
11

حاشیه های عجیب و غریب یک جام! 
پرونده بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی با قهرمانی »فرانسه« بسته شد؛

10

اصفهان  پد پروازی استاندارد ندارد
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

8

گرانی قیمت »پسته« در بازار داخل به دلیل صادرات است
عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار استان اصفهان:

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:3

8
 قانون گریزی 

در یک قدمی شهر است

صادرات »طال« به صفر 
رسیده است

3

4

بهزیستی کاشان به 5 هزار 
خانوار خدمت رسانی می کند

6

 رییس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:

کودکان اصفهانی »کتابدار« 
می شوند

دلهره هایی که »تولید« را
 زمین گیر کرده است

  حاشیه نوشتی بر یک اعتراض در نشست فعاالن صنعتی استان اصفهان؛  

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در واکنش به اولتیماتوم مهرعلیزاده مبنی بر تعیین سرپرست جدید برای این اداره کل مطرح کرد:

اطالعات غیرواقعی به استاندار داده اند!

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج (  اصفهان:

روحیه سلحشوری »عشایر« موجب پایداری ایران اسالمی شد
 فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج ( استان اصفهان در همایش تکریم چوپانان و گله داران 
عشایر استان اصفهان در اردوگاه »شــهدای درچه« افزود: نقش عشایر در حفظ کیان 
کشور از ابتدای ورود اســالم تا ابتدای دوران پهلوی بی بدیل و تاثیرگذار بوده است. سردار 
سرتیپ »غالمرضا ســلیمانی«  اضافه کرد: با آغاز دوران پهلوی به علت کینه انگلیس ها و 
دست نشانده های آنها در ایران، بسیاری از سران عشایر دستگیر، تبعید یا اعدام شدند و نقش 

اجتماعی و سیاسی آنها محو شد...

 دستگیري دو سوداگر مرگ
 در شهرکرد

7

  مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

موقوفات مخفی
 نداریم

11
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ادامه در صفحه 11
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در آســتانه ایام حج ابراهیمی و آغــاز اعزام حجاج 
بیت ا...  الحرام به ســرزمین وحی، دست اندرکاران 
و کارگزاران حج کشورمان با رهبر انقالب اسالمی 
دیدار کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران حج امسال، 
حج را مظهــر آمیختگی »معنویت و سیاســت« و 
مهم ترین ویژگی آن را اجتماع مسلمانان در زمان و 
مکان مشخص دانستند و گفتند: حج واقعی حجی 
اســت که از یک طرف همراه با برائت از مشرکین 
باشد و از طرف دیگر زمینه ساز وحدت و همدلی و 
یک صدایی مسلمانان شود.حضرت آیت ا... خامنه ای 
شکل گیری نظام جمهوری اسالمی و ارائه توانایی 
اسالم در ورود به میدان سیاست و زندگی را باطل 
کننده ســال ها تالش برای القــای جدایی دین از 
سیاســت خواندند و افزودند: اکنون بار دیگر افراد 
نادان و مغرض، تالش دارنــد تا لزوم جدایی دین از 
سیاســت و زندگی  و علم را به ذهن نسل جوان القا 
کنند؛ اما حج بهترین فرصــت و یک صحنه عملی 
برای نشان دادن آمیختگی »دین و سیاست« است.

رهبر انقالب اســالمی در نظر گرفته شدن زمان و 
مکان مشــخص برای اجتماع مسلمانان در فریضه 
حج را نشان دهنده اهدافی فراتر از معنویت صرف 
دانستند و خاطرنشــان کردند: یکی از اهداف مهم 
حج، اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با یکدیگر 
و در واقع همان موضوع شــکل گیری امت اسالمی 
است.ایشان با تاکید بر اینکه کعبه شریف و مسجد 
الحرام و مسجد النبی متعلق به همه مسلمانان است 
و نه متعلق به کســانی که بر آن ســرزمین مسلط 

هســتند، افزودند: کســی حق ندارد مانع از تحقق 
مفاهیم واقعی حج شود و اگر حکومت و یا دولتی این 
کار را انجام دهد، در واقع »صد عن سبیل ا...« کرده 
است.رهبر انقالب اســالمی با اشاره به شکل گیری 
معنای جدیدی از حج به برکــت هدایت های امام 
بزرگوار، گفتند: حج واقعی باید همــراه با برائت از 
مشرکان و زمینه ســاز وحدت و انسجام مسلمانان 
باشد، نه آنکه برخی دولت ها در جهت ایجاد اختالف 
و جدایی میان امت اســالمی تالش و خــود را به 
اســتکبار متصل کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
همچنین با اشــاره به فاجعه مسجدالحرام و فاجعه 
منا در سال ۱۳۹۴، آن را ظلمی بزرگ خواندند و با 
تاکید بر لزوم پیگیری مستمر و جدی برای احقاق 

حق، افزودند: این مطالبه به هیچ وجه نباید فراموش 
شود و دستگاه های مسئول باید از راه های مختلف به 
ویژه مجامع بین المللی، این موضوع را پیگیری کنند 
تا کمیته حقیقت یابی با حضور جمهوری اسالمی 
تشکیل و احقاق شود زیرا در این دو فاجعه، تامین 
ایمنی و امنیت حجاج که مهم ترین وظیفه حکومت 
عربستان است، رعایت نشد و دیه مقتوالن نیز داده 
نشد.ایشان با تاکید بر اینکه ضروری ترین نیاز امروز 
دنیای اســالم وحدت و یک صدایی است، به تمرکز 
دشمنان برای مقابله با مسلمانان به ویژه در موضوع 
فلســطین و در قضایای یمن اشــاره و خاطرنشان 
کردند: اکنون آمریکایی ها نام سیاســت شیطانی 
خود درباره فلسطین را »معامله قرن« گذاشته اند 

اما بدانند که به فضل الهــی، این معامله قرن هرگز 
محقق نخواهد شد و به کوری چشــم دولتمردان 
آمریکا، قضیه فلسطین از یادها نخواهد رفت و قدس 
پایتخت فلســطین باقی خواهد ماند.رهبر انقالب 
اســالمی با تاکید بر اینکه ملت فلسطین در مقابل 
این توطئه خواهد ایســتاد و ملت های مسلمان نیز 
پشتیبان مردم فلسطین خواهند بود، افزودند: البته 
برخی دولت های اســالمی که هیچ اعتقادی هم به 
اســالم ندارند، به دلیل حماقت و جهالت و مطامع 
دنیوی پیشمرگ آمریکایی ها شده اند؛ اما به توفیق 
الهی، امت اسالمی و ملت فلسطین بر دشمنان خود 
پیروز خواهند شــد و خواهند دید آن روزی را که 
 ریشه رژیم جعلی صهیونیستی از سرزمین فلسطین 

کنده شود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
قاضی عســکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج 
ایرانی گفت: شــعار حج امسال »حج، تحول روحی 
و اخالقی، ســبک زندگی دینی، عــزت و کرامت 
اسالمی« است.آقای قاضی عســکر افزود: از حجاج 
خوسته ایم با پرهیز از بازارگردی، سوغات های خود 
را از تولیدات داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به 
تولید داخلی و اشــتغال برای جوانان نیز بهره مند 
شــوند.همچنین محمدی، رییس ســازمان حج و 
زیارت با بیان گزارشی از اقدامات انجام گرفته گفت: 
فرآیند اجرایی حج امســال با تایید شــورای عالی 
امنیت ملی آغاز و تالش شد خواسته ها و انتظارات 
مردم و نظــام در خصوص امنیت، عــزت و کرامت 

حجاج تامین شود.

چین، شکایت آمریکا را به 
سازمان تجارت جهانی می برد

به دنبال سوئیس، چین نیز قصد شکایت از آمریکا 
در سازمان تجارت جهانی را دارد.اسپوتنیک در 
خبری از تصمیم چین برای شکایت از آمریکا در 
ســازمان تجارت جهانی به دلیل اقدام واشنگتن 
در افزایش تعرفه کاالهــای وارداتی از چین خبر 
داد.در روزهای گذشته سوئیس نیز از آمریکا در 
سازمان تجارت جهانی شــکایت کرده بود. این 
اقدام به واســطه اعمال تعرفه آمریکا بر واردات 
آلومینیوم و فــوالد صورت گرفته اســت.اقدام 
ترامپ در باال بــردن تعرفه کاالهــای وارداتی، 
واشــنگتن را در برابر اروپا و چین قــرار داده به 
طوری که پکن نیــز اقدام مشــابهی را در قبال 
آمریکا انجــام داده که برخی از کارشناســان از 
 آن با عنوان بزرگ ترین جنگ تجاری جهان یاد

 کرده اند.

کره شمالی، میلیون ها بشکه 
نفت خریداری کرده است

طبق گزارشات منتشر شده، کره شمالی در سال 
جاری میــالدی به دنبــال دور زدن تحریم ها و 
ورود مخفیانه میلیون ها بشکه نفت به این کشور 
بوده اســت.نفت مورد نظر کره شمالی دست کم 
از 8۹کشــتی و بین تاریخ های یک ژانویه و ۳0 
می به صورت غیرقانونی و حدود ســه برابر حد 
مجاز تعیین شــده توسط ســازمان ملل انتقال 
یافته است.طبق ســندی که به رویت واشنگتن 
پست رسیده، اگر کشتی ها ۹0 درصد از ظرفیت 
خود را بارگیــری کرده باشــند، تانکرهای کره 
شمالی نزدیک به ۳ برابر ظرفیت سال 20۱8 که 
معادل ۱۳67628 بشکه است  را تحویل گرفته 
اند.با توجه به اینکه ظاهرا کره شــمالی بیش از 
حجم مجاز تعیین شده توسط سازمان ملل نفت 
دریافت کرده، آمریکا از ســازمان ملل خواسته 
 تا هرچه ســریع تر ارســال نفت به این کشــور 

متوقف شود.

پوتین: 
۲۵ میلیون حمله سایبری را در 
زمان جام جهانی خنثی کردیم

والدیمیر پوتین گفت که ســرویس های امنیتی 
کشــورش در زمان برگــزاری رقابت های جام 
جهانی فوتبال تقریبا 2۵ میلیون حمله سایبری 
و دیگر »اقدامات شرورانه« علیه زیرساخت های 
اطالعاتی روسیه را خنثی کرده اند.رییس جمهور 
فرانسه همچنین از پرسنل سرویس های امنیتی 
خارجی و ملی این کشور تشکر کرده و گفت: در 
طول بازی های جام جهانی امسال در روسیه ۱26 
نماینده از جانب ۵۵ ســرویس امنیتی و آژانس 
پلیس جهان متعلــق به ۳۴ کشــور در فرآیند 

برقراری امنیت مشارکت کردند.

قطر به دنبال میانجی گری 
الجزائر در اختالفات شورای 

همکاری خلیج فارس
ابراهیــم بن عبدالعزیز ســهالوی، ســفیر قطر 
در الجزائــر در پایــان ماموریت خود با ســعید 
بوحجه، رییس پارلمان این کشــور دیدار کرده 
و تمایل دوحه نســبت بــه میانجی گری الجزائر 
در بحران قطر با کشــورهای محاصره کننده را 
اعالم کرد.این دیپلمات قطری گفت: کشــورش 
آماده مذاکره با همســایگان خود با هدف عبور 
از بحرانی است که طوالنی شده و آشکارا قطر را 
تحت الشعاع قرار داده است.سهالوی گفت: دولت 
قطر به تالش های الجزائر بــرای نزدیک کردن 
دیدگاه های طرف های درگیر اطمینان دارد.در 
این نشســت رییس پارلمان الجزائر نیز با تاکید 
بر موضع ثابت کشورش در این باره گفت: الجزائر 
مخالف مداخلــه در امور داخلی کشورهاســت 
 و گفت وگــو در حــل بحران هــا را ترجیــح

 می دهد.

مسجد الحرام و مسجد النبی متعلق به همه مسلمانان است

رییس جمهور تاکید کرد:
 حضور خانواده ها

  در ورزشگاه آزادی
حســن روحانی، رییس جمهــوری ایران در 
پاسخ به گزارش »مسعود ســلطانی فر« وزیر 
ورزش و جوانان در خصوص حضور خانواده ها 
در ورزشــگاه آزادی و تماشای بازی های ایران 
در جام جهانی بر ادامه حضور آنان در ورزشگاه 
ها تاکید کرد. روحانی در پاسخ به گزارش وزیر 
ورزش و جوانان نوشــت: »ایــن حضور به نحو 
مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد«. 
در بخشی از گزارش سلطانی فر به رییس جمهور 
آمده است: برای اولین بار پس از پیروزی انقالب 
اســالمی، خانواده ها برای تماشای دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی 
روسیه 20۱8 روسیه از طریق نمایشگر بزرگ با 
حفظ شئونات و رعایت ارزش های اسالمی در 
ورزشگاه آزادی حضور یافتند و این امر نه تنها 
با استقبال گسترده ای مواجه شد، بلکه با ایجاد 
فضای شور و نشاط در میان جوانان و خانواده ها، 
بازتاب اجتماعی بسیار مناسبی نیز در داخل و 

خارج از کشور در برداشت.

چهارمین گزارش برجامی 
مجلس تدوین شد

عضو کمیته هســته ای مجلــس از تدوین 
پیش نویس گزارش این کمیته درباره نحوه 
اجرایی شــدن برجام خبر داد.سیدحسین 
نقوی حســینی از تدوین گــزارش برجامی 
کمیته هسته ای این کمیسیون درباره نحوه 
اجرایی شــدن برجام خبــر داد و گفت: این 
پیش نویس باید در صحن کمیسیون قرائت 
و سایر اعضا نیز نظرات خود را در این زمینه 
اعالم کنند.وی با بیان اینکــه پس از اعمال 
نظر اعضای کمیســیون درباره این گزارش، 
متن نهایی در اختیار هیئت رییســه مجلس 
قرار داده می شود تا در صحن علنی پارلمان 
قرائت شود، ادامه داد: گزارش چهارم مجلس 
از نحوه اجرای برجام تجمیع شده با شرایط 
پیش آمده خــروج آمریکا از برجام اســت.

عضو کمیته   هســته ای مجلس تصریح کرد: 
پیش نویس این گزارش درباره خروج آمریکا 
از برجام، آثار، تبعات آن و نحوه اجرایی شدن 
برجام است که این گزارش طبق گزارشاتی که 
وزارت امور خارجه به کمیسیون ارائه کرده، 

تدوین شده است.

عضو کمیسیون قضائی مجلس:
ایرانیان خارج از کشور 

می توانند به کشور بازگردند
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی از تدوین طرح 
2 فوریتی عفو عمومی خبر داد و گفت: این طرح 
با بیش از ۵0 امضا تقدیم هیئت رییسه مجلس 
شده اســت.وی با بیان اینکه این طرح تاکنون 
از ســوی هیئت رییسه به کمیســیون قضائی 
به عنوان کمیســیون تخصصی ارجاع نشــده 
است،گفت: پس از تصویب کلیات طرح مذکور 
در صحن علنی مجلس، طرح به منظور بررسی 
جزئیات به کمیســیون قضائی ارجاع می شود.

عضو کمیســیون قضائی مجلــس در توضیح 
محور اصلی این طرح، اظهار داشــت: براساس 
این طرح، زمینه بازگشت کسانی که به هر دلیل 
از کشور خارج شــده و جرمی مرتکب نشده اما 
نگران بازگشت هستند، فراهم می شود.نماینده 
کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: بحث عفو 
عمومی ابعاد مختلفی دارد و ما مطلقا نمی توانیم 
بگوییم عفو عمومی نســبت به همه کسانی که 

به هر طریق از کشور خارج شدند، انجام شود. 

عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰:
خلبان هواپیمای تهران-

یاسوج عامل سقوط نبوده است
یک عضو هیئت رییسه کمیســیون اصل ۹0 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »بر اساس 
مطالعات صــورت گرفته در پرونده ســقوط 
هواپیمای تهرانـ  یاسوج، عوامل اولیه و اصلی 
سقوط، مسائلی غیر از خطای خلبان بوده است« 
گفت که گزارش جمع بندی این سانحه به زودی 

به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
 وی با بیان اینکه »طبق قانون، عدم پاسخگویی 
به مکاتبــه کمیســیون اصل ۹0 و یا پاســخ 
غیرمرتبط جرم تلقی می شــود« تصریح کرد: 
کمیسیون اصل ۹0 پیگیر این موضوع بوده و در 
صورت ادامه این روند نسبت به معرفی این افراد 
به دســتگاه قضائی اقدام خواهد کرد. پارسایی 
اظهار کرد: پیش از این می خواســتند خلبان 
هواپیما را مقصر اصلی این حادثه جلوه دهند؛ 
اما خوشــبختانه رویه عوض شد، ما مستندات 
 کاملی داریم که دالیل ســقوط را مشــخص

 می کند.

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه:

دبیرکل انجمن اسالمی مهندسان ایران گفت: روحانی 
نسبت به دولت و کابینه خود ناامید است. سخنانی هم 
که گفته بودند »وزرای من سکوت کرده اند«، همین 
موضوع را نشان می دهد. ابراهیم اصغر زاده درباره تغییر 
تیم اقتصادی دولت که اخیرا توسط برخی اصالح طلبان 
مطرح شده اســت، اظهار داشــت: همه مشکالت با 
تعویض افراد کابینه حل نخواهد شــد و تغییر کابینه 
یک قدم مقدماتی است. مشکالت اقتصادی ما به شکل 
ساختاری است و ریشه در یک سری سیاست ها دارد 
که از قبل در کشور درحال اجراست.وی افزود: اصالح 
این ســاختار نیاز به افرادی دارد که دارای استحکام 
نظری باشند و به اصطالح پا به رکاب  هستند. متاسفانه 
برخی از دولتمردان ما در تصمیم گیری ضعف دارند 
که این مسئله در سخنان آقای روحانی کماکان دیده 
شده اســت.نماینده مجلس گفت: اگر ترامپ برود و 
دموکرات ها هم قدرت را در دست بگیرند یا با فروش 
بدون محدودیت نفت و بازگشــت آمریکا به برجام، 

مشکالت حل نخواهد شد.

 روحانی از کابینه اش
 ناامید شده است

دبیرکل انجمن اسالمی مهندسان ایران: 

کافه سیاست

  پاسخ تند آذری جهرمی به ادعای سردار جاللی

پیشنهاد سردبیر:

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 
می گوید که ایران به واسطه پوتین پیامی برای 
ترامپ ندارد و چنین بحثی با دولت روســیه 
نداشته ایم. قاسمی در خصوص دیدار پوتین 
و ترامپ و شــایعه انتقال پیام ایران به ترامپ 
از طریــق پوتین گفت: چنیــن چیزی وجود 
ندارد و ما پیامی برای آقــای ترامپ نداریم و 
 در این خصوص با دولت روسیه چنین بحثی

 نداشتیم.
 وی در خصوص خبر رسانه کویتی در خصوص 
همزمانی ســفر والیتی و نتانیاهــو و تعبیر 
گفت وگوی غیرمستقیم، گفت: فکر می کنم 
برای هر کســی که با سیاست های ایران آشنا 
باشد، این بیشتر شــبیه طنز و شوخی است و 
چنین چیزی به هیچ وجه نمی تواند درســت 
باشــد و من تکذیب می کنــم؛ چراکه  بحث 

نامربوط و غلطی است. 

 ایران پیامی به واسطه پوتین 
برای ترامپ ندارد

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

سخنگوی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی اظهار 
داشت: در طول سال های گذشته که عملیات گشت 
و بازرسی و کنترل شناورهای بیگانه در منطقه خلیج 
فارس در دستور کار نیروی دریایی سپاه بوده، مکررا 
اتفاق افتاده که شناورهای ما با شناورهای عبوری از 
تنگه هرمز و خلیج فارس گفت وگوهایی داشتند و 
بعضا تذکراتی برای عدم ورود به آب های سرزمینی 
ما دریافت کردند.ســردار رمضان شریف افزود: این 
رویارویی با شــناورهای آمریکایی هم بارها و بارها 
اتفاق افتاده که آخرین مورد آن منجر به دستگیری 
تفنگداران آمریکایی شد و در نهایت با عذرخواهی 
آنها رها شــدند.وی ادامه داد: از آن به بعد ما شاهد 
رفتار قانونمندتری توســط آمریکایی ها درمنطقه 
خلیج فارس و تنگه هرمز بودیــم؛ بنابراین اگر این 
رویارویی کمتر شده به این علت است که آنها حساب 
 کار دست شــان آمده وگرنه در رفتار و گشــت ها و 
کنترل های نیروی دریایی سپاه تغییر خاصی صورت 

نگرفته است.

گشت های سپاه در 
خلیج فارس تغییر نکرده است

سخنگوی سپاه پاسداران:

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر مسئوالن 
می توانند امکانات و تسهیالت را فراهم کنند و 
مشکلی وجود ندارد که بانوان به ورزشگاه بروند. 
عباســعلی کدخدایی افزود:اصــوال در حوزه 
اجتماعی نظرم این است که نباید قضیه را صفر 
تا صدی کنیم. مسائلی که مطرح می شود گاهی 
اوقات به راحتی می توان برای آن راهکار پیدا 
کرد. اگر ممنوعیت است آن را خوب تببین و از 
آن دفاع کنیم، اگر ممنوعیت نیست نباید نظر 
شخصی و سلیقه ای داشته  باشیم. کدخدایی در 
مورد حضور بانوان در ورزشگاه ها افزود :در یکی 
از دیدارهای عمومی که خدمت رهبر انقالب 
بودیــم، در این جهت گپ و گفتی داشــتیم. 
بنابراین اگر امکاناتی وجود نــدارد، باید آن را 
فراهم کنید نه اینکه بگوییم »ممنوع اســت، 
 ممنوع است«،اگر امکانات ندارد پس به دلیل 

 بی عرضگی من مسئول است.

حضور بانوان در ورزشگاه 
اشکالی ندارد

پیشخوان

بین الملل
 رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران حج امسال:

قول وزیر صنعــت برای 
معرفی متخلفان

تقویت روابط با شــرق و 
غرب باید بیشتر شود

رونمایــی از متهمــان 
اقتصادی

پاریس جام بارانی را پوشید

چهره ها

  پاسخ تند آذری جهرمی به ادعای سردار جاللی
محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات به ادعای ســردار جاللی، رییس ســازمان پدافند غیرعامل 
 در خصوص اســتقرار ســرورهای هاتگرام و تلگرام در طبقه نهم ســاختمان امام)ره( وزارت ارتباطات

 پاسخ داد. آذری جهرمی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت های نادرست، برای کشور 
هزینه تراشی می کنند؛ البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می دانیم و ایجاد 

شفافیت می کنیم و وظیفه خودمان می دانیم که پاسخ دهیم. 
وی ادامه داد: شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد؛ اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام)ره( را 
می شود ثابت کرد. ما امروز از روابط عمومی خواسته ایم، از خبرنگاران دعوت کند تا از طبقه نهم ساختمان 

امام )ره( را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

فرار متهم موسسه ثامن الحجج صحت ندارد
 سخنگوی دستگاه قضا درخصوص برگزاری دادگاه موسســه مالی ثامن الحجج و فرار متهم ردیف سوم و یا 
نقش بانک مرکزی در این فساد  گفت: موضوع فرار متهم صحت ندارد. اژه ای ادامه داد: زمانی پرونده تشکیل 
شده و به جریان افتاده است که اصال متهم ردیف سوم در دسترس نبوده و حتی کیفرخواست صادر شده هم 
غیابی بوده است و اصال اینکه می گویند متهم با وثیقه فرار کرده است، صحت ندارد.  سخنگوی دستگاه قضا  
درخصوص نقش بانک مرکزی در این پرونده گفت: هزار مورد مجوز برای صدور تعاونی ها صادر شده است و 
تعدادی از اینها آمده اند برخالف مجوزهای صادر شده فعالیت بانکی انجام داده اند در حالی که اصال مجاز به 
سپرده گیری از مردم نبوده اند، البته بانک مرکزی می گوید چون من مجوز صادر نکردم اصال نمی توانسته ام 
نظارت کنم. از طرفی برخی می گویند بانک مرکزی موظف بوده درخصوص مسائل پولی و بانکی نظارت کند.

