مواجه هستند، 
اظهار داشت : دلخوشی خودروسازان این 
بود که با کمک پژو فرانسه مشکل تامین 
قطعات خود را حل کنند، اما با خروج پژو از 
ایران به دلیل ناتوانی قطعه سازان داخلی، 
دوباره با کمبود و نبود قطعات مواجه شدند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
خودرو اصفهان اضافه کرد: امروز هر 
خودرویی وارد بازار می شود با کسری 
قطعه مواجه است، مثاًل سنسور ۲۰۶ و 
رینگ اسپرت تمام خودروهای ایران خودرو 
حذف شده است و یا پراید بدون کاتالیزور 
تحویل نمایندگی ها می شود و نمایندگی 
ناچار است با تأخیر و پس از خرید قطعه 

خودرو را تحویل مشتری دهد.

    سرویس اقتصادی    
بر اساس گزارش یک شوری کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای اصل 44 قانون اساسی، مجلس 
روش های آزادسازی سهام عدالت به 

تصویب کمیسیون رسید.
بر اساس گزارش یک شوری کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر 
اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، 
در  عدالت  سهام  ساماندهی  الیحه 
کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تصویب شده 
و برای تصمیم گیری در صحن مجلس به 

هیات رئیسه تقدیم شده است.
بر اساس این گزارش در اجرای سیاست 
گسترش مالکیت عموم مردم به منظور 
تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد 
خانوار و تشویق اقشار مردم به پس انداز 
سرمایه گذاری، دولت موظف است ۴۰ 
درصد سهام شرکت های قابل واگذاری 
مشمول گروه های یک و دو ماده ۲ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را به 

سهام عدالت اختصاص دهد.
دولت همچنین موظف خواهد شد 
مدیریت سهام عدالت متعلق به اعضای هر 
خانوار را به سرپرست آن خانوار واگذار کند.

ویژه  مصوبه   ۲ تبصره  اساس  بر 
کمیسیون اصل ۴۴ سرپرست خانوار 
می تواند به جای تکمیل فرم مخصوص 
دریافت سهام، فرم انتقال سهام به صندوق 
 ETF سرمایه گذاری معامله پذیر موسوم به

سهام عدالت را تکمیل کند.
همچنین در ماده ۷ این مصوبه آمده 
سرمایه گذاری  اداره صندوق  است؛ 
معامله پذیر ETF سهام عدالت توسط 
هیات مدیره ای خواهد بود که به وسیله 
اعضای هیات امنا انتخاب می شود و 
اشخاص حقیقی یا حقوقی که اصالتا یا 
وکالتا حداقل یک درصد از واحدهای 
صندوق را در اختیار داشته باشند، از 
حق رای در جلسات هیات امنا برخوردار 

خواهند شد.
در ماده ۱۰ این مصوبه شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی مجاز شده حداقل ۲ سال پس از 
اجرای کامل احکام مذکور این قانون و به 
تشخیص دو سوم اعضای شورا، فروش 
سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار 
را به صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل 

سه ساله آزاد کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۲ مصوبه 
مجلس، شرکت های تعاونی شهرستانی 
سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت و کانون شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت با ابالغ این 

قانون منحل می شوند.
بر اساس ماده ۱۴ مصوبه کمیسیون 
اصل ۴۴ مجلس شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف 
است پاره سهم هایی که در اثر انتقال سهام 
شرکت های قابل واگذاری به مشموالن 
ایجاد می شود را با در نظر گرفتن شرایط 
بازار سرمایه به صورت تدریجی به فروش 
رسانده و به همراه سود تقسیمی به حساب 

هر یک از مشموالن واگذار کند.
همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ 
مصوبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ وجوه نقد، 
اوراق بهادار و دارایی های مالی متعلق به 
مشتریان )کارگزاران، بازارگردانان و 
سبدگردان ها( که در حساب های متعلق 
به نهادهای مذکور در مراجع مختلف 
به نام آنها ثبت و نگهداری می شود، در 
قبال تعهدات آنها قابل توقیف نبوده و در 
صورت توقیف حساب ها و دارایی نهادهای 
مذکور، وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی های 
مشتریان به تقاضای هر مشتری به آنان 
مسترد و یا به نهاد مالی دیگر منتقل 

می شود.
مصوبه   ۱۷ ماده  طبق  همچنین 
کمیسیون ویژه اصل ۴۴، نام سازمان 
خصوصی سازی موضوع ماده ۲۷ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی به )سازمان خصوصی سازی و مرکز 
ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار( 
تغییر می یابد. این سازمان موظف است 
عالوه بر اقدامات مرتبط با واگذاری ها در 
چارچوب قانون یادشده نسبت به پایش و 
بهبود محیط کسب و کار نیز اقدام نماید.

 سهام عدالت
 سه ساله آزاد می شود

   سرویس اقتصادی 
رضا باقری مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: کشت کلزا در شهرضا نسبت 

به سال گذشته 200 درصد افزایش داشته است.
باقری به کشت کلزا در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 
زراعی جاری با تالش کارشناسان اداره تولیدات گیاهی سطحی معادل ۶۰ هکتار 
کلزا با استفاده از ارقام آلمانی و فرانسوی در مناطق  تحت پوشش شهرستان  

شهرضا کاشت شد.
وی با بیان این که بیشتر این سطوح مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار  
بارانی و تیپ است، افزود: با این سطح کاشت که نسبت به سال گذشته افزایش 
۲۰۰ درصدی دارد،  شهرضا، رتبه اول استان اصفهان در انجام تعهدات کاشت 
تکلیفی کلزا را احراز کرده است.  مدیر جهاد کشاورزی شهرضا به برداشت ذرت 
علوفه ای در مزارع شهرضا اشاره کرد و گفت: برداشت ذرت علوفه ای در سطح 
۱۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان شهرضا آغاز شد، ارقام کشت شده در تیپ 

رشدی زودرس، میان رس و دیررس است.
باقری با بیان این که پیش بینی می شود میزان ۶۶ هزار تن علوفه در هکتار 
از این مزارع برداشت شود، افزود: این محصول می تواند نقش بسزایی در تأمین 
خوراک دام و افزایش تولیدات فرآورده های دامی و لبنی داشته باشد، کاهش 
هزینه های تأمین علوفه دامداران، باال بردن میزان تولیدات شیر و گوشت در 
شهرستان و تأمین علوفه تازه و با کیفیت باال از مزایای کشت ذرت علوفه ای است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا به تصویب تسهیالت ۱۰ میلیارد ریالی از 
محل اعتبارات فنی و اعتباری برای تکمیل سردخانه هزار تنی اشاره کرد و بیان 
داشت : با توجه به پیگیری های انجام شده مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت از 
محل اعتبارات فنی و اعتباری برای تکمیل یک سردخانه با ظرفیت هزار تن در 
سال تصویب شد.وی به تصویب تسهیالت از محل اعتبارات صندوق امید برای 
تکمیل طرح بسته بندی انواع دمنوش گیاهی و میوه ای اشاره کرد و اظهار داشت 
: مبلغ یک میلیارد ریال تسهیالت از محل اعتبارات صندوق امید  برای به اتمام 
رسیدن طرح بسته بندی انواع دمنوش گیاهی و میوه ای با ظرفیت ۳۵ تن در سال 
تصویب شد و در حال حاضر واحد مذکور دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ در صدی 
 است.باقری به آغاز برداشت پسته از باغات شهرضا اشاره کرد و بیان داشت  : 
شهرضا دارای حدود ۱۰۰ هکتار باغ پسته است که از اول مهر ماه برداشت این 

باغات شروع شده است و متوسط عملکرد شهرستان یک تن در هکتار است.

   سرویس اقتصادی 
منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: براساس برنامه 
امسال دستیابی به صادرات یک میلیون و 200 هزار تن در این واحد صنعتی هدف 
گذاری شده که تا پایان هفت ماهه امسال با صدور ۶7۵ هزار تن، بیش از ۵۶ درصد 

از برنامه پیش بینی شده محقق شده است .
یزدی زاده افزود: پیش بینی می شود با روند مطلوب صادرات، به هدف طراحی 

شده دست یابیم.
وی گفت: چنانچه ذوب آهن به صادرات  یک میلیون و ۵۰ هزار تن هم تا پایان 

امسال برسد، نیاز ارزی خود را تامین کرده و در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درخصوص وضعیت مطالبات فعاالن زغال 
سنگ از شرکت ذوب آهن افزود: امروز میزان مطالبات بزرگترین تامین کننده زغاِل 
ذوب آهن به یک چهارم رسیده و پرداخت های خوبی به تامین کنندگان زغالسنگ 
این واحد واریز شده و امسال برخالف سال های گذشته که برای تعیین قیمت ، 

مشکلی نبود.
یزدی زاده در زمینه عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات سنگ آهن گفت: براساس 
اعالم معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، اعمال عوارض ۲۵ درصدی 
بازدارنده نبوده و اکنون روزانه دو تا سه فروند کشتی حامل سنگ آهن به مقصد 

مربوطه از آبهای سرزمینی کشور خارج می شود.
وی اضافه کرد: زمانی که فوالد سازی های کشور نیاز به سنگ آهن داخلی دارند، 
الزامی است که تولید کنندگان تامین کنند و دولت نمی تواند مانع صادرات شود، اما 
با اعمال تعرفه می تواند این موضوع را مدیریت کند و این مساله امروز مشکل ذوب 
آهن نیست، بلکه عالوه بر فوالد سازان بزرگ، واحد های کوچک هم با مشکل تامین 

سنگ آهن مورد نیاز روبرو شده اند.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن 
وصنایع معدنی ایران ) ایمیدرو ( امسال تامین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ آهن 
را مورد تاکید قرار داده، اما این رقم در واقع ۴۰ درصد نیاز ذوب آهن را در برمی گیرد.

ذوب آهن اصفهان نخستین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی 
و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه است که با 
ظرفیت سه میلیون و ۶۰۰ هزارتن فوالد ، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی 

را تولید می کند.

افزایش 200 درصدی کشت کلزا در شهرضا

تحقق 56 درصد از هدف صادراِت محصوالت 
فوالد کشور

    خبرگزاری مهر 
 محمدجواد آذری  جهرمی وزیر ارتباطات از ثبت ۵00 هزار شکایت توسط کاربران 

به دلیل مغایرت در مبالغ پرداختی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه خبر داد. 
آذری  جهرمی در اینستاگرام گفت: سوءاستفاده و دست کردن در جیب ضعیف ترین 

قشرهای جامعه، سنگدلی می خواهد.
همه تالش های ما در زمینه ساماندهی این فضا صورت گرفته است. 

وی با بیان اینکه در زمینه شفاف سازی و اطالع مردم از مبالغی که طی ۳ سال 
برای خدمات ارزش افزوده موبایل پرداخت کردند، کد دستوری #۶*۸۰۰* را 
به مردم معرفی کردیم، افزود: تاکنون بیش از سه و نیم میلیون نفر از ما استعالم 
کرده اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار شکایت از استان های مختلف برای خدمات ارزش 

افزوده ثبت شده است. 
 وزیر ارتباطات ادامه داد: طبیعتا ما این شکایت ها را پیگیری می کنیم که به 
سرانجام برسانیم و تالش می کنیم بعد از ارجاع این پرونده ها به دستگاه قضایی و 

صدور احکام الزم، منابعی را که از جیب مردم رفته بازگردانیم.  
 آذری  جهرمی با بیان اینکه امکان ثبت شکایت از سامانه ۸۰۰۷ برای کاربران 
وجود دارد، از همه مردم خواست با استعالم از این کد دستوری از مبالغ ارزش افزوده 
خود آگاهی یابند و بدانند چه میزان از این مبالغ با اراده و چه میزان خارج از اراده 

به دلیل عضویت در این خدمات، از حساب آنها کسر شده است. 
وی گفت: ما این شکایت ها را به قوه قضائیه ارسال می کنیم و با صدور حکم الزم، 
امیدواریم بتوانیم این مبالغ را به مردم بازگردانیم.  وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
شرکت های »وس« اظهار داشته اند که ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بازار درآمد 
داشتند گفت: برای پایان دادن به این کالهبرداری ها، مصوباتی داریم که تا یک تا 

دو هفته آینده به سرانجام می رسد.

500 هزار شکایت از مبالغ خدمات ارزش افزوده

    خبرگزاری فارس     
کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، نبودن 
عزم جدی در مسؤوالن و محقق نشدن 
شعارهای دولت ها باعث شده چهارمحال 
و بختیاری که قطب تولید بادام در کشور 
است نتواند از این فرصت استفاده بهینه در 
زمینه اشتغالزایی و ارزآوری داشته باشد.

بادام مامایی، ربیع، سفید، شاهرود، 
سنگی و محلی از مهم ترین ارقام تولیدی 
بادام در چهارمحال و بختیاری هستند که 
بادام مامایی با بیش از ۵۰ درصد بیش ترین 
میزان بادام تولیدی استان را به خود 
اختصاص داده است؛ ساالنه حدود ۲۴ هزار 
تُن از این نوع بادام در استان تولید می شود.

همچنین حدود ۳۰ هزار بهره بردار 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باغات 
بادام استان مشغول فعالیت هستند که در 
چند سال اخیر مسائلی مانند خشکسالی 
برای  مشکالتی  باغات  سرمازدگی  و 
کشاورزان به وجود آورده است، اما با 
وجود این مشکالت چهارمحال و بختیاری 
رتبه اول تولید بادام در کشور را به خود 

اختصاص داده است.
عالوه بر مشکالت فوق، نبود صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در بحث فرآوری این 
محصول، باعث شده سود تولید این محصول 
در جیب دالالن برود و سود چندانی عاید 

کشاورزان نشود.
تاجران هندی مشتری ۹۰ درصد بادام 

مامایی تولید استان هستند
طبق گفته مسؤوالن جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری تاجران هندی 
مشتری ۹۰ درصد بادام مامایی تولید 

استان هستند،
همچنین بادام تولیدی استان به صورت 
خام به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز 

صادر می شود.
بحث فرآوری محصوالت تولیدی استان 
به منظور جلوگیری از خام فروشی همواره 
مورد تأکید مسؤوالن بوده است؛ اما وعده ها 
در راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی 

محصوالت کشاورزی محقق نشده است.
استان  تولیدی  صادرات محصوالت    
به صورت خام و به نام استان های دیگر 

منعی ندارد
طهمورث فتاحی مدیر صنایع تبدیلی و 
تکمیلی سازمان جهادکشاورزی در دی ماه 

سال گذشته گفت: صادرات محصوالت 
تولیدی استان از بندرعباس، اصفهان و 
خوزستان به خارج از کشور هیچ منعی ندارد 
و نباید حتما محصوالت این استان به نام 
چهارمحال و بختیاری به بازار عرضه شود.

بود:  کرده  بیان  فتاحی  همچنین 
راه اندازی کارخانه تولید صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در این استان نیازمند سرمایه 
زیادی است که چنین سرمایه ای در استان 
وجود ندارد و فروش محصول تولیدی بادام 
استان برای فرآوری به نجف آباد و اصفهان 
به دلیل صرفه اقتصادی مناسب منع 

قانونی ندارد.
این در حالیست که استاندار چهارمحال و 
بختیاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان در مردادماه امسال اعالم کرده بود: 
هیچ سقفی برای پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان احداث صنایع تبدیلی نداریم. 

عباسی احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی 
برای محصوالت تولیدی استان را عامل 
تولید و اشتغال می داند، اما بنظر می رسد 
مسؤوالن مربوطه اعتقادی به این موضوع 
ندارند و تاکنون اقدامی برای استفاده از 
این فرصت ویژه که مسؤول ارشد استان 
در اختیار آن ها قرار داده است، ندارند.

یکی از کشاورزان روستای گرم دره گفت: 
سال هاست به شغل کشاورزی مشغولم؛ 
کشاورزی شغل پرمشقتی است، اما در 

زمان برداشت محصول سود چندانی 
عاید کشاورزان نمی شود چون ما مجبور 
هستیم محصول خود را به قیمت پایین به 
واسطه ها بفروشیم.وی ادامه داد: از زمانی که 
به فصل برداشت محصول در استان نزدیک 
می شویم باید شبانه روزی مراقب باشیم تا 
محصوالتمان مورد سرقت قرار نگیرد، اما 
زمانی که محصول خود را برداشت می کنیم 
به علت نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
استان مجبوریم برای جلوگیری از خراب 
شدن محصول آن را به قیمت پایین به 
دالالن بفروشیم که این نیز خود نوعی 

اجحاف در حق تولیدکنندگان است.
خلیل شریفی تولیدکننده و صادرکننده 
بادام گفت: بادام تولیدی در استان برای 
فرآوری به استان مجاور فرستاده شود؛ در 
حال حاضر برای تأسیس شهرک بادام در 
شهرستان سامان از سوی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت مساعدت هایی شده است.

شریفی ادامه داد: قیمت بادام مامایی از 
حد معقول باالتر رفته است و دغدغه اصلی 
صادرکنندگان بادام گرانی بیش اندازه این 

محصول است.
  بستر برای راه اندازی کارخانجات فرآوری 

در استان آماده نیست
این صادرکننده بادام از راه اندازی 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خشکبار در چهارمحال و بختیاری خبر 

داد و اظهار داشت: این کار باعث می شود 
نظام قیمت گذاری و خرید و فروش این 

محصوالت در استان شناسنامه دار شود.
وی اضافه کرد: اگر مشکل نیروی انسانی 
در منطقه سامان مرتفع شود، آمادگی 
داریم کارخانجات فرآوری بادام را در این 
شهرستان راه اندازی کنیم، در حال حاضر 
بستر برای راه اندازی کارخانجات فرآوری 

در استان آماده نیست.
شریفی بیان داشت : صادرکنندگان 
گاهی مجبور می شوند بادام را از واسطه ها 
خریداری کنند، دالالن مغز بادام مرغوب را 
با مغزهای مشابه مخلوط می کنند به همین 
منظور کیفیت محصول صادراتی نیز پایین 

می آید.
اینکه  بیان  با  بادام  تولیدکننده 
افزایش خارج از عرف قیمت محصول 
بادام نه به نفع تولیدکننده است نه به 
نفع صادرکننده، اضافه کرد: این افزایش 
قیمت افسارگسیخته بادام مامایی موجب 
می شود ما همانند پسته بازارهای جهانی 

را از دست بدهیم.
  صادرات چند میلیون دالری بادام به هند 

و کشورهای عربی
نیما ظفری دبیر کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه بادام تولیدی در 
استان به کشورهای هند و امارات متحده 
عربی صادر می شود، گفت: در سال ۱۳۹۷ 
میزان صادرات بادام به این کشورها معادل ۳ 
میلیون و ۴۸۰ هزار و ۱۴۳ دالر بوده است.

ظفری ادامه داد: در ۶ ماهه ابتدایی سال 
نیز ۲۴ هزار و ۹۴۴ کیلوگرم بادام بدون 
پوست به ارزش ریالی ۳۷ میلیارد و ۹۵۶ 
میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۹۶ ریال به کشور 
هند صادر شده است.بنظر می رسد کمبود 
نظارت در حوزه خرید و فروش و صادرات 
بادام شرایطی را برای دالالن فراهم کرده 
است، تا آزادانه در عرصه خرید و فروش این 
محصول جوالن دهند.تحقق اقتصاد بدون 
وابستگی نفت یکی از شعارهایی است که 
در سال های اخیر زیاد از سوی مسؤوالن 
دولتی مطرح شده است، قطعا این موضوع 
با توجه به تولید در کشور محقق می شود؛ 
تولید محصوالت کشاورزی و صادرات این 
محصول به بازارهای جهانی ارزآوری خوبی 

برای کشور به همراه دارد. 

سودمیلیاردیبادامایرانیدرجیبهندیها

بحث فرآوری محصوالت تولیدی استان مورد تأکید مسؤوالن بوده است؛ اما 
وعده ها در راه اندازی صنایع تبدیلی محقق نشده است

    سرویس اقتصادی     
سازمان  معاون  شجاعی  علیرضا 
برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه برنامه توسعه اقتصادی و 
اشتغالزایی در 2۵ هزار روستا در کشور 
اجرا می شود، گفت: این طرح در 37۵ 
نیز  بختیاری  و  روستای چهارمحال 

اجرایی و عملیاتی می شود.
شجاعی در همایش تبیین کاربست 
اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 
در روستاهای چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه سابقه برنامه ریزی در ایران 
به ۷۰ سال قبل برمی گردد، گفت: باید 
بررسی کنیم که این برنامه ریزی هایی که 
در راستای توسعه در شهرها و روستاها 
صورت گرفته به چه اندازه موجب پیشرفت 

و رضایت مندی شده است.دبیر همایش 
کاربست اسناد برنامه توسعه اقتصادی 
و اشتغالزایی در روستاهای چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: عواملی از جمله 
سیاسی، تاریخی، فرهنگی و ... نیز در مسیر 
برنامه ریزی برای توسعه شهرها و روستاها 
تاثیر داشته است، برای برنامه ریزی نیاز 
به علم داریم که این علم نیازمند دانش 
آشکار و دانش تجربی است.وی در ادامه به 
اجرای طرح جامع برنامه توسعه اقتصادی 
و اشتغالزایی در روستاهای کشور، اشاره 
کرد و بیان داشت : برنامه ریزی برای اجرای 
این طرح ها به سازمان های مدیریت و 
برنامه ریزی استان ها واگذار شده است، 
مجری این طرح در استان ها افرادی 

هستند که با مردم پیوند دارند.

   سرویس اقتصادی 
محمد جعفر شهالیی نژاد رئیس 
انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در 
سال 400 هزار تن نخ تولید می شود 
که تمام این میزان در کشور استفاده 

می شود.
شهالیی نژاد به تولید پنبه در کشور 
اشاره کرد و بیان داشت : وزارت جهاد 
کشاورزی مدعی است امسال با رشد ۳۰ 
درصدی تولید پنبه، در مجموع ۶۰ تا ۷۰ 

هزار تن پنبه در کشور برداشت شود.
وی افزود: یکی از مشکالت عمده در 
تولید پنبه عدم حمایت از پنبه کاران 
کشاورزان  زمین  بودن  کوچک  و 
است. مافیای پنبه یکی از بزرگترین 
مشکالت این حوزه هستند، در شرایط 
کنونی باید پنبه با قیمت مناسب از 
کشاورز خریداری و با قیمت منطقی به 

متقاضیان فروخته شود، اما متأسفانه 
در کشور ما این چرخه معیوب است.