رییس مرکز اطالعات ســازمان ملل متحد گفت: نقش جمهوری 
اسالمی ایران در همکاری با این سازمان بی بدیل است و همواره 
ســازمان ملل و تهران در مناســبات مختلف از جمله حوزه های 
 فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی همــکاری های ارزشــمندی

 دارند.
ماریا دوتســنکو افزود: ایران جزو نخستین کشــورهایی بود که 

با سازمان ملل مشــارکت و همراهی های اثربخش داشته است.
وی بیان کرد: دکتــر روحانی، رییس جمهوری ایران پیشــنهاد 
»جهــان بدون خشــونت و افراطی گــری« را در ســازمان ملل 
 مطرح کرد که این طــرح در این ســازمان تصویــب و حمایت

 شده است.
رییس مرکز اطالعات ســازمان ملل متحد ادامــه داد: تاکنون از 

۹ دبیرکل ســازمان ملل، هفت دبیرکل از ایران بازدید داشته اند 
که این مهم بیانگر ارتباط موثر ســازمان ملل متحد با جمهوری 

اسالمی ایران است.
دوتســنکو اظهار داشــت: جمهوری اســالمی ایران در شورای 
اقتصادی ســازمان ملل عضویت دارد و برای سه سال آینده عضو 

این شورا خواهد بود.

رییس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد:
نقش ایران در همکاری با سازمان ملل بی بدیل است
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صادرات »طال« به صفر رسیده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

 نقش فرهنگ سازی 
در ارتقای جایگاه »مالیات«

در تعاریف توصیفی، »فرهنــگ« را به معنای 
وسیعی گرفته اند که شامل عقاید، افکار، باورها، 
آداب و رسوم، اخالق، فلســفه و هنر، ادبیات، 
ابداعات و اختراعــات، نظام های سیاســی و 
اقتصادی، و محصوالت مادی و معنوی می شود. 
مهم ترین عوامل موثر در تربیت و فرهنگ سازی 
انسان عبارتند از: دین، خانواده، دولت، جامعه 
و محیــط اجتماعی، گروه همســاالن )اعم از 
مدرسه و مانند آن( و رسانه  ها. طبق تحقیقات 
میدانی و بررسی های علمی، تا دو دهه پیش، 
مهم ترین عوامل موثر در تربیــت »خانواده« 
یا »دین« بود؛ اما امروزه رســانه  هــا، یکی از 
مهم ترین عوامل تربیتی و فرهنگ ســازی به 
شــمار می آیند و دیگر عوامل را تحت الشعاع 
قرار داده اند. رسانه  ها بیشترین اوقات افراد را 
پر می  کنند و به وسیله رنگ، تصویر، نور و صدا، 
تاثیرهای عمیق روانی و عاطفی بر مخاطب به 
جای می گذارند. بنابراین »ارتباط با دیگران«، 
مهم ترین عامل انتقال فرهنگ است و بدون آن 
فرهنگ سازی معنایی ندارد. پس  نقش رسانه  
ملی و نشریات دولتی و محلی در ارتقای جایگاه 
مالیات نزد مردم تاثیر بسیاری دارد. »مالیات« 
به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت ها 
و راهی برای بهبود سطح زندگی مردم در اکثر 
کشورهای جهان، از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است؛ بر همین اساس، مسئوالن و قانون گذاران 
به خصوص در کشورهای صنعتی و فراصنعتی، 
همواره برای گرفتن مالیــات، با دقت فراوان و 
متناسب با درآمد افراد، ســعی و تالش دارند. 
برای اینکه مردم به رســالت مالیات در توسعه 
کشــور اعتقاد پیداکنند، نیاز به فرهنگ سازی 
است؛ اما اشــاعه فرهنِگ پرداختن مالیات در 
جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن به 

مردم، در خصوِص نتایج و آثار مثبت آن دارد.

بازار

دستگاه سبزی خردکن

معاون وزیر نیرو: 
تعرفه های»برق«اصالح می شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با تعریف 
یک الگوی مصرف، قصد داریم در مهرماه تعرفه برق 
را برای مشترکان پرمصرف اصالح کنیم.»حائری« 
اظهار کرد : ۹۰ درصد مشــترکان برق کشــور زیر 
الگوی مصرف برق، برق مصــرف می کنند و زمانی 
که تعرفه ها اصالح شــود، ۱۰ درصد باقی مانده نیز 
در سطح کشور باید قیمت حقیقی برق را بپردازند. 

این مقام مســئول با اشــاره به اینکــه برنامه های 
خاموشی برق را منظم کرده و برای پاسخگویی به 
مشکالت موجود، سخنگو مشخص کرده ایم، ادامه 
داد: تذکــرات الزم درباره عدم پاســخگویی تلفن 
۱۲۳ که برای حل و رسیدگی به مشکالت مردمی 
است، داده شــده که مجدد تکرار می شود و تالش 
می کنیم، برنامه احتمال قطعی برق دقیق تر باشد؛ 
 البته سعی ما این است که شب ها خاموشی نداشته 

باشیم. 

با حضور معاون وزیر صنعت؛
افتتاح نخستین واحد تولید 
پارچه های ضدآب و صنعتی

مرحله نخســت واحد تولید پارچه هــای ضدآب و 
صنعتی)ساتکس( در اصفهان افتتاح شد. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
امروز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مرحله نخست این واحد تولیدی با بیش از ۱۰هزار 
مترمربع مســاحت به بهره برداری رسید. »محمد 
جواد بگــی« هزینه ســاخت و راه انــدازی مرحله 
نخســت این واحد تولیدی را بیش از ۲۰۰میلیارد 
ریال اعالم کردو افــزود: این واحد تولیدی در مدت 
دو سال ساخته شــده اســت.وی مقاوم بودن در 
برابرخراشیدگی و سایش، مواد روغن، مواد شیمیایی 
و فرم پذیری را از جمله ویژگی های منحصر به فرد 

پارچه های صنعتی دانست

در سه ماه اول امسال انجام شد؛
ارزآوری ۲۹میلیون  دالری 

صادرات »ماست«
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، 
در سه ماهه  نخست سال جاری ۲۹ هزار و ۴۸۴ 
تن »ماســت« به ارزش ۲۹ میلیون و ۱۵۰ هزار 
دالر از کشورمان به ۹ کشــور جهان صادر شده 
اســت.  این میزان صــادرات ۲۹ میلیون و ۱۵۰ 
هزار دالر ارزآوری برای کشــورمان داشته است.

براساس این گزارش پاکستان، افغانستان، امارات 
متحده عربی، ایــاالت متحــده آمریکا،کویت، 
عراق، ترکمنستان و مالزی خریداران »ماست« 

ایرانی بودند.

هشدار صندوق بین المللی پول به آمریکا؛
سیاست های تجاری آمریکا، 

تجارت جهانی را  تهدیدمی کند
صندوق جهانی پول هشدار داد که سیاست های 
تجاری دولت »دونالد ترامپ« احتماال به اقتصاد 
آمریکا ضربه می زند و نظــام تجارت بین المللی 
را تضعیف می کند.»کریســتین الگارد« رییس 
این نهاد بین المللی گفته اســت: جنگ تجاری 
به باخت هر دو طرف منجر می شــود و تبعاتی 
جدی در پی خواهد داشت.این هشدار درحالی 
مطرح شــده که آمریکا برای وضــع نزدیک به 
۵۰ میلیارد دالر تعرفه بــر واردات از چین آماده 
می شــود. تعرفه های تازه بر واردات آلومینیوم 
و فوالد خارجی کــه از ماه مارس اعالم شــده 
بــود، در حال حاضر اجرایی شــده اســت.این 
تعرفه ها اروپا، مکزیک، کانادا و چین را به اعالم 
 برنامه های مشــابه جهت مقابله بــه مثل وادار 

کرده است.

امارات: 
صرافی های مجازات شده 

ارتباطی با ایران ندارند
بانک مرکزی امــارات اعالم کــرد، تصمیم این 
کشور برای مجازات 7 صرافی ارتباطی با کشف 
و توقف فعالیت شــبکه غیرقانونی انتقال پول به 
ایران ندارد.بانک مرکزی امــارات در بیانیه ای 
اعالم کرد: »مجوز این 7 صرافی به این دلیل تنزل 
یافته که مشخص شــده آنها بر خالف مقررات 
بانک مرکزی امارات فعالیت می کرده اند خزانه 
داری امریکا هفته گذشته مدعی شده بود که در 
ماه می جلوی فعالیت یک شــبکه انتقال منابع 

مالی به سپاه پاسداران گرفته شده است. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،771،000
تومان

1،351،000 نیم سکه
تومان

706،000ربع سکه
تومان

406،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

233،620
تومان

      قیمت سکه و طال

سبزی خرد کن آکا الکتریک 
Sahand 2000 مدل

 169,000
تومان

سبزی خرد کن سبزیران 
مدل 305 مرجان

 236,000
تومان

سبزی خرد کن نوید 
مدل دو سرعته

 295,000
تومان

تولید و تولیدکنندگان، شرایط سختی را در 
کشور دارند.حاشیه هایی که نه تنها در چند 
ماه اخیر بلکه چند سالی است عرصه های ملی 
و بین المللی را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ 
کرده است؛ اما آنچه این روزها نگران کننده تر 
به نظر می رســد این اســت که حاال عالوه 
بر تولیدکنندگان کاالهــای مصرفی مانند 
پوشاک،کفش و... بسیاری از تولیدکنندگان 
و کارآفرینــان عرصه هــای تکنولوژی و 
دانش بنیان کشور نیز با مشکالت عدیده ای 
روبه رو هستند و بســیاری از آنها نه قادرند 
تولیدی داشته باشند و نه فروش و صادراتی؛ 
آن هم در شرایطی که بسیاری از آنها نیازمند 
واردات مواد اولیه هستند و کاالهای تولیدی 

آنها، خریداران ثابت بین المللی دارد. 
نمونه بارز این اعتراضات در نشســت روز یکشنبه 
فعاالن صنعــت و معدن بــروز یافــت؛ جایی که 
دادوفریاد یکی از کارآفرینان نمونه استانی و فریاد 
تظلم خواهــی وی، تعجب همــگان را برانگیخت. 
اگرچه مســئوالن استانی و کشــوری به وی اجازه 
دادند، پشــت تریبون برود و صحبت های تند و تیز 
خود را بدون پرده پوشی بیان کند، اما مسئله ای که 
در حاشــیه این اعتراض و تایید حضار آشکار شد، 
اینکه به رغم تاکید مقام معظــم رهبری و پیگیری 
های سران قوا، وضعیت تولید در کشور بحرانی است.

تولید، تمایلی برای رشد ندارد!
یکی از موضوعاتی که به عنوان محرک رشد وتوسعه 
صنایع، در کشــورهای مختلف مطرح بوده است، 
تمایــل صنایع کوچک به بزرگ شــدن و توســعه 
واحدهای صنعتی اســت؛ در صورتی که این تمایل 
در بین ســرمایه گذاران و مدیران صنایــع از بین 
برود، نمی تــوان امید زیادی به پیشــرفت و ترقی 

کشور داشت. 
متاســفانه در چند ســال اخیر، تمایل صنعتکاران 
کوچک به رشد و بزرگ کردن صنایعشان کمتر  شده 

است. بسیاری از صاحبان 
کســب وکارهای کوچک 
بیــش از هــر موضوعی 
تهدیدهــای  نگــران 
گاه وبیگاه نهادهای دولتی 
و حاکمیتــی،  رقبــای 
صاحب رانت ، دخالت های 
دولتی هــا،    نابه جــای 

تصمیم های بدون مطالعه مسئوالن و  برخی ارگان ها  
هستند. همچنین برخی از واحدهای تولیدی کشور 
احســاس می کنند درصورتی که کوچک باشــند، 
بیشتر مورد ترحم و حمایت های دولتی قرار خواهند 
گرفت و این امر به دلیل چتر حمایتی است که دولت 
در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک از 
طریق بخشودگی مالیات یا اختصاص تسهیالت به 
کار برده است؛ درمقابل، این واحدهای بزرگ هستند 
که به دلیل بزرگ بودن و سودهای بیشتر مجبورند 

بار بزرگ تری از مصایب صنعت را به دوش بکشند.
ارز دولتی و صنایعی که دستشــان خالی 

است
اگر چه »تــک نرخــی شــدن« ارز، حرکتی برای 

مشــکالت  کم کــردن 
اقتصادی کشور بود اما در 
نهایت آنچــه ماند، کالف 
سر درگمی بود که موجب 
شد  تولیدکنندگان بیش 
از هــر زمان دیگــری در 
تامین مواداولیه و فروش 
و صادرات و  منجر به نوعی 
ســر درگمی در میان تولیدکنندگان شــده است. 
چندی پیش، رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفته بود: 
مهم ترین مشکل صنعت این است که تولیدکنندگان 
نمی دانند چه باید کننــد.وی در این زمینه  اظهار 
کرد: مشکالت تغییرات ارزی، مشکالت خاصی است 
که متاسفانه گریبانگیر همه شده است که صنعت و 
معدن جزئی از آن است که امیدوارم ساماندهی شود. 
رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران تصریح 
کرد: خرید مــواد اولیه صنعتگــران، انتقال پول و 
صادرات کاالهای صنعت و معدن با ارز ۴۲۰۰ تومان 
محاسبه می شود، اما نیازمندی های صنعتگران با ارز 
آزاد خریداری می شود. همچنین مهم ترین مشکل 
صنعت این اســت که تولیدکنندگان نمی دانند چه 

باید کنند! وی تاکید کرد: مشکالت اصفهان به علت 
صنعتی بودن اســتان، بیشتر از اســتان های دیگر 
اســت؛ چراکه بیش از ۸۰۰۰ واحد صنعتی و بیش 
از یک میلیون کارگر  در این اســتان مشغول به کار 
هستند. »ســهل آبادی« با بیان اینکه کم آبی تاثیر 
منفی روی صنعت اســتان داشته است، تاکید کرد: 
متاسفانه استان اصفهان با کم آبی شدیدی روبه رو 
است و این امر، باعث مشکالت حاد و بحران کم آبی 
در استان شــده اســت؛ واحدهای بزرگی که از آب 
زاینده رود و آب چاه استفاده می کردند، امروز دچار 

مشکل هستند. 
مواد اولیه با ارز 6 هزار تومانی؛ فروش با ارز 

4 هزار تومانی
از اصلی ترین اعتراضات تولیدکنندگان این اســت 
که چرا باید مواد اولیه را با ارز 6 هــزار تومانی وارد 
و تولیدات صادراتی خود را با ارز چهار و دویســت 
تومانی بفروشــند! این تبعیض در حال فروپاشــی 
بسیاری از صنایع کوچک و تخصصی است و نه تنها 
به تولید بلکه به عرضه و تبلیغــات تولیدکنندگان 
در بازارهــای خارجی نیــز لطمه زیــادی می زند. 
یکی از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان ســنگ 
اصفهان معتقد اســت: وقتی یــک تولیدکننده از 
ایران بــرای ارائــه کاالی ایرانی و تولیــدات خود 
در بازارهــای جهانــی به نمایشــگاه بیــن المللی 
و خارجــی می رود، چــرا نباید ارز دولتــی بگیرد! 
به گفته »شــعبانی« موانع تولید، بــه اندازه کافی 
در داخل آزار دهنده اســت و اینکــه تولیدکننده 
ای که با هزار مشــقت تــالش دارد محصوالتش را 
در بازارهــای جهانی عرضه نماید، وقتی با ســنگ 
 انــدازی مواجه می شــود، واقعــا از تولیــد ناامید

 می شود.
 به نظر می رســد اگر چه مســئوالن تالش دارند 
مشــکالت تولید را حــل کنند، اما زور مشــکالِت 
حاصل از عدم تدبیر و شلختگی در برنامه ریزی های 
اقتصادی بسیار بیشتر از تالش و برنامه هایی است 
که به ظاهر، مسئوالن عرصه صنعت در حال اجرا و 

پیگیری آن هستند.

دلهره هایی که »تولید« را زمین گیر کرده است
  حاشیه نوشتی بر یک اعتراض در نشست فعاالن صنعتی استان اصفهان؛  

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، با اشاره به مشــکالت ارزی که فعالیت اقتصادی را 
مختل کرده است، گفت: پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان با ارز ۳ هزار 
و ۵۰۰ تومانی، ۱۵۹ میلیارد تومان بود که افزایش نرخ ارز این روند را سخت تر خواهد کرد. »علی یارمحمدیان «  با 
تاکید بر اینکه شرکت نمایشگاه های اصفهان وضعیت سختی را می گذراند، اظهار کرد: وظیفه ما امیدواری دادن به 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است و سعی ما همواره بر این بوده که نمایشگاه های مختلف را به خوبی برای این 

قشر برگزار کنیم، هر چند این نگاه مشکالت بسیاری برای ما ایجاد کرده است.

تالطم »ارزی« فعالیت 
 اقتصادی را 

سخت کرده است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان: 

گاه
ش

مای
   ن

  عکس روز

جلسه »اقتصاد مقاومتی«

مدیرکل حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: از هفته آینده، طرح محاسبه 
کرایه بر اساس تن کیلومتر به اجرا در می آید.

»غالمحسین دغاغله« اظهار داشت: در راستای حل مشکالت رانندگان، تمام نقطه نظرات و انتقادات 
آنها در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و به خواسته های قانونی این قشر پاسخ مناسبی داده 
شد. وی از اجرای فاز اول محاسبه کرایه بر اساس »تن کیلومتر« از هفته آینده خبر داد و بیان داشت: 
بقیه مطالبات رانندگان در دست بررسی اســت. وی با بیان اینکه طرح بازنشستگی رانندگان با ۲۵ 
سال سابقه کار و شرط سنی ۵۵ سال در حال پیگیری و رایزنی است، گفت: از سال 7۹ با اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها، دولت متعهد شد ۵۰ درصد ســهم بیمه رانندگان را بپردازد که اردیبهشت ماه 
امسال با مشکالت مواجه شد و در حال حاضر قابل رفع است. وی در رابطه با قرار گرفتن شغل رانندگی 
در لیست مشاغل سخت و زیان آور، تاکید کرد: طبق قانون فعلی، قرارگرفتن این شغل در لیست مشاغل  
سخت و زیان آور بودن به ضرر رانندگان است، چراکه محدودیت هایی برای رانندگان ایجاد می کند. 
وی ادامه داد: ۲۰ درصد کرایه ناوگان سوخت رســانی افزایش می یابد که کرایه نفتکش ها و سوخت 
رسان ها توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی پرداخت می شــود. دغاغله با اشاره به اجرای طرح 
پیمایش از سال ۹۴ گفت : طبق تعهدی که شرکت پخش فرآورده های نفتی دارد، به هر ماشین به اندازه 
کارکردش سوخت تعلق می گیرد و و رانندگان از این نظر هیچ دغدغه ای نداشته باشند؛ همچنین بحث 
 منطقه بندی طی هفته گذشته برداشته شد و محدودیت برداشتی برای رانندگان در زمینه سوخت 

وجود ندارد.

مدیرکل حمل و نقل کاالی سازمان راهداری:

 پرداخت کرایه حمل و نقل از هفته آینده
 بر اساس »تن کیلومتر« خواهد بود

مشکالت تغییرات ارزی، مشکالت 
خاصی است که متاسفانه 

گریبانگیر همه شده است که 
صنعت و معدن جزئی از آن است

عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار استان اصفهان:
گرانی قیمت »پسته« در بازار داخل به دلیل صادرات است

عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل و خشکبار اســتان اصفهان گفت: نوسانات قیمتی اخیر بازار »پسته« به 
نوسانات نرخ دالر ارتباط دارد و میزان تولید پسته نیز نسبت به سال گذشته کمتر شده است.»حسین جوانی«  
در این رابطه گفت: امروز با وجود کاهش تولیدات داخلی حدود ۹۰ درصد آن صادر می شــود؛ اما فعال7۰ 
درصد گرانی قیمت پسته در بازار داخل به دلیل صادرات اســت. وی افزود:  با نوسانات نرخ دالر، بسیاری 
از فروشــندگان و خرده فروشــان، محصوالت خشــکبار را با قیمت های متفاوت خریــداری کرده اند و 
مغازه دارانی که با بهای مناســب کاالهای خود را خریداری کردند، می توانند با نرخ مناســب خشــکبار 
 بفروشــند؛ اما آنهایی که با قیمت دالر فعلی محصول را خریدنــد باید به قیمت ارز روز، فروش داشــته

 باشند.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:
صادرات »طال« به صفر رسیده است

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان در مورد اوضاع صادرات طال ی ایران، گفت: اخبار 
ناامیدکننده ای از بازار »طال « به گوش می رسد. با اینکه سال گذشته تالش زیادی شد تا صادرات را از سقوط نجات 
دهند، اما به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی، صادرات طال از هفته گذشته صفر شد.»محسن طالمینایی« با اشاره 
به اینکه طال از ۱۲ مرداد شامل تحریم می شود و این به معنای این است که نه صادرات و نه وارداتی انجام خواهد شد، 
گفت:  تا پیش از این هم تحریم بودیم اما آن را دور می زدیم؛ امروز خود دولت نیز با توجه به قوانینی که تدوین کرده، ما 
را تحریم می کند. در همین زمینه رییس اتحادیه صادر کنندگان طالی کشور نیز می گوید : با توجه به سیاست های 
نادرستی که برخی مسئوالن پیش گرفته اند، صنعت طال و جواهر مانند زاینده رود خشک شده و کف آن ترک خورده 

است! ترکیه که سابقه ای در تولید طال ندارد، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال شده است.