شهالیی نژاد با بیان اینکه طی ماه های 
گذشته حجم زیادی نخ به صورت رسمی 
و غیر رسمی وارد کشور شده است، گفت: 
واردات رسمی و غیر رسمی نخ شرایط 
سختی را برای صنعت نساجی کشور 
ایجاد کرده است.وی درباره مشکالت 
صنعت نساجی، بیان داشت : زمانی که 
۶۰ درصد مالیات پرداخت می کنیم 
انتظار داریم کل کار در دست ما باشد، 
اما در اصل برخی که حتی این مالیات 
را پرداخت نمی کنند بدون مشکل کار 

خود را ادامه می دهند.
رشد  داد:  ادامه  نژاد  شهالیی 
چشمگیر قاچاق در کشور، آن هم از 
نوع چمدانی موجب ناراحتی این صنف 

شده است.

سالیانه۴۰۰هزارتننخدرکشورتولیدمیشود اجرایطرحتوسعهاقتصادیواشتغالزایی
در۲۵هزارروستادرکشور

در گذر زمان
بازار دیجیتال

    سرویس اقتصادی     
محمدعلی طهماسبی  معاون امور باغبانی 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ساالنه حدود یک 

میلیون تن انار در ایران تولید می شود.
طهماسبی  در مراسم افتتاحیه سیزدهمین 
جشنواره انار بادرود اظهار داشت: ساالنه یک 

میلیون تن انار در بیش از ۷۲۰ رقم مختلف 
تولید می شود.وی افزود: با توجه به اقلیم آب 
و هوایی ایران، محصول انار در ایران تولید 
می شود که بیش از ۷۲۰ رقم مختلف وجود دارد 

که هم برای عرضه داخلی و هم صادرات استفاده 
می شود.وی گفت: موضوعی که باعث دغدغه 
کشاورزان شده، ضایعات انار است که عمده این 
ضایعات به خاطر کرم گلوگاه، آفتاب سوختگی 

و یخ زدگی است.وی اضافه کرد: کرم گلوگاه 
انار در کنار موضوعات دارویی، همت جمعی 
می طلبد که خود کشاورزان هم باید همکاری 
کنند. برای آفتاب سوختگی هم وزارت جهاد 

کشاورزی، تسهیالت مناسبی به کشاورزان 
ارائه می دهد که آماده ارائه تسهیالت هستیم.

وی گفت: برای پایین آمدن هزینه های جاری 
برای کشاورزان و همچنین عدم ریزش قیمت 
خرید انار توسط خریدار، باید تعاونی و اتحادیه 

هایی در منطقه تشکیل شود.

تولیدساالنهیکمیلیونتناناردرایران

    سرویس اقتصادی     
نژاد مجری طرح های  امیر دودآبی 
نیروگاه های بخش خصوصی شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، گفت: 
مراحل اجرای نخستین مناقصه خرید 
تضمینی برق براساس برنامه ششم توسعه 

تا 2 ماه آینده برگزار می شود.
دودآبی نژاد افزود: قراردادهای خرید 
تضمینی برق تاکنون بر اساس قانون برنامه 
چهارم و پنجم توسعه انجام می شده است.

وی ادامه داد: اما در قانون برنامه ششم 
شیوه های جدیدی اندیشیده شده که قیمت 

در قالب مناقصه تعیین شود.
دودآبی نژاد گفت: بر این اساس و از 
ابتدای امسال کارهای الزم انجام شد که قرار 
است تا ۲ ماه آینده مراحل اجرای نخستین 

مناقصه کامل و  مناقصه برگزار شود.

بر اساس برنامه ششم توسعه انجام می شود؛

برگزاری نخستین مناقصه خرید 
تضمینی برق تا دو ماه آینده 
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محیط زیست
مسئول صفحه : مریم رضایی

   سرویس اجتماعی 
فاطمه محمدی رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست لنجان گفت: یک بره میش وحشی 
زنده از منزل یک شکارچی متخلف در این 
شهرستان کشف و به محیط زیست استان 

تحویل داده شد.
محمدی افزود : به دنبال کسب اطالعاتی 

مبنی بر نگهداری یک میش وحشی در 
منزل شخصی متخلف شکار وصید در یکی 
از شهرهای لنجان، نیروهای یگان محیط زیست 
این شهرستان به تحقیق دراین زمینه مشغول 
شدند.وی اظهار داشت : ماموران اجرایی 

حفاظت محیط زیست با حکم قضایی به این 
خانه مراجعه کرده و پس از بازرسی منزل، 
میش وحشی را کشف و متخلف به مراجع 

قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنجان 

بیان داشت : میش وحشی کشف شده جهت 
رها سازی در مناطق تحت مدیریت، به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان تحویل 
داده شده است.محمدی اضافه کرد: شکار و 
صید، حمل و نگهداری حیوانات وحشی زنده 

یا غیر زنده، بدون مجوز سازمان محیط زیست 
ممنوع و تخلف است.بر اساس ماده ۱۰ قانون 
شکار و صید و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی این 
قانون، حمل، عرضه، نگهداری، صدور و فروش 
جانوران وحشی زنده یا کشته و یا اجزای آنها 
بدون کسب پروانه از سازمان محیط زیست 

جرم محسوب می شود.

بره میش وحشی به محیط زیست اصفهان بازگشت

  سرویس اجتماعی 
شهری که به زودی در انبوهی از نخاله 
ها و ضایعات معدنی فرو خواهد رفت و 
شمار زیادی از موجودات حیات وحش 
از آن بار بسته و به دنبال زیست بومی 
دیگر گریزان می شوند. این اتفاق عجیب 
است که تاکنون اقدام محیط زیستی در 
این خصوص انجام نشده و در سکوتی 
ویرانگر، این منطقه در معرض خطر 

»تخریب انسان« قرار گرفته است.
بع شهرستان  ز توا جوشقان قالی، ا
کاشان است که با آب و هوایی خنک و 
طبیعتی بکر و سرسبز، شهری ییالقی در 
بافت کویری منطقه به حساب می آید. 
این شهر در دامنه های رشته کوه کرکس 
قرار گرفته و از این رو، قله ها و دامنه های 
وسیع و زیبای آن قابل رویت است، 
به طور کلی، جوشقان قالی در میان 
کوه های مرتفع و سر به فلک کشیده ای 

محاط شده است.
این شهر کوهستانی، به تبع موقعیت 
جغرافیایی خاص خود، با پوشش گیاهی 
رویی و ُخودرو  ز گیاهان دا ویژه ای ا
ز دیرباز در  تا باغات میوه و غالت، ا
منطقه مطرح است، همچنین کشت 
و کار کشاورزی، دامداری سنتی و ... 
از جمله مشاغلی است که همواره در 
تامین معیشت مردم این منطقه نقش 
موثری داشته است.قالی، هنر صادراتی 
زنان و گاه مردان این منطقه که نام این 
شهر برگرفته از آن است، بنابر طرح و 
ولیه بومی آن،  د ا کیفیت مطلوب موا
شهرتی جهانی و خریداران برون مرزی 
دارد، اما یکی از فعالیت هایی که از دهه 
۳۰ شمسی وارد این شهر شد و شرایط 
طبیعی، اقتصادی و اجتماعی شهر را به 
کلی تغییر داد، احداث معدن سنگ در 
دل کوه های غربی و شمال غربی شهر بود؛ 
معدن سنگی که پیش از انقالب، سنگ 
نمای برج آزادی تهران از دل آن استخراج 
شد و امروز به این دلیل، نام معدن آزادی 

را به خود اختصاص داده است.
راهنمایان محلی می گویند : این 
معدن، در سال ۱۳۳۳ در کوه های غربی 
شهر توسط فردی به نام »ارباب قنبر 
رحیمی« احداث و بر اساس قراردادی 
که در همان سال ها میان ارباب و متولیان 
آبادی منعقد شد، جوشقان از کارکرد 
این معدن، سودی در جهت آبادانی خود 
می برد. مشهور است که با خودیاری فرد 
مذکور، به مرور جاده اصلی ورودی شهر 
ساخته و بهینه سازی شد و تا امروز از آن 
به عنوان جاده اصلی رفت وآمد و حمل و 

نقل استفاده می شود.

اما امروز چیزی که از بدو ورود به 
این شهر، جلب توجه می کند و به طرز 
عجیبی، چهره شهر را نسبت به گذشته 
دگرگون ساخته، معادن نو تاسیسی 
است که به مراتب پیشروی بیشتری از 
معدن آزادی کهنسال دارند و یا در حد 
کمی مورد برداشت قرار گرفته اند، اما 
نخاله و ضایعات حاصل از فعالیت آنها، 
ظاهر تخریب شده و زشتی را در برخی 
از مناطق بکر طبیعی این شهر برجای 
گذاشته است.اگر از اصفهان به سمت این 
شهر بیایید، معدنی که شهروندان ادعا 
می کنند »کمتر از یک سال از شروع 
فعالیتش گذشته«، سیمایی چند ۱۰ 
ساله از فعالیت را نمایش می دهد. این 
معدن که در دل کوه  »تیره کوه« یا به 
قول محلی ها »کمرتیره« واقع در ضلع 
شرقی ورودی شهر النه کرده، هم اکنون 
فعال است و »متولیان آن حتی از توقف 
فعالیت در روزهای تعطیل و جمعه نیز 

امتناع می کنند«.
  جاده های غیر استاندارد و معادن 
موجب تخریب طبیعت و محیط زیست 

شده اند
همچنین در کنار این معادن فعال، 
معادن نیمه فعال یا تعطیل زیادی دیده 
می شود که به گفته اهالی منطقه، 
»اکثرا طرف قرارداد با شرکتی خصوصی 
هستند«. احداث این معادن باعث شده تا 
برای دسترسی راحت تر، جاده سازی های 
موقت انجام شود. این جاده ها که اغلب از 
استاندارد کافی برخوردار نیستند موجب 
تخریب بسیار زیاد طبیعت و محیط 

زیست شده اند.
پوشش گیاهی خاص و کم نظیر این 

منطقه که روزگاری محل رویش گیاهان 
دارویی و تامین خوراک دام  و زیستگاه 
جانداران گوناگون بود امروز تا حد زیادی 
برای احداث جاده یا معدن از بین رفته و 
تاسف بار اینکه به دلیل سفت و آسفالت 
نشدن این جاده ها، امکان پوشیده شدن 
مجدد آنها بر اثر تندبادها و سیل های 
مقطعی وجود دارد و ضرورت جاده سازی  
مجدد، آسیب دیگری به همان منطقه 
وارد می کند، همانطوریکه در یکی از 
ورودی های معادن که پشت کوه های 
محافظ شهر ایجاد شده، این اتفاق افتاده و 
جاده دوم، در زیر جاده تخریبی، بازسازی 
شده است، همچنین گرد و غبار ناشی از 
تردد خودروهای حمل و نقل سنگ در 
جاده های خاکی، تاثیر بدی بر زیست 
بوم جانوری، گیاهی و زراعی منطقه 

گذاشته است.
  اعتراض دامپروران به تخریب مراتع 

دام ها با ایجاد معادن جدید 
»پروژه های اکتشاف و استخراج از 
این معادن ادامه دارند«، این صحبتی 
است که افراد محلی به آن اشاره دارند و 
دامپرورانی که همیشه به این کار مشغول 
بوده اند، در حالی به ایجاد این معادن و 
تخریب مراتع دام هایشان، اعتراض دارند 
که باخبر شده اند به زودی چند معدن 
جدید در کنار دام داری هایشان ایجاد 
خواهد شد.یک دامدار که به تازگی جواز 
ایجاد دامداری صنعتی خود را در حاشیه 
شهر، در نزدیکی یک دامداری با قدمت 
۱۰۰ سال دریافت کرده است ، گفت : از 
جهاد کشاورزی مجوز گاوداری گرفتیم 
و شرکت »باغ سبز« امور اداری الزم برای 
اخذ مجوز را انجام داد، اما در مراحل 

پایانی کار، بعد از اتمام امور اداری و آغاز 
به کار گاوداری، باخبر شدیم که قرار 
است در تپه کنار آن، معدن ایجاد شود.

وی به دو تپه کوچک با ارتفاعی کمتر 
از حدود ۵۰۰ متری اشاره کرد و گفت : 
فاصله دو تپه، با دامداری من حدود ۷۰ 
متر و با دامداری سنتی کمتر از ۱۰۰ متر 
است، در حالیکه جهادکشاورزی تاکید 
کرده که حداقل باید ۵۰۰ متر فاصله 
بین معدن و دامداری وجود داشته باشد.
این دامدار اظهار داشت : متوجه شده 
ایم، این معدن، از راه و شهرسازی مجوز 
گرفته و شهرداری منطقه حامی آن است، 
درحالیکه مجوز گاوداری ما زودتر از 

معادن صادر شده بود.
  بسیاری از معادن، حتی حریم جاده های 

قدیمی را رعایت نکرده اند 
با توجه به موقعیت مکانی معادن، 
مشخص است بسیاری از این معادن، 
حتی حریم جاده های قدیمی را رعایت 
نکرده اند و در فاصله کمی از جاده های 
اصلی و مناطق مسکونی اهالی بومی 
شهر، ایجاد شده اند که عالوه بر تخریب 
محیط زیست، زندگی شهروندان را دچار 

مشکل کرده است.
کنندگان  توجیه  برخی  لبته  ا
فعالیت بی رویه معادن بر این باورند 
که فعالیت معدن در این شهر می تواند 
یجاد اشتغال کمک  به کارآفرینی و ا
کند، درحالیکه پتانسیل  گردشگری، 
کشاورزی و دامداری به تنهایی می تواند 
پاسخگوی نیازهای شهروندان باقی مانده 
در جوشقان قالی باشد. هنوز بسیاری از 
محلی ها و شهروندان، به حفظ اراضی 
کشاورزی و دامپروری خود و فعالیت در 
این زمینه کاری تمایل دارند و نگرانند که 
ادامه فعالیت  غیرمنصفانه و برداشت های 
روزافزون معادن، شرایط کار و زندگی را 

برای آنها دشوار کند.
شهری که به زودی در معدن فرو 
خواهد رفت و تاکنون شمار زیادی از 
حیوانات حیات وحش از آن بار بسته و به 
دنبال زیست بومی دیگر گریزان شده اند و 
امروز شرایط ویژه ای را در فقر زیست بوم 
پیشین خود می گذراند، آهو، قوچ، بزهای 
کوهی و حیوانات دیگری که احتماال در 
کوه های این منطقه زندگی می کردند و 
به طور قطع صالحیت ثبت در آثار ملی 
و پارک های حفاظت شده را داشتند، اما 
این اتفاق عجیب است که تاکنون اقدامی 
از سوی محیط زیست در این خصوص 
انجام نشده و در سکوتی ویرانگر پوشش 
این منطقه در معرض تخریب انسان قرار 

گرفته است.

فعالیت معادن حیوانات حیات وحش جوشقان قالی را فراری داد 

   سرویس اجتماعی
شهرام احتشامی کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 
یک اصفهان در خصوص راهکارهایی برای زیباسازی محیط  زیست گفت : تولید 
کمتر زباله نخستین چیزی است که هر شهروند باید به آن توجه کند. بهتر است 
وسایل مورد نیاز را طوری مرتب کنیم و به شیوه ای از آن ها استفاده کنیم که 
مدت بیشتری کارایی داشته باشند و به خوبی نگهداری شوند. باید تالش کنیم 

محیط را تا آنجا که ممکن است عاری از زباله نگه داریم.
احتشامی همچنین از شهروندان خواست تا حد امکان زباله ها را پراکنده 
نکنند. باید زباله ها را در سطل بریزیم و سطل را در دسترس نگه داریم تا احتمال 

ریختن زباله روی زمین و پخش شدن آن کاهش یابد.
وی نصب تابلوهای زیبا در شهر را یکی از راه های زیباسازی محیط اعالم کرد 
و گفت: بهتر است دیوارهای خالی یا ترک دار منازل، مدرسه یا محل کار را با 
عکس ها یا تزئینات زیبا بپوشانیم. این کار می تواند گرمای محیط را حفظ کند 

و جذابیت بصری را ارتقا دهد.
کارشناس مسئول بهداشت محیط ادامه داد: بهتر است از گیاهان، جانوران 
و انرژی حیات بهره مند شوید. افزایش حجم گل و گیاه در خانه و استفاده از 
گلخانه را مدنظر داشته باشید. گلخانه، محلی کوچک برای نگهداری گل و گیاه 
است. گیاهان می توانند رنگ های محیط را افزایش دهند و تنوع فضا را بیشتر 
کنند. البته اتاق خواب نباید گل و گیاه زیادی داشته باشد، چراکه گل و گیاه در 

طول شب، اکسیژن محیط را جذب می کنند.
احتشامی بیان داشت : رنگ ها می توانند بر حال و روحیه ما تأثیر بگذارند. 
رنگ های قرمز، زرد و نارنجی  رنگ های گرم و انرژی بخشی هستند که می توانند 
انگیزه فعالیت را در ما افزایش دهند. در مقابل، رنگ های آبی و سبز که رنگ های 

سردی هستند، می توانند برای افراد مضطرب، آرامش بخش باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و گروه های پاک سازی در جوامع مختلف 
مشغول فعالیت اند، اضافه کرد : اعضای این گروه ها می توانند به اصالح وضعیت 
بصری ساختمان های متروک، پاک کردن زباله های محیط و کاشت گل و گیاه 
بپردازند.وی با بیان اینکه حامیان محیط زیست در سبک زندگی خود به حفاظت 
از محیط زیست نیز توجه نشان می دهند، افزود : حفظ منابع طبیعی موجود 
در کره زمین برای نسل های کنونی و آینده، یکی از دغدغه های آنها محسوب 
می شود. فراگیری این سبک زندگی می تواند منافع متعددی به دنبال داشته 
باشد. منافعی مانند حفظ طبیعت، ثروت، سالمت و کمک به داشتن جهانی 
سبزتر، سالم تر و بهتر. دوستداران محیط زیست باید در انتخاب شویند و مواد 
آرایشی و بهداشتی توجه کنند و موادی را برگزینند که بعد از شسته شدن، 
آلودگی چندانی به آب و طبیعت وارد نکند.کارشناس مسئول بهداشت محیط 
صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل های سرد سال را با استفاده از لباس های 
گرم و مناسب به جای استفاده مفرط از وسایل گرم کننده در منزل و محل کار 
ضروری دانست و گفت : جایگزین کردن لوازم معیوب و پرمصرف با لوازم جدید 
و کم مصرف که انرژی  را به شکل بهینه ای مصرف می کنند، نیز راهی برای 

دوستداران محیط زیست است.
احتشامی خودداری از دریافت نایلون ها و بسته های اضافی هنگام خریدهای 
روزمره و استفاده بیشتر از کیسه های خرید باقابلیت استفاده مکرر را یکی از ویژگی 
های افراد دوستداران محیط زیست اعالم کرد و افزود: استفاده از دستمال های 
پارچه ای، حوله های پارچه ای، پوشک های پارچه ای و ظرف های مطلوب و مقاوم، 
به جای استفاده از لوازم و ظروف پالستیکی و یک بارمصرف، به ویژه در گردش ها و 
مسافرت ها ضروری است.وی گفت : کاهش استفاده از اتومبیل به منظور کم کردن 
آالیندگی سوخت های فسیلی مثل بنزین و استفاده از اتومبیل های کم مصرف یا 
لوازم ساده و سالمی مانند دوچرخه باید در لیست تمام افراد قرار گیرد.احتشامی 
افزود : استفاده بیشتر از لوازم نقلیه عمومی به جای خودروی شخصی، استفاده از 
انرژی خورشیدی برای گرم کردن آب و تولید برق خانگی، شستن لباس  در آب 
سرد و کم کردن درجه آبگرمان و بازیافت کاغذها، قوطی ها، کارتن ها، باتری ها و 
محصوالت دیگر به همراه استفاده مجدد از محصوالت متنوع و ... کاشت گیاهان 

و درختان بیشتر از جمله این موارد است.

راهکارهایی برای زیباسازی
 محیط  زیست شهری

رئیس انجمن جنگلبانی ایران :

دولت ها سازمان جنگل ها 
را ضعیف نگه داشته اند تا به 

اهداف خود برسند

   خبرگزاری فارس 
انجمن  رئیس  کیادلیری  هادی 
جنگلبانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر 
بدترین وضعیت ممکن بر سازمان جنگل ها 
حکمفرماست، افزود : آنقدر مسائل این 
سازمان در وزارت جهاد کشاورزی گم 
شده است که حتی یکبار هم وزیر به دلیل 
معضالت منابع طبیعی کشور استیضاح و 

یا مورد سؤال قرار نگرفته است. 
کیادلیری افزود: سازمان جنگل ها در 
جایگاه اصلی خود نیست، در حالی که در 
دوره ای از تاریخ، این سازمان به شکل یک 
وزارتخانه مستقل و مقتدر اداره می شده و 

بیشترین کارآمدی را داشته است. 
وی ادامه داد : سازمان جنگل ها 
قدرتی است که می تواند جلوی بسیاری 
از پروژه های ناکارآمد را بگیرد، اما دولت ها 
برای اینکه مسیر فعالیت های مخرب خود 
را تسهیل کنند، این سازمان را ضعیف نگه 

داشته اند. 
نمونه شاخص و به روز این مسأله را 
می توان در موضوع انتقال آب خزر به 
سمنان دید. اگر این سازمان به درستی 
عمل می کرد، باید جلوی اجرای چنین 

پروژه ای را می گرفت. 
رئیس انجمن جنگلبانی ایران با بیان 
اینکه دولت های جهان سوم، منابع طبیعی 
را منابع رایگانی تصور می کنند که می تواند 
در هر شرایطی از آنها بهره ببرند، خاطرنشان 
کرد: این دیدگاه به این خاطر است که 
خدمات جنگل ها را ارزشگذاری نمی کنند.