مرضیه محب رسول
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هزینه برگزاری »جوایز ادبی« در ایران چقدر است؟
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موفقیت چشمگیر سریال »شهرزاد«  نه تنها موجب شهرت و توجه زیاد به بازیگران آن شد بلکه نام عوامل دیگر این سریال از جمله کارگردان آن 
را نیز بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. اگر چه »حسن فتحی« چهره ای شناخته شده در عرصه کارگردانی سریال های ایرانی به خصوص در ژانر تاریخی آرتا زاهد

است، اما »شهرزاد« او را به عنوان یک اسطوره تمام عیار در این ژانر به جامعه ایران معرفی کرد. به رغم اینکه فتحی سریال هایی موفقی مانند »شب دهم « را پیش از این ساخته بود، 
اما انتظارات از وی با ساختن شهرزاد چند برابر شد. این شهرت و محبوبیت حسن فتحی موجب شد، پس از پایان پرحرف و حدیث سریال شهرزاد ،گمانه زنی ها در مورد پروژه بعدی 
وی نقل محافل سینمایی و طرفدارانش باشد. شایعاتی از ساخت سریالی بر اساس کتاب معروف »بامداد خمار« یا مستند زندگی نامه »کارلوس کی روش«  از حاشیه های کاری آقای 

کارگردان است.

بامداد خمار؛ فعال منتفی

یکی از نخستین صحبت ها درمورد پروژه بعدی »حسن فتحی« مربوط 
به ساخت سریالی تاریخی اقتباس شده از کتاب معروف »بامداد خمار« 
بود. به رغم اعالم های رسمی و غیررسمی، حسن فتحی در مصاحبه ای 
اعالم کرد که فعال بامداد خمار را نمی سازد. وی در این رابطه افزود:این 
پیشــنهاد را بررســی کردم و در نهایت تصمیم گرفتم از ســاخت این 
ســریال انصراف دهم. پیش از این مرحوم »علی معلــم« تهیه کننده و 
کارگران سینما، در سال ۹۵ اعالم کرده بود که حسن فتحی ساخت فیلم 
»کنتس سلما« را آغاز می کند.کنتس سلما یکی از مشهورترین رمان های 
»فریده گلبو«ست که به ماجرای دختری ۱۷ ساله می پردازد.  علی رغم 
حدس و گمان ها، اما خبری رسمی از سال ســاختن این فیلم براساس 

کتاب رمان فریده گلبو نیز منتشر نشده است.

ساخت »شهرزاد 4« در هاله ای از ابهام!

»حسن فتحی« در مصاحبه ای اعالم کرده بود که دلش می خواهد دوباره شهرزاد را بسازد اما 
اینکه چقدر شرایط فراهم باشد، هنوز معلوم نیست. وی در این مصاحبه اعالم کرد: ۱2 قسمت 
از فصل چهارم آماده است، ولی اینکه بشــود آن را ساخت یا نه، مشخص نیست؛ چراکه تنها 
تمایل من کافی نیســت. اینکه همکار نویسنده ام آمادگی نوشــتن داشته باشد و مجموعه 
بازیگرانی که اساسا آدم های پرکاری نیز هستند، وقت و شرایط انجام کار را داشته باشند یا 
خیر، بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد. فتحی می افزاید:  با وجود اینکه خیلی خسته ام و 

این خستگی بیشتر روحی است تا جسمی و شامل تمام تالماتی است که در این 
چند سال متوجه من و گروه بود، طبیعتا ترجیح می دهم فعال فصل چهارم 
را آغاز نکنم، اما وقتی این حجم از درخواست مردم را می بینم، فکر می کنم 
شاید بد نیست که شروع کنیم. قطعا نمی توان نسبت به این مخاطباِن پیگیر 

بی تفاوت بود و نسبت به خواســت آنها بی اعتنا. همه تالشم را خواهم کرد که 
امکانی فراهم شود تا در آینده نزدیک فصل چهارم را تولید کنیم. قطعا یک فرم آن 

می تواند سریال و فرم دیگر آن می تواند فیلمی سینمایی باشد. 

کودکان اصفهانی »کتابدار« می شوند
طرح کودک کتابــدار در اصفهان بــرای افزایش انگیزه کــودکان برای 
کتابخوانی و مشارکت آنها برای حضور در کتابخانه ها و مسئولیت پذیری 
در فضای کتابخانه، همچنین باال بردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی برگزار 
می شود.  »زهرا کاظمی« با بیان اینکه طرح کودک کتابدار در اصفهان ویژه 
کودکان ۹ تا ۱2 ساله برگزار می شــود، اظهار کرد: مهارت خواندن و نوشتن، 
عضویت در کتابخانه های سطح شهر و داشتن اعتماد به نفس و فن بیان، شرایط الزم 
برای شرکت در طرح کودک کتابدار است. وی افزود: در این طرح کودکان در ۱۰ جلسه 
آموزشی حضور یافته و ســپس با توجه به عالقه خود یکی از وظایف کتابدار شامل امانت 
کتاب، پذیرش عضو، بخش فنی، کتابدار مرجع  یا سایر وظایف مرتبط را انجام می دهند؛ ضمن 
اینکه کارت عضویت این کودکان نیز توسط خانه کودک طراحی شده و در اختیار این مراکز قرار 
می گیرد. مدیر خانه کودک اصفهان گفت: در این طرح، کارگاه های جنبی مانند کتاب سازی، 
قصه خوانی، قصه نمایش، ساخت پوستر با موضوع کتاب به صورت کاردستی، کتابخوانی کودک 
برای والد و بازدید از کتابخانه های بزرگ شهر اصفهان برای ثبت نام کنندگان برگزار می شود.

کاظمی تصریح کرد: ارائه گواهینامه کودک کتابدار، ارائه کارت شناسایی ویژه کودک، شرکت در 
کارگاه های فوق برنامه، برخورداری از امتیاز بازدید از کتابخانه های سطح شهر و عضویت رایگان 

کودک در کتابخانه به مدت یک سال نیز از جمله امتیازهای این طرح است.

کمبریج،کتابی درباره تاریخ روشنفکری ایرانی منتشر می کند
انتشارات »کمبریج« کتابی تحلیلی با عنوان »هم شرقی؛ هم غربی« را درباره تاریخ روشنفکری 
ایران در سال جاری میالدی منتشر می کند که به ریشه های روشنفکری در ایران و ماهیت آن 
می پردازد. انتشارات دانشگاه کمبریج در توضیح این کتاب نوشته است: »ایران از نگاه بسیاری 
از کارشناسان و نظریه پردازان غربی کشوری معرفی شده که از زمان انقالب اسالمی در سال 
۱۹۷۹ میالدی بین فرهنگ سنتی شرق و مدرنیته غربی و بین مذهب و سکوالریته گرفتار آمده 
است.« دانشگاه کمبریج در ادامه درباره این کتاب پژوهشی نوشته است: »تحلیل های فلسفه 

سیاسِی قبل از انقالب اسالمی به همین دلیل تحت تاثیر این نوع نگاه بوده اند.«

کتاب »من در رقه بودم« به چاپ دوم رسید
 کتاب »من در رقه بودم«،  حکایت جوانی آلمانی ولی تونسی تبار به نام »ابو زکریا« است  که پس 
از ظهور »داعش«، فریب وعده هایشان را  خورده، راهی سرزمین   »شام« می شود اما خیلی زود 
می فهمد این وعده ها، سرابی بیش نبوده  است. بنابراین از رقه فرار می کند و به تونس بازمی گردد 

و در آنجا دست تقدیر او  را در مسیر »هادی یحمد«، نویسنده تونسی قرار می دهد.
ابو زکریا، طی دیدارهایش با  یحمد از آنچه در رقه بر ســرش رفته است، همچنین از نبردهای 
داعش می گوید تا این  نویسنده تونسی آن را به صورت کتابی چاپ و منتشر کند. کتاب »من در 
رقه بودم«، خاطرات »محمد الفاهم« )ابو زکریا( عضو جدا شده داعش و عنصر تکفیری است که 

»هادی یحمد« خاطره نگار آن و »وحید خضاب« مترجم آن بوده اند.

بناک کتا

جوایز ادبی در ایران در حالی با هزینه هــای مختلفی از ۱۰ تا ۴۰۰ میلیون 
تومان در دست برگزاری است که درباره تاثیرگذاری آنها بر فضای مطالعه 
در کشور هنوز نمی توان به طور قطع اظهارنظر کرد. داستان جوایز ادبی در 
ایران، همواره داستان پر رنگ و لعابی داشته است. از جوایزی که قارچ گونه 
از دل ناشران، انجمن ها و حتی اشخاص دوستدار ادبیات در چند سال اخیر 
زاییده  شده اند تا جوایزی که سال های سال، با مشقت فراوان و حتی برگزاری 
به صورت خصوصی در یک دفتر به حیات خود ادامــه داده اند. از برگزاری 
مراســم  اختتامیه در بزرگ ترین تاالرهای شهر تهران تا سالن کوچک یک 
کافی شاپی در یکی از خیابان های فرعی مرکز شهر؛ از ناشرانی که اسپانسر 
برگزاری یک جایزه می شوند تا پول نفت که برای تجلیل از مقام ادبیات به کار 
جایزه ادبی نیز آمده است. اما برگزاری جوایز ادبی در ایران به طور معمول 
چقدر هزینه بردار است؟ این پرسشی است که این روزها و به دنبال مطرح 
شدن عدد و رقم برگزاری یکی از جوایز ادبی شناخته شده در کشور، بار دیگر 
ذهن  اهالی ادبیات را به خود روشن کرده است و موضوع اهدای جایزه ادبی 

را مورد توجه قرار داده است.
»محمدرضا سرشــار« نویســنده و رییس انجمن قلم ایران طی هفته های 
گذشته و در مراسم پایانی شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین هزینه برگزاری 
این جایزه را در سال جاری ۹۰ میلیون تومان اعالم کرد و بیان داشت: انجمن 
قلم ایران برای برگزاری این جایزه از حمایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
و بنیادخاتم برخوردار بوده است. سرشار البته بیان داشت: انجمن قلم ایران، 
منبع درآمدی جز حق عضویت ندارد و این مبلغ نیز به اندازه ای است که تنها 

کفاف یک ماه حقوق کارمندان انجمن قلم را می دهد.
از سوی دیگر جایزه ادبی مهرگان به عنوان قدیمی ترین جایزه ادبی بخش 
خصوصی در ایران که هجده دوره ســابقه ادبی دارد، با رقمی معادل ساالنه 

پنجاه میلیون تومان در دست برگزاری است.»علیرضا زرگر« دبیر این جایزه 
می گوید: جوایز ادبی در ایران این روزها یا از سوی نهادهای عمومی در دست 
برگزاری است یا در قالب موسســات خصوصی برپا می شود، یا اینکه دولت 
آنها را برپا می کند. جوایز مستقل بخش خصوصی را هم باید به این مجموعه 
اضافه کرد که تعدادشان بسیار اندک است و البته مهرگان با افتخار در زمره 
آنهاست. وی در خصوص هزینه های برگزاری این جایزه ادبی می گوید: جایزه 
ما برای نفر برگزیده در سال ۷۷ یک میلیون تومان بود و امسال نیز همین 
رقم اهدا شد. در کنار این مسئله؛ یعنی مبلغ هفت تا هشت میلیون تومانی 
که مبلغ نقدی جایزه مهرگان را شکل می دهد، هزینه های دیگری از جمله 
حق المشــاوره داوری ها، پاداش برخی عوامل اجرایی، هزینه سالن و تهیه 
هدایای غیرنقدی و نیز هزینه های دبیرخانه دائمی جایزه در سال که تنها دو 
کارمند دارد را نیز باید به این رقم اضافه کنیم که در مجموع امسال چیزی 
در حدود ۵۰ میلیون تومان را در بر می گیرد. زرگر به این مسئله نیز تاکید 
می کند که هزینه برگزاری این جایزه، جز چند ســال ابتدایی آن که حامی 
مالی داشت، از سوی شخص وی و نهاد جایزه مهرگان تامین می شود. از سوی 

دیگر، این هزینه ها هر ساله ۳۰درصد بیشتر می شود.
»آیت دولتشاه« بنیانگذار جایزه ادبی هفت اقلیم که در هفت سال گذشته 
یکی از جوایز ثابت ادبی بخش خصوصی در ایران بوده است، نیز درباره حدود 
هزینه های ساالنه برگزاری این جایزه از رقم ده میلیون تومان یاد می کند. 
وی در این زمینه می گوید: بخشی از این هزینه ها مربوط به امور دبیرخانه 
جایزه ادبی است و موضوع خرید کتاب و ارسال آن برای داوران و موضوعاتی 
از این دست را شامل می شود که  ساالنه به صورت شخصی تامین می کنم و 
باقی موضوعات که شامل تقدیر از برگزیدگان می شود، را با حمایت اسپانسر 

تامین می کنیم که همگی افراد حقیقی به شمار می روند.

اما جایزه ادبی »جالل آل احمد« که عنوان گران ترین جایزه ادبی ایران را 
با خود به همراه دارد، نیز هر ساله برای برگزاری رقم میانگین ۴۰۰ میلیون 
تومان هزینه بر مــی دارد. »مهدی قزلی« مدیرعامل بنیاد شــعر و ادبیات 
داســتانی ایرانیان در این زمینه گفت:  جایزه جــالل، طبق آیین نامه برای 
برگزیدگان ۳۰ سکه و برای شایستگان تقدیر ۱۰ سکه جایزه اهدا می کند؛ 
اما در کنار این موضوع، امســال تقدیر از برخی افراد در مراسم پایانی و نیز 
برگزاری دوره های ادبی از جمله آل جالل در حاشیه مراسم اختتامیه جایزه  
و نیز داوری و برگزاری بخش های ویژه را نیز باید برای هزینه های برگزاری این 
جایزه لحاظ کرد. به گفته قزلی، برای برگزاری این جایزه برخی از آثار مورد 
نیاز داوران تهیه می شوند و برخی نیز به صورت هدیه در اختیار دبیرخانه قرار 
می گیرد. همچنین حدود دوازده نیروی انسانی درگیر در اجرای این جایزه 
نیز به دلیل فعالیت فوق برنامه و ســنگین کاری خود نیز پاداشی دریافت 
می کند. این در حالی است که بنیاد در سال های اخیر با وجود اضافه شدن 

ماموریت های اجرایی خود، افزایش نیروی انسانی نداشته است.

 فیلم سینمایی »عصبانی نیستم!« ساخته »رضا درمیشیان« در تازه ترین 
نمایش جهانی خود در »کینو آرت هاوس« اشتوتگارت آلمان به نمایش 
درآمد. عصبانی نیستم! که برای نخستین بار در جشنواره برلین رونمایی 
شد، تاکنون بیش از هفتاد نمایش جهانی داشته و دوازده جایزه دریافت 

کرده است.
این فیلم پس از چند سال توقیف، آخرین روزهای نمایش خود را بر پرده 
سینماهای کشــور دارد. نوید محمدزاده، باران کوثری و رضا بهبودی 

بازیگران اصلی این فیلم هستند.

گروه سازنده انیمیشن ســینمایی »فیلشــاه« محصوالت جانبی این 
انیمیشن شامل نوشــت افزار، پوشاک، اســباب بازی و بازی رایانه ای را 
در آینده نزدیک روانه بازار خواهد کرد.»هادی اســماعیلی« مدیر ارشد 
بازاریابی و فروش گروه هنرپویا افزود: تصمیم گرفته ایم بخشــی از این 
اقالم را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم که به زودی 
فراخوانی را در این زمینه منتشر خواهیم کرد. فعال تصمیم داریم تا پایان 
سال ۹۷ امتیاز این کاراکترها را به صورت رایگان به تولیدکنندگان بدهیم 

تا برمبنای بازخوردها، برای پس از آن تصمیم گیری کنیم.

»مرتضی میرباقری« معاون سیما در خصوص پخش برنامه تلویزیونی 
»هفت« عنوان کرد: »علی فروغی« مدیر شبکه سه سیما هفته گذشته 
جلسه ای با بنده داشت و درباره این برنامه اعالم آمادگی کردند تا یک ماه 
دیگر روی آنتن برود. وی در خصوص روند پیش تولید و نگارش سریال 
جدید »مهران مدیری« گفت: در آخرین جلسه  با مهران مدیری، درباره 
کارهای آینده صحبت کردیم. میرباقری افزود: مدیری در این جلســه 
پیشنهادهایی ارائه داد و در مقابل، شبکه هایی برای پخش سریال او کاندید 

هستند و برای آن مذاکراتی انجام شده است. 

زمان پخش برنامه »هفت« اعالم شدمحصوالت جانبی »فیلشاه« در بازار»عصبانی نیستم!« در راه اشتوتگارت

هزینه برگزاری »جوایز ادبی« در ایران چقدر است؟

فتحی بار دیگر در قاب نقره ای
موفقیت باال و محبوبیت فراگیر ســریال اخیر فتحی موجب شد، 
بار دیگر صدا و سیما روی پروژه ای از حسن فتحی سرمایه گذاری 
کند.  این ســریال به نظر محتمل ترین کاری خواهد بود که فتحی 
در آینده ای نزدیک خواهد ســاخت؛ ســریالی تحت عنوان »10 
پهلوان«. پیش از این قرار بود ســریالی با نام »هفت پهلوان« در 
تلویزیون بسازد که در ســال ۹۵ تا حدی نگارش متن فیلم نامه 
این اثر نیز پیش رفت. این مجموعه اکنون دوباره به جریان افتاده 
و به »10 پهلوان« تغییر نام داده اســت. همچنین متن فیلم نامه 
نیز به زندگی 10 پهلوان از مناطق مختلــف ایران اختصاص دارد.
فیلم نامه »10 پهلوان« اکنون توسط تیمی از نویسندگان زیر نظر 
 حسن فتحی در حال نگارش است و برآورد بودجه نگارش نیز انجام 

شده است.

مستندی درباره آقای خاص فوتبال ایران
پیش از برگزاری جام جهانی اعالم شد که فتحی برای ساخت 
مســتندی در مورد زندگی نامه »کارلوس کی روش« راهی 
روسیه خواهد شــد. به گفته فتحی شخصیت کاریزماتیک 
و تالش های کی روش برای تیــم ملی ایران وی را ترغیب به 
ساخت این سریال کرده است. بر اساس اعالم منابع رسمی، 
فتحی مدتی را با تیم ملی در ترکیه و روسیه گذرانده و این 
مستند را با محوریت کی روش خواهد ساخت. به گفته فتحی  
همه نقطه نظرات صفر و صدی که درباره سر مربی تیم ملی 
وجود دارد،  موجب شده است، وی کاراکتر دراماتیک و جذابی 

داشته باشد و سوژه خوبی برای ساخت یک مستند باشد.
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موبایلی که در آب هم پیامک دریافت می کرد

پیشنهاد سردبیر:

 تحول عظیم فناوری ساعت های هوشمند
 در نیمه دوم سال ۲۰۱۸

نیمه اول سال 2018، میزبان گجت های پوشیدنی متنوعی از شرکت های گوگل، 
اپل، سامســونگ و شــرکت های متفرقه دیگر بود؛ اما نیمه دوم سال 2018 زمانی 
است که شرکت های مطرح رقابت خود را به صورت رسمی آغاز می کنند و هر کدام 
سعی دارند بازار بیشتری از فروش را به محصوالت خود اختصاص دهند. همین امر 
زمینه ســاز افزایش کیفیت و قابلیت  گجت های مشــهور و پرطرفدار شرکت هایی 
همچون سامسونگ و اپل می شــود.گجت های پوشیدنی شــرکت گوگل به لطف 
پردازنــده Qualcomm می تواند محصــوالت قابل توجهی عرضــه کند. پس از 
موفقیت گوشی پیکسل 2 و نسخه های فرعی آن، شایعات بسیاری شنیده می شد از 
 Google Pixel Watch اینکه گوگل قصد دارد ساعت هوشمند خود را نیز با نام 

عرضه کند.
محققان بر این عقیده هستند که اگر گوگل بتواند ساعت هوشمند خود را با پوشش 
رسانه ای بسیار گســترده عرضه کرده و همچنین از سیستم عامل Wear OS در 
آن اســتفاده کند، این محصول می تواند در سطح یک جهانی بدرخشد. ضمنا قابل 
ذکر است که هنوز قیمت گذاری Google Pixel Watch مشخص نشده است؛ اما 
احتمال می رود که این محصول قیمتی در حدود سایر محصوالت هوشمند گوگل 

داشته باشد که با این تفاسیر با محصول گران قیمتی روبه رو خواهیم بود.
ی

ظ سایبر
ی جهان از لحا

امن ترین شهرها

به تازگی گزارش جدیدی از بهترین شهرهای جهان از لحاظ امنیت سایبری منتشر شده است 
که نشان می دهد زیرساخت های شهری چقدر می توانند در تامین و افزایش امنیت سایبری موثر باشند.
به گزارش ایسنا؛ از آنجا که امنیت ســایبری در جهان این روزها از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار 
است، حاال گزارش های بسیاری مبنی بر اینکه کدام یک از شهرهای جهان از لحاظ امنیت سایبری بهتر 

رده بندی شده اند، منتشر شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که این رده بندی ها صرفا توسط تحلیلگران و محققانی که این تحقیقات را 
انجام داده و نتایج خود را از طریق این وب سایت اعالم و گزارش داده اند، بیان شده و ممکن است با سایر 

نتایج و داده های موجود در گزارش های دیگر تفاوت داشته باشد.
این گزارش به مرور و بررسی امن ترین شهرهای جهان از لحاظ امنیت سایبری می پردازد:

  آتالنتا
به عنوان مرکز ایالت جورجیای آمریکا، عنوان نخســتین و بهترین شــهر جهان از لحاظ امنیت سایبری را به خود 

اختصاص داده است به گونه ای که حتی از واشنگتن، پایتخت آمریکا، نیز در این زمینه پیشی و سبقت گرفته است.

  واشنگتن
به عنوان پایتخت ایاالت متحده آمریــکا که یکی از مهم تریــن میزبانان علم و فناوری در جهان به شــمار می رود، 
زیرساخت های بسیاری را در عرصه علم امنیت سایبری راه اندازی و برقرار کرده است تا در زمره بهترین و ایمن ترین 

شهرهای جهان قرار بگیرد.

  سیلیکون ولی
سیلیکون ولی در ایاالت متحده آمریکا همواره یکی از بزرگ ترین قطب های تکنولوژی در جهان محسوب می شود 
تا به غول های تکنولوژی این امکان را بدهد تا در این شهر به توسعه فناوری های نوین خود در زمینه امنیت سایبری 

بپردازند و سپس به سایر نقاط جهان آن را عرضه کنند.

 لندن
از آنجا که انگلستان همواره در عرصه علم امنیت سایبری و تکنولوژی های مربوطه در جهان پیشگام است؛ بنابراین 
دور از انتظار نیست که پایتخت آن یعنی شهر لندن نیز یکی از بهترین شهرهای جهان در زمینه تامین امنیت سایبری 

در جهان به شمار برود.

  آگوستا
مرکز ایالت مین آمریکاســت و با اینکه در این رده بندی آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است، زیرساخت های 

کاملی برای تامین و افزایش ضریب امنیت سایبری برای شهروندان خود فراهم کرده است.

تازه ها

مجهز به آی او اس ۱۲؛
۷ مدل آی پد جدید در راه است

در شــرایطی که توجه رســانه هــا به عرضه مــدل هــای جدید آیفــون طی دو 
 ماه آینده معطوف شــده، برخی منابع خبــری از عرضه هفت مــدل آی پد تازه نیز

 خبر داده اند.اپل قصد دارد یک مدل ۶.1 اینچی و ارزان قیمت از آیفون با نمایشگر ال 
سی دی تولید کند و در عین حال مدل پیشرفته تری از آیفون ایکس را هم در دسترس 
عالقه مندان قرار دهد.تمامی این محصوالت تازه مجهز به سیســتم عامل آی او اس 

12 خواهند بود.احتمال دارد مدل های 
جدید آی پد در شهریور ماه و همزمان با 
رونمایی از آیفون های جدید در دسترس 
عالقه مندان قرار بگیرند.برخی از این 
آی پدها که گران قیمت تر هســتند 
مجهز به سیستم تایید هویت فیس 
آی دی اپل هم هستند که شناسایی 
افراد را با بررسی چهره آنها ممکن می 
کند. همچنین آی پدهای یادشــده 
دارای نمایشگر فراگیرتری نسبت به 

دیگر مدل ها خواهند بود.

بیشترین آمار فیلترینگ در کدام کشورهاست؟
در برخی از کشــورها قوانین و مقررات ســخت گیرانه بیشــتری دربــاره فعالیت 
وب سایت ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها وجود دارد؛ به گونه ای که درنهایت 

ممکن است به سانسور، فیلترینگ و مسدود کردن آنها منجر شود.
طبق فهرســتی که به تازگی از ســوی موسســه تحقیقاتی اوپن نت اینیشــیتیو 
)OpenNet Initiative( منتشر شده به ترتیب شدت و تعداد دفعات فیلترینگ 

در کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد:
1- سوریه2- چین ۳- کوبا ۴- اتیوپی ۵-  ازبکستان ۶- عربستان ۷- روسیه

از طرفی کشــورهایی که در این میان در فهرســت آزادانه ترین کشورها در دنیای 
مجازی و فعالیت در شــبکه های اجتماعی جای گرفته اند، نیــز به ترتیب در ادامه 

آمده اند:
1- ایسلند2-  استونی۳- کانادا ۴- استرالیا ۵- آلمان۶-  ایاالت متحده آمریکا

بر اساس تحقیقات و نظرسنجی های صورت گرفته، 8۳ درصد از مردم و شهروندان 
این کشــورها بر این باورند که اســتفاده آزادانه از اینترنت و دسترســی رایگان و 
آسان به شــبکه های اجتماعی جزو حقوق بشر اســت که باید در تمامی جوامع در 
نظر گرفته و رعایت شــوند. اعمال فیلتر معموال به وســیله ارائه دهندگان خدمات 
 اینترنتی انجام می شــود ولی تعیین ســطح، مصادیق و سیاســت های فیلترینگ 

بر عهده حکومت هاست.

موبایلی که در آب هم پیامک دریافت می کرد
غواصی هنگام شنا، آیفونی پیدا کرد که دو روز قبل در آب افتاده بود؛ اما پیامک را 

دریافت می کرد و حتی شارژ آن نیز باقی مانده بود! 
یک غواص انگلیســی در عمق ۹ متری آب یک آیفون  پیدا کرد. این موبایل کامال 
ســالم بود و حتی هنگام دریافت پیامک روشن می شــد و بیش از 80 درصد شارژ 

داشت. همین امر سبب شد که »سریس هرسی«  متوجه آن شود. 
او پس از بررسی دقیق تر متوجه شد آیفون 

مذکور سالم اســت و حتی 8۴ درصد از 
شــارژ باتری آن نیز باقی مانده است. 
هرسی پس از خروج از آب و با ردیابی 
تماس هــای موبایل متوجه شــد 
دو روز قبــل این آیفــون در منطقه 
Durdle Door در دورست انگلیس 
در آب افتاده و صاحــب اصلی آن در 
کاناداست. صاحب موبایل همراه یکی 
از اقوام خود مشــغول قایق سواری در 
این منطقه بوده کــه آیفون او در آب 

می افتد.

  عکس خبر

نوار پارچه ای که به سختی فوالد می شود
به تازگی نواری پارچه ای به نام FIBERFIX  ســاخته شده که پس از فرورفتن در آب به 

سختی فوالد می شود و می توان از آن برای تعمیر ابزارآالت شکسته استفاده کرد.

اپلیکیشن

 گرمای شدید
روی تفکر  تاثیر می گذارد!

یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد که 
تجربه دوره  های گرمای شدید می تواند روی نحوه فکر کردن 
و تصمیم گیری ما تاثیرگذار باشدکه حتی تا بعد از کاهش دما 
نیز طول می کشــد.این مطالعه بر تاثیر دوره های شدید گرما 
بر دانش آموزان تمرکز داشــت. تا به حال، به خوبی شناخته 
شده است که شرایط شدید آب و هوایی و امواج گرما می تواند 
سالمت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع به ویژه برای 
سالمت سالمندان صادق است. مطالعه مذکور یکی از معدود 
پژوهش هایی اســت که می گوید صرف نظر از ســن، درجه 

حرارت باال می تواند بر توانایی شناختی افراد تاثیر بگذارد.

دانشمندان ۱۰سال دیگر ماه را 
حفاری می کنند

محققان تصمیم دارند 10 سال دیگر، یخ ماه را حفاری کنند. 
آنها تصمیم دارند با کمک این یخ اکســیژن، آب و ســوخت 
موشک بسازند.جمعی از دانشمندان، مهندسان و کارشناسان 
معدن مشغول تهیه نقشــه اولیه سخت افزار و ماموریت هایی 
برای اکتشاف یخ آب در قطب های ماه هستند.یخ را می توان 
به اکسیژن، آب مایع و سخت موشک تبدیل کرد. استفاده از 
ذخایر این منابع که به عقیده محققــان در قطب های ماه به 
وفور یافت می شوند، به فضانوردان کمک می کند در ماه زنده 
بمانند و از سوی دیگر برای تاجران فضایی نیز سودآوری همراه 
دارد. صنعت ماهواره های مخابراتی نیز نخستین بازاری است 
که از سوخت تهیه شده از ماه استقبال می کند. دانشمندان، 
مهندسان و مکتشفان طرفدار حفاری در ماه، مشغول بررسی 
خصوصیات یخ ماه به عنوان یک کاالی تجاری هستند. برای 
این منظور آنها به اطالعات بیشــتری درباره مخازن یخ، نحوه 
توزیع آن، غلظت، کمیت، مکان، عمق، ویژگی های ژئوتکنیکال 
هستند. »فیلیپ متزگر« یکی از سیاره شناسان می گوید:  به 

طرز باورنکردنی ما فاصله کمی تا حفاری در ماه داریم.

پهپاد »ودافون« رکورد سرعت 
را در گینس شکست

در جریان برگزاری بیســت و پنجمین فســتیوال ســرعت 
گودوود در انگلیس، پهپاد تولید شــده توسط شرکت ودافون 
با رکوردشــکنی بی ســابقه توانســت نام خود را در فهرست 

رکوردهای گینس ثبت کند.
این پهپاد که XBlades نام دارد، موفق شــد با سرعت 2۴0 
کیلومتر در ساعت پرواز کند و عنوان سریع ترین پرنده بدون 
سرنشین کنترل از راه دور را که دارای موتورهای پره ای است 
به خود اختصاص دهد.هدایت ایــن پهپاد در جریان برگزاری 
رقابت یادشده بر عهده »لوک لنیســتر« بود که در زمینه به 

حرکت درآوردن انواع پهپاد شهرت زیادی دارد.

کتابخوان حرفه ای برای گوشی های اندرویدی
FBReader اپلیکیشنی برای مشاهده کتاب های الکترونیکی )ebook( در اندروید 
است. این اپلیکیشــن کاربردی از فرمت های مختلفی از جمله پشتیبانی کرده و برای 

کاربران اهل مطالعه بسیار مفید است.
:FBReader ویژگی های نرم افزار

* پشتیبانی از فرمت های مختلف و معروف کتاب های الکترونیکی
* امکان ویرایش و کپی گرفتن از متن کتاب های الکترونیکی توسط کاربر

* سرویس های یاندکس و گوگل برای ترجمه مستقیم کتاب های الکترونیکی
* امکان سفارشی سازی رنگ متن، فونت و... توسط کاربران

* امکان جست و جوی آسان و سریع در کل متن کتاب ها
* پشتیبانی از ۳۴ زبان زنده دنیا از جمله زبان فارسی
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خط و نشان فرماندار جدید 
گلپایگان برای رسانه ها

فرماندار گلپایگان گفت: ممکن  گلپایگان
جلسه ای محرمانه باشد که نیازی به اطالع رسانی 
آن نیســت، در این زمینــه نبایــد خبرنگاران 
اعتراضی داشته باشند.حســین یارمحمدیان با 
اشاره به ماجرای برکناری فرماندار سابق گلپایگان 
اظهار کرد: به دلیل تغییر فرماندار و مسائلی که در 
شهرســتان گلپایگان به وجود آمد، نســبت به 
رسانه ها  نگاه منفی به وجود آمده و مدیران در این 
شهرستان ناراحت هستند؛ اما این فضا باید آرام 
آرام شکسته شود.وی خاطرنشان کرد: ممکن به 
دالیل مختلف از اطالع رســانی جلســه معذور 
باشــیم، رســانه ها باید شــرایط را درک کنند، 
فرماندار فقط باالترین مقام سیاسی نیست بلکه 

باالترین مقام امنیتی هر شهرستان نیز هست.

رییس اداره بهزیستی کاشان:
بهزیستی کاشان به 5 هزار 

خانوار خدمت رسانی می کند
رییس اداره بهزیستی کاشان  کاشان
گفت: چهــار هــزار و 924 خانــوار از خدمات 
بهزیستی کاشان استفاده می کنند که سه هزار و 
971 خانوار ساکن مراکز شهری و 953 خانواده 
در روســتاهای این شهرستان ســاکن هستند.
ام البنین متقی نژاد اظهار کــرد: در طبقه بندی 
معلوالن، 4617 خانوار دارای یک معلول هستند 
که 3720  خانواده ســاکن در مناطق شــهری 
هســتند. همچنین  252 خانواده بــا دو معلول 
شناسایی شده اند که 207  خانوار آنها از مناطق 
شهری هستند.رییس اداره بهزیستی کاشان در 
مورد مسکن خانواده های تحت حمایت بهزیستی 
این شهرستان، تصریح کرد: از جمله فعالیت ها در 
خصوص خانه دار شدن خانواده های تحت پوشش 
این اداره، پیگیری  و دریافت سه قطعه زمین به 
مســاحت 1230 متر مربع از موسســه عمران 
کاشــان بوده که با انجمن خیرین مسکن ساز به 
منظــور ســاخت 80 واحــد مســکونی برای 

مددجویان عقد قرارداد شده است. 

خبر

آغاز به کار جشنواره ملی »آه و آهو«  در کاشان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

 آغاز به کار جشنواره ملی 
»آه و آهو«  در کاشان

دهمیــن جشــنواره ملی  کاشان
فرهنگی هنری »آه و آهو« با طنین نقاره زنی و 
افراشتن پرچم حرم مطهر رضوی در قالب آیین 
افتتاحیه در شــامگاه میالد حضــرت فاطمه 
معصومه)س( آغــاز به کار کــرد. مدیر عامل 
موسسه خادمین حضرت امام رضا)ع( در کاشان 
به عنوان مجری برگزاری جشنواره در این آیین 
گفت: آه و آهو، شــاخصه توســعه فرهنگی با 
محوریت امام رضا)ع( در این شهرســتان شده 
است.روح ا... توکلی، افزود:بهترین دستاورد و 
کارکرد برگزاری این جشنواره زیارت از راه دور 
و ایجاد مفهوم خادم فرهنگی است.به گفته وی، 
دهمین جشنواره ملی فرهنگی هنری آه و آهو 
به عنوان ویژه برنامه شانزدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضــا)ع(  همزمان بــا روز میالد 
حضــرت فاطمــه معصومه)س( و آغــاز دهه 
کرامت)24 تیرماه ( تا سوم مرداد به مدت 11 
شب در دبیرســتان ماندگار امام خمینی)ره( 

کاشان برگزارمی شود.

برنامه های هفته حجاب و عفاف 
در اردستان

رییس کمیســیون 
اموربانــوان و خانوار علی دهقانان زواره

فرمانداری شهرستان اردستان اهم برنامه های 
هفته حجاب و عفاف را که از 19 الی 25 تیر ماه 
در شهرستان برگزار شد،تشریح کرد. منصوره 
آدمیار، برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص 
کارکردها و اثرات فرهنگی اجتماعی حجاب و 
عفاف، برگزاری تجمع خواهران در این زمینه، 
برپایی کرســی آزاداندیش دختران با موضوع 
باورهای اجتماعی عفاف و حجــاب، بازدید از 
البسه فروشــان زنانه و راهنمایی آنها، تشکیل 
نمایشگاه عکس و پوســتر، بازدید از ادارات و 
کارگاه های دارای بانوان شاغل و تقدیر از بانوان 
محجبه و همچنین برگزاری مسابقه کتابخوانی 
چشمه جوشان عفاف و حجاب ، حیا و دختران 
 آفتــاب را از اهــم ایــن برنامــه هــا اعــالم

 کرد.

سمانه زاغی نژاد

اورژانــس اجتماعــی نزدیک به  اردستان
نوزده سال است که در کشــور راه اندازی شده؛ اما 
هنوز بســیاری از افراد از چگونگی کارکرد و حیطه 
کاری آن آگاهی چندانی ندارند و این مسئله موجب 
شــده تا ضرورت و توجه کافی به این واحد مهم به 
خصوص در شهرستان ها صورت نگیرد و هنوز 138 
شهرستانی که بیشتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند، 

از خدمات این مرکز بی بهره هستند. 
ایجاد اورژانــس اجتماعی  به خصوص با شــدت 
گرفتن برخی از ناهنجاری ها در جامعه مانند اعتیاد 
و طالق ضروری تر هم شــده اســت. وظیفه عمده 
اورژانس اجتماعی کــه منجر به مداخله مددکاران 
آن می شود شامل از بین بردن خشونت های خانگی، 
کودک آزاری، بحران های فردی و خانوادگی است 
که معموال نیاز به اقــدام فــوری دارد؛ این برنامه 
قصد دارد تا مداخله های روانــی اجتماعی را قبل 
از مداخله های قضائی و انتظامــی و حتی در کنار 
این مداخله هــا جایگزین کند که این مســئله در 
 پیشــگیری از وقوع جــرم نیز نقش مهمــی ایفا 
می کند. به همین ســبب همانطور کــه از نام آن 
پیداســت، مرکز اورژانــس یا مرکــز فوریت های 
اجتماعی سازمان بهزیســتی یک تیم اقدام سریع 
در حوزه اجتماعی است و به مددجویان به صورت 
شــبانه روزی خدمات مورد نیــاز را ارائه می دهد. 
فقدان این نهاد مهم در برخی از شهرســتان های 

اســتان اصفهان از جمله 
اردســتان موجب ایجاد 
صدمــات اجتماعــی و 
فردی زیادی شده است؛ 
نیازی که بارهــا مدیران 
رده اول این شهر از جمله 
فرمانــدار به آن اشــاره و 

درخواســت راه اندازی آن را داشــته انــد؛ اما این 
مهم تا کنون محقق نشده اســت. روز گذشته نیز 
 رییس اداره بهزیستی اردستان با اشاره به ضرورت

راه اندازی این مرکز گفت: 
با توجه به مسائلی که در 
شهرستان وجود دارد به 
یک اورژانس اجتماعی نیاز 
داریم.محمدعلی مطلب 
زاده یکــی از نیازهــای 
شهرســتان اردستان در 
بخش اجتماعی را اورژانــس اجتماعی عنوان کرد 
و گفت: مکاتبات الزم انجام شــده تا سهمیه ای نیز 
برای اردستان در نظر گرفته شود و تحقق این مهم 

نیازمند رایزنی سطح شهرستان است تا شاهد تحقق 
این موضوع باشیم.رییس اداره بهزیستی اردستان 
گفت: کودکانی وجود دارند که در معرض آسیب و 
آزار هستند و نبود اورژانس اجتماعی باعث می شود 
که افراد به دیگر ارگان ها مراجعه کنند. در شرایطی 
که آســیب های اجتماعی گریبان گیر جوامع است 
راه اندازی اورژانس اجتماعی در کاهش آســیب ها 

راهگشاست.
 با توجه به رشــد نرخ طالق در این شهرستان بارها 
مسئوالن نسبت به نبود اورژانس اجتماعی و کمک 
این نهاد در برطرف کردن مشکالت هشدار داده اند. 
سال گذشــته فرماندار این شهرســتان اعالم کرد 
که آهنگ رشــد طالق در شهرســتان اردســتان 
5/16درصد می باشد وســن طالق در شهرستان 
70 درصد بین سنین 17 تا 25 سال است. به گفته 
مطلب زاده، کمرنگ شــدن اعتقادات مذهبی در 
سطح شهرستان باعث ایجاد آسیب های اجتماعی 
شــده و شــاکله خانواده ها تغییر کرده و مشکالت 
روحی روانی بیشتر شده اســت. به گفته فرماندار 
اردســتان، این روند در شهرســتان موجب شده 
تا مهارت های زندگی کمتــر و رفتارهای پر خطر 
بیشتر شــود. با هشــدار های پی در پی مسئوالن 
شــهری در اردســتان نیاز به وجــود پایگاه های 
اورژانس اجتماعی به منظور کاهــش هزینه های 
اجتماعی و روانی نیاز مبرمی اســت که همچنان از 
 ســوی نهادهای ذی ربط بدون پاسخ گذاشته شده 

است.

ضرورتی به نام اورژانس اجتماعی

شهردار تیران گفت: چشم انداز شهر تیران بر   تیران و کرون
مبنای ظرفیت ها و پتانسیل های این منطقه برای نخستین بار 

تدوین می شود. 
پیمان شکرزاده با بیان اینکه نداشــتن برنامه و چشم انداز برای 
شــهر و مدیریت شــهری چالش بزرگی در شهرســتان ایجاد 
 کرده است، اظهار کرد: برنامه چشم انداز شــهر تیران بر مبنای

 ظرفیت ها و پتانسیل های این منطقه برای نخستین بار تدوین 
می شود که توسعه گردشگری یکی از مهم ترین مؤلفه های این 
چشم انداز اســت.وی افزود: نبود چشــم انداز برای شهر تیران 
در گذشــته منجر به اجرای برنامه ها و پروژه های ســلیقه ای 
توسط مدیریت شهری و شورای اســالمی شده بود که بر اساس 
نظرسنجی، فعالیت پژوهشــی و مطالعه ظرفیت های این شهر، 

سند چشــم انداز و افق بلند مدت این شــهر تدوین و در اختیار 
شــهرداری قرار می گیرد.وی با اشــاره به  موقعیــت های مهم 
گردشــگری و جغرافیایی شــهر تیران تصریح کرد: جنبه های 
گردشــگری و جذب توریست در برنامه چشــم انداز شهر مورد 
 توجه ویژه قرار گرفته و پروژه های شــهر بــا این رویکرد تعریف 

خواهد شد.

شهردار تیران:
چشم انداز شهر تیران و کرون، تدوین می شود

مسئوالن خواستار ایجاد پایگاه اورژانس اجتماعی در اردستان شدند؛

در شرایطی که آسیب های 
اجتماعی گریبان گیر جوامع است 
راه اندازی اورژانس اجتماعی در 
کاهش آسیب ها راهگشاست

ابالغ رای
4/582 شماره دادنامه: 9709973633100390 شماره پرونده: 9609983633100930 
شماره بایگانی شــعبه: 960947 خواهان: آقای عباس وهابی فرزند محمد جعفر با وکالت 
آقای حسن جعفری فرزند ولی اله به نشانی موقت دو سال خمینی شهر میدان آزادی خیابان 
امام شمالی بعد از جوی کار در نبش کوچه شهید فوالدی کدپستی 8414824965 خوانده: 
خانم زهرا پریشانی فروشانی فرزند نادعلی، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با استعانت از 
خداوند متعال و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی مطروحه آقای حسن جعفری به وکالت از آقای عباس وهابی به 
طرفیت خانم زهرا پریشانی به خواســته مطالبه وجه چک شماره 901/23566877 عهده 
پست بانک به مبلغ سیصد میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به گواهینامه عدم پرداخــت از بانک محال علیه و نظر به 
وجود سند تجارتی در ید خواهان دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به 
مفاد ماده 17 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 503 و 519 و 520 و 522 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی صادر کننده را به پرداخت مبلغ سیصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبالغ مرتبط با تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک که منطبق با تاریخ صدور گواهی 
عدم پرداخت می باشد لغایت تاریخ اجرای حکم دادگاه و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه محکوم و اعالم می گردد رای اصداری غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی نزد همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:1345  شــعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر )290 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/583 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 684/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز 
سه شــنبه مورخه 1397/5/30، مشــخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به 
نشانی خمینی شهر اسفریز ک شهید علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: غالمحسین 
علیرضایی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 036/249736 مورخ 96/9/30 و گواهینامه عدم پرداخت، دالیل خواهان: 1- کپی 
مصدق چک 2- گواهینامه عدم پرداخــت، کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1563 شعبه سوم 
 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )190 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/584 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 469/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح  روز دوشنبه مورخه 1397/5/29، 
مشخصات خواهان: نوراله ملک زاده فرزند محمد حسن به نشانی خمینی شهر بلوار آزادگان 
خ خشتی کوچه باصفا پ 43، مشــخصات خوانده: عیسی بزگداری فرزند حسین،  خواسته 
و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1573 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/585  آقای کورش ضامنی دارای شناسنامه شماره 1005 به شرح دادخواست به کالسه 
97/325 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسفندیار ضامنی به شناسنامه 33 در تاریخ 1397/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- کورش ضامنی فرزند اسفندیار، ش.ش 
1005 متولد 1349 صادره از دهاقان پسر متوفی 2- زهره ضامنی فرزند اسفندیار، ش.ش 
865 متولد 1355 صادره از دهاقان دختر متوفی 3- سمانه ضامنی فرزند اسفندیار، ش.ش 

1293009229 متولد 1366 صادره از دهاقان دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق 
فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 97/116 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختــالف دهاقــان )160 کلمه،

2 کادر(  
ابالغ رای

4/586  کالسه پرونده: 263/96 تاریخ رسیدگی: 97/3/9 خواهان: امین آقا حسینی فرزند 
حسین به نشانی دهاقان خ ش سید رضا حجازی ابتدای کوی ش آقا حسینی، خوانده: مهیار 
اطرافی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 14/000/000 
ریال بابت ثمن معامله، رای شــورا: در خصوص دعوی امین آقا حســینی فرزند حسین به 
طرفیت مهیار اطرافی فرزند علیرضا به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 14/000/000 ریال 
بابت ثمن معامله فروش بلدرچین و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر و تادیه شورا با عنایت به 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه های رسیدگی و اظهارات شهود تعرفه شده 
دعوی خواهان را به کیفیت فوق محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 515 و 519 و 522 
و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 124500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تنظیم دادخواست 96/5/4 تا زمان اجرای حکم که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گردد اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در دادگاه دهاقان می باشد. م الف: 205328 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )213 کلمه،2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