کیادلیری سناریوی دیگر موجود برای 
ادامه حیات سازمان جنگل ها را که به عنوان 
بهترین و ایده آل ترین  حالت می شناسد، 
تشکیل وزارت منابع طبیعی دانست و گفت: 
وقتی صحبت از تشکیل این وزارتخانه 
می شود، همه می گویند ما می خواهیم 
دولت را کوچک کنیم، اما باید بگویم تشکیل 
چنین وزارتخانه ای ضرورت است، چون به 

پایداری سرزمین مان کمک می  کند.
وی افزود : عمق کار این وزارتخانه و 
تأثیرگذاری آن بر منابع طبیعی آنقدر زیاد 
است که نیازمند تشکیل چنین وزارتخانه 

مستقلی هستیم. 
وی با طرح این سؤال که کدام چالش به 
اندازه چالش های منابع طبیعی در کشور 
در سال های اخیر بحران زا بوده است، 
گفت: چالش هایی همچون کمبود آب، 
آلودگی هوا، بروز گرد و غبار و سیالب تنها 
با تشکیل یک وزارتخانه منابع طبیعی 

ممکن خواهد شد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی شـعبه ششـم اصفهـان در نظر دارد جلسـه مزایـده ای در 
خصوص پرونـده اجرایـی کالسـه 98۰49۱ ج / 6 له خانم پریسـا جهـان بازی و 
علیه آقای محسـن فرهـادی مبنی بر مطالبـه مبلغ ۵۰۰ عدد سـکه بهـارآزادی 
و ۱۱۰ مثقـال طـال کـه در روز مزایده ارزیابـی می گردد و سـایر مطالبـات دیگر 
بابـت محکـوم بـه در تاریـخ ۱۱ / 9 / 98 سـاعت ۳۰ / ۱۱ صبح در محـل اجرای 
احکام دادگسـتری اصفهان طبقه زیرزمیـن اتاق ۱8 جهت فـروش۷۷6 فرعی از 
پالک اصلی 48۵2 بخش ۵ اصفهان با مشـخصات مندرج در نظریه کارشناسـی 
کـه ذیـال درج شـده اسـت ملکـی آقـای محسـن فرهـادی و اکنـون در تصـرف 
مالکانـه محکـوم له می باشـد توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به شـرح 
ذیـل ارزیابی شـده نظریـه وی مصـون از تعـرض طرفیـن واقـع گردیـده برگزار 
نمایـد. طالبیـن خرید مـی توانند ظـرف ۵ روز قبـل از جلسـه مزایده به نشـانی 
فوق مراجعـه و از ملـک بازدیـد و در روز مزایـده با همـراه داشـتن ۱۰ درصد بها 
به صـورت نقد یـا چک تضمین شـده بانک ملـی در وجـه اجرای احـکام حقوقی 
در جلسـه مزایده شـرکت نمایند. پیشـنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بـود. هزینه هـای اجرایی بر عهـده محکوم علیه مـی باشـد و مابقی ثمن 
معاملـه ظـرف حداکثـر یکمـاه پرداخـت و اال ده درصـد واریـزی به نفـع دولت 
ضبـط خواهد شـد. اوصاف ملـک مـورد مزایـده: واقـع در خیابان شـیخ صدوق، 
خیابـان شـیخ مفیـد ، کوچـه شـهید تفکـری ) 22 ( کوچه ارغـوان ، پـالک 4 ، 
واحد 2، بازدید و بعد از بررسـی محـل و جمیع جهـات موثر در موضـوع ، نتیجه 
را پیوسـت تقدیم می نمایم. دسـتمزد کارشـناس مطابـق با تعرفه سـال ۱۳92 
برابر بـا یـک میلیـون و چهارصـد و شـصت و پنـج هـزار تومـان ۰۰۰ / 46۵ / ۱ 
تومان  می باشـد . خواهشـمند اسـت نسـبت به پرداخت مـا به التفاوت دسـتور 
فرمایید. موضوع نامـه با شـماره بایگانی پرونـده 98۰49۱ مـورخ 9 / ۳ / ۱۳98 
در خصوص ارزیابی پـالک ثبتی فرعی ۷۷6 از پالک اصلـی 48۵2 در بخش پنج 
ثبت اصفهـان گزارش زیـر به اسـتحضار می رسـد. اینجانب کارشـناس منتخب 
پـس از حضـور در محل ملـک مزبـور و مطالعـه جزئیات امـر، از ملک مـورد نظر 
واقع در خیابان شـیخ صدوق، خیابان شـیخ مفید، کوچه شـهید تفکـری) 22 (، 
کوچه ارغـوان، پـالک 4، واحد 2، بازدیـد و بعد از بررسـی محـل و جمیع جهات 
موثر در موضـوع ، نتیجه را بـه حضور تقدیم می نمایم، مشـخصات سـاختمانی : 
ملک به صـورت یک واحد مسـکونی بـه مسـاحت ۱4 / ۱۱۰ متر مربـع در طبقه 
اول یک آپارتمان اسـت. کف سـالن و اتاقهـا سـرامیک، دیوارها انـدود ، پنجره و 
چهارچوب فلزی، در چوبی، بدنه آشـپزخانه و سرویسـها کاشـی و کف سرامیک 
، دارای کابینـت، گرمایـش پکیـج و سـرمایش کولرآبـی مـی باشـد. ارزیابـی 
ملـک : بـا توجه بـه مشـخصات ملکـی ، موقعیـت محلـی، ، قدمـت بنـا، کیفیت 
 نازک کاری و سـایر عوامـل موثر در قضیـه ، ارزش ششـدانگ این ملـک را مبلغ 
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 9ریـال معـادل نهصـد میلیـون تومـان بـرآورد و اعـالم می 

نمایـم. دادورز اجـرای احـکام حقوقـی اصفهـان، 628۰۱6 / م الـف

مزایده
شـعبه دوم اجـرای احـکام شـورای حـل اختـالف اصفهـان در خصـوص پرونده 
کالسـه 9۷۳444 ش2 / ا / ا / م ش لـه آقـای هاملـت غریبیان غرغنی بـا وکالت 
خانـم لیـال نوربخـش و علیه محمـد فتحـی بـه آدرس: اصفهـان خیابـان وحید 
ک مسجدسـنگی سـاختمان اسـپادانا واحـد ۵ کدپسـتی 8۱۷699۳98۵، 
 بابت محکـوم بـه و هزینه هـای اجرایی بـه مبلـغ 44۳ / 928 / 2۰2 و نیم عشـر
 422 / ۱46 / ۱۰ ریـال امـوال توقیفـی به شـرح سـواری بیوک تیپ بـی ۳ مدل 
۱۳6۵ رنگ سـفید روغنـی ظرفیت 4 نفـر تعداد سـیلندر 8 نوع سـوخت بنزین 
تعداد محـور 2 تعداد چرخ 4 شـماره موتـور K0205T4W26633 شـماره 
شاسـی 69L۵6۷6۱۰ به شـماره انتظامی 4۱6 ج 86 ایـران 6۷ وضعیت خودرو 
در زمـان بازدید موتور خاموش باطری غیر فعال السـتیک ها فرسـوده تجهیزات 
موتـور از نظـر قطعات کسـری دیـده شـد بدنـه اتـاق تجدید رنـگ دیده شـد و 
آثـار زنگ زدگـی در بعضـی قطعـات از جمله سـتونهای جلـو- تزئینـات داخلی 
داشـبورد رودری داخلـی دربهـا صندلیها فرسـوده دیده شـده و مبلغـی که باید 
صـرف بازسـازی شـود از قیمت آن کسـر مـی گردد خـودرو بـا توجه بـه مدل و 
توقف در پارکینگ فرسـودگی عنوان شـده در بند پ و داشـتن پالک ملی جهت 

بازسـازی و اسـتفاده مجـدد و مبلغـی کـه باید بـرای آن صرف شـود لـذا قیمت 
 فعلی خـودرو با توجـه به مشـاهدات عینـی و نواقـص مطروحه پایه کارشناسـی

 ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱9۰ ریال و معادل نـوزده میلیون تومان اعالم مـی گردد که مورد 
اعتراض هیچ یـک از طرفین قرار نگرفته اسـت. در نظر دارد جلسـه مزایده ای در 
مورخ ۳ / 9 / 98 در سـاعت ۱2 - ۱۱ صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان 
آتشـگاه روبروی پمپ بنزین سـاختمان شـماره 2 شـورای حل اختـالف برگزار 
می گردد طالبین شـرکت در جلسـه مزایده می توانند با واریـز ده درصد از مبلغ 
پایه پنج روز قبل از جلسـه ی مزایـده و ارائه آن فیـش به اجرای احـکام از اموال 
بازدید نمایند، پیشـنهاد دهنـده باالترین قیمـت برنده مزایده خواهـد بود. مدیر 

اجرای احکام شـورای حل اختالف اصفهان: نسـیبه قاسـمی، 6۳۳۷۰۵ / م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احـکام حقوقـی شـعبه دوم اصفهـان در نظـر دارد جلسـه مزایـده ای در 
خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 9۷۱248 ج / دوم لـه ۱-حسـینعلی نصیری 
2- ابراهیـم نصیـری و علیـه آقـای ابوالقاسـم نصیـری مبنـی بـر فـروش پالک 
 ثبتـی شـماره ۳۷64 / 49۱۱ بخـش ۵ اصفهـان در  تاریـخ ۵ / 9 / 98 سـاعت
  ۱2 صبـح در محل اجـرای احـکام دادگسـتری اصفهـان طبقـه زیرزمیـن اتاق
 ۱8 جهـت فروش شـش دانگ ملکی  بـه پالک ثبتی فـوق با مشـخصات مندرج 
در نظریه کارشناسـی که ذیال درج شـده اسـت ملکی طرفین و اکنون در  تصرف 
مالکانه خواهانها می باشـد توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به شرح ذیل 
ارزیابی شـده و نظریـه وی مصون از تعـرض طرفین واقـع گردیده برگـزار نماید. 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ظـرف ۵ روز قبـل از جلسـه مزایـده به نشـانی فوق 
مراجعـه و از ملـک بازدیـد و در روز مزایـده بـا همـراه داشـتن ۱۰ درصـد بها به 
صورت نقد یـا چک تضمین شـده بانک ملـی در وجه اجـرای احـکام حقوقی در 
جلسـه مزایده شـرکت نمایند. پیشـنهاد دهنـده باالتریـن قیمت برنـده مزایده 
خواهد بـود. هزینه هـای اجرایی بر عهـده محکوم علیه مـی باشـد و مابقی ثمن 
را ظـرف حداکثـر یکمـاه پرداخـت و اال ده درصـد واریزی بـه نفع دولـت ضبط 
خواهد شـد. اوصاف ملک مورد مزایـده: ملک بـه آدرس اصفهان خیابـان پروین 
خیابـان شـیخ طوسـی غربـی کوچـه شـهید مطلبـی فشـارکی ) کوچه شـماره 
29 ( پـالک 44 روبروی بن بسـت شـهاب بازدید و مدارک ارائه شـده بررسـی و 
گزارش به شـرح زیر بـه حضورتـان ایفا میگـردد: - حسـب مفاد تصویـر دو جلد 
سـند مالکیـت دفترچه ای مشـخصات ثبتـی ملک مـورد نظـر به شـرح زیر می 
باشـد: - تصویر یـک جلد سـند ماکیت به شـماره چاپـی ۷۰۳۵26 سـری ت به 
پالک ثبتی ۳۷64 / ۱49۱۵، شـماره ثبت ملـک 9۰66 / س صفحـه ۵۵۷ دفتر 
امالک شـماره 42 بخش پنج ثبت اصفهان و به نسـبت دو دانگ مشـاع از شـش 
دانـگ و بنام آقـای ابراهیـم نصیری طهمورسـاتی صـادر گردیده اسـت- تصویر 
یک جلـد سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ۷۰۳۵28 سـری ت به پـالک ثبتی 
۳۷64 / ۱49۱۵ ، شـماره ثبت ملک 9۰68 / س صفحه ۵6۳ دفتر امالک شماره 
42 بخـش پنج ثبـت اصفهان و به نسـبت دو دانگ مشـاع از  شـش دانـگ و بنام 
آقای حسـینعلی نصیری طهمورسـاتی صادر گردیده اسـت. ضمنا بـه عرض می 
رسـاند اسـناد و مدارک دو دانگ مشـاع از شـش دانگ ملـک مزبور بـه اینجانب 
ارائـه نگردیـد- ملک مزبـور بصـورت یکباب خانـه قدیمی سـاز با قدمـت حدود 
2۵ سـال دارای عرصه به مسـاحت 42 / ۱۷2 متر مربع ) طبق و سـند ( و اعیانی 
به مسـاحت حـدود ۱۵2 متر مربـع در یک و نیـم طبقه مسـکونی و زیـر زمین و 
دو باب مغازه می باشـد. طبقه همکف دارای دو اتاق خواب و سـرویس بهداشـتی 
و حمـام و نیم طبقـه دارای دو اتاق و راه پله می باشـد. اسـکلت سـاختمان دیوار 
باربر و سـقف تیرآهن و طـاق ضربـی و فاقد نماسـازی در گذر و حیاط می باشـد 
. دربهای خارجـی فلزی و دربهـای داخلی چوبی و آشـپزخانه کاشـیکاری و کف 
موزائیک با کابینت فلزی مسـتعمل، کف موزاییک و سـیمان ، بدنـه های داخلی 
گچـکاری، کـف راه پلـه سـنگ و بدنـه راه پلـه گـچ کاری، پشـت بام آسـفالت، 
سیسـتم گرمایش بخاری گازی و سیسـتم سـرمایش کولر آبی و دارای انشعابات 
آب و بـرق و گاز می باشـد. نظریه کارشناسـی : با توجه بـه مراتب فـوق و در نظر 
گرفتن مسـاحت و موقعیت محلی و قدمت سـاختمان و قیمت هـای عادله زمان 
مباشرت به کارشناسـی، در صورت انتقال رسـمی و بالمنازع و تسـویه حساب با 
شـهرداری، ارزش ششـدانگ ملک مورد بازدید، به مبلغ چهار میلیارد و دویست 
میلیون ریـال ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / 2۰۰ / 4 ریـال ( ارزیابی می گردد. مطابق اسـتعالم 

ثبتی هر کـدام از نامبردگان مالک دو دانگ مشـاع پـالک فوق بـوده و وفق ماده 
۱۰ آئین نامه فـروش امالک مشـاع وجوه حاصـل از فروش پس از کسـب هزینه 
عملیات اجرایی به نسـبت سـهم هـر یـک از مالکین تقسـیم خواهد شـد. داورز 

اجـرای احکام مدنـی اصفهـان، 646۳۵۱ / م الف

مزایده
شـعبه پنجم اجـرای احکام شـورای حـل اختـالف در خصـوص پرونده کالسـه 
9۷۱۱92 شـعبه پنجم لـه آقای مرتضـی صمـدزاده علیه آقای مسـعود جعفری 
بـه آدرس: کرمـان بلـوار هوانیـرو غدیـر ۳ کوچه شـب بـو 9 منـزل سـوم، بابت 
 محکـوم بـه و هزینـه هـای اجـرا 99۰ / 4۵6 / 6۰ ریال و بابـت نیم عشـر دولتی

 849 / ۰22 / ۳ ریـال امـوال توقیفی به شـرح: ۱( قیمـت پایه خط تلفـن همراه 
بـه شـماره ۰9۱۳۱۳۰۰۷۰۰ مبلغ سـه میلیـون و پانصد هـزار ریـال 2( قیمت 
پایه خط تلفـن همـراه ۰9۱۳۷6۷۰۰8۷ مبلـغ دو میلیـون و پانصد هـزار ریال 
۳( قیمـت پایه خط تلفـن همراه ۰9۱۳۵۰۰6424 مبلغ سـه میلیـون و هفتصد 
هزار ریـال 4( قیمت پایه خـط تلفن همـراه ۰9۱۳۵649۰۳۰ مبلـغ دو میلیون 
و هشـتصد هزار ریـال می باشـد. کـه مـورد اعتراض هیـچ یـک از طرفیـن قرار 
نگرفته اسـت. در نظر دارد جلسـه مزایده ای در مورخ ۱2 / 9 / 98 در سـاعت ۱۱ 
تـا ۱۰ صبح در محـل اجرای احـکام برگزار می گردد طالبین شـرکت در جلسـه 
مزایده مـی توانند با واریـز ده درصـد از مبلـغ مزایده پنـج روز قبل از جلسـه ی 
مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احـکام از اموال بازدید نمایند، پیشـنهاد دهنده 
باالتریـن قیمـت برنـده مزایـده خواهـد بـود. مدیر اجـرای احـکام شـورای حل 

اختـالف اصفهان: نسـیبه قاسـمی، 64668۵ / م الف

مزایده
شـعبه پنجم اجـرای احکام شـورای حل اختـالف اصفهـان در خصـوص پرونده 
کالسـه 98۱۳88 ش ۵ / ا / ا / م ش لـه خانـم آزاده مجیـری و علیـه محمـد 
سـعیدجو بـه آدرس: اصفهـان خیابـان بزرگمهـر خیابان سـجاد خیابان شـهید 
خلیلـی کوچـه سـتاره پـالک ۵24، بابـت محکـوم بـه و هزینـه هـای اجرایـی 
بـه مبلـغ ۵99 / 246 / ۱۷۳ ریـال و نیـم عشـر ۳29 / 662 / 8 ریـال می باشـد، 
امـوال توقیفی به شـرح خودروی سـواری سـمند تیـپ Lxxu7  مـدل ۱۳92 
رنگ سـفید روغنی ظرفیـت جمعـا ۵ نفر تعـداد سـیلندر 4 نوع سـوخت بنزین 
تعداد محـور 2 تعداد چرخ 4 شـماره موتور K ۰۱۳4۷2۱ ۱24 شـماره شاسـی 
NAAC91CC3DF624047 بـه شـماره انتظامـی ۱62 ل 6۳ ایران ۵۳  
خـودروی مذکـور در پارکینـگ تمرکـزی اصفهـان بازدیـد گردید برابر سـوابق 
وسـیله از مورخـه ۱2 / 2 / 98 توقیـف می باشـد اسـناد و مدارک وسـیله رویت 
نشـده موتـور و گیربکس خامـوش بـود السـتیکها 4۰ درصد سـالم سرشاسـی 
جلـو سـمت راسـت خوردگـی دارد قیمت پایـه کارشناسـی وسـیله بـا توجه به 
 مـدل و وضعیـت ظاهری وسـیله جهـت فـروش بصـورت مزایـده حـدودا مبلغ 
۰۰۰ / ۰۰۰ / 44۰ ریال ارزیابی مـی گردد که مورد اعتراض هیـچ یک از طرفین 
قرار نگرفته اسـت. در نظر دارد جلسـه مزایده ای در مورخ ۱۷ / 9 / 98 در ساعت 
۱۱ تـا ۱۰ صبـح در محل اجـرای احکام واقـع در خیابان آتشـگاه روبـروی پمپ 
بنزیـن برگزار مـی گـردد طالبین شـرکت در جلسـه مزایده مـی توانند بـا واریز 
ده درصـد از مبلـغ پایـه پنـج روز قبـل از جلسـه ی مزایـده و ارائـه آن فیـش به 
شماره حسـاب 2۱۷۱۳۵۰2۰۵۰۰۱ بانک ملی از اموال بازدید نمایند، پیشنهاد 
دهنـده باالترین قیمـت برنده مزایـده خواهد بـود. مدیـر اجرای احکام شـورای 

حل اختـالف اصفهان: نسـیبه قاسـمی، 64۷2۳2 / م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهـی ابالغ وقـت دادرسـی و ضمائم بـه اقای حسـین شـانظری فرزنـد علیرضا 
با وکالت رسـول حق شـناس اقـای علیرضـا کمانکش دادخواسـتی به خواسـته 
مطالبـه وجه چـک و تامیـن خواسـته به طرفیت شـما در شـورای حـل اختالف 
شـاهین شـهر تقدیم که به کالسـه ۳۱۰/98 ش۷ح ثبت و برای روز چهارشـنبه 
مورخ 98/۱۱/۱6  سـاعت ۵ عصر تعیین وقت گردیده اسـت با توجـه به مجهول 
المـکان بـودن خوانده بـه درخواسـت خواهان و بـه دسـتور تجویز مـاده ۷۳ ق . 
آ. د . م مراتـب یـک نوبت در یکـی از روزنامـه های کثیر االنتشـار درج  و به شـما 

ابالغ می گردد جهـت دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم به دفتر شـعبه 
۷ حقوقی شـورای حل اختالف شـاهین شـهر مراجعـه و در تاریـخ مذکور جهت 
رسیدگی در این شـورا حاضر شـوید  واال وفق مقررات اقدام خواهد شد . مسئول 

دفتر شـعبه ۷ حقوقی شـورای حل اختالف شـاهین شـهر -/م الف 6۵۵6۰۱

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقـت دادرسـی و ضمائم به اقای حسـین شـانظری با وکالت رسـول 
حق شناس اقایان ۱-سید حسـین سـجادیه 2- محمدرضا موسوی دادخواستی 
به خواسـته مطالبه وجه چک و تامین خواسـته به طرفیت شـما در شـورای حل 
اختالف شـاهین شـهر تقدیـم کـه بـه کالسـه ۳۰6/98 ش۷ح ثبت و بـرای روز 
یکشـنبه مورخ 98/۱۱/۱۳  سـاعت ۵ عصر تعیین وقت گردیده اسـت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواسـت خواهان و به دسـتور تجویز ماده ۷۳ 
ق . آ. د . م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشـار درج  و به شـما 
ابالغ می گردد جهـت دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم به دفتر شـعبه 
۷ حقوقی شـورای حل اختالف شـاهین شـهر مراجعـه و در تاریـخ مذکور جهت 
رسیدگی در این شـورا حاضر شـوید  واال وفق مقررات اقدام خواهد شد . مسئول 

دفتر شـعبه ۷ حقوقی شـورای حل اختالف شاهین شـهر -/م الف 6۵۵6۰۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت دادرسـی و ضمائم به اقای حسـین شـاه نظری با وکالت رسـول 
حق شـناس اقای داود اکبری دادخواستی به خواسـته مطالبه وجه چک و تامین 
خواسـته به طرفیت شـما در شـورای حـل اختالف شـاهین شـهر تقدیـم که به 
کالسـه ۳۰۳/98 ش۷ح ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 98/۱۱/۱۳  ساعت ۵/۳۰ 
عصر تعییـن وقـت گردیده اسـت با توجـه به مجهـول المـکان بـودن خوانده به 
درخواسـت خواهـان و بـه دسـتور تجویـز مـاده ۷۳ ق . آ. د . م مراتب یـک نوبت 
در یکـی از روزنامه هـای کثیـر االنتشـار درج  و به شـما ابـالغ می گـردد جهت 
دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم به دفتـر شـعبه ۷ حقوقی شـورای 
حل اختالف شـاهین شـهر مراجعـه و در تاریخ مذکـور جهت رسـیدگی در این 
شـورا حاضر شـوید  واال وفق مقررات اقدام خواهد شـد . مسـئول دفتر شـعبه ۷ 

حقوقی شـورای حل اختالف شـاهین شـهر -/م الف 6۵۵6۰9

رای شورا
در خصـوص دعوی خواهـان مجید حبیبی فرزنـد صفرعلی به طرفیـت ۱ - اکرم 
حیدری فرزند حیدر 2 - جالل خسـروی بختیاروندی فرزند جمعه   به خواسـته 
صدورحکم برمحکومیت خواندگان بـه پرداخت  مبلـغ : ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال 
به انضمام خسـارات دادرسـی و تاخیر تادیـه به اسـتناد دو فقره چک به شـماره 
هـای 46۱۰۰2 و ۷2442۰ خزانـه داری کل نظـر بـه اینکـه وجود اصل سـفته 
/ سـفته های مسـتند دعـوی در یدخواهان ظهـور دراشـتغال ذمه خوانـده دارد 
وباتوجه بـه اینکه خوانده دعـوی باوصف ابالغ قانونی در جلسـه دادرسـی حاضر 
نگردیـده والیحه نیـز در جهـت اثبات بـی اعتباری ادعـای خواهان ومسـتندات 
وی وبالطبـع برائـت مافـی الذمه خـود تقدیم وارسـال ننمـوده اسـت واز طرفی 
وی درذیـل سـفته  / سـفته هـای مذکـور مصـون از هرگونـه تعـرض مشـارالیه 
مانده اسـت لذاقاضی شـورا دعوی خواهـان راوارد وبرصحت تشـخیص داده وبه 
اسـتناد مواد ۳۰9 و۳2۰ قانـون تجـارت ومـواد ۱98 و ۵۱9 و۵22 ازقانون آیین 
دادرسـی دادگاه های عمومی وانقالب درامـور مدنی وماده 9 از قانون شـوراهای 
حـل اختـالف مصـوب ۱6 / 9 / 94 حکم بـر محکومیـت خواندگان بـه پرداخت 
مبلـغ یکصدوپنجـاه میلیـون ریال بابـت اصـل خواسـته ومبلـغ ۰۰۰ / 86۰ / ۱ 
ریال به عنـوان هزینه دادرسـی وهمچنین خسـارت تاخیـر تادیـه بارعایت نرخ 
تـورم مرکزی ازتاریـخ مطالبـه ) تقدیـم دادخواسـت 26 / ۵ / 98 ( لغایت اجرای 
کامل درحـق خواهان صـادر واعـالم مـی تمایـد . رای صادرودراجـرای مقررات 
مـاده 2۷ قانـون اخیـر الذکـر ظـرف مـدت 2۰ روز بعـد از ابـالغ قابـل اعتراض 
واخواهـی در ایـن شـورا وپـس از آن مـدت مشـابه قابـل اعتـراض تجدیـد نظر 
خواهـی در دادگاه محتـرم عمومـی شهرسـتان فالورجـان مـی باشـد . حمیـد 
 رضا کاظمـی هرنـدی - قاضی شـعبه سـوم شـورای حـل اختـالف فالورجان -

 م / الف / 6۵66۱۵

نخاله های حاصل از فعالیت معدن آزادی ظاهر تخریب شده 
ای را در مناطق بکر جوشقان برجای گذاشته است
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نمایشگاه نقاشی آثار این هنرمند در ساعات )9تا12 و 17تا19( قابل بازدید است عمارت هنرمند

موزه علیقلی آقا 

توضیحتازه های فرهنگی هنری زمانمکان 

-------- امروز ساعت 15

تا 23 آبان ماه  رونمایی کتاب »حاِل دل«

کارگاه آشنایی با معماری 

مشیر الملک؛ کاخی سلطنتی در اصفهان
تاریخ شفاهی »علی زادخوش«

جشنواره نشان دهخدا 
به سال آینده موکول شد

   سرویس فرهنگی
تاریخ شفاهی »علی زادخوش« به همت 
»اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان کرمان« و با نظارت 
»سازمان اسناد و مدارک کشور« توسط 
»منصور ایرانپور« مصاحبه و تدوین و در 

هزار نسخه منتشر شده است.
راوی متولد خانوک کرمان است و همزمان 
با تحصیل در کنار پدر برای کمک به تهیه 

معاش خانواده کار می کرده است.
در حوادث منجر به انقالب اسالمی در 
کرمان اعم از راهپیمایی ها، پخش اعالمیه 
و... شرکت و آمادگی الزم برای حوادث سخت 

آینده یعنی جنگ را پیدا می کند.
در مناطق غرب کشور و کردستان، مرصاد 
و جنوب کشور در عملیات های والفجر ۴، 
حماسه سابله، فتح ناو، کربالی ۵ و بیت 
المقدس ۷ حضور فعال داشته است.مهمترین 
ارزش مطالب کتاب، پرداختن راوی به نقش 
ترابری در جنگ است که شاید کمتر به آن 
پرداخته شده، فرمانده ترابری لشکر ۴۱ 
ثاراهلل در دوران دفاع مقدس بوده اند و مطالب 

ارزنده ای در این خصوص بیان داشته اند.

   سرویس فرهنگی 
مسعود کوثری مدیرعامل انتشارات 
علمی و فرهنگی اعالم کرد جشنوارۀ نشان 
دهخدا )انتخاب کتاب سال اعضای هیئت 
علمی دانشگاه های سراسر کشور در حوزۀ 
علوم انسانی( که پیش از این هرسال برگزار 
می شد از این به بعد دوساالنه شده و امسال 

برگزار نخواهد شد.
کوثری اظهارداشت: این جشنواره امسال 
مراحل نهایی خود را به انجام رسانده و 
برگزیدگان خود را نیز شناخته است. اما 
به منظور همراهی اهالی فرهنگ با شرایط 
اقتصادی جامعه، صرفه جویی در هزینه 
های ادارات دولتی و نیمه دولتی و هم 
چنین رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی 
کارکنان، جشنوارۀ نشان دهخدا امسال برگزار 

نشده و به سال آینده موکول می شود.
در گزارش های پیشین این جشنواره 
اعالم شده بود: آیین پایانی پنجمین دورۀ 
جشنوارۀ نشان دهخدا در تاریخ ۲۸ آبان 
۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل دانشگاه 
تربیت مدرس، سالن جابربن حیان برگزار 
خواهد شد.براساس گزارش انتشارات علمی 
و فرهنگی ۶۳۰ عنوان کتاب از ۷۰ ناشر 
دانشگاهی و پژوهشی، همچنین صاحبان 
آثار برای این دبیرخانه ارسال شده است که 
از این تعداد ۶۱ عنوان از ۲۹ ناشر به مرحلۀ 
داوری نهایی رسیده است. جشنوارۀ نشان 
دهخدا در این دوره کتاب های تالیفی یا 
تصحیحی اعضای هیات های علمی دانشگاه 
ها را که در سال ۱۳۹۷ برای اولین بار و در 
حوزۀ علوم انسانی به چاپ رسیده اند بررسی 
کرده و بهترین ها را به جامعه فرهنگی و 
علمی کشور معرفی می کند.موضوعات 
مورد نظر برای کتاب های دریافتی عبارتند 
از: تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی، حقوق، 
زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و 
علوم ارتباطات، علوم اقتصادی، مدیریت 
و حسابداری، علوم تربیتی، روانشناسی، 
علوم رفتاری و تربیت بدنی، علوم سیاسی، 
روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای، فقه، 
اصول، علوم قرآن و حدیث، فلسفه، کالم، 
اخالق، ادیان و عرفان، فناوری اطالعات، 
اطالع رسانی و کتابداری، مطالعات انقالب 
اسالمی و امام خمینی، مطالعات هنر و 

زیبایی شناسی.

آگهی رای شورا 
شماره پرونده : ۲۴۶/۹۸ ش۴ح  شـماره دادنامه: ۹۸/۷/۸-۳۵۴ 
درخصـوص دعـوی خواهـان عبـاس قاسـمی علویجـه فرزنـد 
محمد تقی بنشـانی :شـاهین شـهر بلـوار امـام پاسـاژ امیرکبیر 
پخـش موادغذایـی خاطـره بطرفیـت خوانـده :حمیـد زارع 
هروکـی فرزنـد غالمحسـین بنشـانی : مجهـول المـکان بـه 
خواسـته مطالبـه ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال بابـت یـک فقـره حواله 
دسـتور پرداخت )کـه خواهان اشـتباها انـرا بعنوان چـک اعالم 
نمـوده( بـه شـماره ۰۰۸۸۲۰ مـورخ ۹۴/۲/۲۵ عهده موسسـه 
مالی و اعتباری مهر با احتسـاب خسـارت تاخیر تادیـه و هزینه 
دادرسـی  از توجـه بـه محتویـات پرونـده و شـرح دادخواسـت 
خواهـان و ضمائم ان عبـارت از تصویر مصدق حوالـه فوق الذکر 
و گواهینامـه عـدم پرداخت ان و بـا توجه بـه ظهـارات خواهان 
در جلسـه رسـیدگی مـورخ ۹۸/۶/۲۷ شـورا و نظـر بـه اینکـه 
خوانـده علیرغـم ابـالغ قانونـی از طریق نشـر آگهی در جلسـه 
دادرسـی  مزبور حاضـر نگردیـده و الیحـه ای ارسـال ننموده و 
طبعـا در قبـال خواسـته خواهـان دفاعی بعمـل نیاورده اسـت 
و بـا عنایت بـه اینکه وجـود اصـل حوالـه در ید خواهـان داللت 
بـر اشـتغال ذمـه خوانـده بعنـوان صـادر کننـده ان دارد لـذا با 
موجـه تشـخیص دادن خواسـته خواهـان و با اسـتناد بـه مواد  
۵۱۹-۵۲۲ و۵۱۵- ۱۹۸قانون آئین دادرسـی مدنـی و حکم به 
محکومیت خوانده بـه پرداخت مبلـغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسـته و مبلـغ ۱/۸۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسـی 
و الصـاق تمبر بـه اوراق پیوسـت دادخواسـت به انضمـام هزینه 
نشـر اگهی و خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ اخـذ گواهی عدم 
پرداخـت )۹۸/۵/۳( به عنـوان تاریـخ مطالبه دیـن لغایت زمان 
پرداخـت بـر اسـاس شـاخص بانـک مرکـزی در حـق خواهان 
صـادر و ضمنا نسـبت به مابقی خواسـته خسـارت تاخیـر تادیه 
از تاریـخ سررسـید حوالـه مزبـور تـا تاریخ صـدور گواهـی عدم 
پرداخـت ، باتوجه بـه اینکه مسـتند دعوی خواهـان چک نبوده 
و مشـمول ماده واحده الحاق یـم تبصره به مـاده ۲ قانون صدور 
چک و استفسـاریه ان نمی باشـد و وفـق ماده ۵۲۲ قانـون ایین 
دادرسـی مدنـی یکـی از شـرایط تعلـق خسـارت تاخیـر تادیه 

بـه دیـن مطالبه دیـن توسـط دا دیـن توسـط خواهانـن قبل از 
اخـذ گواهـی عـدم پرداخـت ارائه نشـده لـذا مسـتندا بـه ماده 
۱۹۷ قانـون اییـن دادرسـی مدنـی حکم به بـی حقـی خواهان 
در این قسـمت صادر که ایـن حکم ظـرف ۲۰ روز پـس از ابالغ 
قابل تجدید  نظـر در محاکم حقوقی شـاهین شـهر خواهد بود. 
صدر رای صـادره غیابی اسـت و ظرف بیسـت روز پـس از ابالغ 
قابـل واخواهـی درایـن شـورا و سـپس ظـرف بیسـت روز قابل 
تجدید نظـر در محاکـم حقوقی شـاهین شـهر میباشـد.و ذیل 
ان نیـز ظـرف ۲۰ روز پـس از االغ قابـل تجدید نظـر خواهی در 
محاکم حقوقی شهرسـتان شاهین شهر میباشـد. سعید مهدی 
 پـور قاضی شـعبه چهارم شـورای حل اختالف شـاهین شـهر -

 ۹۸۳۰۰۲م/ الف 

گواهی حصر وراثت
آقـای علـی رضـا تـرک زاده جونقـان ش ش : ۲۲۰۳  با اسـتناد 
شـهادتنامه و گواهـی فـوت و رونوشـت  شناسـنامه ورثـه ، 
درخواسـتی بشـماره ۵۶۶/۹۸  تقدیـم این شـورا نمـوده چنین 
اشـعار داشـته اسـت که متوفـی زیبـا صالحـی قلعه شـاهرخی 
نام پـدر: علـی ش ش : ۹۲۴ در تاریـخ ۱۳۹۸/۷/۲۶ درگذشـته 
و ورثـه وی در هنـگام درگذشـت عبارتنـد از ۱ - علـی رضـا 
تـرک زاده جونقـان فرزنـد : خـداداد ش ش : ۲۲۰۳ نسـبت بـا 
متوفـی : فرزنـد ۲- سـیما تـرک زاده جونقـان فرزند : خـداداد 
ش ش : ۲۵۲۹ نسـبت بـا متوفـی : فرزنـد ۳- الهـه تـرک زاده 
جونقـان فرزنـد : خـداداد ش ش : ۱۷۷۰ نسـبت بـا متوفـی 
: فرزنـد ۴- محمـد تـرک زاده جونقـان فرزنـد : خـداداد ش 
ش : ۱۴۷۷ نسـبت بـا متوفـی : فرزنـد ۵- شـوکت رحیمـی 
درکـت فرزنـد : نوروزعلـی ش ش : ۱۴۵ نسـبت بـا متوفـی : 
مـادر اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور 
را در یـک نوبـت آگهـی مـی نماید تـا هرکسـی اعتراضـی دارد 
و یـا وصیتنامـه از متوفی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین 
آگهی ظـرف مدت یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهـد گردید . شـعبه ویژه حصر وراثت شـاهین شـهر -

 ۹۸۳۰۰۳/م الف

    سرویس فرهنگی 
در نزدیکی میدان نقش جهان، خانه ای 
تاریخی و اشرافی از دوران صفویه در 
مانده  یادگار  به  نام مشیر  به  محله ای 
که متعلق به خاندان مشیر انصاری از 
مستوفیان دربار صفویه است. خانه ای 
که در گذر زمان میزبان ساکنان مختلفی 
بوده و امروز به عنوان اثری ارزنده در تاریخ 
معماری ایران، مورد توجه همگان قرار 

گرفته است.
خانه چرمی که به نام خانه تاریخی 
مشیرالملک انصاری، وزیر باکفایت دوره 
قاجار نیز شهرت دارد، اثری ارزنده در تاریخ 
معماری ایران است. این بنا از خانه های 
اشرافی دوره صفویه محسوب می شود و دارای 
فضاهای متنوع و تزئینات بسیار است و از دو 
جهت نسبت به بناهای قاجاری برتری دارد؛ 
یکی طراحی و ساخت سلطنتی و دیگری 

پیشرو بودن در هنر معماری.
خاندان مشیر انصاری از مستوفیان و 
منشیان دربار صفویه بودند که در دوره شاه  
عباس کبیر از شیراز به اصفهان مهاجرت 
کردند؛ تأثیرگذارترین چهره این خاندان 
میرزا حبیب اهلل مشیر الملک انصاری است. 
او در سال ۱۲۵۷ هـ .ق در اصفهان متولد 
شد و پس از تحصیل علم و فضل و کمال 
به ویژه در امور دیوانی و حساب و انشاء 
نزد میرزاعلی جابری انصاری، پست های 

مختلفی را بر عهده داشت و سرانجام به 
وزارت مسعود میرزا ظّل السلطان، فرزند 

ارشد ناصرالدین شاه قاجار منصوب شد.
مشیرالملک خود از خوشنویسان دوره 
قاجار است، به همین خاطر با ایجاد عظمت 
و شکوه در این عمارت به نمایش هنری 
پاک و متعالی پرداخت و خوشنویسی را در 
جداره های خانه به یادگار گذاشت تا تجلی 
گاه هنر خوشنویسی برای ایرانیان باشد. 
وجود تزیینات نقاشی، گچبری و آینه کاریها 
در سقف و دیوارهای فضاهای داخلی چشم 
نوازی این خانه را دو چندان کرده است، 
البته در گذر زمان نیز متناسب با سلیقه 
مالکان، فضای داخلی دستخوش تغییراتی 
شده است، اما ساختار ابتدایی بنا همچنان 
محفوظ مانده است. به عنوان مثال، در زمان 
قاجار نقاشی هایی به برخی از قسمت های 

داخلی ساختمان اضافه شده است.
      فضاهای بنا را بشناسید

ورودی خانه در گوشه شمال غربی واقع  
شده و دارای سر در بزرگ و مجللی است که 
قوس نیم دایره ای بر فراز آن جلوه گر است. 
وجود این قوس موجب تمایز سردر این 
خانه از سایر خانه های اصفهان شده است. 
مجموعه ورودی شامل هشتی و داالن هایی 
است که یکی از آن ها به گوشه حیاط راه 
دارد و دیگری به فضای اصطبل در شمال 
خانه منتهی می شود. یک درب هشتی نیز به 

سرایداری باز می شود که محلی برای کنترل 
تردد افراد به خانه بوده است.

حیاط خانه با حوضی وسیع و صلیبی 
شکل در وسط و چهار باغچه اطراف آن حالتی 
مرکزگرا به خود گرفته است. جداره های 
حیاط دارای ازاره های سنگی حجاری شده 
است و همخوانی قطعات کاشی و چوب های 
تزئینی به  کار رفته در نماهای مختلف آن، 
موجب ایجاد هماهنگی در کل حیاط شده 
است. حیاط مستطیل شکل خانه در سه 
جبهه شمالی، شرقی و غربی خود با فضاهای 
متعددی احاطه  شده که در این میان جبهه 
شمالی با ارتفاع سه  طبقه مهم ترین بخش 
خانه را تشکیل می دهد. این جبهه شامل 
تاالری در میانه و چهار اتاق سه دری در دو 
طبقه طرفین آن است. هر یک از اتاق های 
سه دری در طبقه اول با سه در چوبی و در 
طبقه دوم به وسیله پنجره ارسی به فضای 
تاالر گشوده می شود که در صورت باز بودن 
درها، مجموعه این فضاها به یکدیگر پیوند 
خورده و فضایی وسیع و یکپارچه را در دو 
طبقه پدید می آورد. تاالر در انتهای خود 
یک فضای شاه نشین با دو ستون پر تزئین 
دارد و از ضلع مقابل با ارسی عریض ۹ دهانه 
ای به حیاط مشرف است. دیوارها و سقف 
تاالر پوشیده از تزئینات نقاشی، گچبری و 
آینه  کاری است و ارسی آن با ارتفاعی معادل 
دو طبقه دارای گره چینی چوبی و شیشه 

 های رنگی زیبا است. در زیر این جبهه دو 
اتاق سه دری یک متر پائین تر از کف حیاط 
واقع  شده  است. این فضاها دارای ازاره  های 
بلند کاشی فیروزه  ای بوده و به وسیله پنجره 

 های بزرگی از حیاط نور می  گیرد.
حوض خانه )مرتفع خانه( در گوشه شمال 
شرقی خانه واقع شده و  در طبقات همکف و 
اول، غرفه هایی پیرامون خود دارد. در طبقه 
اول ضلع شمالی حوض خانه یک اتاق پنج 
دری، مشرف به آن است. ردیف نورگیرهایی 
به ارتفاع یک طبقه بر فراز حوض خانه این 
فضا را روشن می کند. این نورگیرها با شیشه 
های رنگی متعدد خود در حوض هشت گوشه 
وسط حوض خانه تاللوئی از نور و رنگ ایجاد 
کرده و به این طریق فضایی دلنشین پدید می 
آورد. دیوارهای حوض خانه دارای تزئینات 
گچبری و نقاشی به سبک فرنگی است. بام 
حوض خانه با شیب چهار طرفه خود حجم 
شاخصی در مجموعه بنا پدید آورده است.

بخش عمده جبهه جنوبی دیواری است 
که مشابه جبهه مقابل خود، نماسازی شده 
و تنها دو اتاق سه دری به نام اتاق عکس و 
آینه در انتهای این جبهه قرار دارد؛ اتاق آینه 
دارای تزئینات فراوان آینه کاری، گچ بری 
و نقاشی است، ولی از تزئینات اتاق عکس 
چیزی بر جای نمانده است.در جبهه شرقی 
خانه، تاالری در میانه و دو اتاق سه دری در 
دو سوی آن قرار دارد. اتاق پشتی این تاالر 
به صورت فضایی مجزا در آمده با دو اتاق 
دیگر در طرفین خود ارتباط کامل یافته 
است. این دو اتاق نیز به نوبه خود با سه دری 
های این جبهه مرتبط هستند. یک ایوان 
ستون دار، فضاهای این جبهه را با حیاط 
پیوند می دهد.جبهه غربی حیاط نیز نمایی 
مشابه جبهه شرقی دارد. ایوان های شرقی و 
غربی حیاط در میانه نما عقب نشسته و به این 
ترتیب بر محور فرعی حیاط تاکید کرده  اند. 
جبهه غربی شامل چهار اتاق سه دری است 
و بر خالف معمول راهرویی در میانه آن قرار 
گرفته است. با توجه به فضاهای جبهه شرقی 
به نظر می رسد جبهه غربی نیز تاالری در 
میانه خود داشته و بعدها این تاالر به دو اتاق 
و راهروی بین آن ها تبدیل شده است.با نگاه 
به قسمت جنوب غربی خانه از چاهخانه، 
خزینه و یک حمام شخصی مطلع می  شویم 
که در آن، آب را برای استحمام در خانه مهیا 
می  کرده  اند؛ به این ترتیب که آب در چاه به 
طبقه دوم می آمد و با نور خورشید گرم می 
شد و سپس در حمام شخصی مورد استفاده 
قرار می گرفت.آشپزخانه نیز در گوشه جنوب 
شرقی قرار دارد و از سه بخش شربت خانه، 
پخت و پز و انبار تشکیل می  شد، اما اکنون 

دیگر جزئی از خانه محسوب نمی شود. 