4/608 شــماره صادره : 1397/42/506487-1397/4/23 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره 24170 فرعی مجزی شــده از 1614 فرعی از 5000 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای شــکراله 
رضائی فرزند اسداله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1397/5/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 204176 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)149 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/609 مرجع رسیدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 754/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45  صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/5/30، مشخصات خواهان: بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی ساختمان مدیریت شــعبه بانک ملت، مشخصات خوانده: علی علی 
عسگری فرزند ملک محمد ،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 1586 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/610 مرجع رســیدگی: شــعبه نهم حقوقی شــورای حــل اختالف خمینی شــهر به 
نشــانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالســه پرونــده 174/97 حل 9 ، وقت رســیدگی ســاعت 18/30 
بعد از ظهر مورخــه 1397/5/29، مشــخصات خواهــان: محمد جــواد صرامی فرزند 
محمود به نشــانی خمینی شــهر خیابان امام جنوبی ک محله نو بن بست اول کدپستی 
8413963161، مشــخصات خوانده: حمید اســحاقیان فرزند علی،  خواسته و بهای آن:  
 تقاضای الزام خوانده به انتقال ســند رسمی یک دســتگاه خودرو پراید به شماره انتظامی
 956/43 ن 89 ، دالیل خواهان: کپی قولنامه، کپــی مدارک خودرو، گردش کار: خواهان 

خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 1584 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/587  آقای علی رســتگار پناه دارای  شناســنامه شماره 861 به شــرح دادخواست به 
کالسه  1079/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد جواد رســتگار پناه به شناســنامه 42060 در تاریخ 97/3/26 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر و 
یک دختر و یک همسر به اســامی: 1- علی رســتگار پناه، ش.ش 861 نسبت با متوفی 
فرزند 2- حسن رســتگار پناه، ش.ش 68127 نســبت با متوفی فرزند 3- فاطمه رستگار 
پناه، ش.ش 44856 نســبت با متوفی فرزند 4- خدیجه ســلطان جریانی، ش.ش 243 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 204452 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/588  آقای اسد داوودی اشنی دارای  شناســنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه  
1080/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان جواد داودی اشنی به شناسنامه 1271053861 در تاریخ 97/3/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدرو مادر و همسر به 
اسامی: 1- زینب رئیسی، ش.ش 5270065533 نسبت با متوفی همسر 2- صدیقه رضایی، 
ش.ش 54 نسبت با متوفی مادر 3- اسد داوودی اشنی، ش.ش 8 نسبت با متوفی پدر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 204453 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/589  خانم ملیحه برهانی با وکالت محمود دانش دارای  شناسنامه شماره 1239 به شرح 
دادخواست به کالسه  1081/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین خراسانی زاده به شناسنامه 91 در تاریخ 96/12/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک خواهر و یک 
همسر به اسامی: 1- بتول خراسانی زاده، ش.ش 7574 نسبت با متوفی خواهر 2- ملیحه 
برهانی، ش.ش 1239 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 204454 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )140 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/590  آقای محمدرضا غالم پور دارای  شناســنامه شــماره 136 به شرح دادخواست به 
کالسه  1082/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن غالم پور به شناسنامه 22 در تاریخ 97/1/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- محمدرضا غالم پور، ش.ش 136 نسبت با متوفی فرزند 2- مصطفی غالم 
پور، ش.ش 1215 نسبت با متوفی فرزند 3- لیال غالم پور، ش.ش 2515 نسبت با متوفی 
فرزند 4- الهام غالم پور، ش.ش 466 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه قهاری، ش.ش 
1110 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 204455 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/591  آقای مجید بابایی شاهدانی دارای  شناسنامه شماره 1248 به شرح دادخواست به 

کالسه  1083/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد بابایی شاهدانی به شناسنامه 9 در تاریخ 96/10/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه دختر و یک 
همسر به اسامی: 1- مجید بابایی شاهدانی، ش.ش 1248 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین 
بابایی شاهدانی، ش.ش 1270486284 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره بابایی شاهدانی، 
ش.ش 42 نسبت با متوفی فرزند 4- مرضیه بابایی شاهدانی، ش.ش 506 نسبت با متوفی 
فرزند 5- مریم بابایی شــاهدانی، ش.ش 1989 نســبت با متوفی فرزند 6- عزت بابایی، 
ش.ش 10 نسبت با متوفی همسرو الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 204456 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/592  خانم معصومه شــفیعی اشــکاوندی دارای  شناسنامه شــماره 48273 به شرح 
دادخواست به کالسه  1084/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حبیب اله شفیعی اشکاوندی به شناسنامه 364 در تاریخ 96/6/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- جواد شفیعی اشکاوندی، ش.ش 543 نسبت با متوفی 
فرزند 2- اکبر شفیعی، ش.ش 321 نسبت با متوفی فرزند 3- جالل شفیعی، ش.ش 46492 
نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه شفیعی اشــکاوندی، ش.ش 48273 نسبت با متوفی 
فرزند 5- هاجر شفیعی اشکاوندی، ش.ش 71629 نسبت با متوفی فرزند 6- سمیرا شفیعی 
اشکاوندی، ش.ش 1270315315 نسبت با متوفی فرزند 6- شاه بیگم اسماعیلی چومی، 
ش.ش 10 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 204457 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/593  آقای امین نعمت بخش با وکالت محمد حســین هاشمی دارای  شناسنامه شماره 
1271123622 به شرح دادخواست به کالســه  1076/97  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سعید رضا نعمت بخش به شناسنامه 
251 در تاریــخ 97/2/27 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و یک همســر و پدر و مادر به اسامی: 1- احمدرضا نعمت 
بخش، ش.ش 1270492977 نســبت با متوفی فرزند 2- امیــن نعمت بخش، ش.ش 
1271123622 نسبت با متوفی فرزند 3- حمیدرضا نعمت بخش، ش.ش 1273294645 
نسبت با متوفی فرزند 4- ثریا کاظمیان، ش.ش 440 نســبت با متوفی همسر 5- اقدس 
شماعی زاده، ش.ش 535 نســبت با متوفی مادر 6- محمد نعمت بخش، ش.ش 42051 
نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 204458 شــعبه 54 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/594  آقای علیرضا پاشــنده خدائی نائینی دارای  شناســنامه شــماره 1016 به شرح 
دادخواست به کالسه  1063/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهرانگیز باغبانی نائینی به شناسنامه 5 در تاریخ 97/2/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- احمد باشنده خدائی نائینی، ش.ش 3186 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمود باشــنده خدائی نائینی، ش.ش 1586 نســبت با متوفی فرزند 3- قاسم 
باشنده خدائی نائینی، ش.ش 2318 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد باشنده خدائی نائینی، 
ش.ش 1958 نسبت با متوفی فرزند 5- علیرضا پاشنده خدائی نائینی، ش.ش 1016 نسبت 
با متوفی فرزند 6- زهرا باشنده خدائی نایینی، ش.ش 4294 نسبت با متوفی فرزند 7- قدرت 
اله باشــنده خدائی نائینی، ش.ش 3317 نسبت با متوفی همســر و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 204459 شعبه 54 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف استان اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(

خبرنگار شهرستان
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مسئوالن جهت اشتباهات خود از مردم 
عذرخواهی کنند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

دیدگاه

کارشناس مذهبی:
مسئوالن جهت اشتباهات خود 

از مردم عذرخواهی کنند
حجت االسالم و المســلمین حبیب ا... فرحزاد 
در دومین شــب از طرح تقویت مبانی اعتقادی 
و شبهه زدایی دینی در مصالی امام خمینی)ره( 
شهرکرد گفت: دنیا امروز دچار بحران مدیریت 
 اســت و ما برای نعمت والیت باید شــکرگزار

 باشیم.
کارشناس مذهبی با بیان اینکه اگر کشورهای 
اسالمی منطقه که درگیر جنگ و ناآرامی هستند 
پس از ســال ها کاری از پیش نبرده اند، به دلیل 
نداشتن رهبری واحد اســت، خاطرنشان کرد: 
طبق فرمایشات پیامبر اکرم)ص( داشتن قرآن 
و اهل بیت)ع( در کنار هم از گمراهی پیشگیری 

می کند. 
وی خطاب به مســئوالن نظام اسالمی گفت: 
مسئولیت یک امانت الهی است و مسئوالن در 
قبال این امانت باید دلســوز مردم باشند و اگر 
اشتباهی در دوره مسؤولیت خود مرتکب شدند 

برای آن عذرخواهی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری:

تعامل حوزه های قضائی، وقوع 
جرایم را کاهش می دهد

معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: تعامل 
حوزه های قضائی سراســر استان، از مهم ترین 
دالیل کاهش جرایم و آسیب  ها در سطح جامعه 
اســت.  عبدالرضا علی محمدی گفت: تعامل 
حوزه های قضائی سراسر استان باعث کاهش 

جرائم در سطح جامعه است.
محمدی، همکاری حوزه های قضائی سراســر 
اســتان را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های 
 کاهــش ورودی پرونــده به محاکــم قضائی 
برشــمرد و افزود: پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی وظیفه ای همه جانبه اســت و تمام 
دســتگاه ها موظف به همکاری با دادگستری  
هســتند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جــرم دادگســتری چهارمحــال و بختیاری 
ضمن ابــالغ برنامه های مصوب ســال 97 این 
معاونت عنوان کــرد: انتظار مــی رود با تالش 
رابطیــن معاونــت اجتماعــی دادگســتری 
 در حوزه های قضائی شــاهد کاهــش جرایم و 

آسیب  ها در سطح جامعه باشیم. 

 دستگيري دو سوداگر مرگ
 در شهرکرد

رییــس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر اســتان 
چهارمحال و بختیاری از دســتگیري دو خرده 
فروش مواد مخدر صنعتي در شــهرکرد و کشف 

یک کیلو و750 گرم هروئین خبر داد.
سرهنگ سلیمان ریاحي در تشریح جزئیات این 
خبر گفت: در پي کسب خبري مبني بر فعالیت 
دو خرده فروش مواد مخــدر در یکي از محالت 
شــهرکرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت. 
وي افــزود: مامــوران پــس از انجــام اقدامات 
اطالعاتي دقیق و کســب مجــوز از مقام قضائي 
این دو قاچاقچي را دســتگیر کردنــد. این مقام 
انتظامــي ادامــه داد: در بازرســي از مخفیگاه 
 این قاچاقچیان یک کیلــو و 750 گرم هروئین 

کشف شد.

اکران »دارکوب« و »هزارپا« 
در شهرکرد

  مدیر ســینمایی حــوزه هنــری چهارمحال و 
بختیاری گفت: فیلم سینمایی »دارکوب« با ژانر 
اجتماعی و »هزارپا« با ژانر طنز در سینما بهمن 

شهرکرد اکران می شوند.
مهدی حســن زاده اظهــار داشــت: دارکوب، 
تازه ترین اثر بهروز شعیبی است که در جشنواره 
فجر سال گذشته درخشید. این فیلم سینمایی در 

سانس 14:30 و 22:30 اکران می شود.
حسن زاده با اشــاره به اکران فیلم طنز اجتماعی 
هزارپا ساخته ابوالحسن داودی خاطرنشان کرد: 
هزارپا در 2 سانس 16:30 و 20:30 نمایش داده 

می شود.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۷ 
پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل بار 
استان به کمسیون ماده ۱۲ این اداره کل 

معرفی شدند.
احمد جمشــیدی در بازدید از محور شهرکرد- 
سورشجان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 
بر شــدت نظارت های میدانی بر شــرکت های 
حمل و نقل بار افزوده شده و تاکنون 17 شرکت 
متخلف به کمیســیون ماده 12 ایــن اداره کل 

معرفی شده است.
وی افزود: به منظور فراهم کردن امکان رسیدگی 

به موقع به تخلفات قابل طرح در کمیسیون های 
ماده 12 طبق مــاده 5 آیین  نامــه حمل بار و 
مســافر مصوب 1378 به منظــور اتخاذ رویه 
واحد در برخورد قانونی با تخلفات شــرکت ها و 
موسسه های حمل  ونقل کاال و مسافر براساس 
دســتورالعمل ابالغ شــده به 17 مورد تخلف 
رســیدگی و تصمیمــات الزم در این خصوص 

اتخاذ شد.
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری در خصوص تخلفات انجام 
شده ادامه داد: عمده تخلفات شرکت های حمل 
و نقل جاده ای استان، عدم رعایت بخشنامه های 

ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عدم 
کنترل مدیر فنی، مهار بار و  اضافه تناژ است.

جمشــیدی با بیان اینکه بــه زودی آرای این 
کمیســیون به صورت عمومی اعالم می شود، 
اظهار داشــت: ســعی کردیم قانون ،مقررات و 
آرای باز دارنده و اثرگذار اولویت سیاســت ها و 
برنامه های کمیســیون ماده 12 استان باشد تا 
تامین حداکثری رفاه و آسایش برای مشتریان 
حمل ونقل جاده ای در حوزه های کاال و مسافر 

محقق شود.
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملیات اجرایی 
محور شهرکرد- سورشجان  تصریح کرد: مرحله 
نخست عملیات اجرایی بهسازی روکش آسفالت 
و شانه سازی محور شــهرکرد- سورشجان به 
طول 14 کیلومتر در الین رفت، به پایان رسید. 
جمشیدی ادامه داد: مرحله دوم این پروژه شامل 
بهسازی و روکش آسفالت الین برگشت و شانه 
سازی این محور اســت که مراحل اجرایی آن 
بالفاصله پــس از تکمیل مرحله نخســت آغاز 

می شود.
وی گفت: این پــروژه عمرانی  بــا هدف بهبود 
کیفیت آسفالت محور مذکور و افزایش ایمنی 
در دو مرحله با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال 

انجام می گیرد.

 ۱۷ پرونده تخلف شرکت های حمل و نقل 
در چهارمحال و بختیاری رسیدگی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان 
کشــور در برهه کنونی در خط مقدم تحریــم و تهدید اقتصادی 
استکبار جهانی قرار دارند و حمایت از آنها دغدغه اصلی دولت است. 
اقبال عباسی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در 
شهرستان بروجن گفت: در حال حاضر دشمن از جبهه اقتصادی و با 
زبان تهدید به تحریم به جنگ با نظام جمهوری اسالمی آمده که با 

همت ملت راه به جایی نخواهد برد. استاندار چهارمحال و بختیاری 
خوداتکایی، همدلی و اتحاد امت اسالمی ایران را در جنگ تحمیلی 
و سازندگی وصف ناپذیر دانست و تصریح کرد: به یاری خدا، دسیسه 
و توطئه جدید دشمن در جنگ اقتصادی نیز خنثی و بی اثر خواهد 
شد. وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری هم اینک رتبه سوم کشور 
در پرداخت تسهیالت اشتغال فراگیر را کسب کرده و تولیدکنندگان 

با روحیه انقالبی بــه کار خود ادامه می دهند. در ادامه این ســتاد 
خدیجه ربیعی کمبود آب در بخش صنعت را از عمده مشــکالت 
شهرک های صنعتی شهرستان بروجن عنوان کرد. نماینده مردم 
بروجن در مجلس شورای اسالمی وجود پتروشیمی، دو کارخانه 
فوالد و کارخانه سیمان و بیش از 280 واحد صنعتی و تولیدی بزرگ 

و متوسط را مزیتی برای استان و بروجن دانست. 

استاندار چهارمحال و بختیاری طرح کرد:
صنعتگران و توليدکنندگان در خط مقدم تحریم و تهدید اقتصادی استکبار جهانی

  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:  

ابالغ راي
4/549 شماره دادنامه: 9709970354700474 شماره پرونده: 9509980358101154 
شماره بایگانی شعبه: 961729 شــکات: 1- آقای محمد مزروعی سبدانی فرزند شکراله 
2- آقای امیر حسن پور فرزند یداله همگی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
امام خمینی پمپ بنزین دوم امیر کبیر کوچه گلباران منزل شکرا... مزروعی، متهم: آقای 
مجید نورزهی بیرجندی به نشــانی اصفهان- متواری، اتهام ها: 1- نگهداری اســلحه/ 
مهمات جنگی به صورت غیر مجاز 2- قدرت نمایی با اسلحه، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای  مجید نورزهی بیرجندی مبنی 
بر حمل غیر مجاز یک قبضه سالح جنگی کلت کمری از نوع سبک و غیر خودکار و عالوه 
بر آن قدرت نمائی با سالح گرم دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان، شکایت اولیه شاکیان خصوصی و کشف دو عدد پوکه متلق به سالح در 
محل درگیری و نزاع و مالحظه نتیجه آزمایشگاه جنائی در خصوص وجود بقایای ناشی از 
اصابت شلیک گلوله به داخل خودرو و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور و دفاع از ناحیه 
متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه با وصف احضار 
از طریق نشر آگهی و اظهارات فرد مطلع در پرونده و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی 
را محرز و مسلم دانسته لذا مســتندا به ماده 617 از قانون تعزیرات و بند ب ماده 6 و ماده 
18 از قانون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز و با 
رعایت ماده 134 قانون مجازات اســالمی مصوب 92 از بابت قدرت نمائی با سالح گرم 
به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شــالق تعزیری و از بابت حمل غیر مجاز سالح گرم 
عالوه بر ضبط آن و پوکه های کشف شده در محل به  نفع دولت )وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح( نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید 
که صرفًا مجازات اشد قابل اجرا می باشــد. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیســت روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 199364 

شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )379 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ راي

4/550 شماره دادنامه: 9709970351500320 شماره پرونده: 9609980351501268 
شماره بایگانی شعبه: 961453 خواهان: آقای رسول تصدیقی شهرضائی فرزند نوروزعلی 
با وکالت آقای حسین محمدیان فرزند یداله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان شیخ 
صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت ط ســوم واحد 18، خواندگان: 1- آقای علیرضا 
حیدری فرزند حسین به نشانی اصفهان جی شــرقی نمایشگاه صحرا 2- آقای صفرعلی 
شفیعی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان 3- خانم مرضیه آزادی فرزند غالمعلی 
به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر کوچه شهید افیونی زاده مجتمع آریانا واحد 5، 4- آقای 
مجید شیخ فرشی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خیابان دشتستان کوچه شهید احمدی 
پالک 101 ،خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- الزام به تنظیم سند خودرو، 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای رسول تصدیقی شهرضائی فرزند نوروز علی با 
وکالت آقای حســین محمدیان به طرفیت خانم مرضیه آزادی فرزند غالم علی و آقایان 
علی رضا حیدری فرزند حسین، مجید شیخ فرشی فرزند مرتضی، صفرعلی شفیعی فرزند 
عباسعلی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو پژو 405 جی ال ایکس آبی 
118 مدل 1388 به شماره انتظامی 953 ب 36 ایران 53 تقدیم و مدعی است به موجب 
کپی غیر مصدق قرارداد مورخ 1392/2/27 )که خواهان آن را مفقود نموده( خودرو مذکور 
را از آقای صفرعلی شفیعی خریداری نموده و نظر به تصرفات بال منازع خواهان و اینکه 
خواندگان از فک پالک و انتقال سند به نام وی امتناع می نمایند خواندگان علی رغم ابالغ 
واقعی )آقای علیرضا حیدری( و قانونی) سایر خواندگان( در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 
و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند آقای رسول ذوالفقاری به وکالت از آقای 
مجید شیخ فرشی )فقط وکالت در مطالعه( در تاریخ 1397/2/19 پرونده را مطالعه نموده 
اند. با عنایت به محتویات دادنامه شماره 9409970351500060-1394/1/24 پرونده 
کالســه 921434 این دادگاه تصرفات بال متنازع خواهان به خــودرو، صدور بیمه به نام 
خواهان در چند سال گذشته و نیز سال جاری حکایت از انتقال به ناقل قانونی به خواهان 
داشته، نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین الزم االتباع 
و آنان را به اجرای کلیه نتایج حاصل از عقد ملزم می نماید که از جمله این الزامات انتقال 
رسمی  خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نیز قبل از آن فک پالک انتظامی به نام مالک سابق 
و نصب پالک انتظامی بنام خریدار می باشد با اجازه حاصل از مواد 10 و 219 و 220 و 221 

قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی با احراز رابطه قراردادی بین خواهان با خواندگان مستقیم و مع الواسطه، خانم 
مرضیه آزادی را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو به نام خواهان 
و پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آ گهی و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
در حق خواهان محکوم می نماید. قبل از انتقال فک پالک انتظامی قبلی و نصب پالک 
بنام خواهان بر خودرو باید انجام گردد. رای صادره نســبت به خانم مرضیه آزادی و آقای 
صفرعلی شفیعی غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت 
 بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 199224 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )561 کلمه، 

6 کادر(  
ابالغ راي

4/551 شماره دادنامه: 9609976797903660 شماره پرونده: 9609986797901441 
شماره بایگانی شعبه: 961453 خواهان: آقای محمدرضا صدیقی نژاد فرزند جعفر به نشانی 
اصفهان خیابان شیخ بهایی کوچه فردوسی ساختمان افرا واحد 11، خوانده: آقای یعقوب 
سلیمانی ننادگانی فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا 
صدیقی نژاد فرزند جعفر به طرفیت آقای یعقوب سلیمانی ننادگانی فرزند یوسف به خواسته 
مطالبه مبلغ 5/300/000 ریال وجه چک شماره 898036 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت آن، بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 226/250 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/10 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود. م الف: 199103 شعبه 45 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( )299 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

4/552 کالسه پرونده: 960191 شــماره دادنامه: 97/3/28-9709976795300324 
مرجع رسیدگی: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید بختیاری به وکالت 
سید مصطفی ملکیان به نشانی خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی قبل از گلزار ساختمان 
وکال ط دوم دفتر وکالت حمیدیا، خوانده: طاهره صابری به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه طبق رسید عادی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای حمید بختیاری به وکالت سید 
مصطفی ملکیان به طرفیت طاهره صابری به خواســته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال 
طبق رسید عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات 
خواهان و دفاع خوانده مبنی بر اینکه عدم حضور خوانده و مصون ماندن خواسته از ایراد و 
تکذیب بالوجه/ بالدلیل تلقی می گردد شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، 
لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب درامور مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 29/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/3/10 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در 
 شورا و ســپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 
م الف: 199097 شعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )282 

کلمه، 3 کادر(  

ابالغ راي
4/611 شماره دادنامه: 9709970350500394 شماره پرونده: 9609980350501005 
شماره بایگانی شــعبه: 961177 خواهان: آقای عرفان حدادی قهساره  فرزند عباس به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان زینبیه خیابان آیت ا... غفاری شهرک امام 
حسین کوی انقالب پالک 8، خوانده: آقای بهروز صاحبان االحمدی فرزند اکبر به نشانی 
اصفهان خیابان جی خیابان تاالر کوچه سعادت تماس 0913096207340، خواسته: الزام 
به فک پالک خودرو، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
عرفان حدادی قهساره فرزند عباس به طرفیت آقای بهروز صاحبان االحمدی فرزند اکبر 
به خواسته الزام خوانده به فک پالک از یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 898 ق 14 
ایران 53 به شرح متن دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و حسب مبایعه نامه 
عادی مورخه 1394/1/27 خواهان اتومبیل را به خوانده واگذار و در همان زمان تحویل 
ایشان شده است علی رغم پیگیری های مکرر خوانده اتومبیل را جهت فک پالک حاضر 
ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 519-198-
520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک پالک از خودرو مارالذکر 
و پرداخت 1/100/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر 
 و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است. 
م الف: 193160 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )234 کلمه، 