در گذر زمان
معرفی کتاب

   سرویس فرهنگی 
حجت االسالم احمد سالک عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه با وجودی که 
با مدیریت و تدبیر میراث فرهنگی 
بسیاری از مشکالت ابقای بناهای 
تاریخی حل می شود اما نباید از 
تخصیص بودجه کافی برای آن غافل 
بود، گفت: ترمیم بناهای تاریخی 
اصفهان نیازمند بودجه ملی است. 
بقای بناهای  سالک به لزوم ا
تاریخی و مدیریت میراث فرهنگی 
تنها  داشت:  اظهار  امر  این  در 
مسئله ای که میراث فرهنگی برای 
ابقای بناهای تاریخی اصفهان مطرح 
می کند کمبود بودجه است؛ اما بنده 

همه این حرف را قبول ندارم.
وی اضافه کرد: بخش قابل توجه 
میراث فرهنگی به مدیریت آن 
مربوط می شود که اگر مدیریت 

و تدبر در این قضایا وجود داشته 
باشد بسیاری از مشکالت این حوزه 

حل می شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه بسیاری 
از مشکالت با برنامه ریزی و مدیریت 
لبته  رفع می شود، بیان داشت : ا
مسئله کمبود بودجه هم غیر قابل 
انکار است که برای ترمیم بناهای 
تاریخی و ابقای آنها نباید از بودجه 

ملی غافل شد.
مشکالت بسیاری در بازسازی 
بناهای تاریخی اصفهان وجود دارد از 
جمله تعداد باال و قابل توجه بناهای 
تاریخی در اصفهان که نیاز به بودجه 
ملی کافی و توجه ویژه دارند. استان 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی 
کشور و استانی که برخوردار نامیده 
می شود باید به طور ویژه مورد توجه 

مسئوالن هم قرار گیرد.

   سرویس فرهنگی 
مهدی مشهدی رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اردستان گفت: هنرمندان اردستانی 
نخستین پارچه های بافته شده در 
کارگاه های پارچه بافی را آماده ورود 

به بازار فروش کردند.
مشهدی افزود: هنرمندان اردستانی 
نخستین پارچه های بافته شده در 
کارگاه های پارچه بافی را آماده ورود به 

بازار فروش کردند.
وی  با بیان اینکه پارچه بافی از 
گذشته های دور یکی از رشته های 
فعال در این شهرستان بوده است افزود: 
براین اساس نخستین دوره آموزش چادر 
شب بافی به عالقه مندان این حرفه با 
شرکت ۳۰ هنرجو برگزار و از میان آن ها 
۲۰ نفر موفق به قبولی در آزمون کتبی و 
عملی شدند.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اردستان 

ادامه داد: عملیات بافت و آموزش عملی 
نخستین دوره هنرجویان در رشته چادر 
شب بافی در کارگاه مرکز فنی و حرفه ای 
شهر زواره و کارگاه خیریه شهر اردستان 

انجام شده است.
 مشهدی با بیان اینکه قدمت هنر 
چادر شب بافی و پارچه بافی در منطقه 
اردستان بیش از ۲۵۰۰ سال است و 
چادر شب بافی از محصوالت صادراتی 
اردستان بوده، گفت: این هنر پس از 
۱۰ سال که از رونق افتاده بود، اکنون 
در شهر های زواره و اردستان با خرید 
و نصب دو دستگاه پارچه بافی احیا 

شده است.
وی افزود: با راه اندازی این رشته از 
صنایع دستی و بر اساس برنامه ریزیها، 
این مجموعه برای دو سال محصوالت 
این کارگاه ها را پیش خرید خواهد کرد 
و هر دستگاه برای بار نخست نیز ۵۰ متر 

پارچه تولید می کند.

ترمیم بناهای تاریخی اصفهان نیازمند
 بودجه ملی است

احیای هنر چادر شب بافی و پارچه بافی
 در منطقه اردستان 

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۴۸۱ مورخ ۹۸/۷/۲۸ شورای اسالمی شهر  تعدادی پالک زمین در شهر طالخونچه 
به شرح  زیر از طریق مزایده به فروش رساند .
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   سرویس فرهنگی 
سینماهای کشور با اکران فیلم ها و پویانمایی ها، همچون »بنیامین«، 
»تورنادو« و »منطقه پروازممنوع « رنگ و بوی خانواده محوری بر خود 

گرفته است.
فیلم های سینمایی و حتی تلویزیونی جدای از کارکرد فرهنگی، 
هنری و فرهنگ سازی جنبه سرگرمی و تفریح هم دارند به طوری که 
گاهی خانواده ها ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را به تماشای 
دست جمعی فیلم و یا رفتن به سینما بگذرانند و نمایش برخی از این 
فیلم ها و پویانمایی ها، همچون بنیامین، تورنادو و منطقه پروازممنوع 
در این هفته را می تواند نویدی برای خانواده های سینما دوست دانست.

اما در مجموع، این روزها برای خانواده هایی که تربیت و تفریح صحیح 
از دغدغه های اصلی آنان محسوب می شود، دیگر سینما و تلویزیون 
ابزاری برای فرهنگ سازی و تصویرسازی از چهره اصیل فرهنگ 
ایرانی اسالمی نیست و از آن حتی به عنوان سرگرمی های خانوادگی 
هم استفاده نمی شود چراکه ترس از تأثیرپذیری کودکان و نوجوان 
و حتی جوانانشان از این ابزار به  اصطالح فرهنگ ساز که خوراکی جز 
ترویج ناامیدی، ناامنی، خشونت، بی اخالقی و... برای مخاطب خود 
ندارد، آنان را تهدید می کند و به  نوعی بحث تربیت، آرمان گرایی، و 
فرهنگ سازی درست از سبد انتظارات خانواده ها از محصول فرهنگی 

سینما و تلویزیون خارج شده است.
البته نمی توان منکر حضور آثاری شد که درون مایه آن، خانواده و 
ترویج فرهنگ صحیح و اصیل است اما حضور این دست از محصوالت 
فرهنگی یا آن قدر کم است که در حجم باالی محصوالت ضد فرهنگی گم 
می شود و یا آن قدر محدود است که در سال فقط به تعداد انگشتان یک 
دست و یا حتی کمتر، شاهد حضورشان بر پرده نقره ای سینما هستیم.

از همین رو می طلبد تا مخاطب وارد میدان شود و در کنار حمایت 
خود از آثار فاخر فرهنگی، به مطالبه گری و انتقاد از متولیان این امر و 

فیلم سازان بپردازد.
    سینما پردیس چهارباغ

در پردیس سینمایی چهارباغ فیلم های »هزارتو«، »منطقه 
پروازممنوع«، »تورنادو«، »بنیامین«، »چشم و گوش بسته«، »سمفونی 
نهم« و »مطرب« اکران می شوند؛ این فیلم ها در ژانرهای مختلف 
کمدی و اجتماعی ساخته شده اند، ساعت شروع هر یک از این فیلم ها 
از ساعت ۱۰ خواهد بود و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه خواهد داشت، این 
سینما با داشتن چند سالن این امکان را به مردم می دهد تا بر اساس 
سلیقه های مختلف خود بتوانند فیلم های مدنظر را در هر یک از این 

سالن ها به تماشا بنشینند.
    سینما ساحل

همچنین پردیس سینما ساحل باکمی تغییر در فیلم های اکران شده 
عالوه بر فیلم های »مطرب«، »ایکس الرج« و »منطقه پروازممنوع«، 
»سمفونی نهم«، »چشم و گوش بسته«، »بنیامین«، »تورنادو« که با 
پردیس چهارباغ مشترک است، فیلم های »هزارتو«، »مسخره باز«، 
»درخونگاه«، »سال دوم دانشکده من«، »ماجرای نیمروز ۲« را از 
ساعت ۱۰ الی ۲۳ بر روی پرده های نقره ای خود به نمایش می گذارد.

    سینماهای فلسطین و سپاهان
۵ فیلم با عنوان های »هزارتو«، »چشم و گوش بسته«، »مطرب«، 
»ماجرای نیمروز ۲« و »منطقه پرواز ممنوع« بر روی پرده سینما 
سپاهان به تصویر درمی آیند؛ این سینما از ساعت ۱۰:۱۵ الی ۲۳ میزبان 
عالقه مندان به سینما است، همچنین در این هفته سینما سپاهان نیز 
فیلم های »چشم و گوش بسته«، »مطرب«، »ماجرای نیمروز ۲« و 
»منطقه پروازممنوع« را از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۲۳ اکران می کند؛ گفتنی 
است این فیلم ها هرکدام در سانس های مختلف بر روی پرده خواهند رفت.

    پردیس سینمایی سیتی سنتر
پردیس سینمایی سیتی سنتر با نمایش آثار »تورنادو«، »مطرب«، 
»چشم و گوش بسته«، »سمفونی نهم«، »ماجرای نیمروز ۲«، »بنیامین«، 
»هزارتو«، »کلوپ همسران«، »مسخره باز«، »درخونگاه« از ساعت 
۱۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰ آماده ارائه خدمات به میهمانان هنر هفتم خواهد بود، 
همچنین این سینما در بخش هنر و تجربه به اکران فیلم »صدای آهسته« 

و مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« پرداخته است.

اکران های جدید سینما رنگ و بوی 
خانواده محوری بر خود گرفته است

هنر هفتم
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اجتماعی
مسئول صفحه : هاجر احمدی

   سرویس اجتماعی
نخستین مسابقه کروکی از بناهای تاریخی 
تخت فوالد با هدف معرفی این بناها برگزار 

می شود.
سید علی معرک نژاد مدیر مجموعه تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اعالم خبر 
فوق گفت : برگزاری برنامه خط پررنگ اصفهان با 
هدف برقراری ارتباط با اقشار مختلف اصفهان بود.

ز  د به نخستین مسابقه کروکی ا معرک نژا
بناهای تاریخی تخت فوالد که در برنامه خط 
پررنگ اصفهان برگزار می شود، اشاره کرد و افزود 
: برای ارتباط با دانشجویان اولین مسابقه کروکی 
از بناهای تاریخی تخت فوالد را با حضور داوران 

هنری و برجسته برگزار می کنیم.
وی هدف از برگزاری این برنامه را معرفی بناهای 
تاریخی مجموعه تخت فوالد عنوان کرد و ادامه 
داد: این مسابقه ۲۳ و ۲۴ آبان ماه برگزار می شود و 
عالقه مندان برای شرکت در آن تا ۲۱ آبان فرصت 

ثبت نام دارند.معرک نژاد اضافه کرد: آثار منتخب و 
برگزیده به مناسبت روز اصفهان معرفی خواهد شد 
و فراخوان نخستین کتاب کروکی اصفهان بناهای 

تخت فوالد نیز در آن روز رونمایی خواهد شد.
عالقه مندان برای شرکت در این مسابقه 
www.takhtefoulad. به نشانی اینترنتی
www.isfahanmemar مراجعه .ir و یا ir 

 کنند.

آخرین مهلت ثبت نام 21 آبان ماه ؛

برگزاری مسابقه طراحی کروکی از بناهای تاریخی تخت فوالد اصفهان 

    عصر اصفهان – ناهید شفیعی 
بر این واقعیت نمی توان چشم بست که 
چرخ اقتصادی مطبوعات در حال حاضر 
درست نمی چرخد و بیشتر رسانه ها برای 
تامین نیازها و هزینه های چاپ و نشر 
خود، به کار گیری نیروهای حرفه ای، با 
مشکل روبرو هستند اما مدیران رسانه و 
فعاالن صنفی بر این باورند که با همدلی 
و همبستگی بین خبرنگاران در رده های 
مختلف می توان آینده روشنی را برای 

نشریات نوشتاری اصفهان رقم زد.
شهرزاد بهادری، عضو هیات مدیره انجمن 
صنفی مطبوعات اصفهان با بیان مطلب فوق 
، درباره مشکالت روزنامه نگاران و نشریات به 
خبرنگار عصر اصفهان گفت: مشکالت مالی 
نشریات را در کیفیت محتوای مطالب، تولید 
اخبار و تعدیل نیروی رسانه ها تاثیر گذار 
بوده است، جامعه مخاطبان نیز خواه ناخواه 
از این شرایط تاثیر می پذیرند در یک نگاه 
کلی می توان گفت رسانه های اصفهان به 
دلیل گرفتاری در مباحث اقتصادی، دچار 
روزمرگی شده و از مدیر مسوول گرفته تا 
خبرنگار و نیروهای دیگر، باید درگیر جذب 

آگهی و درآمدزایی باشند.
 رسانه های نوشتاری در گردونه مشکالت

عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه 
نگاران استان اصفهان، با انتقاد از برداشت 
نادرست بعضی مدیران استانی و مسووالن 
روابط عمومی ها از شغل خبرنگاری به 
عنوان دخالت کننده در امور، گفت: چنین 
نگاهی مانع از آن می شود که مسووالن با 
رسانه ها تعامل درستی برقرار کنند حتی 
گاهی خط قرمزهایی برای حضور رسانه ها 
و دسترسی آنها به اطالعات مورد نیازشان 
کشیده می شود که خبرنگاران را از دست 
یابی به اطالعات درست محروم می کند، در 
مقابل وقتی بازار شایعات در فضای مجازی 
داغ می شود، همان مسووالن برای مدیریت 
بحران با مشکل روبرو می شوند.وی نقش 
مدیران روابط عمومی را در برقراری ارتباط 
موثر با رسانه ها و اطالع رسانی درست و 
به موقع، کلیدی دانست و گفت : برخی 
انتصاب های فامیلی یا نداشتن علم روابط 
عمومی نیز مانع از انجام درست این وظیفه 
می شود، از سوی دیگر عدم حمایت دولت 
و مسووالن و تصمیم گیران از مطبوعات و 
ندادن تسهیالت مورد نیاز و گاهی نادیده 
گرفتن بیمه خبرنگاران و معافیت های 
مالیاتی آنها، گرانی و کمبودهای کاغذ، 
مشکالت رسانه ها را بزرگتر کرده است.

بهادری با انتقاد از نادیده گرفته شدن 

مشکالت رسانه ها از سوی وزارت ارشاد و 
حتی تصویب آیین نامه ها و نظام نامه های 
مالیاتی سخت گیرانه برای این قشر، گفت: 
با نکاهی به گذشته می بینیم که 50 سال 
قبل در اصفهان ۱0 روزنامه فعالیت می 
کردند که در هر یک از آنها نزدیک به 60 نفر 
مشغول به کار بودند در حالی که اکنون شاید 
60 روزنامه داشته باشیم که ۱0 خبرنگار 
را جذب کرده اند و این به دلیل مشکالت 
مالی مدیران مسوول و سرپرستان روزنامه 
ها بوده که برای ادامه فعالیت خود چاره ای 
جز کاهش تعداد نیروهای تخصصی از جمله 

خبرنگار، عکاس، مسوول فنی و ... ندارند.
 نشریات دروازه رشد و توسعه جامعه

عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه 
نگاران استان اصفهان در پاسخ به سخنان 
کارشناسان و مسووالنی که حمایت دولت 
را مانع از آزادی قلم و نشریات می دانند نیز 
گفت: منظور از حمایت دولت این نیست 
که با پرداخت مبالغ حمایتی بخواهند قلم 
مدیران رسانه و خبرنگاران را قل و زنجیر 
ببندند بلکه معنای حمایت، اجرای همان 
قوانین معافیت مالیاتی و حمایت های بیمه 
ای است که در گذشته نیز اجرا می شد و 
حذف آنها در سالهای اخیر ضربه بزرگی به 
نشریات مکتوب زده است.وی وجود رسانه 
ها و نشریات آزاد را یکی از نیازهای اساسی 
جامعه برای رشد و توسعه و همچنین 
جلوگیری از تخلفاتی مانند رشوه خواری، 
اختالس و ... دانست و افزود: بهترین راه 
نجات نشریات و خبرنگاران استان اصفهان 
از مشکالت کنونی، همبستگی و همدلی 

است، این همبستگی می تواند نشریات و 
خبرنگاران را در یک گردونه کامل و زنجیره 
به هم پیوسته قرار دهد که با همفکری و 
استفاده از تجربیات و نظرات یکدیگر بتوانند 

بر مشکالت چیره شوند.
وی آینده رسانه های مکتوب را بر خالف 
آنچه مطرح می شود، روشن و امیدوار کننده 
دانست و گفت: به عنوان عضو کوچکی 
از جامعه خبرنگاران بارها این موضوع را 
تجربه کرده ام و تاریخ نشان داده که حتی 
اگر نشریاتی رو به تعطیلی بروند، باز هم رسانه 
های دیگری از همین بستر جوانه می زنند و 
بر می خیزند، البته این یک حقیقت است که 
مطبوعات باید خود را با جریان اطالع رسانی 
عصر جدید هماهنگ کنند اماعصر دیجیتال 
به هیچ عنوان نابود کننده مطبوعات نخواهد 
بود و با یک تدبیر درست و اینده نگری می 
توان شاهد ادامهزندگی حتی رشد و بالندگی 

بیشتر رسانه های نوشتاری بود.
 فروش تنقالت در دکه های مطبوعاتی

یکی از مشکالت نشریات نیز دکه های 
مطبوعاتی است که در سالهای گذشته به 
بهانه مشکالت کاهش تیراژ و تعداد نشریات 
نوشتاری به سوپرمارکت های کوچک در 
پررفت و آمدترین خیابان های شهر تبدیل 
شده اند. حسن موذنی مدیرعامل سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان که طراحی 
مبلمان شهری از جمله دکه های مطبوعاتی 
را به عهده دارد، به خبرنگار عصر اصفهان 
گفت : به نقش این سازمان، طراحی شکل و 
جانمایی دکه های مطبوعاتی است و درباره 
این که چه کسانی طرف قرارداد استفاده از 

این دکه ها هستند و چگونه اداره می شوند، 
مسوولیتی به عهده نداریم اما اکنون در 
بسیاری از دکه ها به جای نشریات و روزنامه 

ها، تنقالت فروخته می شود.
 درخواست مردم برای ساخت دکه روزنامه 

فروشی
موذنی انتخاب مکان های جدید برای 
ساخت دکه های مطبوعاتی را بر اساس 
درخواست و اعالم نیاز اهالی مناطق ۱5 
گانه شهری دانست و افزود : کارگروهی در 
سازمان خدمات شهری برای جانمایی دکه 
های مطبوعاتی وجود دارد و قرار بر این بوده 
که دکه های جدید در فقط در محورهای 
اصلی ساخته نشوند بلکه در خیابان ها و 
محله هایی که اهالی شهر درخواست وجود 
دکه مطبوعاتی برای خرید نشریات را دارند 

نیز بتوانیم دکه ها را ایجاد کنیم.
وی که معتقد است باوجود رسانه های 
مختلف الکترونیک به ویژه پرکاربرد شدن 
شبکه های مجازی، رسانه های چاپی هنوز 
هم جایگاه خود را در میان طرفداران خود 
حفظ کرده اند، ادامه داد : تمام مشکالتی که 
در تغییر کاربری دکه ها دیده می شود مربوط 
به زمان بهره برداری است نه اجرا یعنی اگر 
خانه مطبوعات در قرارداد واگذاری دکه 
های مطبوعاتی، بر این موضوع تاکید کند 
که برای فروش مطبوعات مکان واگذار می 
شود، امکان تغییر کاربری به حداقل می 
رسد اما در غیر این صورت دکه داران به 
صورت تجربی متوجه می شوند که سود 
فروش تنقالت بیشتر است و روی این بخش 

سرمایه گذاری می کنند.
طراحی دکه ها فقط برای مطبوعات

موذنی در واکنش به انتقاداتی که از 
طراحی دکه های مطبوعاتی مطرح می شود 
نیز بیان داشت : به نظر من کیوسک های 
مطبوعاتی که نمونه اصلی آن در چهارراه 
آبشار ساخته شده، طوری طراحی شده اند 
که از تمام ظرفیت های این مکان کوچک 
بتوان برای معرفی و نمایش مطبوعات 
استفاده کرد اما دلیل اصلی فروش تنقالت 
در دکه ها به روش استفاده بر می گردد 
نه طراحی.وی به طراحی موفق کیوسک 
های اطالع رسانی، پاسخگویی به مهمانان 
نوروزی و .. در مرکز شهر اصفهان، اشاره 
کرد و گفت : طراحی دکه های مطبوعاتی 
نیز یکی از پروژه های موفق و مقبول سازمان 
بوده اما به روش بهره برداری از این ظرفیت 
خدشه هایی وارد شده که با نظارت بیشتر 
در واگذاری و اداره کیوسک ها می توان این 

مشکل را نیز حل کرد.

نیم نگاهی به وضعیت رسانه های استان به بهانه هزارمین شماره عصر اصفهان؛

آینده نشریات نوشتاری اصفهان روشن است

 بهترین راه نجات نشریات و خبرنگاران استان اصفهان از 
مشکالت کنونی، همبستگی و همدلی است

 عصر اصفهان – نرگس رضایی 
بی شک ما در تاریخ اسالم اگر یک 
نجاتبخش  و  اصولی  بسیار  حرکت 
وبیدارگر و دارای ابعادی که بتواند تاثیر 
گذار باشد در حیات اسالم داشته باشیم 
، حرکتی یا نهضتی است که توسط امام 
حسین )ع( رقم خورد . شما می دانید که 
پیامبر اکرم )ص( با چه زحمات و تالش 
هایی توانستند اسالم را در یک منطقه 
ای که از نظر اجتماعی و از نظر مسائلی 
که تحت عنوان عهد جاهلی گفته می 
شود توانستند یک حرکتی را ایجاد 
کنند و اگر این حرکت بزرگ نبود جامعه 

متحول نمی شد . 
چه بسا در یک افق تاریک  و ممات 
تاریخی  و شبه جزیره عربستان به سر 
می برد درست است که اگر بخواهیم 
عربستان را ببینیم بعضی مناطقش 
دارای یک سسله تمدن هایی بوده مثل 
یمن ولی به خصوص در حجاز و زمانی که 
پیامبر بزگوار ما حرکت را شروع کردند 
یک جاهلیت گسترده و تمامی حاکم 
بود که پیامبر سعی کردند انسان ها را 
بیدار کنند و حرکت بزرگی را در تاریخ به 
وجود بیاورند و این حرکت توانست یک 
افق جدید را نه تنها برای مردم عربستان 
و شبه جزیره ایجاد کند بلکه سایه برکات 
آن توانست به مناطق مختلف جهان آن 
روز هم سرایت کند و این سرایت باعث 

یک بعثت شد و در حقیقت   
حیاتی شد که با مبعوث شدن پیامبر 
خاتم توانست نورانیت وسیعی را ببخشد ، 
پیامبر ۲۳ سال زحمت کشید این زحمات 
قابل مالحظه و فوق العاده بود چه در مکه 
و چه در مدینه و چه در دوران مختلف 
ابتدایی حرکتشان و چه در دوره های 
سختی که بر رسول اکرم گذشت از جمله 
دوران محاصره اقتصادی و دوره های فوق 

العاده سختی برای مسلمان ها بود .
هجرت به مدینه یک حرکتی بود که 
توانست اسالم را تسهیل کند و مسلمان 
ها بتوانند ارتباطشان را با دنیای آن 
روز برقرار کنند این حرکت گسترش 
قابل توجهی داشت به طوری که فتح 
مکه امکان پذیر شد و بعد از آن و بعد از 
چند سالی که این همه فعالیت از ناحیه 
پیامبر صورت گرفت قطعا باید یک 
حرکت جدیدی صورت می گرفت جامعه 
جاهلیت باید هنوز بعضی جاها دیدگاه ها 
و نمادها و نمود های خودش را داشت و 
این باعث گردیده بود که بسیاری در صدد 
باشند تا بعد از رسول گرامی اسالم نقشه 
هایی را که نتوانسته بودند در دوران حیات 
ایشان عملی کنند به سرانجام برسانند و 
با توجه به دیدگاه جاهلی وراثت قومیت 
، قبیله گرایی و به نحوی ناسیونالیسم 
عرب بود پیامبر جانشین خود را با توجه 
به معیارهایی که خداوند اراده کرده بود 
در غدیر معرفی کردند و این یک آب 
صاف و پاکی بود که بر دست دشمنان 

ریخته شد . 
ادامه دارد...

درگفتگوی عصر اصفهان با حسین ریاحی استاد 
دانشگاه و پژوهشگرتاریخ اسالم مطرح شد؛ 

چرا امام حسین )ع ( کنگره حج 
را رها کرد و به سوی شهادت 

قدم گذاشت ؟
      نتایج آزمایش های صورت گرفته در مورد ماده توهم زای ُگل نشان می دهد که 
مصرف این ماده باعث اخالل در ذهن شده و فرد مصرف کننده تحت تاثیر آن ممکن 
است حوادث وحشتناکی را رقم بزند. ماده توهم زای ُگل،همان اندازه که اسم خوشایندی 
دارد، اما یکی از خطرناکترین موادی است که این روزها در دست جوانان می چرخد و به 
اسم یک توهم زای طبیعی خرید و فروش می شود. توهم زایی که ضربان قلب را باال می 
برد، احساس بیقراری می دهد و با یک بار مصرف، طوری عملکرد مغز را مختل می کند 
که زندگی بدون آن غیر ممکن میشود. در سال های اخیر به دلیل سهل الوصول بودن 

تولید آن در گلخانه های خانگی، رواج بسیاری پیدا کرده است.
   علت گرایش جوانان به مصرف ُگل

یکی از دالیلی که برخی از افراد تصمیم به مصرف این ماده می گیرند این است که 
در باور آنها، گراس، علف و ُگل اعتیاد آور نیستند. در ایران جوانانی که به تازگی وارد بازار 
مصرف ماری جوانا شده اند، هیچ اطالعاتی از ماری جوانای معمولی )برگ های میانی 
شاهدانه( و ماری جوانای ُگل ندارند. بسیاری از جوانان در ایران فکر می کنند ماری جوانا 
یعنی ماری جوانای ُگل، در حالی که آنها نمی دانند ماری جوانای معمولی یعنی برگ 
گیاه شاهدانه، چون از همان ابتدای استفاده از ماری جوانا به آنها ماری جوانای )ُگل ( 

فروخته اند آنها فکر می کنند ماری جوانا در همه جهان همین ماری جوانای ُگل است.
   فرق ماری جوانای معمولی با ُگل چیست؟

ماده توهم زای ُگل تفاوت بسیاری با ماری جوانا یا همان گراس )برگ های میانی 
و بزرگ شاهدانه( دارد.  به برگ های میانی گیاه شاهدانه که خشک شده و کشیده می 
شوند ماری جوانا می گویند. ماری جوانا ففط برگ گیاه شاهدانه است و از یک نوع گیاه 
گرفته می شود. برگ های ماری جوانا دارای مقدار کمی ماده موثره تی اچ سی )۴ تا 8 
در صد ( است و چون فقط از یک گیاه شاهدانه معمولی گرفته می شود، قدرت تی اچ 

سی در ان بسیار کم است.
   عوارض مصرف ُگل

افرادی که ماده توهم زای ُگل را مصرف می کنند از وابستگی روانی رنج می برند و نه 
وابستگی جسمی، یعنی اگر ماده یک ساعت دیرتر از موعد به آنها برسد شروع به پرخاشگری 
می کنند.از آنجا که افراد، معموالً این ماده را با سیگار مصرف می کنند ممکن است بعد 
از مدتی ریه آن ها با مشکل روبرو شود و از این حیث نیز آسیب زیادی ببینند. از عالئم 
عمومی دیگر که در مصرف کنندگان این ماده دیده می شود. این است که افراد نسبت 
به تحوالتی که در اطرافشان رخ می دهد به شدت بی تفاوت هستند. بعضی ها بعد از 
مصرف این مواد، شروع به راننندگی بی پروا در اتوبان ها می کنند و تحت تاثیر آن ممکن 
است حوادث وحشتناکی را هم رقم بزنند. چند ماه. ممکن است فرد مصرف این ماده را 
متوقف کند اما وسوسه های این ماده به شدت باالست، فرد به خاطر شادی، هیجان، توهم 

و حالت روانی برانگیختگی که به او دست می دهد دوباره تصمیم به مصرف می گیرد.
   قوانین و مقررات مربوط به ُگل:

در قانون مبارزه با مواد مخدر )ماده ۴( به مشتقات گیاه شاهدانه )چرس، بنگ،گراس( 
اشاره شده است. نتایج آزمایش های مربوط به ماده توهم زای ُگل نیز به خاطر وجود 
تی اچ سی، همان نتایج مربوط به مواد نعریف شده در ماده ۴ می باشد. اما با توجه به 
قدرت توهم زایی این ماده که تقریبا 7 برابر مواد تعریفی در ماده ۴ می باشد، و نتایج و 
آثار بسیار مخربتری از ماده فوق دارد، لذا به نظر می رسد افزودن تبصره ای جدید به این 
ماده در جهت افزایش محکومیت های ناشی از ماده موسوم به گل، ضروری باشد.ُگل 
یک ماده روانگردان بسیار اعتیادآور است که سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز و نخاع را 
شدیداً متأثر می کند. به لحاظ شیمیایی، ساختار آن شباهت بسیاری به شاهدانه دارد و 
از مشتقات آن محسوب می گردد. اما تاثیرات آن بر سیستم اعصاب مرکزی بسیار قوی 
تر است و باعث افزایش فعالیت و تحریک، افزایش اشتها و احساس شادابی می شود. سوء 
مصرف این ماده روانگردان و محرک در حال حاضر در حال گسترش است و  به عاملی برای 
گسترش بیکاری، افسردگی و عوارض قلب و عروق تبدیل شده است.باید اذعان کرد که 
مواد روانگردان طبیعی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی دارای اثرات تحریک کنندگی و 
یا توهم زایی و یا هر دو می باشند. این دسته از مواد به اسامی مختلفی نام برده می شوند. 
نام گذاری این دسته از مواد روز به روز دچار دگرگونی می شود که این به دلیل ماهیت 
ساختاری و شکل ظاهری این مواد می باشد. به طوری که با اندکی تغییر در نحوه کشت 
و تغذیه گیاه، مواد جدیدتری با اثرات متفاوت بر سیستم اعصاب مرکزی تولید می شود. 
این دسته از مواد به دلیل اینکه اختالل در ادراک و خلق ایجاد می کنند، تحت عنوان مواد 
روان گردان نیز نامیده می شوند. امروزه دیگر برخی از این مواد، با نام مواد توهم زا عنوان 
می شود. کانابینوئیدها )گیاه شاهدانه( و مواد استحصال شده از آن، به عنوان مهم ترین 
دسته از این مواد هستند که به عنوان مواد توهم زای طبیعی مورد سوء مصرف قرار گرفته 

و در تمام جهان شناخته شده اند .
اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان

ماده توهم زای ُگل و آثار تخریبی آن 
بر روی ذهن انسان 

  سرویس اجتماعی
محمدرضا متین پور مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان گفت : حدود ۵1 
درصد افراد تحت پوشش این نهاد در 
استان اصفهان را سالمندان ۶0 ساله و 
بیش از این سن تشکیل می دهند و یک 
هزار و 243 بیمار زمین گیر نیازمند 

مراقبت، تحت حمایت هستند.
متین پور در خصوص تحت پوشش 
قرار دادن مددجویان کمیته امداد 
استان افزود : تالش کردیم برای همه 
مددجویان تحت حمایت خود بیمه 
تکمیلی درمان ایجاد شود که در حال 
حاضر خدمات این نوع بیمه در دو 
سطح به مددجویان ارائه می شود که 
در سطح اول همه مددجویان و در 
سطح دوم چهار هزار و ۹58 بیمار 

خاص، صعب العالج و زمین گیر تحت 
حمایت قرار گرفتند. وی با بیان اینکه 
کهولت سن مددجویان و افراد تحت 
پوشش کمیته امداد اصفهان خطر 
ابتال به بیماری صعب العالج را در میان 
آنها افزایش می دهد، افزود : بیشترین 
بیماری صعب العالج در بین مددجویان 
کمیته امداد اصفهان زمین گیر شدن به 
علت کهولت سن، بیمارهای مادرزادی 
و بیماری های مزمن روانی است.

متین پور در خصوص ارائه خدمات و 
وسایل توانبخشی به این بیماران گفت 
: ماهیانه مبلغی به عنوان کمک  هزینه 
پرستاری به این نیازمندان پرداخت 
می شود و اقالم توانبخشی مانند دستگاه 
اکسیژن ساز، ویلچر و تخت طبی رایگان 

در اختیار آنها قرار می گیرد .

  سرویس اجتماعی
سردار جواد استکی رئیس مجمع 
رهروان امربه معروف استان اصفهان 
فصلی  مشترک  جلسه  حاشیه  در 
مجمع رهروان امر به معروف و نهی 
از منکر و فرماندهی و معاونان نیروی 
و  : همکاری  استان گفت  انتظامی 
به  امر  ستاد  و  ناجا  خوب  حمایت 
معروف و نهی از منکر و مجمع رهروان 
با پیشتازی در طرح در استان اصفهان 
امروز در بیش از 114 مسجد استان و 19 
استان دیگر شروع به کار کرده است.

طرح   : افزود  استکی  سردار 
یاوران معروف طرحی بسیار مؤثر 
برای جلوگیری از بدحجابی و کشف 
حجاب هنجارشکنان در جامعه بود که 
باید این طرح باقوت قدرت ادامه پیدا 
کند و وظیفه همه حمایت، همراهی و 

همکاری با این طرح است.رئیس مجمع 
رهروان امر به معروف استان افزود: با 
توجه به تأکید خداوند متعال در قرآن 
که می فرماید دشمنان تا دین شما 
را نگیرند دست بردار نیستند باید در 
جامعه امر به معروف و نهی از منکر به 
صورت گسترده ترویج پیدا کند و این 
امر مهم را فقط به نهاد و افراد خاص 
خالصه نکنیم همه افراد جامعه وظیفه 
امر به معروف را دارند و در این زمینه 
نیاز به یک بسیج عمومی است که مجمع 
رهروان امر به معروف و نهی از منکر در 

این راه تالش می کند.
 این طرح که در اصفهان به صورت 
پایلوت انجام می شد اکنون در کشور در 
حال اجرا است که این هم یکی دیگر از 
دستاوردهای همکاری نیروی انتظامی 

و مجمع رهروان امر به معروف است

مدیرکل کمیته امداد استان : 

۵۱ درصد مددجویان تحت پوشش امداد در اصفهان 
6۰ سال به باال هستند

طرح »مساجد مهر و امید« در ۱۱4 مسجد اصفهان
 اجرا می شود

    خبر گزاری ایرنا
رضا امانی رییس مرکز تحقیقات تغذیه و 
امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره کم بودن مصرف ماهی گفت : عادات 
غذایی در این زمینه تاثیر زیادی دارد از طرفی 
در مسائل تغذیه ای 2 دیدگاه در بین مردم حائز 
اهمیت است که شامل واقعیت )fact( و مسائل 

ساختگی )fiction( است.
امانی افزود : سابقه سال های دور در مصرف 
ماهی، در دسترس بودن یا نبودن، مسائل 
اقتصادی و قیمت، آگاهی مردم و آموزش ها 
از جمله مسائل تاثیرگذار در میزان مصرف 
فراورده های آبزیان در کشور و استان اصفهان 
است.وی با بیان اینکه تغییر عادت های غذایی 
و بهبود آن به زمان و تکرار نیاز دارد، اضافه 
کرد: در ایام قدیم دسترسی به ماهی به ویژه 
در مناطق کویری و مرکزی کشورمان، سخت 
بود و به همین دلیل عادات غذایی این قبیل 
مناطق، متفاوت است.رییس مرکز تحقیقات 
تغذیه با بیان اینکه چگونگی مصرف ماهی در 
شمال یا جنوب کشورمان به دلیل دسترسی 
زیاد آنها نیاز به آموزش چندانی ندارد، افزود 
: مصرف ماهی در مناطق مرکزی، کویری و 
کوهستانی کشورمان کم رنگ است که باید 
آموزش ها و اطالع رسانی های بیشتری در این 
زمینه صورت گیرد.امانی افزود : ماهی، منبع 

پروتئین، ویتامین و امگا ۳ است که مصرف آن ۲ 
بار در هر هفته و هر بار ۱۲0 تا ۱۳0 گرم توصیه 
می شود.وی بهترین روش طبخ ماهی را کباب 
کردن، بخار پز و گریل کردن آن خواند و گفت 
: سرخ کردن ماهی به دلیل اکسید شدن اسید 

چرب امگا ۳ آن توصیه نمی شود.
  مسائل اقتصادی در کم بودن مصرف ماهی 

تاثیر زیادی ندارد
سجاد محمدی تولیدکننده و عرضه کننده 
ماهی قزل آال در اصفهان مهمترین عامل پایین 
بودن مصرف ماهی در اصفهان را کم رنگ و 
ناکافی بودن فرهنگ سازی و آموزش درباره 
مصرف آن عنوان کرد و گفت : بیشتر مردم 
ماهی را سرخ و عده ای نیز کباب می کنند در 
حالیکه حدود ۱۳ مدل روش پخت برای این 
فراورده وجود دارد.محمدی یکی دیگر از عوامل 
کم بودن مصرف ماهی را فقدان برندسازی در 
این بازار خواند و افزود: اگر برندسازی صورت 
گیرد و مردم بدانند که از کدام تولیدکننده و با 
چه کیفیتی ماهی تهیه می کنند، اعتماد آنها 

افزایش می یابد.
وی بیان داشت : فقدان برندسازی و عرصه 
برخی محصوالت بی کیفیت در بازار آبزیان، 
باعث ایجاد بی اعتمادی در بین مردم شده 
است.محمدی مسائل اقتصادی را عامل چندان 
موثری در کم بودن مصرف ماهی ندانست و 

افزود : به دلیل مسائل فرهنگی و آموزشی این 
فراورده هنوز در سبد غذایی و کاالهای اساسی 

مردم قرار نگرفته است.
  نا آگاهی مردم، دلیل عمده پایین بودن 

مصرف ماهی
محمدرضا عباسی مدیر شیالت و امور آبزیان 
جهاد کشاورزی اصفهان از جمله دالیل پایین 
بودن مصرف ماهی در کشورمان و از جمله 
استان اصفهان را عدم شناخت مردم از تنوع و 
ارزش غذایی انواع ماهی، نا آگاهی مردم درباره 
روش های تمیز کردن ماهی و پخت آن و اعتماد 
نداشتن به کیفیت و سالمت ماهی عنوان کرد.

عباسی با بیان اینکه اعتماد مردم به بخش 
خصوصی در تهیه محصوالت و فراورده های 
غذایی آبزی باید افزایش یابد، افزود : قیمت 
ماهی نیز از عوامل تاثیرگذار در مصرف ماهی 
است هرچند با توجه به تنوع انواع و قیمت ماهی 
در بازار استان، تاثیر این عامل کم است. وی با 
بیان اینکه ارتقای سرانه مصرف ماهی از اهداف 
سازمان شیالت ایران است، افزود : اگر ۲ درصد 
از هزینه های درمان برای امور سالمت محور 
و کمک به این کار فرهنگی مهم صرف شود 
به عنوان مثال اعطای یارانه جهت افزایش سبد 
خرید ماهی یا دیگر اقالم غذایی مفید، تاثیر 
بسزایی در کاهش بیماری ها و تامین امنیت 

غذایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مصرف مرغ در اصفهان 
از ماهی بسیار بیشتر است و از طرفی مصرف 
زیادی گوشت قرمز ضرر دارد، افزود : بسیاری از 
نهادها مانند صداوسیما، رسانه ها، دانشگاه علوم 
پزشکی، فرهنگسراهای شهرداری و آموزش و 
پرورش باید به فرهنگ سازی درباره مصرف 
ماهی بپردازند هرچند اعتبارهای دولتی برای 
این کار محدود است.عباسی گفت : عده ای به 
دالیلی مانند داشتن تیغ  یا دشواری تمیز کردن 
ماهی به سراغ این ماده غذایی مفید نمی روند 
که باید در این باره آموزش های الزم به مردم 
داده شود هرچند انواع مختلف فراورده ها مانند 

فیله آماده نیز در بازار موجود است.
  مصرف 2 بار ماهی در هر هفته برای تامین 

سالمتی انسان ضروری است 
مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی 
اصفهان مصرف ۲ بار ماهی درهر هفته را برای 
تامین سالمتی انسان ضروری دانست و گفت: 
اقتصاد خانوار در این زمینه نیز مهم است اما 
اگر برنامه ریزی داشته باشیم، می توانیم در 
هر ماه حداقل یک بار نیز ماهی مصرف کنند.

عباسی افزود: قیمت برخی از انواع ماهی 
مانند قزل آال و کپور از گوشت قرمز پایین تر 
است و می توان فراورده های دریایی را با توجه 
به تنوع زیادی که دارند در سبد غذایی خانوار 

جای داد.

نا آگاهی دلیل پایین بودن مصرف ماهی در استان اصفهان

   سرویس اجتماعی
معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از جعلی بودن مجوز 

دوغ » ارگانیگ راعی « خبر داد.
بنابر اعالم معاونت غذا وداروی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دوغ 
ارگانیگ با نام تجاری » راعی « دارای 

پروانه ساخت و مجوز جعلی است.
محصول دوغ ارگانیک با نام تجاری 
» راعی « پروانه ساخت و مجوز کاال به 
شماره ۳0۱۱5/۱8 جعلی است و براین 
اساس عرضه تجاری این کاال مورد تائید 

این معاونت نیست.
غیربهداشتی بودن گالب با نام 

تجاری سارین
همچنین بنابر اعالم روابط عمومی 
معاونت غذا و دارو استان اصفهان؛ عرضه 
تجاری گالب با این نشان تجاری مورد 
تایید نیست و از مراکز عرضه جمع آوری 

می شود.

مجوز دوغ » ارگانیگ راعی « 
جعلی است

     سرویس اجتماعی
فناوران ایرانی توانستند با کمک فناوری نانو شیشه هایی تولید کنند تا از عرق 

کردن و هدر رفتن انرژی جلوگیری کنند.
با توجه به پیشرفت علم مهندسی و معماری نیاز به استفاده از سیستم های مبتنی 
بر شیشه و فلز برای خلق طرح های معماری چشم نواز با بیشترین گذر نور رو به افزایش 
است؛ اما این موضوع همیشه برای مهندسان مکانیک و تاسیسات معضلی محسوب 
می شد چرا که شیشه به دلیل خواص ذاتیش عایق حرارتی خوبی محسوب نمی 
شود و مشکالتی برای گرمایش و  سرمایش ساختمان به وجود می آورد.مهندسان 
نما برای حل این مشکل به شیشه های دو جداره یا چند جداره روی آوردند که با باال 
رفتن جداره های آن میزان عایق بودن آن بیشتر می شود؛ این موضوع نیز به دلیل 
سنگینی بیش از حد شیشه های چند جداره مورد استقبال مهندسان سازه قرار 
نگرفت. اکنون فناوران ایرانی  شیشه های کنترل کننده انرژی با الیه ای پوشانده 
شده از مواد فلزی و سرامیکی در اندازه نانو تولید می کنند. این پوشش نانویی روی 
شیشه، آن را به عنوان یک عایق حرارتی شفاف تبدیل کرده که مانع ورود یا خروج 
گرما از این شیشه به خارج یا داخل اتاق شود. این شیشه در فصل گرما،  گرمایی که 
از راه تابش نور خورشید به شیشه می رسد و با عبور از آن دمای اتاق را باال می برد و 
در فصل سرما نیز مانع عبور گرمای تولید شده توسط وسایل گرمایشی ساختمان 

به خارج اتاق می شود

جلوگیری از هدررفت انرژی با تولید شیشه های نانو
فناوری در گذر زمان

در گذر زمان
هشدار

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
برابر آراء صـادره هیـأت/ هیات هـای موضوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه مرکـزی 
اصفهـان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضـا به شـرح زیر بـه منظور اطـالع عموم 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
محل تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نماینـد. ردیـف ۱- برابر رأی شـماره 
۱۳۹860۳0۲0۲۳000586 مـورخ ۲۹ / 07 / ۹8 آقـای مصطفـی شـاه زیـدی به 
شـماره شناسـنامه ۱۳60 کد ملی ۱۲877۳۳66۲ صـادره از اصفهـان فرزند یداله 
نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۴۱ / 68 متـر مربع مفـروزی از پالک 
شـماره ۱ فرعی از 5۴۴5 – اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 
رسـمی مشـاعی اولیه محرز گردیـده اسـت. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ 
انتشـار نوبت اول: ۱۹ / 8 / ۹8 تاریخ انتشـار نوبت دوم: ۴ / ۹ / ۹8 رئیس منطقه ثبت 

اسـناد و امالک مرکـزی اصفهـان: امیرحسـین صفائـی، 655۳۴7 / م الف

سایه روشندر گذر زمان
نینوادر گذر زمان



 سرویس حوادث
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از 
انفجار کپسول LPG حین پر کردن آن و 

مجروح شدن یک نفر خبر داد. 
سرهنگ “محمدرضا خدادوست” در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
اظهار داشت: در پی تماس مردمی با مرکز 

فوریت های پلیسی 110 مبنی بر انفجار یک 
کپسول LPG در خیابان اباذر ، بالفاصله 
گشت کالنتری 23 به محل اعزام شد.وی 
افزود: متاسفانه در این حادثه یک نفر از 
ناحیه دست و صورت دچار سوختگی و 

آسیب دیدگی می شود که توسط اورژانس به 
بیمارستان منتقل می شود.این مقام انتظامی 
بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص 
شده این فرد همزمان با استعمال دخانیات 
در حال پر کردن کپسول بوده که انفجار اتفاق 

می افتد .فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی نقش بسزایی 
در کاهش اتفاقات و حوادث تلخ و ناگهانی 
دارد که توصیه می شود در همه حال اصول 

ایمنی را مقدم بر شروع کار بدانید.