2 کادر(  
مزایده

4/576 شــعبه پنجم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهــان در خصوص پرونده 
کالســه 1270/96 ش 1/1/5/م ش له آقای علیرضا حیدری علیه شرکت صنایع فوالد 
سازان پیشــگام با مدیریت خانم زهرا امجدی به آدرس شهرک صنعتی جی خیابان دوم 
فرعی سوم پالک 27 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 40/119/719 ریال 
اموال توقیفی مورد مزایده به شرح یک عدد کانکس چوبی فلزی ابعاد 2/5*6 مستعمل 
ساخت کارگاه موسوی، کانکس ســالم و آماده به کار که با توجه به قدمت و کارکرد و در 
نظر گرفتن تمام جهات در حال حاضر به قیمت 28/000/000 ریال  )بیســت و هشــت 
میلیون ریال( ارزیابی می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 97/5/16 در ساعت 11-12 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع قضایی شــماره 2 شــورای 
حل اختالف اصفهان)مجتمع قضایی شهید محســن حججی( برگزار می گردد طالبین 
شــرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه 
مزایده به شــماره حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائــه آن فیش به اجرای 
 احکام از اموال بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بود. 
م الف: 204163 شعبه پنجم اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان  )213 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/577 خانم مرحمت عموشاهی دارای شناسنامه شــماره 8938 به شرح دادخواست به 
کالسه  326/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنعلی عموشاهی خوزانی به شناســنامه 125 در تاریخ 1395/7/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرحمت 
عموشــاهی فرزند احمدرضا، ش.ش 8938 همسر 2- اصغر عموشــاهی خوزانی فرزند 
حسنعلی، ش.ش 11632 فرزند 3- مجید عموشــاهی خوزانی فرزند حسنعلی، ش.ش 
11633 فرزند 4-  فاطمه عموشاهی خوزانی فرزند حسنعلی، ش.ش 132 فرزند  5- زهراء 
عموشاهی خوزانی  فرزند حســنعلی، ش.ش 10514 فرزند 6- لیال عموشاهی خوزانی 
فرزند حســنعلی، ش.ش 24395 فرزند 7- اکرم عموشــاهی خوزانی فرزند حسنعلی، 
ش.ش 17772 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1582 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/578 خانم زهرا قدیری فروشانی دارای شناسنامه شماره 4669 به شرح دادخواست به 
کالسه  330/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رجبعلی قدیری فروشانی به شناسنامه 367 در تاریخ 1397/4/13 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه بگم 
عسگری فرزند حسینعلی، ش.ش 275 مادر 2- مهین مجیری فرزند غالمرضا، ش.ش 
143 همسر 3- زهرا  قدیری فروشانی فرزند رجبعلی، ش.ش 4669 فرزند 4- آمنه قدیری 
فروشانی فرزند رجبعلی، ش.ش 1130036081 فرزند 5- اعظم قدیری فروشانی فرزند 
رجبعلی، ش.ش 23158 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 1578 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )157 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

4/579  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 95/2912 
له آقای کیوان حقیقی علیه آقای جواد غفوری به خواسته مطالبه در نظر دارد 150 متر مربع 
سنگ گیوتین و 180 متر سنگ بی موج معدن یاوران را که کارشناس رسمی دادگستری 
49/500/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلسه مزایده 
ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 97/05/08 در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
 خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شــوراهای حل اختالف خمینی شهر برگزار 
می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان شریعتی 
شمالی کوی 145 پالک 36 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدیدنمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را  ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش 
چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شــروع مزایده به اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و 
به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 1580 اجرای 

احکام مدنی شورای حل اختالف خمینی شهر )251 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/580 شماره: 1795/96 به موجب رای شــماره 170 تاریخ 97/2/11 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد حسین 
حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
و پرداخت مبلغ دو میلیون و ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق 
خواهان وحیدرضا عمادی به نشانی خمینی شــهر منظریه مسکن مهر بلوک پارسیان 1 
ط 1 واحد 4 با وکالت عباس مجیری به نشــانی اصفهان خ آپادانــا دوم )15خرداد( دفتر 
وکالت ادیب و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1577 شعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )209 کلمه،

 2 کادر(
تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت

4/581 شــماره: 97006581680645-97/4/23 علی علی جانی ورثه مرحوم نجفعلی 
جان علیجانی ورنوسفادرانی اعالم نموده اند که ســند مالکیت سه هزار و سیصد و پنجاه 
سهم مشاع از چهار هزار و سیصد و پنجاه سهم ششدانگ پالک شماره 130/1580 واقع 
در خمینی شهربخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 477 دفتر 521 ذیل ثبت شماره 
 112739 متعلق به  مورث او آقــای نجفعلی جان علیجانی نزد خانــم پری علیرضایی 
می باشد و چون اخطار به نامبرده شده و تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره 3 ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن 
آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم نماید در صورت انقضا مدت و عدم وصول اعتراض 
موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. م الف:1571 نبی اله 

یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )159 کلمه، 2 کادر(

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:
پرداخت به روز مطالبات مراکز 

ارائه دهنده خدمات درمانی
مدیرکل بیمه ســالمت چهارمحال و بختیاری از پرداخت به روز 
مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمات پزشــکی دولتی و خصوصی 
از سال جاری خبر داد و گفت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی در 
ماه های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری پرداخت شده 
است. صفر فرامرزی در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره 
به نقش موثر رسانه ها در توانمندسازی و آگاه سازی بیمه شدگان، 
گفت: متاسفانه شــاهدیم در سراسر کشور برخی از شرکت های 
متقلب با ادعای ارائه خدمــات بیمه ای اقدام بــه کالهبرداری 
می کنند و الزم است مردم نسبت به این موضوعات هوشیار باشند.

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به 
حذف دفترچه کاغذی در 9 بیمارستان استان، عنوان کرد: حذف 
دفترچه کاغذی در سطح بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات 
پزشــکی از جمله پاراکلینیک ها، مطب پزشــکان، داروخانه ها، 
آزمایشگاه ها و ... زمینه تشکیل پرونده ســالمت الکترونیک را 

فراهم می کند.
وی ادامــه داد: تاریخچه خدمــات بیمه ای هر فــرد در پرونده 
الکترونیک ســالمت ثبت می شــود و این موضوع ارائه خدمات 
را آســان تر می کند. فرامرزی از پرداخت به روز مطالبات مراکز 
ارائه دهنده خدمات پزشــکی دولتی و خصوصی از ســال جاری 
خبر داد و بیان کرد: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی در ماه های 
فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری پرداخت شده است 
و تنها بدهی ما به دانشگاه علوم پزشکی مربوط به 6 ماهه سال 96 
است که این مطالبات طی هفته های آتی از طریق اوراق تسویه 

خواهد شد.
مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: مطالبات 
فروردین  و اردیبهشــت ماه داروخانه ها که در صف اول خدمات 
سالمت هستند، پرداخت می شــود و همچنین مطالبات بخش 

خصوصی نیز در سال 96 به طور کامل تسویه شده است.
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حضور 550 پزشک در حج 97
مشاور اجرایی رییس مرکز پزشکی حج و زیارت 
جعیت هالل احمر با تشــریح آخرین شــرایط 
تیم های پزشکی حج 97 و ارائه خدمات درمانی 
به حجاج گفت:مجموعه ای از پزشکان در محل 
هتل های اقامت زائران ارائــه خدمات می دهند 
 و گــروه دیگری شــامل تیم های بیمارســتانی 

هستند. 
طاهر درودی افزود:حدود ۲7۵ پزشک عمومی، 
اورژانس، طب داخلی و ... در مجموعه ها حضور 
خواهند داشــت و تیم بیمارســتانی نیز نزدیک 
به ۲۵۰ نفر هســتند که در محل بیمارستان ها 
خدمات ارائه می دهند. در مجمــوع نزدیک به 
۵۵۰ پزشک با تخصص های مختلف در حج 97 

حضور خواهند داشت.

نظام ارجاع، هزینه های نظام 
سالمت را کاهش می دهد

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای 
نظام ارجــاع و اتصال خدمات پزشــکی عمومی 
)ســطح یک( و خدمات تخصصی )ســطح دو( 
موجب کاهش هزینه های نظام سالمت و ارتقای 

کیفیت خدمات درمانی می شود.
علی اکبر حق دوست افزود: اجرای نظام ارجاع و 
اتصال خدمات ســطح اول و دوم درمانی مزایای 
بسیار زیادی برای مردم و سیستم سالمت کشور 
دارد؛ امــا باید توجه کرد که ایــن کاهش هزینه 
به صورت تدریجی اتفــاق می افتد و نباید انتظار 
تغییرات بــزرگ و ناگهانی را در نظام ســالمت 

داشته باشیم.

راه اندازی بیمارستان هوشمند 
توسط  سازمان تامین اجتماعی

مدیرکل دفتر راهبردی سازمان تامین اجتماعی 
در مراسم امضای تفاهم نامه بین معاونت علمی 
و ســازمان تامین اجتماعی با تاکیــد بر اینکه 
این سازمان،  یک ســازمان خدمت رسان است، 
اظهارکرد: بر این اساس با رویکردهای جدیدی 
که در این سازمان ایجاد شده در تالش هستیم که 
از فناوری های نوین برای حل چالش های سازمان 

و کاهش هزینه ها بهره ببریم.
معیری از تعامالت این ســازمان با شــرکت ها و 
استارت اپ ها به منظور بهره برداری از فناوری های 
نوین در حوزه های مربوط خبر داد و گفت: در این 
راستا ایجاد بیمارســتان هوشمند و اجرای طرح 

»نسخه الکترونیک« در دستور کار است.

 وام ضروری دانشجویان
مرداد ماه واریز می شود

ذالفقــار یــزدان مهر، رییــس صنــدوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم در خصوص وام ضروری 
و وام ویژه تابســتان اظهــار کرد: بــا عنایت به 
پیگیری های مکرر صندوق رفــاه و تامین اعتبار 
وام مذکور توســط این صندوق، لیست وام تایید 
و تا مرداد ماه سال جاری توسط صندوق رفاه به 
حساب دانشجویان واریز می شود.وی در خصوص 
وام ودیعه مسکن متاهلین دانشجویان گفت:سال 
گذشته بالغ بر 46 میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان 
وام ودیعه مســکن متاهلین و کمــک رهنی به 
دانشجویان دانشگاه های کشــور پرداخت شد 
 که قرار است امســال این مبلغ افزایش یابد و به

 ۵9 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

راه اندازی اورژانس تخصیص 
عضو در کشور

رییس مرکز مدیریت پیونــد و امور بیماری های 
وزارت بهداشت از راه اندازی اورژانس تخصیص 
عضو در کشــور خبر داد و گفت: در حال تدوین 
پروتکل هــای مربوط به ترابری عضو هســتیم و 
امیدواریم به زودی اجرایی شود.  مهدی شادنوش 
با بیان اینکه تیم های پیوند در کشور ما به صورت 
شــبانه روزی فعالیت می کنند، گفت: به زودی 
قرار اســت اورژانس تخصیص عضو را در وزارت 
بهداشــت راه اندازی کنیــم. اورژانس تخصیص 
عضو مجموعه ای است که طی۲4 ساعت در کل 
کشور رصد می کند و در هر نقطه ای از کشور که 
اهداکننده ای وجود داشته باشد، شناسایی و او را 
به دریافت کننده عضــو مرتبط می کند. هدف از 
راه اندازی این اورژانس این است که فرآیند اهدا 
با سرعت بیشتری اتفاق افتد. به عبارتی اورژانس 
تخصیص، یک اتاق رصد عضو است که به صورت 

شبانه روزی فعالیت می کند.         

عکس  روز 

وامضروریدانشجویانمردادماهواریزمیشود

پیشنهاد سردبیر:

تظاهرات علیه خشن ترین 
پلیس جهان!

بنابر اعالم روزنامه»واشــنگتن پست«، پلیس 
آمریکا تنها در ســال ۲۰17 حدود 1۰۰۰ نفر 
را به ضرب گلوله از پای درآورده اســت که این 
رقم، بیش از افرادی اســت که در سال ۲۰16 
کشته است. مردم شیکاگو در اعتراض به قتل 
یک شهروند سیاهپوست توسط پلیس آمریکا، 

دست به تظاهرات زدند. 

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان خبر داد:

 اصفهان
 پد پروازی استاندارد ندارد

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر یک فروند 
بالگرد برای انتقال بیماران در اختیار اورژانس است 
که جوابگوی جمعیت بیماران نیازمند نیست و به 

دنبال افزایش بالگردها هستیم. 
غفور راستین ادامه داد: اصفهان نیازمند سه بالگرد 
هوایی برای انتقال بیماران اســت در صورتی که 
هم اکنون یک فروند بالگــرد در اختیار اورژانس 
اســت و یک فروند هم به عنوان رزرو وجود دارد.
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهــان تصریح کرد: فرســوده بــودن بالگرد 
موجود و نداشــتن پدهای پروازی استاندارد در 
محل های فرود و بیمارســتان ها مشــکل پیش 
رو در امدادرسانی هوایی اســت. وی با اشاره به 
اینکه بیشترین موارد اســتفاده از بالگرد هوایی 
برای انتقال بیماران در حوادث ترافیکی است و 
پس از آن انتقال مادران بــاردار در رتبه دوم قرار 
گرفته است، اضافه کرد: در سه ماهه اول امسال 
به نســبت مدت مشابه ســال قبل آمار استفاده 
از بالگرد و امدادهوایی برای انتقال بیماران ســه 

برابر شده است.

رییس شورای حل اختالف استان مطرح کرد:
 رضایت 71 درصدی

 از شورای حل اختالف
رییس شــورای حل اختالف اســتان اصفهان با 
بیان اینکه تالش نیروهای شوراهای حل اختالف 
می تواند نقش موثری در راســتای جلوگیری از 
افزایش یا کاهش آمار زندانیــان ایفا کند، اظهار 
کرد: 4۰ درصد از پرونده های وارد شده به حوزه 
قضائی در اســتان اصفهان، توسط شورای حل 
اختالف پیگیری می شــود که از این میزان 31 
درصد ســبب صلح و سازش شــده است.سید 
مهدی رســتگاری با بیان اینکــه برقراری صلح 
و سازش رسالت شــوراهای حل اختالف است، 
گفت: در سال گذشــته هزار و 8۰۰ نفر توسط 
اعضای شــوراهای حل اختالف استان اصفهان 
از زندان آزاد شده اند که نشــان دهنده ظرفیت 
باالی شــوراهای حل اختالف است.وی با اشاره 
به اینکه مردم از شورای حل اختالف 71 درصد 
رضایت دارند، بیان داشت: شوراهای حل اختالف 
در کاهش مراجعات مردمی بــه محاکم قضائی 
نقش بســیار مهمی دارند و هر پرونده ای که به 
شوراها وارد می شــود بالفاصله مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.

رییس پلیس آگاهی استان  خبر داد: 
کشف یک میلیارد و 100 

میلیون ریال کاالی قاچاق 
سرهنگ سعید سلیمیان، رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان گفت: کارآگاهــان اداره مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز این پلیــس در ادامه اجرای 
طرح های مقابله ای خود به یک دستگاه خودروی 
کامیون کشنده که از جنوب به سمت تهران در 
حرکت بود حین تردد در یکی از محورهای ورودی 
استان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.وی با 
بیان اینکه راننده خــودرو، فاقد هرگونه مدارک 
گمرکی برای بار خود بود، بیان داشت: در بازرسی 
از این کامیون 8 کارتن حاوی ۲۰۲ عدد بسته یک 
کیلوگرمی پودر ویتامین C ، 1۲ الستیک ، 6۰ 
دستگاه تبلت و 1۰7 دستگاه گیرنده دیجیتال 
خارجی قاچاق کشف شد.ســرهنگ سلیمیان 
عنوان داشــت: ارزش محموله مکشوفه توسط 
کارشناسان مربوطه یک میلیارد و 1۰۰ میلیون 

ریال برآورد شده است.

اخبار

 سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان اظهار کرد: میگوی بچه وزغی 
با نام علمی Triops cancriformis که یکی از 
کهن ترین گونه های زنده میگو در دنیاست، برای 
اولین بار در استان اصفهان در آب بند های پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد نایین در منطقه چوپانان 

شناسایی و عکس برداری شد.
 حســین اکبری افزود: اولین گزارش ثبت قطعی 
اینگونه میگوی بســیار با ارزش در استان اصفهان 
در خرداد ماه 1396 در جریان سفر علمی پژوهشی 
یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان نایین به 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد ، شناسایی شد. وی 
اضافه کرد: در ادامه بررسی ها در سال 1397 نیز، 
این گونه جانوری نادر، مجددا توسط محیط بانان در 
منطقه چوپانان و همچنین در چند لکه مجاور در 
بخش انارک شهرستان نایین مشاهده و ثبت شد. 
»میگوی بچه وزغی« با ۲ تا 11 سانتی متر طول، 
جزو گونه های ســخت پوســت و آبشش پاست و 
تخم های آن می تواند حتی پس از۲۰ ســال غیر 

فعال بودن بعد از بارندگی و آبگیری شدن برکه ها 
و بندهای خاکی سریعا فعال و به یک موجود زنده 

تبدیل شود . 
به گفته کارشناســان، ثبت این گونه باستانی در 
سال های 96 و 97 در پناهگاه حیات وحش عباس 
آباد و بخش انارک شهرستان نایین ، نشان دهنده 
اهمیت باالی زیست محیطی و بوم شناختی حوزه 

کویر در فالت مرکزی ایران است. 

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان:

فسیل زنده »میگوی بچه وزغی«در نایین ثبت شد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان اظهار  
داشت: دلیجه و ســارگپه در زمره بیشترین پرندگان 
مناطق حفاظت شــده اصفهان هســتند که توسط 
دوســتداران محیط زیســت به محیط بانان تحویل 
می شــوند.مرتضی جمشــیدیان افزود: این حیوانات 
شکاری که به طور معمول پس از خروج از محل طبیعی 
زندگی خود در مناطق شهری گرفتار می شوند، توسط 
مردم نجات یافته و به اداره کل محیط زیست تحویل 
داده می شوند.فرمانده یگان اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با بیان اینکه این پرندگان پس 
از تیمارهای الزم و درمان جراحت توسط متخصصان  
در محیط زندگی طبیعی خود رهاســازی می شوند، 
بیان داشــت: برخی از پرندگان شــکاری در صورت 
نگهداری طوالنی مدت در خانه یا انبار و مکان های تنگ 
توسط شــکارچیان قادر به زندگی طبیعی در مناطق 
حفاظت شده نیســتند. وی ادامه داد: این پرندگان و 
همچنین حیواناتی که به دلیل جراحت ناشی از شکار 
یا دالیل دیگر قادر به زندگی طبیعی نیستند به منظور 
حفاظت به باغ وحش و یا باغ پرندگان منتقل می شوند.

جمشیدیان با اعالم رهاسازی یک دلیجه در سمیرم 
ابراز داشت: این پرنده شکاری آسیب دیده توسط یکی 
از دوستداران محیط زیست تحویل محیط بانان شد و 
پس از تیمارهای الزم در منطقه شکار ممنوع سد حنا 
واقع در سمیرم رهاسازی شد. وی با تاکید بر اینکه با 
متخلفان شــکار برخورد می شود، گفت: طی روزهای 
گذشته، دو متخلف شکار در پناهگاه حیات وحش موته 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان:

پرندگانی که دیگر پرواز نمی کنند به باغ وحش منتقل می شوند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در اتوبان نطنز-کاشان 4 نفر از سرنشینان در دم جان خود 
را از دست دادند.

جهانگیر کریمی گفت: ساعت ۲۵ دقیقه بامداد دیروز ماموران پلیس راه استان در پی اطالع از واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در اتوبان نطنز-کاشان که 
منجر به آتش سوزی نیز شده بود بالفاصله به همراه عوامل آتش نشانی و نیروهای امدادی در محل حاضر شدند. وی افزود: در این حادثه 4 نفر از سرنشینان خودرو 
بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در دم جان خود را از دست دادند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان سرعت غیرمجاز، عدم توجه 

به جلو و انحراف به چپ خودرو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده را علت وقوع این حادثه رانندگی عنوان کرد.