كشف32 هزار ليترگازوئيل قاچاق در شاهين شهر 
    سرویس حوادث

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان از واژگون شدن یک دستگاه 
موتورسیکلت سنگین 1300 و فوت یک 
نفر و مجروح شدن فردی دیگر خبر داد. 
 سرهنگ “محمدرضا محمدی” در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
تماس  پی  در  داشت:  اظهار  پلیس 
شهروندان با سامانه 110 پلیس و اعالم 
واژگونی یک موتورسیکلت سنگین در 
خیابان “هزارجریب” بالفاصله گشت 
 انتظامی و عوامل راهور به محل اعزام 

شدند.
وی افزود: در اثر این حادثه رانندگی 
راکب 29 ساله موتورسیکلت فوت و 
سرنشین نیز به شدت مجروح شد و به 

بیمارستان منتقل شد.
داشت:  بیان  انتظامی  مقام  این 
علت وقوع این حادثه رانندگی توسط 
کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی 
 در دست بررسی است و اعالم خواهد 

شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تصریح کرد: پرهیز از عجله و شتاب 
در رانندگی با موتورسیکلت و استفاده 
از کاله ایمنی نقش بسزایی در کاهش 
 تلفات جانی تصادف این وسیله نقلیه

 دارد.

واژگونی موتورسیکلت سنگین 
یک کشته و یک مجروح

 برجای گذاشت  
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     سرویس حوادث 
فرمانده انتظامي شهرستان “شاهین 
شهر” از کشف 32 هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق که توسط یک کامیون تانکر دار 

ولوو حمل می شد، خبر داد. 
سرهنگ “حسین بساطي” در گفت و 
گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار 
داشت: در پي دریافت اخباري مبني بر 
حمل و جابه جایي سوخت قاچاق در 
یکی از محورهای مواصالتي شهرستان 
“شاهین شهر” ماموران اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز وارد عمل شدند.
وی افزود: در این رابطه یک کامیون 

تانکردار ولوو شناسایی و متوقف شد که 
حامل 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد 

مدارک و مجوز های مربوطه بود.
این مقام انتظامی به توقیف کامیون و 
سوخت قاچاق اشاره کرد و بیان داشت:در 
این رابطه راننده دستگیر و تحویل مراجع 

قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین 
شهر تاکید کرد: نیروی انتظامی با افرادی 
که ذخایر و سرمایه های ملی کشورمان 
را به تاراج می برند برخورد قاطع و قانونی 
 می کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد

 داد.

انفجار كپسول LPG یک مجروح برجای گذاشت 

  باشگاه خبر نگاران
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر فارس از امدادرسانی به 4۷ مورد 

حادثه در هشت روز گذشته در استان خبر داد.
مهدی خوبیار به تشریح جزئیات عملیات های امداد و نجات و خدمات 
ارائه شده این جمعیت به حوادث مختلف در سطح استان از روز شنبه 11 

تا شنبه 1۸ آبان ماه جاری پرداخت.
وی با بیان اینکه 33 مورد از حوادث هشت روز گذشته جاده ای و ۴ مورد 
کوهستان بوده است، اظهار کرد: از مجموع این حوادث، یک مورد زلزله، دو 

مورد مناسبتی و ۷ مورد در قالب خدمات حضوری بوده است.
خوبیار با بیان اینکه در این مدت 11۶ تن حادثه دیده اند، گفت از این 
میان 90 تن در جاده و ۸ مورد در کوهستان و همچنین 1۸ تن نیز از خدمات 

حضوری جمعیت هالل احمر فارس بهره مند شدند.
وی افزود: در مجموع این حوادث 11 تن نجات یافتند که 9 تن به مراکز 

درمانی منتقل و 2 تن نیز سرپایی درمان شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان فارس در پایان گفت: ۴۷ 
تیم عملیاتی برای امدادرسانی به این حوادث اعزام و 1۵۵ نفر نیروی عملیاتی 

و 29 دستگاه آمبوالنس در همین جهت به کارگیری شدند.

امدادرسانی جمعیت هالل احمر فارس به ۴۷ مورد حادثه 
در هشت روز گذشته 

 سرویس حوادث
بوشهر فرمانده انتظامی شهرستان 
دیلم از توقیف یک دستگاه خودرو 
سواری پراید حامل 9۵0 میلیون ریال 

پارچه قاچاق خبر داد.
سرهنگ رضا اسماعیلی در توضیح 
جزئیات این خبر گفت: در جهت  اجرای 
طرح مبارزه با کاالی قاچاق، ماموران 
انتظامی در ایستگاه بازرسی شهید 
موسوی حین گشت زنی و کنترل 
خودروهای عبوری در محور خاکی 
“بنه اسماعیل” به یک دستگاه خودرو 
پراید وانت حامل بار مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
این مقام انتظامی گفت: ماموران 
پلیس در بازرسی از این خودرو 29 

طاقه پارچه فاقد مدارک گمرکی را 
کشف کردند.سرهنگ اسماعیلی بیان 
کرد: طبق نظر کارشناس مربوطه ارزش 
محموله مکشوفه 9۵0 میلیون ریال 
برآورد شده است که در این رابطه یک 
متهم دستگیر و همچنین یک دستگاه 

خودرو وانت پراید توقیف شد.

 ایرنا
رییس پلیس راه استان همدان 
گفت: بر اثر برخورد 2 خودرو در همدان 
چهار نفر از سرنشینان یک خودرو که 
همراه کاروان عروسی بودند، جان 

باختند.
سرهنگ رضا عزیزی روز شنبه  با 
بیان اینکه این سانحه نزدیک سیلوی 
گندم جاده همدان رخ داد افزود: 
راننده جوان با سوار کردن سه نفر از 
دوستان خود در روستای گل تپه و 
گوزل ابدال اقدام به همراهی کاروان 
عروسی کردند.وی بیان کرد: رانندگی 
با سرعت غیرمجاز، الیی کشیدن و ویراژ  
موجب قرار گرفتن خودروی سواری 
۴0۵ در مسیر خودروی عبوری شده 

و تصادف رخ به رخ بین این خودرو و 
نیسان باری رخ می دهد.رییس پلیس راه 
استان همدان ادامه داد: این وسیله نقلیه 
به طور کامل در مسیر تردد خودروهای 
مقابل قرار گرفته به گونه ای که وانت 
نیسان با قسمت شاگرد و سمت راست 
سواری پژو برخورد کرد.سرهنگ عزیزی 
اضافه کرد: تردد با سرعت غیرمجاز و 
انحراف به چپ عامل بروز این سانحه 
بوده است و با بررسی خودروی سواری 
پژو مشخص شد که کیلومتر سرعت بر 
روی 120 قفل کرده است.وی بیان کرد: 
هیچیک از چهار سرنشین سواری پژو 
۴0۵ از کمربند ایمنی استفاده نکرده 
بودند و هنگام تصادف از شیشه جلو 

خودرو به بیرون پرت شدند.

تصادف كاروان عروسی چهار خانواده را عزادار كردتوقيف پراید وانت با ۹۵۰ ميليون بار قاچاق!

تماس به موقع با پليس منجر به دستگيری سارقان فروشگاه شد

     سرویس حوادث 
 جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان کاشان از 
دستگیري 2 سارق فروشگاه در پی تماس به موقع مدیر 

فروشگاه با پلیس خبر داد. 
سرهنگ “ علي قرباني “ اظهار داشت : در پي تماس 
مدیر فروشگاهی با مرکز 110 مبني بر حضور 2 نفر سارق 
در فروشگاه، بالفاصله ماموران کالنتري 1۴ ناجي آباد به 

محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران در یک عملیات ضربتی 2 سارق 

را که یک خانم و یک آقا بودند دستگیر کردند.سرهنگ 
قرباني گفت : افراد دستگیر شده به جرم خود اعتراف و 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان کاشان در پایان 
از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهاي پلیسي 
، مغازه ها و فروشگاههاي خود را به سیستم هاي ایمني 
مجهز کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک 
قبل از هر اقدامي بالفاصله با مرکز فوریت هاي پلیسي 110 

تماس و موضوع را اطالع دهید.

مرگ پدر و فرزند در گازگرفتگی منزل مسکونی خوراسگان 
     باشگاه خبرنگاران 

فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در خصوص حادثه 
گازگرفتگی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت 11 و 48 
دقیقه توسط نیروی انتظامی به آتش نشانی اعالم شده است.
وی با بیان اینکه این حادثه در منطقه خوارسگان خیابان 
شریعتی اتفاق افتاده است، ادامه داد: در این حادثه پدر 2۷ ساله و 
فرزند دو ساله اش جان باخته، اما مادر خانواده نجات یافته است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: نیرو های امدادرسانی و افسرکشیک از ایستگاه 

شماره 1۵ برای این حادثه اعزام شدند.
 ۸ مجروح بر اثر تصادف 2 خودرو در محور شاهین شهر

عباس عابدی سخنگوی اورژانس استان اصفهان با اشاره به 
جزئیات حادثه صبح امروز، اظهار کرد: بر اثر این تصادف چهار 

مرد، سه زن و یک کودک 10 ساله مجروح شدند.
او افزود: با اعالم وقوع تصادف به مرکز اورژانس، چهار 
آمبوالنس به محل حادثه در محور شاهین شهر بعد از پل گز 
به سمت گرگاب اعزام و مجروحان به بیمارستان گلدیس 
منتقل شدند.سخنگوی اورژانس استان اصفهان اضافه کرد: 

این حادثه فوتی نداشته است.

ایسنا
آذربایجان شرقی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
از افزایش شمار مصدومان زلزله شهرستان های سراب و میانه به ۷20 نفر خبر داد.

فرزاد رحمانی در گفت وگو با ایسنا در تشریح این خبر اظهار کرد: با وقوع پس لرزه 
۴.۸ ریشتری عصر گذشته شمار مراجعان به اورژانس و مراکز درمانی افزایش یافت.

وی افزود: هم اکنون 32 نفر در مراکز درمانی بستری هستند که از این تعداد 
20 نفر از میانه و 12 نفر از سراب هستند که دو نفر از مصدومان شهرستان سراب 

به مراکز درمانی تبریز اعزام شده اند.
 وی گفت: ۴۵0 نفر از مصدومان از شهرستان سراب و مابقی از میانه هستند، 
مراجعانی که پس از پس لرزه عصر گذشته مراجعه کرده اند، اغلب به دلیل ترس و 

اضطراب ناشی از زمین لرزه دچار مصدومیت و استرس شده بودند.
وی یادآور شد: به جز 32 نفر بستری شده، بقیه مراجعان به صورت سرپایی 

درمان و ترخیص شده اند و مشکل حادی نداشته اند.

افزایش شمار مصدومان زلزله در آذربایجان شرقی به ۷۲۰ نفر

  سرویس اجتماعی
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
چهارمحال و بختیاری از دستگیری 2 
100 کیلوگرم چوب  متخلف، به همراه 
جنگلی بلوط قاچاق در منطقه حفاظت 

شده هلن خبر داد.
شهرام احمدیدر این باره اظهار کرد: با 
تالش ماموران یگان حفاظت محیط زیست، 
2 متخلف قاچاق چوب جنگلی بلوط در 
منطقه حفاظت شده هلن شناسایی و 

دستگیر شدند.
وی افزود: ماموران این متخلفان سودجو 
را دستگیر کردند و پس از تشکیل پرونده 
برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی 
تحویل دادند. به نقل از روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان، ضمن تالش و کنترل مناطق 
حفاظت شده توسط ماموران یگان حفاظت 
از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف و تخریب محیط زیست 
مراتب را از طریق شماره های 1۵۴0 و 
3- 32223۵۷2 اطالع دهند. احمدی 
حضور فیزیکی، کنترل و نظارت بیشتر 
گشت های یگان حفاظت محیط زیست، 
دستگیری و برخورد با متخلفان و پیگیری 
دعاوی حقوقی را از مهم ترین راه های کاهش 
این گونه تخلف ها عنوان کرد. منطقه 
حفاظت شده هلن با ۴0 هزار هکتار وسعت 
پس از سبزکوه دومین منطقه حفاظت 
شده چهارمحال و بختیاری است، که در 
محدوده شهرستان های اردل، لردگان و 
کیار با فاصله تقریبی 110 کیلومتری از 

مرکز استان واقع شده است.

دستگيری متخلفان قاچاق و قطع چوب جنگلی در چهارمحال و بختياری 

ربودن خودرو و بچه در سایه بی توجهی پدر
     سرویس حوادث 

انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
لرستان از نجات جان دختربچه ی سه  ساله 
و کشف خودرو سرقتی طی اقدام سریع و 
به موقع کاربر تلفن 110 و پلیس شهرستان 

کوهدشت خبر داد.
سرهنگ حسین نجفی اظهار کرد: روز 
گذشته فردی با مرکز فوریت های پلیسی 
110 تماس گرفت و با لحنی مضطرب 
و هراسان اعالم داشت بچه و ماشینم را 
دزدیدند و کاربر 110 به سرعت جزئیات و 
اطالعات مورد نیاز را از پدر کودک ربوده 
شده پرسید.وی گفت: کاربر با تجربه 
بالفاصله موضوع را با کالنتری محل وقوع 
سرقت و همچنین یگان امداد شهرستان 
کوهدشت اعالم کرد و خود نیز پیگیری های 
الزم برای حضور سریع تر نیروها انجام داد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
لرستان گفت: مأموران با به کارگیری 
به  موفق  پلیسی  تخصصی  شیوه های 

شناسایی خودرو و مکان توقف خودرو 
در یکی از روستاهای حوالی شهرستان 
کوهدشت شدند و با هماهنگی مقام قضایی 
به روستای مورد نظر عزیمت که سارقان 
به محض مشاهده خودروهای پلیس اقدام 

به فرار کردند.
نجفی اضافه کرد: با انجام تعقیب و گریز و 
اجرای طرح مهار، پلیس عرصه را بر سارقان 
تنگ کرد و به آن ها دستور ایست داد ولی 
متأسفانه سارقان به دستور و شلیک تیرهای 

هوایی هشداری پلیس توجهی نکردند و در 
نهایت خودروی حامل سارقان بر اثر سرعت 
غیرمجاز از کنترل راننده خارج و واژگون شد 
و مأموران سه متهم سرنشین خودرو را که 
دچار مصدومیت شده بودند به بیمارستان 
انتقال دادند.وی بیان کرد: در تحقیقات 
به عمل آمده محرز شد مالک خودرو به همراه 
همسر و فرزندش در خودرو حضور داشتند 
که پس از پارک اتومبیل در جلوی منزلشان 
خود و همسرش برای انجام امور شخصی 
از خودرو خارج و سوییچ را در ماشین جای 
می گذارد که در بازگشت متوجه می شود 
سارقان از غفلت و فرصت پیش آمده استفاده 
کرده و خودرو و فرزندش را ربودند.نجفی 
ادامه داد: در بازجویی های به عمل آمده 
متهمان اظهار داشتند در هنگام سرقت 
خودرو متوجه حضور کودک در آن نبودند 
و پس از طی مسیری کوتاه وی را در بین راه 
از اتومبیل پیاده و توسط مأموران به آغوش 
خانواده اش بازگردانده شد.وی ضمن توصیه 
به رانندگان و مالکان خودروهای شخصی 
بر رعایت نکات ایمنی، افزود: هرگونه مورد 
مشکوک را با پلیس 110 در میان بگذارند.

    سرویس حوادث
سرپرست پلیس آگاهي فرماندهی 
انتظامی استان از کشف یک محموله بادام 
خارجي قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال 
در عملیات کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز این پلس خبر داد. 
سرهنگ “حسین ترکیان” در گفت 
وگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس، 
اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي اصفهان در 
راستای اجرای طرح بازرسي از انبارهاي 
تخلیه بار از وجود یک محموله کاالی 
خارجی قاچاق در یکی از این انبارها 
مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
وي افزود: کارآگاهان پس از اطمینان 
از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام 
قضائی  به محل اعزام که در بازرسی 
به عمل آمده ۷2۸ کیلوگرم مغز بادام 
خارجي که فاقد هرگونه مدارک معتبر و 
به صورت قاچاق وارد شده بودند را کشف 

و توقیف کردند.
این مقام انتظامي با بیان اینکه ارزش 
محموله کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه یک  میلیارد ریال اعالم شده بیان 
داشت: در این رابطه یک نفر نیز دستگیر 

و تحویل مراجع قضائي شد.
سرپرست پلیس آگاهي اصفهان، 
هر گونه فعالیت در زمینه وارد کردن ، 
نگهداري و توزیع کاالي قاچاق را زمینه 
ساز رکود اقتصادي کشور و یکي از عوامل 
افزایش بیکاري جوانان دانست و اظهار 
داشت: مشارکت مردمي با پلیس در 
شناسایي و برخورد با اینگونه مجرمان 

تاثیر به سزایي دارد.

    مهر
جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، 
از انهدام باند سارقان مامورنما در پایتخت 

خبر داد.
سرهنگ داوود فرد، روز شنبه در 
نشست خبری انهدام بزرگ ترین باند 
سرقت مامور نماهای میلیاردی، گفت: از 
ابتدای سال اتباع خارجی به مراکز انتظامی 
اعالم می کردند که از سوی چند مامورنما 

مورد سرقت قرار می گرفتند.
وی افزود: اکیپ ویژه ای مسئول این 
موضوع شدند و در مجموع موفق شدیم 
که اعضا این باند که ۷ نفر در قالب 3 باند 
بودند را شناسایی کنیم.سرهنگ فرد ادامه 
داد: هر ۷ نفر شناسایی و دستگیر شدند و 
به تمامی سرقت های رخ داده اقرار کردند 
و تمامی سرقت هایی که انجام داده بودند 
کشف شدند و ارزش تقریبی 1۵ میلیارد 

ریال ارزش گذاری شده است.
جانشین پلیس آگاهی فاتب گفت: 
مالباختگان سوری، عراقی و ترکیه ای 
هستند و امکان می دهیم از تبعه های 
مختلف هم این گروه سرقت انجام داده 

باشند.
وی افزود: شگرد این باند هم به این 
صورت بوده است که به راننده می گفتند 
شما داعشی هستی و باید خودرو بازرسی 

شود و بعد اقدام به سرقت می کردند.
جانشین پلیس آگاهی گفت: این باند 
به ۵ زبان تسلط دارند و سابقه دار هم 
بوده اند حتی یک نفر از این باند در ترکیه 

سابقه کیفری داشته است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد در 
استان های دیگر هم این باند در حال 
فعالیت بوده اند، استان هایی که اتباع و 

توریست ها رفت و آمد داشتند.