خبر

محیط زیست

میل زیاد به »دیده شدن« و »تایید شدن« یکی 
از بزرگ ترین معضالت شبکه های اجتماعی 
است که اتفاقا عاملی است که این روزها موجب 
جذب جوانان به این شبکه ها می شود. موجی 
از افرادی که برای مطرح کردن خودشان مامنی 
به جز اتصال به دنیای مجازی ندارند و در اندک 
زمانی این رویه به سایر عالقه مندان و دنبال 

کنندگان آنها نیز انتقال پیدا می کند. 
کارشناسان رفتارهای اجتماعی هشــدار داده اند 
که این رویه می تواند اثرات بسیار مخربی در میان 
جوانان داشته باشد، بر این اســاس بسیاری از این 
شــبکه های مجازی از جمله اینســتاگرام، عامل 
افسردگی و اضطراب در نوجوانان و جوانان معرفی 
شده اســت. فرورفتن افراد در قالب های غیر واقعی 
و دروغین برای خوشــایند ظاهر شدن و همچنین 
رویا پــردازی و غیر متعارف بــودن، بخش هایی از 
جنبه های زندگی افرادی اســت کــه در صفحات 

مجازی طرفداران زیادی دارند.
پشــت پرده میل بــه دیده شــدن در 

شبکه های اجتماعی
اهمیت و تالش برای دیده شــدن در شــبکه های 
مجازی تنها مختص ایران نیست؛ اما شدت رشد این 
پدیده در داخل بسیار بیشتر بوده است. در گزارشی 
که هافینگتن پست با عنوان »آسیب های شبکه های 
اجتماعی« منتشــر کرده، این طور آمده:» پیش از 
ظهور شبکه های اجتماعی در زندگی مردم، چیزی 
به اسم حریم خصوصی بیشتر معنا داشت. با آمدن 
شبکه های اجتماعی و به واســطه نام های کاربری 
تقلبی، بازگویی خیلی از اتفاقات به امری عادی بدل 
شد. کسانی که با نام هایی غیر از نام اصلی خودشان 
در شــبکه های اجتماعی فعالیــت می کنند طبعا 
نگرانی بابت قضاوت دیگران ندارند و هر اتفاقی را به 
راحتی بازگو می کنند و با راه اندازی موج های مختلف 
الیک  جمع می کنند. از طرفی کسانی هم که با نام 
اصلی خودشان در این شبکه ها حاضر هستند، برای 
دست آوردن الیک بیشــتر و جریان سازی به بهانه 

دیده شدن، دست از حریم شخصی خود شسته اند 
و حاضرند به هر قیمتی شــده روایت های شــان را 
بازگو  کنند تا از خالل هر کــدام فالوورهایی جذب 
کنند.«نمونه این داســتان ها بسیار زیاد است؛ زنان 
و مردانی که به راحتی قصــه درگیری ها، خیانت ها 
و جدایی هــای روابــط خــود را بازگــو می کنند، 
کارمندانی کــه به راحتی گله و شــکایت از محیط 
کار یا کارفرمای خود را منتشر می کنند و در نهایت 
کاربرانی که برای به دست آوردن الیک های بیشتر 
 روایت های دروغین شــان را با آب و تاب زیاد نشــر 

می دهند. 
در این میان هر چقدر چاشــنی مورد ظلم و ســتم 
قرار گرفتن راوی بیشتر باشد، طبعا تعداد الیک ها 
بیشتر و به همان نسبت همراهی های مجازی بیشتر 
می شود. این فرمولی اســت که کاربران شبکه های 
مجازی به خوبی آن را یاد گرفته اند؛ این که یک اتفاق 
را فقط از زاویه نگاه خودشان طوری تعریف کنند که 
خریدار بیشتری داشته باشد. مهم نیست این اتفاق 
بعدا تکذیب شود یا حتی دروغین بودن بخش هایی 
از آن ثابت شــود، اتفاق مورد نظرشان افتاده است؛ 
الیک ها جمع شده اند، پســت مربوطه دیده شده و 
تعداد دنبال کنندگان راوی باال رفته اســت. بعد از 

این که ثابت شود روایتش دروغین بوده معموال کسی 
الیکش را پس نمی گیرد و درخواست دوستی اش را 
لغو نمی کند؛ چرا که اساسا خبر بد خریدار بیشتری 

دارد.
ته این قصه کجاست؟

اگر موضوع به همان دیوارهای نامرئی شــبکه های 
اجتماعی محدود می شد، شــاید آنقدرها مهم نبود 
و می شــد طوری دیگر به آن نگاه کرد. نگرانی ها از 
جایی آغاز می شــود که بازگویی مشکالت به بهانه 
دیده شــدن، ابعاد گســترده تری پیدا می کند و با 
چاشنی دروغ و ابراز خشونت در می آمیزد. هر خطی 
که یک سانتی متر کج شــود، بهانه ای برای شکایت 
دست کاربران می دهد و اعتراض ها ردیف می شوند. 
این همان چیزی است که عطیه رضایی، کارشناس 
ارشد روان شناسی بالینی از آن با عنوان »مدی به نام 
خشونت در فضای مجازی« یاد می کند و در توضیح 
آن به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید:» گروهی از 
افراد هر نوع اظهارنظر مثبــت و منفی را به دیگران 
نسبت می دهند، حتی خشم خود را در شبکه های 
اجتماعی ابراز و از آن به عنوان حق طبیعی خود یاد 
می کنند. ما در شــبکه های اجتماعی پیش از آنکه 
فرصتی برای آرام شدن به خودمان دهیم، ناراحتی 

خود را در اولین فرصت به اشــتراک می گذاریم.« 
این دقیقا همان چیزی اســت که با گذری ساده در 
انواع شــبکه های اجتماعی به خوبی قابل مشاهده 
است؛ داستان شــکایت مشــتری ها از خرید انواع 
کاالها و خشونتی که در صفحات شخصی شان بروز 
می دهند، روایت مسافران تاکسی های اینترنتی از 
سفرهای شــان، حکایت کارمندانی که از کارفرمای 
خود شــکایت دارند و هزار و یک چیز دیگر. مسئله 
این نیست که چرا تعداد کاربران شاکی زیاد است، 
نکته مهم واکنش تند و تیزی است که بیشتر از روی 
جلب توجه بروز داده می شود.واقعیت این است که 
خیلی وقت ها وقتی در جریان گالیه  یک کاربر قرار 
می گیریم، می بینیــم برای این کــه رای به نفعش 
صادر شود و الیک های بیشــتری بگیرد، ملغمه ای 
ساخته آن سرش ناپیدا و روایت ها چنان عوض و بدل 
کرده که از حقیقت دور شــده است. این جاست که 
شکایت ها اسم خشونت مجازی را می گیرند وگرنه 
جایی که حقیقت گفته شود حتما حق با شاکی است 
و بحثی هم ندارد؛ نمونه اش قصــه تلخ راننده های 
اسنپ که همواره در روایت های تند و تیز مسافران 
مورد انواع تهمت ها قرار می گیرند و مسافران اسنپی 
داستان سفر ناخوشایندشان را آن طور که خودشان 
دوســت دارند در صفحات شــخصی خود بازتاب 
می دهند. در اغلب این داستان ها راننده ها متهم به 
بی اخالقی می شــوند و هزار و یک انگ دیگر چنان 
بر آنها چســبیده می شــود که انگار هیچ محکمه  

عادالنه ای برای مسافر تعریف نشده است. 
وقتی پای شرکت اسنپ به ماجرا باز می شود، کاشف 
به عمل می آید که مسافر شــاکی از روی عصبانیت 
داستان ساختگی اش را تعریف کرده و حکایت آن طور 
هم که او می گوید نبوده است. این جاست که بحث 
همان حریم شخصی سابق به میان می آید که حاال 
با ظهور شــبکه های اجتماعی دیگر معنایی ندارد و 
مسافران حاضرند برای این که الیک های بیشتری در 
قصه شان بگیرند، نه فقط به راننده که به خودشان هم 
انگ بزنند. غافل از این که تمام این شبکه ها کاربران 
راننده ای هم دارد که می گویند:» ما هم کم از دست 

مسافرها شاکی نیستیم!«

روایتهایپشتپردهخودسانسوریدرشبکههایاجتماعی
الیک هایی که به بهای زندگی گرفته می شود؛

کشته شدن 4 نفر در 
واژگونی خودروی سمند

در اتوبان نطنز-  کاشان  رخ داد؛

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان در جلسه بررســی آسیب های 
اجتماعی زنان حاشــیه شــهر با عنوان »زنان خارج از متن شهر« که 
به همت خبرگــزاری ایمنا برگزار شــد، اظهار کــرد: موضوع زنان و 
سکونتگاه های غیر رسمی یا فضاهایی که تعریف جدی از رفع مشکالت 
 اجتماعی ندارد، مســئله مهمی اســت که باید بــه آن توجه ویژه ای

 داشت.
مرضیه فرشاد افزود: افرادی که در این مناطق زندگی می کنند از امنیت 
روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... برخوردار نیســتند که همین موضوع 

آسیبی به ســاکنان چنین مناطقی وارد می کند.مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه محوریت خانواده زن است، 
هرگونه ناامنی در فضای عمومی، متوجه زنان خواهد شــد؛ البته این 

تهدیدات برای تمامی رده های سنی امکان پذیر است.
وی تصریح کرد: معموال حواشی شــهر به عنوان سکونت گاه های غیر 
رســمی افرادی را در خود جای می دهد که به دور از قوانین به دنبال 
اقداماتی سوء هستند، به همین خاطر در چنین فضایی شاهد تشدید 
بحران ها خواهیم بود.فرشــاد با اشــاره به عمده ترین آســیب های 
اجتماعی مناطق حاشیه ای افزود: در این خصوص پژوهشی انجام نشده 
است؛ اما آسیب ها حلقه های متصل به هم هستند و بررسی این موضوع 

کاری سخت و غیرقابل تفکیک است.

وی اضافه کرد: برای تمامی آسیب ها نمی توان نسخه واحدی پیچید و 
اورژانس اجتماعی تنها خط ارتباطی بهزیستی با آسیب های اجتماعی 

است.
مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه این اورژانس بنــا به تقاضای مردم خدمات ارائه 
می دهد و منبع اطالعاتی موثقی برای بهزیستی است؛ اما اطالعات آن 

کامل نیست، زیرا خدمات بنا به تقاضا ارائه شده است.
فرشاد با اشاره به مهم ترین آسیب ها تصریح کرد: طالق، اعتیاد بی بند 
و باری و حاشیه نشینی از مهم ترین آسیب های اجتماعی هستند که 
در مناطق حاشیه ای بیشتر شاهد هســتیم و در سال های اخیر مقام 

معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید داشته اند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:
قانون گریزی در یک قدمی شهر است

100 کلمه ای

فرزانه رحیمی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2465 | July  17,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2465 |سه شنبه 26 تیر 1397 | 3 ذی القعده 1439

بین الملل محمد بن سلمان، مادرش را در حبس خانگی قرار داده است
پیشنهاد سردبیر:

مرضیه محب رسول

آشــوب و اعتراض در عراق بــرای دولت جدید 
این کشــور بســیار غافلگیر کننده بود. طی این 
درگیری ها که در بخش گســترده ای از عراق از 
جمله شهرهای مهمی چون نجف و بصره صورت 
گرفته، تا کنون منجر به کشــته و زخمی شدن 
چندین نفر شده است. این اعتراضات در واکنش به 
وضعیت سخت معیشتی، بیکاری گسترده، ضعف 
شدید خدمات رســانی و قطع شدن آب و برق در 
این استان ها انجام شد. مردم به فساد دولتی نیز 
اعتراض دارند؛ پس از انتخابات پارلمانی ۱۲ مه در 
عراق، سیاستمداران این کشور به طور گسترده با 
اتهام تقلب روبه رو شدند. معترضان در شهرها به 
فرودگاه ها و برخی از مهم ترین مراکز دولتی یورش 
بردند. این اعتراضات به خصوص با حمایت آیت ا... 
سیستانی شدت بیشتری نیز گرفته و به دلیل بی 
توجهی دولت در روزهای اخیر به اوج خود رسید 
که طی آن چندین نفر زخمی شــدند. تظاهرات 
کنندگان دفاتر حزب الدعوه، فضیلت، تیار الحکمه 

را به آتش کشیدند. 
معترضان همچنین دفتر سازمان بدر به رهبری 
هادی العامری، مقــر حزب الدعــوه به رهبری 
نوری مالکی و حزب فضیلــت به رهبری محمد 
الیعقوبی را به آتش کشیدند. آنها به ماشین های 
آتش نشانی هم اجازه ندادند که آتش را خاموش 
کنند و وعده دادند که دفاتر دیگر احزاب حاکم را 
هم به آتش خواهند کشید. تحلیلگران معتقدند 
دولت های متوالی در حل مشــکالت اقتصادی و 
بهبود سطح معیشتی شکســت خورده اند و این 
امر برای تحرک اجتماعی و اعتراض های مداوم 

حتی مناطق شیعه نشین بوده است. برخی اما این 
اعتراضات را ناشی از نگرانی ها در میان روشنفکران 
و اصالح طلبان اجتماعی مــی دانند؛ »پاتریک 
کوپرن« نویســنده روزنامه ایندیپندنت انگلیس 
معتقد است، خشم مردم ضد طبقه سیاست که در 
سال ۲003 میالدی به قدرت رسیدند، پیشروی 
ائتالف ســائرون که به رهبری »مقتدی صدر« 
در انتخابات می ۲0۱8 میالدی پیروز شــدند و 
خواهان اصالحات سیاسی و اجتماعی در انتخابات 
پارلمان بودنــد و نگرانی ها از تقلــب و برگزاری 
 مجدد انتخابــات بر اعتراضات دامن زده اســت.
 ضمن اینکه فســاد و تبانی در دولت نیز معضلی 
اســت که به عقیده عراقــی ها تا کنــون مانع از 
 ایجاد رفاه و تامین معیشــت زندگی افراد شــده

 است.
 برخی آمارها که هیئت شــفاف ســازی در سال 
۲0۱6 میالدی منتشر کرد، نشــان می دهد که 
بیش از یک هزار میلیارد دالر بــه منابع دولت از 
سال ۲003 میالدی وارد شده، این در زمانی است 
که خدمات اساسی به پایین ترین حد کاهش یافته 
است. همچنین گزارش ها به وجود بیش از 6 هزار 
قرارداد وهمی و خیالی در عراق اشاره دارند که به 
واسطه آن ده ها میلیارد دالر به سرقت رفته است. 
باوجود وعده ها و تالش ها برای اصالحات، دولت 
عراق در رهایی از این بحران به شکســت خورده 
است و کاهش قیمت نفت از سال ۲0۱4 میالدی 
به ناتوانی دولت به اجرای برنامه ها و گاهی اوقات 
به پرداخت نکردن حقوق بیش از 6 میلیون کارمند 
که نزدیک به 45 درصد از قدرت کار در این کشور 

به شمار می آیند، منجر شده است.

سیما کیانی

پاکســتان از زمان اســتقالل از هند، بارها شاهد انتقال 
قدرت از راه های نظامی و سیاســی بوده اســت. به طرز 
شگفت آوری رؤسای جمهور این کشور سرنوشت های 
شومی داشته اند؛ ترور و مرگ در تبعید، محتمل ترین 
گزینه هایی بــوده که تاکنون در انتظار رؤســای دولت 
پاکستان بوده است. »اســکندر میرزا« به عنوان اولین 
نخست وزیرتا »نواز شریف« به عنوان آخرین شان همه 
سرنوشتی مشابه داشته اند؛ دستگیری، زندان و تبعید. 
ناآرامی های سیاســی به علت قدرت زیاد ارتش در این 
کشور و فرقه گرایی گسترده طی سال های استقالل هند 
از پاکســتان همواره مانع ایجاد یک حکومت با ثبات در 

این کشور شده است. 
»بی نظیر«ی که ترور شد

 شــاید عجیب به نظر برســد؛ اما یکــی از مطرح ترین 
چهره های سیاسی در پاکستان »بی نظیر بوتو« به عنوان 
اولین زن رییس دولت در خاورمیانه بود.بی نظیر، دختر 
ذوالفقار علی بوتو و رهبر حزب مردم بود که برای اولین 
بار در آذر ۱367 با ریاســت دولت برگزیــده و موفق به 
تشکیل دولت ائتالفی در این کشور شد. این زن مقتدر 
پاکستانی در نهایت به دلیل توطئه های مخالفانش مبنی 
بر ایجاد فشاد و ســوء مدیریت از جانب او توسط »غالم 
اســحاق خان« از کار برکنار شد. نواز شــریف به عنوان 
اصلی ترین رقیب بوتو توانســت پس از وی قدرت را به 
دست بگیرد؛ اگرچه چند سال بعد دوباره بوتو با حمایت 
طرفدارانش به قدرت بازگشت؛ اما در نهایت وی نتوانست 
برخی از اصلی ترین چالش های سیاســی در کشورش 
مانند درگیری ها میان شیعیان و سنی ها و نیز مشکالت 
اقتصادی بر گرفته از کسری بودجه را بر طرف کند و در 
نهایت با اختالف میان نخست وزیر و رییس جمهور، بی 
نظیر بار دیگر از دولت کنار گذاشته شــد؛ اما این بار با 
سیاهه ای بلند باال از اتهامات خود و همسرش روبه رو شد 
و در نهایت به پنج سال حبس محکوم شد؛ بوتو در برابر 
این حکم از کشور گریخت و ســال ها در لندن در تبعید 
بود. او در نهایت و پس از سال ها تبعید در زمان اعتراضات 
به حکومت »پرویز مشرف« به پاکستان بازگشت؛ اما در 
یک اقدام تروریستی مورد هدف قرار گرفته و کشته شد. 
فرمان مستقیم اسامه بن الدن در ترور بوتو در سال های 
بعد آشکار شــد. در نامه هایی که از خانه اسامه به دست 
استخبارات پاکستان و سپس به خبرنگار انترنشنل دی 
نیوز پاکستان رســیده، دو روز پس از ترور بوتو به اسامه 
بن الدن در نامه نگاشته شــده است:»شیخ عبدالحمید 
گزارشــی را در مورد یک وظیفه ویژه فرستاده است. او 
مسئول عملیات در پاکستان هم اســت. ما حمله های 
متفاوتی را در پاکســتان انجام دادیــم. آخرین حمله 

را دو روز پیش در راولپنــدی انجام داده ایم. ما انتقــام برادران و 
خواهران مان در جامعه حفصه و الل مسجد را گرفتیم«.

»شریف« همچنان بر مدار نصب و عزل
نواز شریف از سال ۱990 تا کنون همواره دوران پر فراز و نشیبی را 
در عرصه سیاسی پاکستان داشته است. این میلیاردر پاکستانی اگر 
چه طرفداران زیادی در بین گروه ها و سیاسیون پاکستانی دارد؛ اما 
در بیش از دو دهه گذشته در سیکلی از عزل و نصب ها در سیستم 
سیاسی پاکستان گرفتار بوده اســت. وی پس از برکناری بوتو به 
قدرت رسید؛ اما سه سال بعد باز هم قدرت را به بی نظیر واگذار کرد 
و دوباره در سال ۱997 به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد. 
اگر چه نواز همواره با ارتش روابط خوبی داشــت اما پس از مدتی، 
رهبر حزب مسلم لیگ که احساس قدرت می کرد تالش کرد ژنرال 
»پرویز مشرف« فرمانده ارتش پاکســتان را برکنار کند؛ اما ارتش 
قدرتمند تر از آن بود که یک سیاستمدار بتواند این نهاد نظامی را از 
امور سیاسی پاکستان حذف کند؛ بنابراین کودتای ارتش به حکومت 
نواز شریف پایان داد. شــریف به علت جلوگیری از فرود هواپیمای 
مشرف در فرودگاه کراچی مورد محاکمه قرار گرفت؛ اما بعد از یک 
تفاهم مخفیانه با ارتش و میانجیگری ریاض به عربستان تبعید شد. 
وی در سال ۲006 با بی نظیر بوتو متحد شد و برای براندازی نظام 
حاکم تالش کرد. در ســال ۲007 نیز دادگاه پاکســتان با بررسی 
پرونده خانواده شریف به نواز شریف اجازه داد به پاکستان بازگردد.
او اگر چه دوباره به رأس قدرت در پاکستان بازگشت؛ اما باز هم به 
اتهام فساد و سوءاستفاده از مناصب دولتی متهم و اخیرا در پاکستان 

بازداشت و به ده سال حبس محکوم شد.

»مشرف« ژنرال ناکام پاکستان
 ارتش در تحوالت سیاسی پاکستان نقشــی اساسی ایفا می کند.
 پررنگ ترین وجه حضور نظامیان در قدرت سیاســی پاکســتان 
مربوط به کودتای این کشــور علیه نواز شــریف است که طی آن 
حکومت نظامی اعالم و مشــرف به عنوان رییس ســتاد ارتش به 
قدرت رسید .ژنرال پرویز مشرف در آگوست ۱943 در یک خانواده 
متوسط متولد شد و در سال ۱96۱ وارد آکادمی نظامی پاکستان 
شد.وی درسال ۱998 در دوره نخست وزیری نواز شریف به عنوان 
ژنرالی و فرماندهی ستاد مشترک ارتش پاکستان رسید و یک سال 
پس از آن در کودتایی بدون خونریزی قدرت را در دســت گرفت.

مشــرف در ســال ۲00۱ خود را رییس جمهور پاکستان خواند و 
در همه پرسی ســال ۲00۲ برای تمدید ریاســت جمهوری پیروز 
شــد.وی پس از رخدادهای ۱۱ ســپتامبر ۲00۱ به عنوان متحد 
کلیدی بوش در نبرد با تروریســم شناخته شد.تالش مشرف برای 
خلع قدرت از »افتخار چودری« رییــس دیوان عالی در ماه مارس 
۲007 موجب ایجاد یک بحران سیاسی شد. در همین سال وی به 
دلیل مواجهه با یک رشته اتهامات کیفری، از جمله خیانت، فساد و 
ارتباط با ترور بی نظیر بوتو، رهبر سابق حزب مردم، تحت پیگرد قرار 
گرفت و از ورود به مبارزات انتخاباتی محروم شد.  در این سال رقبای 
پیشین مشرف از جمله نواز شــریف نیز تحرکاتی را  علیه وی آغاز 
کردند و در نهایت با رای دادگاه از قدرت برکنار شد. وی به تازگی 
یک ائتالف سیاســی با حضور ۲3 حزب کوچک و بزرگ تشکیل 
 داده و مصمم اســت با تشــکیل این ائتالف در انتخابات پیش رو 

شرکت کند .

خشم و آشوب، عراق را فلج کرد
  همه چیز در مورد اعتراضات تازه در عراق؛  

  عکس روز

آتش زدن مزارع اسرائیلی ها توسط فلسطینیان با بادکنک

سایه کودتا و برکناری  بر سر سیاستمداران؛

مدار خونین قدرت در پاکستان

یک محقق مرکز تحقیقات هسته ای لیبی اعالم کرده، پس از بمباران های ناتو طی سال ۲0۱۱ در این کشور، 
ابتالی مردم لیبی به انواع ســرطان ها به طور چشمگیری افزایش یافته اســت.»نوری الدورقی« متخصص 
تحقیقــات رادیولــوژی و محقق »مرکــز تحقیقات 
هســته ای لیبی« طی گفت وگو با اســپوتنیک اظهار 
داشــت: گروهی از دانشــمندان هســته ای لیبیایی 
گزارشی را به دولت وفاق ملی در طرابلس ارائه کرده اند 
که نشــان می دهد، ناتو در حمله به لیبی )در ســال 
۲0۱۱(، از بمب هــای حاوی اورانیوم ضعیف شــده 
استفاده کرده اســت. وی افزود: »ما طی تحقیقات در 
یکی از پایگاه های ارتش لیبی که توسط )جنگنده های( ناتو مورد حمله قرار گرفته بود، مکان هایی را یافته ایم 
که در آنجا میزان آلودگی به مواد  رادیواکتیو بسیار زیاد بوده است. پس از اندازه گیری دقیق از این مکان ها به 
این نتیجه رسیدیم که این افزایش رادیواکتیو، محصول استفاده ناتو از موشک های حاوی اورانیوم ضعیف شده 
اســت.« وی گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته، این مواد فقط در مناطقی بوده که توسط ناتو بمباران شده 
است؛ البته به دلیل انفجارها گاز یا مواد رادیواکتیو، هوای آلوده وارد شهر طرابلس شده و مردم این شهر نیز 

هوای آلوده را استشمام کرده اند که این امر به افزایش میزان بروز سرطان منجر شده است.

یک روزنامه اسپانیایی نوشت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
از چند سال پیش مادرش را در حبس خانگی قرار داده است.این 

موضوع بعد از آن اتفاق افتاد که مادر بن سلمان در قدرت پسرش 
برای تحمل مسئولیت حاکمیت در عربستان ابراز تردید کرد. 
محمد بن سلمان نگرانی هایی در خصوص تاثیرگذاری »فهده 

بنت فالح« بر تصمیمات شــاه عربستان داشت که در 
حال حاضر اوضاع جسمی مناسبی ندارد.فهده بنت 

فالح، همسر سوم ملک ســلمان پادشاه کنونی 
عربســتان و مادر 6 نفر از ۱3 فرزند وی است 
که در یک کاخ کوچک و به دور از همسرش 
در حبس خانگی قرار گرفته است. فهده در 
حال حاضر تنها همسر رسمی ملک سلمان 
به شــمار می رود؛ چراکه ســلطانه بنت 
ترکی، همســر دیگر وی در سال ۲0۱۱ 
از دنیا رفته و ملک ســلمان، »ساره بنت 

فیصل« را نیز طالق داده است.