کشف محموله بادام قاچاق از انبار 
تخلیه باری در اصفهان 

باند سارقان مامورنما در پایتخت 
متالشی شد

  سرویس اجتماعی
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: طی هفته گذشته در مجموع 44۷ 

حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران )EOC( ثبت شد.
کولیوند گفت: طی هفته گذشته )از 11 الی 1۷ آبان ماه( در مجموع ۴۴۷ 
حادثه ویژه در سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران )EOC( ثبت شد که 

در پی این حوادث 1۴3۶ نفر مصدوم شدند.
وی گفت: از مجموع 1۴3۶ نفر مصدوم حوادث ویژه، 122۵ نفر توسط 
اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و 211 نفر در محل درمان شدند و 

نیز 11۴ نفر جان خود را از دست دادند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: از مجموع ۴۴۷ حادثه ویژه ثبت 
شده طی هفته گذشته، 1۶۴ مورد حوادث ترافیکی که )معادل 3۷ درصد از 
کل حوادث ثبت شده( و 2۸3 مورد حوادث غیرترافیکی )معادل ۶3 درصد 

از کل حوادث ثبت شده( بودند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، رئیس سازمان 
اورژانس کشور در ادامه افزود: طی هفته گذشته، 93 مصدوم طی ۶۵ ماموریت، 

توسط اورژانس هوایی به مراکز درمانی انتقال یافتند

ثبت ۴۴۷ حادثه طی هفته گذشته 
و مصدومیت ۱۴۳۶ نفر

ابالغ وقت دادرسی
خواهان محمد افشـاری با وکالت خانم سـمیه رستمی دادخواسـتی به خواسته 
مطالبه و خسـارت تاخیـر در تادیـه از زمان سررسـید لغایت زمـان اجرای حکم 
و مطلـق خسـارت ناشـی از دادرسـی و حـق الوکالـه وکیـل بـه طرفیـت آقای 
عبدالحسـین خلـدی به شـورای حـل اختالف شـعبه ۵ شهرسـتان نجـف آباد 
تسـلیم نمـوده کـه پـس از ارجـاع بـه شـماره 9۸ / 3۶۸ ثبـت گردیـده و وقت 
دادرسـی بـه تاریـخ 20 / 9 / 9۸ سـاعت 10 تعییـن گردیـده لذا چـون خوانده 
مجهول المکان و دارای آدرس و نشـانی معینی نمی باشـد بـه تقاضای خواهان 
و به دسـتور رئیس شـورا برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسـی مدنـی مراتب یک 
بار در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و بـه خوانده 
اخطار مـی گـردد ظرف مـدت یکمـاه از تاریـخ نشـر آگهی بـه دبیرخانه شـورا 
مراجعه و نسـبت به دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم اقدام و در جلسه 
تعیین شـده حضور یابد بدیهی اسـت در صورت عدم حضور ، شـورا به خواسـته 
رسـیدگی نموده و تصمیم شایسـته اتخـاذ خواهد نمـود چنانچه نیاز به انتشـار 
محـدود آگهـی باشـد فقـط یـک نوبـت درج خواهـد شـد، دفتـر شـعبه پنجم 
حقوقی مجتمع شـماره یک شـورای حل اختالف نجف آبـاد، ۶۴9۶03 / م الف
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بانوان ووشوکار اصفهانی قهرمان کشور شدند
قهرمانی بانوان اصفهانی در مسابقات کشوری ووشو، صعود تیم ملی 

فوتبال ساحلی به فینال جام بین قاره ای و نتایج بسکتبال NBA از مهم ترین 
رویدادهای ورزشی استان، کشور و جهان در روز گذشته بوده است
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       سرویس ورزشی
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
رویداد  برگزاری چند  از  نطنز  شهرستان 

فرهنگی ورزشی خبر داد.
شهروند جویبار قهرمان فوتسال بانوان کشور
تیم شهروند مقاومت جویبار قهرمان فوتسال 
لیگ دسته سوم بانوان کشور شد.مراسم 
اختتامیه لیگ دسته سوم فوتسال بانوان 
کشور با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، 
عراقی ریاست شورای شهرستان نطنز، حدادپور 
بخشدار مرکزی شهرستان نطنز و بختی نایب 
رئیس هیات فوتبال استان اصفهان در سالن 
ورزشی کاگران نطنز برگزار شد.این مسابقات 
از 9 الی ۱7 آبان ماه 98 با حضور ۱۳ تیم برگزار و 
در نهایت تیم فوتسال مقاومت جویبار به عنوان 
قهرمانی دست یافت، تیم فوتسال بانوان قزوین 
نایب قهرمان و ارمینه تهران به مقام سوم دست 
یافت. در کنار این سه تیم هیات فوتبال چابکسر 

نیز توانست به لیگ دسته دوم صعود نماید .
  برگزاری همایش پیاده روی در بادرود

روز جمعه ۱7 آبان ماه 98 همزمان با 
برگزاری جشنواره انار بادرود، همایش پیاده 
روی خانوادگی توسط هیات ورزشهای همگانی 
این شهر با همکاری شهرداری و شورای اسالمی 
شهر و هیات کوهنوردی با حضور مسئولین 

محلی و حضور پرشور مردم برگزار شد.
در این همایش به ۱00 تن از شرکت کننده 
گان در این همایش جوایز نفیسی اهدا گردید.
صعود کوهنوردان نطنزی بر قله تفتان 
زاهدانکوهنوردان نطنزی بر بام استان سیستان 
بلوچستان ) قله تفتان واقع در شهرستان خاش 
زاهدان( صعود کردند.روز جمعه ۱7 آبان ماه 
تیم 9 نفره باشگاه کاراکال بادرود متشکل 
از عباس توتونچی)سرپرست تیم(، عبداهلل 
فیروزی)پزشک باشگاه(، حمیدرضا گودرزی 
)مربی رسمی امداد و نجات باشگاه(، ابراهیم 
رحمانی) سرقدم (، امیرحسین گودرزی، 
سعید کوثری، حسین صادقیانی، حمید نژاد 
اکبر و حامد نرجسیان توانستند به قله تفتان 
صعود کنند، این برنامه که زیر نظر مربی باشگاه 
بهمن زیاری انجام گرفته بود، کلیه موارد اداری 
و انتظامی ) به علت استراتژیک بودن منطقه 
( با هماهنگی کمیته شهرستان های هیات 
کوهنوردی استان اصفهان و هیات سیستان 

بلوچستان انجام گرفت0
  همایش پیاده روی بانوان ادارات شهرستان 

نطنز
به مناسبت هفته سالمت بانوان ۱0 لغایت 
۱۶ ابان، همایش پیاده روی بانوان ادارات 
شهرستان نطنز با حضور بیش از 50 کارمند زن 
از مقابل درب اداره ورزش و جوانان شهرستان 

نطنز تا قلعه کوهاب برگزار شد.

    سرویس  ورزشی 
باخت مقابل ماشین سازی تبریز، جوانه 
سبزی که برای ذوب آهن در هفته قبل 

سرزده بود را زرد کرد.
در ادامه بازی های لیگ برتر و در ایستگاه 
دهم ذوب آهن که طلسم ناکامی هایش 
را در مقابل شاهین شکسته بود مهمان 
ماشین سازی شد؛ سبزپوشان که اکنون 
بعد از کسب اولین سه امتیاز خود راحت تر 

بازی می کردند برای کسب سه امتیاز این 
بازی امیدوار بودند.

شاگردان منصوریان خیلی زود پیش 
افتادند و سریع ترین گل لیگ را در ثانیه ۳۶ 
بازی به ثمر رساندند، اما این شادی زودهنگام 
دردقیقه 85 کمرنگ تر و در دقیقه 92 تلخ 
شد.در مقابل ماشین سازی که در هفته اول 
شگفتی ساز شده و استقالل را با پیروزی 
بدرقه کرده بود، در هفته نهم هم سرخ های 

پایتخت را متوقف کرد تا با انگیزه در  این 
بازی توپ بزند و سه امتیاز شیرین هم دشت 
کرد.علیرضا منصوریان که گفته می شد بعد 
از باخت در هفته هشتم برای بازی با شاهین 
بوشهر به نظر به او آخرین فرصت داده شده 
بود هر چند که به به طور رسمی این موضوع 
بیان نشد، توانست از آخرین فرصت خود 
استفاده کند اما در این بازی باز هم برنده 
نشد و  در نشست خبری مسئولیت باخت 

در این بازی را پذیرفت.
علیرضا منصوریان در این نشست خبری 
در جواب خبرنگار تبریزی که در مورد احتمال 
اخراجش پرسیده بود، گفت: سؤال شما 
تخریب کننده است؛ شما نگران من نباشید، 
نگران شهرتان باشید. شاگردان منصوریان 
در حالی روزهای بدی را تجربه می کنند 
که بیشتر از اینکه به رقبای خود ببازند به 
اشتباهات فردی خود باخته و سه امتیازها را 
از دست دادند؛ اشتباهاتی که درون دروازه و 
خط دفاعی این تیم در بسیاری از بازی های 
این فصل وجود داشته است.اما در این میان 
اشتباهات فردی تنها مشکل سبزپوشان 
نیست، چرا که آن ها در حمایت ها در دفاع، 
تغییر آهنگ از حمله به دفاع و از دفاع به 
حمله، جاگیری و در دفاع منطقه ای هم نقاط 

ضعف آن ها به چشم می خورد.
تکرار اشتباهات فردی و تیمی در چندین 
بازی وقتی به چشم می خورد انتظار می رود 
که تیم با تغییراتی روبه رو شود و به نفرات 
جدید میدان داده شود؛ اگر فرض براین 
باشد که نیمکت ذوب برای این تغییرات 
دست بسته ای داشته است، در این هنگام 
بسیاری از تیم ها با تغییر پست های بازیکنان 
و سیستم های  فشرده تر تالش می کنند از 
اشتباهات تکراری فاصله بگیرند که کمتر 
این تغییرات در ذوب آهن اتفاق افتاد، ازاین رو 
برخی انتقادها را نسبت به نیمکت سبزپوشان 
روانه کرد.سبزپوشان با 7 امتیاز در رده 
چهاردهم قرار دارند و ماشین سازی با این 
برد ۱2 امتیازی شد و در هفته دهم به رده 
دهم رسید.باخت مقابل ماشین سازی تبریز، 
جوانه سبزی که برای ذوب آهن در هفته 
قبل سرزده بود را زرد کرد تا منصوریان و 
یارانش برای روزهای خوب ذوب آهن منتظر 

هفته های بعد باشند.

  سرویس ورزشی 
مسؤول برگزاری مسابقات فوتسال لیگ دسته 
سوم بانوان کشور گفت: تیم فوتسال شهروند 
مقاومت جویبار قهرمان لیگ دسته سوم مسابقات 

فوتسال دسته سوم بانوان کشوردر نطنز شد.
شهره صادقی در مراسم اختتامیه فوتسال 
لیگ دسته سوم بانوان کشور که در نطنز برگزار 
شد اظهار کرد: چهار تیم شهروند مقاومت جویبار 
استان مازندران، هیأت فوتبال قزوین، آرمینه 
تهران و هیئت فوتبال چابکسر جواز حضور در 
مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال بانوان کشور 

را کسب کردند. 
مسؤول برگزاری فوتسال لیگ دسته سوم 
بانوان کشور افزود: در دیدار نهایی شهروند مقاومت 
جویبار با پیروزی 2 بر یک برابر هیئت فوتبال قزوین 
قهرمان لیگ دسته دوم بانوان شد و تیم های آرمینه 
تهران و هیئت فوتبال چابکسر مقام سوم و چهارم 
را کسب کردند.وی ادامه داد: در این مسابقات ۱۳ 
تیم از 7 استان کشور شرکت کردند که با برگزاری 
۴0 سابقه ۱9۳ گل از خط دروازه ها گذشت. 
صادقی گفت: تیم های چابکسر، پرسپولیس 
پل دختر، استقالل دیواندره، نطنز، مقاومت جویبار، 
دلبران کردستان، کوثر گچساران، آرمینه تهران، 
سپنتای بروجرد، میمک ایالم، قزوین، خراسان و 
نصیر نکا مازندران ۱۳ تیم حاضر در این مسابقات 
بودند.وی با بیان اینکه کاپ اخالق مسابقات هم 
به تیم نطنز اهدا شد، از میزبانی شهرستان نطنز 
در این مسابقات تقدیر و تشکر کرد و گفت: در 
طول برگزاری مسابقات تمامی ارگان ها و نهادها 
به ویژه هیئت فوتبال نطنز همکاری های الزم را 

برای برگزاری مسابقات انجام دادند.

مقاومت جویبار قهرمان فوتسال 
لیگ دسته سوم زنان کشور شد

باخت مقابل ماشین سازی تبریز؛

جوانه سبز سبزپوشان خیلی زود زرد شد

   سرویس ورزشی
محمد علی مجیری ووشوکار خمینی شهری مدال طالی جهانی خود 

را تقدیم آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر، 
سرهنگ مشیرصدری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمینی شهر 
در مراسمی از محمد علی مجیری ووشوکار خمینی شهری تجلیل نمود.

در این مراسم که فرماندهی سپاه و عباس مرادیان رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر به همراه شمس مسئول 
تربیت بدنی سپاه، رضاابراهیمیان مسئول کانون بسیج ورزشکاران و 
جمعی از فرماندهان بسیج سپاهنیز حضور داشتند، هدایایی به رسم 
یادبود تقدیم این قهرمان بسیجی ورزشکار گردید. در پایان این مراسم 
محمدعلی مجیری مدال طالی جهانی خود را به آیت اهلل خامنه ای 

رهبر معظم انقالب تقدیم نمود.
گفتنی است محمد علی مجیری ورزشکارخمینی شهری در 
پانزدهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان که به میزبانی چین 
در شهر شانگهای برگزار شد، در رقابت های فرم »نن دائو« نمایش 
زیبایی داشت و با کسب امتیاز 9.۶۳ باالتر از تمامی حریفان مطرح 
خود ایستاد و قهرمان شد. مجیری نام خود را در تاریخ ووشو ایران به 
عنوان اولین تالوکار ایرانی که موفق به کسب مدال طالی جهان شده 
ثبت کرد، بعد از مجیری نماینده چین تایپه با 9.۶2 و کره جنوبی با 

9.۶۱ در رتبه های دوم و سوم ایستادند.

ووشوکار خمینی شهری مدالش را تقدیم 
مقام معظم رهبری نمود

   سرویس ورزشی
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان از انجام دورویداد فرهنگی 

ورزشی خبر داد
مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی در آران و بیدگل
یک دوره مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی با 
حضور شطرنج بازان شهرستان های قم، کاشان و آران و بیدگل در 
دو رده سنی ۱5 سال و بزرگسال روز جمعه ۱7 آبانماه سال جاری 
در سالن شطرنج بهارستان برگزار شد. در رده سنی پانزده سال امیر 
رضا عسگری، محمد مهدی آزاد و مهدی حضرتی با کسب امتیاز الزم 
عناوین اول تا سوم را بدست آوردند. در رده سنی بزرگساالن احسان 
سمیعی زاده، محمد حسین کریمی راد و حمید رضا اسالمی با کسب 

امتیازات الزم عنوان اول تا سوم را کسب نمودند.
دیدار فرماندار با ورزشکاران زورخانه ای باشگاه تختی مسلم آباد
فرماندار شهرستان آران و بیدگل در دیدار با جمعی از ورزشکاران 
و مربیان ورزش زورخانه ای از باشگاه تختی مسلم آباد به نقش ورزش 
جهت ایجاد محیط های با نشاط در توسعه بخش های مختلف و از 

جمله بخش های اقتصادی و کارآفرینی اشاره نمود.
اسماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران و بیدگل در دیدار با 
جمعی با قهرمانان و مربیان ورزش زورخانه ای باشگاه تختی مسلم 
آباد آران و بیدگل، ضمن قدردانی و تجلیل از کسب موفقیت های 
آنان در این رشته ورزشی گفت: توسعه و رشد ورزش در میان آحاد 

جامعه به خصوص جوانان و بانوان از اهداف مهم دولت است.
وی جوانان را موتور متحرکه توسعه شهرستان آران و بیدگل ذکر 
کرد و توضیح داد: با گرایش جوانان به ورزش، آسیب های اجتماعی 

و هزینه های ارزی و ریالی دولت در این باب کاهش می یابد.
بایبوردی به وجود 7 زورخانه و ۳ سالن ورزشی باستانی در 
شهرستان آران و بیدگل اشاره کرد و افزود: 52 مقام استانی و 
کشوری در سال ۱۳97 و ۴7 مقام استانی و کشوری در سال ۱۳98 
نمونه ای از افتخارآفرینی ورزشکاران این شهرستان در رشته ورزش 

های باستانی، زورخانه ای و پهلوانی است.
وی سرانه فضای ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و 
بیدگل را حدود ۳9 سانتی متر مربع و سرانه فضای ورزشی مجموع 
ادارات این شهرستان را 70 سانتی متر مربع ذکر کرد و خواستار 
احداث فضای ورزشی استاندارد در اقصی نقاط شهرستان آران و 
بیدگل شد و افزود: فضای ورزشی استاندارد، یکی از ابزارهای تقویت 

نشاط و تکریم شهروندان و مردم شهرستان آران و بیدگل است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل با اشاره به مردمی بودن ورزش 
و نقش آن درتمام امور از جمله سالمت اجتماعی مردم، سبک 
زندگی و اخالق در جامعه بیان داشت: ورزش با ایجاد محیطهای 
با نشاط در توسعه اقتصادی و کارآفرینی نیز نقش به سزایی دارد.
وی اظهار داشت: شهرستان آران و بیدگل دارای ۳000 ورزشکار 
سازمان یافته دارای کارت بیمه ورزشی در رشته های مختلف ورزشی 
است که انتظار می رود با ساماندهی هرچه مطلوب تر ورزشکاران 
این شهرستان بتوانیم در توسعه پایدار شهرستان آران و بیدگل گام 

های مثبت تری برداریم.
گفتنی است زورخانه تختی مسلم آباد یکی از ۱0 باشگاه باستانی 
شهرستان آران و بیدگل است که جمعی از قهرمانان و مربیان این 
باشگاه با فرماندار این شهرستان دیدار و از مقام آوران این رشته 

ورزشی تجلیل شد.

روی ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل

روی خط ورزش و جوانان 
شهرستان نطنز

 سرویس خبر 

تیم ملی فوتسال ایران در تازه ترین 
رنکینگ تیم های ملی فوتسال جهان، 
همچنان در جایگاه چهارم جهان و اول 

قاره آسیا قرار دارد.
بر اساس جدیدترین رنکینگ تیم های 
ملی فوتسال جهان، تیم ملی ایران با کسب 
۱۶۴۴ امتیاز در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
بر اساس این رده بندی تیم ملی برزیل 
با کسب ۱8۳9 امتیاز در رتبه اول جهان، 
اسپانیا با کسب ۱785 و روسیه نیز با ۱۶70 
امتیاز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و 

باالتر از ایران قرار گرفته اند.
تیم ملی فوتسال ایران همچنان در میان 
تیم های آسیایی اول بوده و با  تیم ملی ژاپن 
دومین تیم برتر قاره کهن جایگاه ۱۱ پله ای 

انداخته است.
برزیل با ۱8۳9 امتیاز
اسپانیا با ۱785 امتیاز

روسیه با ۱۶70 امتیاز
ایران با ۱۶۴۴ امتیاز

آرژانتین با ۱۶۴۴ امتیاز
پرتغال با ۱۶۳7 امتیاز

قزاقستان با ۱5۶5 امتیاز
ایتالیا ۱۴9۴ امتیاز

اوکراین با ۱۴۶۶ امتیاز
کلمبیا با ۱۴5۴ امتیاز

جدیدترین رنکینگ جهانی
 تیم ملی فوتسال ایران همچنان بر بام آسیا

  باشگاه  خبرنگاران

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 2۳ 
بازیکن را برای اردوی آبان ماه و دیدار مقابل 

عراق فراخواند.
به نقل از فدراسیون فوتبال، با اعالم 
مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران نفرات زیر جهت حضور در اردوی آتی 

به اردو دعوت شدند.
۱. علیرضا بیرانوند

2. محمد رشید مظاهری
۳. پیام نیازمند
۴. وریا غفوری

5. سید مجید حسینی
۶. حسین کنعانی زادگان

7. میالد محمدی
8. محمد نادری

9. مرتضی پورعلی گنجی
۱0. رامین رضاییان
۱۱. سیاوش یزدانی

۱2. امید ابراهیمی
۱۳. احسان حاج صفی

۱۴. علی کریمی
۱5. احمد نوراللهی

۱۶. مسعود شجاعی
۱7. وحید امیری

۱8. کریم انصاری فرد
۱9. علی قلی زاده
20. محمد محبی
2۱. کاوه رضایی

22. سردار آزمون
2۳. مهدی طارمی

نفرات دعوت شده روز یکشنبه به اردوی 
تیم ملی در مرکز ملی فوتبال ملحق خواهند 
شد.دیدار تیم های ملی فوتبال عراق و ایران 
در چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی 
2022، پنجشنبه 2۳ آبان ساعت ۱7:۳0 

در اردن برگزار می شود.

لیست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعالم شد

  سرویس ورزشی 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در 
رقابت های جام جهانی تهران با کشور های 
همگروه قزاقستان  و  کوبا   روسیه، 

 شد.
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در 
سال 20۱9 روز های 7 و 8 آذرماه به میزبانی 
تهران برگزار می شود و با وجود انجام نشدن 
قرعه کشی مسابقات، اما بر اساس قوانین 
جدید اتحادیه جهانی کشتی و اعالم سایت 
روسیه تیم های اول، چهارم، پنجم و هشتم 
رقابت های جهانی قزاقستان در گروه 
اول و تیم های دوم، سوم، ششم و هفتم 
 نیز در گروه دوم با هم به رقابت خواهند

 پرداخت.
بر همین اساس تیم های ایران روسیه، 
کوبا و قزاقستان در گروه اول و تیم های 
ازبکستان، گرجستان، ژاپن و مجارستان 

 نیز در گروه دوم با یکدیگر رقابت خواهند 
کرد.

نخست  روز  در  گزارش  براین  بنا 
رقابت های جام جهانی دیدار های مرحله 
گروهی برگزار می شود و تیم های نخست 
هر گروه به دیدار فینال و تیم های دوم به 
رده بندی راه خواهند یافت. تیم های سوم 
هر گروه مسابقه پنجم و ششمی و در نهایت 
تیم های چهارم نیز رقابت هفتم و هشتمی 

را برگزار می کنند.
گفتنی است بر اساس تجربیات گذشته 
برخی کشور های اول تا هشتم رقابت های 
جهانی بنا به دالیلی از حضور در مسابقات 
جام جهانی انصراف داده اند و تیم های 
نهم به بعد جایگزین آن ها شده اند، از 
همین رو شاید تغییراتی در تیم های 
 شرکت کننده جام جهانی تهران بوجود

 آید.

همگروهی ایران با روسیه، کوبا و قزاقستان در جام جهانی کشتی فرنگی

  سرویس ورزشی 
روابط عمومی اداره وزش و جوانان شهرستان خوانسار 

از دو رویداد فرهنگی ورزشی در خوانسار خبر داد.
همایش پیاده روی هفته ملی سالمت در خوانسار

همایش پیاده روی هفته ملی سالمت بانوان ایران با 
شعار ورزش، شادابی و آرامش در شهرستان خوانسار 

برگزار شد.
همزمان با هفته ملی سالمت بانوان ایران همایش پیاده 
روی خانوادگی ویژه بانوان روز جمعه ۱7 آبانماه ۱۳98 در 
مسیر چهار راه دامپزشکی به طرف سالن ورزشی انقالب 
برگزار شد. در پایان این همایش به قید قرعه به 20 نفر از 
بانوان شرکت کننده جوایزی به رسم یاد بود اهدا گردید

گفتنی است هفته ملی سالمت بانوان ایران همه ساله 
در هفته پایانی مهرماه با هدف اطالع رسانی و حساس 
سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویت های 
سالمت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور برگزار می 
شود و شعار هفته ملی سالمت بانوان ایرانی سال ۱۳98 

“ ورزش، شادابی و آرامش می باشد.
مسابقات شطرنج جام چشمه سار

دومین دوه مسابقات شطرنج جام چشمه سار 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و وزش در شهرستان 
خوانسار برگزار شد.گفتنی است دومین دوره مسابقات 
۳0 بازیکن از  شطرنج جام چشمه سار با شرکت 
شهرستانهای خوانسار اصفهان ، نجف آباد، فریدن و 

گلپایگان روز جمعه ۱7 آبانماه در سالن جمعیت هالل 
احمر شهرستان در دو بخش آقایان و بانوان در رده سنی 

آزاد برگزار شد.

روی خط ورزش و جوانان شهرستان خوانسار 

رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2019 
روز های 7 و 8 آذرماه به میزبانی تهران برگزار می شود
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