چالش حساب های جعلی، دامن شاهزاده های عربی را گرفت
در پی اقدام توئیتر در حذف حساب های جعلی، تعداد فالوور های شماری از شخصیت های سرشناس عرب از 

جمله ثروتمندترین شاهزاده سعودی کاهش یافت.
 یکی از حســاب های کاربری که با کاهش شدید فالوور مواجه شــد، مربوط به ولید بن طالل، ثروتمندترین 
شاهزاده سعودی است که از مجموع دنبال کنندگان خود ۲47 هزار فالوور را از دست داد.حساب کاربری دیگر 
مربوط به شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخســت وزیر امارات و حاکم دبی است که صد و پنجاه و پنج هزار 
دنبال کننده خود را از دست داد.در مصر نیز حساب کاربری محمد البرادعی، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی 

انرژی اتمی، حدود صد و هفت هزار فالوور خود را از دست داد.

روسیه »ادوارد اسنودن« را به آمریکا نمی دهد
سخنگوی کاخ کرملین، گفت وگو درباره امکان انتقال جاسوس سابق سیا به آمریکا را رد کرد.دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کاخ کرملین گفت: بحث در این باره بی مورد است و اساســا موضوع تحویل اسنودن به آمریکا در محور 
مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیست.پیش تر برخی گمانه زنی ها از آن حکایت می کرد که رهبران روسیه 
و آمریکا در نشست هلسینکی درباره درخواست انتقال جاسوس سابق سیا به واشنگتن رایزنی خواهند کرد.ادوارد 
اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بود که در ماه ژوئن ســال ۲0۱3 میالدی تعدادی از اسناد سری 
درخصوص برنامه های جاسوسی اینترنتی را به روزنامه های »واشنگتن پست« و »گاردین« واگذار کرد و جنجال 
بزرگی را در سراســر جهان برانگیخت. وی پس از این اقدام ابتدا به هنگ کنگ و سپس به مسکو پرواز کرد و در ماه 

اوت سال ۲0۱3 میالدی درخواست پناهندگی کرد و اجازه اقامت وی تا سال ۲0۱9 میالدی در روسیه تمدید شد.

راز هولناک افزایش بیماران مبتال به سرطان در لیبی

محمد بن سلمان، مادرش را در حبس خانگی قرار داده است

قیمت بلیت فضایی چقدر است؟
برای یک سفر فضایی با فضاپیمای توریستی »بلواورجین« ممکن است بین ۱50 تا ۲30 هزار پوند بپردازید.کمپانی 
متعلق به »جف بزوس«، ثروتمندترین مرد حال حاضر جهان، قرار است اولین توریست فضایی را از طریق تشکیالت 
فضایی »بلواورجین« به هوا بفرستد؛ اما تاکنون اظهارنظر رسمی درباره قیمت بلیت فضایی ارائه نداده است. منابع 
نزدیک می گویند این ســفر مابین ۱50 هزار تا ۲30 هزار پوند )حدود 300 هزار دالر( هزینه در بر خواهد داشت و 
فضاپیمای New Shepard قادر به حمل 6 توریست بر فراز 6۲ مایلی کره زمین خواهد بود.کارشناسان معتقدند 
قیمت بلیت بسیار کمتر از رقم واقعی است و کمپانی شاید میلیون ها دالر ضرر متحمل شود؛ البته کمپانی رقیب، 
Virgin Galactic، متعلق به ریچارد برانسون تاکنون 650 بلیت سفر به فضا، هرکدام ۲50 هزار دالر فروخته است. 

بلواورجین در 3۲ کیلومتری جنوب سیاتل واقع شده و در سال ۲000 توسط جف بزوس تاسیس شد.
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 یکه تازی تیم اصفهان 
در مسابقات اسکواش کشور

قهرمانی نخستین دوره جام حذفی اسکواش 
بانوان کشــور به تیم 
ام ال ام تایتــان 
اصفهان رســید. 
تایتانی ها در لیگ 
برتر نیز بر سکوی 
دوم ایســتادند. با 
برگزاری دور نهایی 
لیگ برتر »اسکواش« بانوان باشگاه های کشور 
پرونده این دوره از مســابقات با قهرمانی تیم 
ندای شادابی گلســتان و نائب قهرمانی تیم ام 
ال ام تایتان اصفهان، بســته شد.همچنین در 
پایان نخستین دوره مســابقات اسکواش جام 
حذفی بانوان کشــور، تیــم ام ال ام تایتان با 
پیروزی بر دیگر مدعیان توانست با اقتدار جام 
قهرمانی را باالی سر ببرد. تایتانی ها در مرحله 
یک چهارم با شکست سه بر صفر ندای شادابی 
گلستان، قهرمان لیگ برتر راهی فینال شدند و 
در فینال نیز با نتیجه مشابه سه برصفر، دبیری 

تبریز را مغلوب کردند و قهرمان شدند.

دبیر هیئت »ووشو« اصفهان خبر داد:
مدال های مسابقات جهانی 
ووشو بر گردن اصفهانی ها

دبیر هیئت ووشــوی اســتان اصفهان گفت: 
ووشــو  مســابقات 
قهرمانــی جوانان 
بــا  جهــان 
درخشش و کسب 
مدال ملی پوشان 
اصفهانــی همراه 
حــد  ا لو »عبد ا . بود
احمدیان« درخصوص مسابقات 
ووشو ی قهرمانی جوانان جهان اظهار داشت: 
هفتمین دوره رقابت های ووشــوی قهرمانی 
جوانان جهان با حضور 400 ووشــوکار از 45 
کشــور به میزبانی برزیل و در شهر »برازیلیا« 
برگزار شد که در این دوره از مسابقات 4 دختر 
و 4 پسر اصفهانی حضور داشــتند.وی افزود: 
مهدی خانــی، محمد علی مجیــری، عرفان 
زارعی و شــاهین بنی طالبی، در بخش پسران 
و فاطمه جزینی، مینا پناهی، زهرا بت شکن و 
نازنین بازدار در بخش دختران، اصفهانی های 
حاضر در این رقابت ها بودند که توانســتند در 
فرم های مختلف »ووشو« به مدال دست یابند.

با برد قاطع برابر عربستان سعودی؛
تیم ملی»کاراته« ایران 

قهرمان آسیا شد 
تیم کومیته ایران در جــام پانزدهم قهرمانی 
کاراته آســیا در اردن، 
شــروع طوفانــی 
و پایانــی عالــی 
ایــن  داشــت. 
تیــم عملکردی  
نگیز   ا تحســین بر
داشــت، به ویژه در 
بازی نیمه نهایی و در مصــاف با تیم قدرتمند 
و پرمهره »ژاپن« و متعاقب آن در فینال برابر 
»عربستان« که در نهایت به قهرمانی انجامید. 
تیم مردان کاراته ایران در  این دوره،  با پنج برد 
متوالی و شکست عربستان سعودی در فینال 
با شایستگی بر ســکوی اول قاره کهن ایستاد. 
ملی پوشــان ایرانی در مجموع بــا 4 طال، یک 
نقره و 3 برنز به کار خــود در پانزدهمین دوره 
مسابقات قهرمانی آســیا در امان اردن پایان 
دادند. این رقابت ها به مدت سه روز و با حضور 

314 کاراته کا از 29 کشور برگزار شد.

پیش از اعزام به مسابقات گرنداِسلم 
صورت می گیرد؛

 سفر یک روزه 
تکواندوکاران به مشهد مقدس

تیــم تکواندوی مــردان کشــورمان که برای 
حضور در دومین دوره 
مسابقات گرنداِسلم 
روز دوشنبه  یکم 
بــه  مردادمــاه 
»ووشــی« چین 
مــی رود، ســاعت 
7:30 روز چهارشنبه 
27 تیرماه بــرای افزایش روحیه در ســفری 
یک روزه عازم مشهد مقدس می شود. دومین 
دوره مســابقات قهرمانی تیمی گرنداِســلم با 
حضور 16 تیم در بخش مردان، 8 تیم در بخش 
زنان و 8 تیم مختلط از 5 مردادماه به مدت 3 
سه روز در»ووشی« چین برگزار می شود.ایران 
در مسابقات تیمی جهان در »آبیجان«ساحل 
عاج موفق شــد مقتدرانه عنــوان قهرمانی را 

کسب کند.

تیم ملی»کاراته« ایران قهرمان آسیا شد 

پیشنهاد سردبیر:
منهای فوتبال

کاپیتان فصل گذشته ســپاهان با پشت ســر گذاشتن تست های 
پزشکی و تایید ایفمارک، با قراردادی یک ساله، به استقالل پیوست. 
»علی کریمی« که پیش از این شائبه هایی در مورد مصدومیتش وجود 
داشت، پس از توافق با استقالل به همراه افتخاری و سیدپندار توفیقی 
راهی ترکیه می شود تا در اردوی استقالل شرکت کند. هفته گذشته  

قلعه نویی خبر جدایی کریمی از سپاهان را تایید کرد.

هافبک سپاهان، استقاللی شد

ســایت tbrfootball از تمایل باشــگاه »تاتنهــام« به جذب 07
»علیرضاجهانبخش« خبر داد. براساس ادعای این سایت، باشگاه 
تاتنهام قصد دارد برای فصل آینده»مالکــوم« را از تیم بوردو به 
خدمت بگیرد، اما هنوز چیزی قطعی نشــده و اگر مذاکره با این 
بازیکن موفقیت آمیز نباشــد، تاتنهامی ها با علیرضا جهانبخش 

بازیکن 24 ساله تیم ملی فوتبال ایران وارد مذاکره خواهند شد.

تاتنهام به دنبال جذب ستاره تیم ملی فوتبال ایران

07

 واکنش داورزنی 
به درخواست معافیت 7 ملی پوش؛
 آیین نامه »سرباز قهرمان«

 اصالح می شود
معاون وزیــر ورزش، درخصــوص واکنش های 
مختلف به نامه » ســلطانی فر« بــرای اعطای 
معافیت به ملی پوشــان فوتبــال گفت: گرفتن 
مدال در رشــته های تیمی مثل فوتبال، والیبال 
و بسکتبال بســیار سخت اســت و همه مردم و 
عالقه مندان به ورزش این را می دانند که در دنیا، 

فوتبال وضع خاص خود را دارد.
»محمدرضا داورزنی« ادامــه داد: از لحاظ ایجاد 
هیجانات بین مردم و ابعاد گسترده میدان رقابت،  
از فوتبال در دنیا، نه به عنوان یک ورزش بلکه به 
عنوان یک فرهنگ و آیین یاد می کنند. داورزنی 
درباره درخواســت معافیت ملی پوشان فوتبال 
ایران و  طرح ســرباز قهرمان در آیین نامه ستاد 
نیروهای مســلح گفت: این آیین نامه در بعضی 
موارد نیاز به اصالح دارد. ما در بعضی رشــته ها 
همواره در قهرمانی جهان و جام جهانی هستیم و 
توقع حضور روی سکو همواره در آنها وجود دارد 
چون قابلیت زیادی دارند. پس در این رشــته ها 
اگر به دارنده سکوی جهانی تسهیالتی داده شود، 

طبیعی است. 

 واکنش بهترین بازیکن جام جهانی 
با شنیدن نام »برانکوایوانکویچ«؛ 
سالم من را به او برسانید

»لوکا مودریچ« که در پایان بازی های جام جهانی 
2018 روســیه عنوان بهترین بازیکــن جام را 
از آن خود کــرد، به پرســش های خبرنگاران از 
کشــورهای مختلف پاســخ داد. او در حالی که 
سعی می کرد انگلیسی صحبت نکند و بیشتر به 
سواالت خبرنگاران، به اسپانیایی پاسخ می داد، 
به محض اینکه نام »برانکو ایوانکویچ« را از زبان 
خبرنگار ایرانی شنید، برگشــت و به پرسش او 
پاسخ داد. این رفتارش موجب تعجب خبرنگاران 
دیگر شــد. او درباره اینکه برانکــو گفته خیلی 
افتخار می کنم بازیکنی مثل مودریچ داشتم که 
االن بهترین بازیکن دنیاست، گفت: سالم من را 
به برانکو برسانید و به او بگویید که خیلی افتخار 
می کنم و همیشه از کار کردن با او لذت بردم و از 

این بابت خیلی خوشحالم.

مهاجم برزیلی صنعت نفت 
دیپورت شد!

»پدرو آلمیدا« مهاجم برزیلــی که برای حضور 
در تیم صنعت نفت به ایران سفر کرده بود، مورد 
تایید »سرجیو« سرمربی این تیم قرار نگرفت و 
این بازیکن که در دیدار با مس کرمان در ترکیب 

نفتی ها حضور داشت، به برزیل بازگشت.
عالوه بر این بازیکن، علیرضــا ابراهیمی مدافع 
ســابق مس و بابک حاتمی مدافع چپ ســابق 
گسترش و پرســپولیس در تمرینات نفت حاضر 
شده اند که هنوز جوابی برای تایید یا عدم تایید 
آنها توسط سرمربی از سوی مسئوالن نفت اعالم 

نشده است.

مارادونا: من »فلسطینی«  هستم
اســطوره فوتبال آرژانتین پیش از دیدار فینال 
جام جهانی فوتبال در روسیه با رییس تشکیالت 

خودگردان فلسطین دیدار کرد.
»دیگو مارادونا« اســطوره فوتبــال آرژانتین در 
صفحه رسمی خود در اینستاگرام تصویری را از 
نشست خود با »محمودعباس« رییس تشکیالت 
خودگردان فلســطین و هیئت همراه وی تحت 
عنوان »این مرد خواهان صلح فلســطین است 
و دولت و حق نزد محمود عباس است«،  منتشر 

کرد. 
مارادونا ضمن اعالم همبستگی با ملت فلسطین، 

تاکید کرد: من فلسطینی  هستم.

در حاشیه

پیشخوان

فرانسه4- کرواسی2؛ آواز 
قهرمانی خروس ها زیر باران!

 پرونده بیست و یکمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال 
با قهرمانی تیم »فرانسه« بسته شد تا تمام هیجان و هیاهوی 
ایجاد شده بزرگ ترین فستیوال فوتبال جهان که از یک ماه 
پیش شروع شده بود، پایان یابد و کشورهای جهان از همین 
امروز، خود را آماده رقابت های جام جهانی 2022 که قرار است 

چهار سال دیگر درکشور »قطر« برگزار شود، کنند.
این دوره از رقابت های جام جهانی که در کشور روسیه برگزار 
شد، برای ایرانیان با هیجان خاصی همراه بود. تیم ملی ایران 
که  توانســته بود برای دومین بار پپاپی مجوز حضور در این 
مســابقات را به دســت آورد، در این رقابت ها رکورد تازه ای 
در کارنامه اش در ادوار مختلف جام جهانی به ثبت رســانید. 
شاگردان »کارلوس کی روش« توانستند برای نخستین بار در 
بازی های جام جهانی به یک پیروزی و یک تساوی دست یابند 

و چهار امتیازی شوند.
اگرچه تیم ملی ایران نتوانســت به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود کند و خداحافظی زود هنگامی با این رقابت ها داشت، 
ولی قضاوت »علیرضا فغانــی« و تیم داوریش در مســابقه 
رده بندی، سبب شد تا حضور ایرانیان در این بازی ها ادامه دار 
باشد. فغانی توانست در دیدارهایی که در این تورنمنت به او 
واگذار شــد قضاوت های خوبی داشته باشد؛ به طوری که در 
پایان بیست و یکمین دوره مســابقات جام جهانی با کسب 
اکثریت آرای کاربران اینترنتی، به عنوان بهترین داور جام از 

سوی سایت »ratetheref.net«  معرفی شد.
با پایان یافتن رقابت های جام جهانی 2018 آمار های مختلفی 
از سوی رســانه های مختلف ورزشــی جهان منتشر شد که 
برخی از این آمار ها عجیب به نظر می رسید. این دوره همانند 
دوره های گذشته جام جهانی با اتفاقات و حاشیه های بسیاری 
همراه بود؛ از این رو  در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت 

به برخی از  آنها.
»اسپانیا« دقیق ترین تیم جام جهانی شناخته شد

 هرچند تیم »اسپانیا« خداحافظی زود هنگامی با رقابت های 
جام جهانی داشت و با  شکست در مرحله یک هشتم نهایی 

مســابقات، از گردونه رقابت ها خارج شــد اما در پایان 
بازی ها به عنــوان دقیق ترین تیــم جام جهانی 

شناخته شــد. بازیکنان تیم ملی اسپانیا نه 
تنها بیشــترین تعداد پاس در هر بازی را 
به خود اختصاص دادند، بلکه توانســتند 

با 91درصد دقت در ارسال پاس عنوان دقیق 
ترین تیم مســابقات را هم ازآن خود نمایند تا به این 

ترتیب دقیق ترین تیم این دوره از مسابقات جام جهانی باشند. 
بعد از اسپانیا،  آلمان )یکی دیگر از قهرمانان سابق جهان( با 

5/88 درصد دقت در پاس، دومین تیم دقیق این مسابقات شد 
و تیم نامدار و پنج ستاره برزیل نیز با 88 درصد دقت سومین 
تیم دقیق جام جهانی شد. تیم ملی »عربستان« که ارائه گر 
فوتبالی مالکانه در سطح آسیاست و باشگاه های این کشور 
هم در لیگ قهرمانان آســیا مالکانه ترین بازی ها را انجام 
می دهند، با ثبت رکورد 86 درصد دقــت در پاس بعد از 
اسپانیا، آلمان و برزیل چهارمین تیم دقیق جام جهانی بود. 
سروصدای ایرانیان  نزدیک اتاق »رونالدو« در شب 

بازی ایران با پرتغال
با وجود شکســت تیم ملی ایران در دومین بازی خود 
در رقابت های جام جهانی مقابل تیم اسپانیا، پیروزی 
شــاگردان کارلوس کی روش در بازی اول سبب شد تا 

دیدار سوم ایران از حساسیت باالی برخوردار باشد. در شب قبل 
از دیدار تیم ملی ایران با تیم ملی پرتغال، برخی از هواداران تیم 
ملی ایران به نزدیک هتل محل اقامت تیم ملی پرتغال رفتند و 
تالش کردند با ایجاد سروصدا مانع خواب بازیکنان این تیم به 
خصوص »کریستانو رونالدو« شوند که این عمل آنها با واکنش 
ستاره تیم ملی پرتغال همراه شد و رونالدو از ایرانی ها خواست 

اجازه دهد تا او به استراحت بپردازد.
ثبت شادی گل کرواسی از نزدیک ترین فاصله 

حضور اتفاقی یک عکاس در مراســم خوشــحالی بازیکنان 
تیم ملی کرواســی، بعد از  گل پیروزی بخش  این تیم مقابل 
تیم ملی انگلیــس که باعث صعود این تیم بــه فینال رقابت 
های جام جهانی شــد نیز به سوژه رســانه ها تبدیل شد. در 
دقایقی که به نظر می رسید ســومین دیدار متوالی تیم ملی 
کرواسی نیز در جام جهانی در حال رسیدن به ضربات پنالتی 
است»ماریومانژوکیچ« با تیزهوشی موفق شد گل دوم تیمش 
را به ثمر برساند تا آنها با شکست انگلیس راهی فینال شوند.اما 
بعد از گل و هنگامی که بازیکنان کرواسی برای شادی به سمت 
هواداران خود در گوشه استادیوم رفتند، ازدحام بیش از حد آنها 

باعث زمین خوردن یکی از عکاسان کنار زمین شد.
اما جالب اینجا بود که این عکاس حتی بعد از زمین خوردن 
هم به کار خود ادامه داد و از زاویه ای منحصر به فرد تصاویر 
شــادی و فریادهای بازیکنان تیم ملی کرواســی را 
به ثبت رساند تا شــاید یکی از دیدنی ترین 
تصاویــر جام هــای جهانی از 

منظــر 
یک عکاس زمین خورده، ثبت بشود. 
سرقت مدال جام جهانی در 

مراسم اختتامیه 
به هنگام مراســم اهدای مدال در ورزشگاه 

لوژنیکی شهرموســکو، اتفاقی عجیب رخ داد. 
در صحنه ای از مراسم اهدای مدال ها، خانمی که 

یکی از اعضای کمیته ســازماندهی این مسابقات 
بود و در توزیع مدال ها به »جانی اینتفانتینو« رییس 
فیفا و »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه کمک  

می کرد، مدالی را داخل جیبش گذاشت!
در حالی که برخی معتقدند این خانم مدال را به نوعی 
به سرقت برده است، برخی رســانه ها مدعی شده اند 
این مدال اضافی متعلق به »کالینیچ« از تیم کرواسی 
است که در جریان این تورنمنت به دلیل سرپیچی 
از دســتورات »زالتکو دالیچ« از اردوی کرواسی 

اخراج شد.
گفته می شــود بازیکنان و اعضای کادرفنی 

کرواســی تصمیم خواهند گرفت که آیا 
این مدال باید به کالینیچ برسد یا خیر!

 

 دومین قهرمانی فرانسه جام 
را خروس نشان کرد؛ فراندو!

رقابت با گلر سابق تیم ملی »ایتالیا«
دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران، این روز هــا عالقه زیادی به حضور در لیگ ایتالیا و باشــگاه تورینون 
دارد. » علیرضا بیرانونــد« برای حضور در این تیم رقبای ســختی را پیــش رو دارد. گلر اصلی این تیم 
»سالواتورهسیریگو«ست که فصل گذشته، به جز هفته آخر، در سایر بازی ها، گلر تورینو بود؛ گلری که 
18 بازی هم برای تیم ملی ایتالیا انجام داده است. گلر دوم تورینو، »سالوادر ایچازوی« است که فصل قبل 
نیمکت نشین ســیریگو بود؛ ضمن آنکه »آندره آ زاکاگنو« و »آنتونیو روساتی« هم برای فصل جدید به 
تورینو ملحق شده اند و باید دید تورینو با داشتن این دروازه بان ها، واقعا برنامه ای برای استفاده از بیرانوند  
دارد و اگر او را می خواهد، هدفش از استخدام دروازه بان پرسپولیس، استفاده از او در ترکیب ثابت است 

یا بیرانوند را به عنوان یک گلر ذخیره جذب خواهد کرد!

»حاج صفی« از المپیاکوس جدا می شود؟
»کریم انصاری فرد« و »احســان حاج صفی« روز یکشنبه  به بلژیک رســیدند تا در اردوی آماده سازی تیم 
المپیاکوس شرکت کنند؛ اما هنوز مشخص نیســت که آنها در تیم تحت هدایت »پدرو مارتینس« پرتغالی 
باقی بمانند یا خیر! به گزارش ســایت ورزشــی SDNA یونان، رســانه های ترک هم چنان از نزدیک شدن 
کریم انصاری فرد به تیم بشــیکتاش می نویســند؛ هر چند این خبر هنوز به صورت رســمی از سوی باشگاه 
المپیاکوس مورد تایید قرار نگرفته است. از سویی شنیده می شود که بسیاری از تیم های انگلیسی، حاج صفی 
را یکی از اهداف خرید خود در فصل نقل وانتقاالت تابســتانی تعیین کرده اند. سایت SDNA یونان در خبر 
جداگانه دیگری نوشته است: »فشار زیادی از سوی باشگاه بشیکتاش ترکیه روی المپیاکوس برای موافقت با 
فروش کریم انصاری فرد وجود دارد. این ملی پوش ایرانی نیز روز یکشنبه به بلژیک رفت تا در اردوی آماده سازی 

المپیاکوس شرکت کند.«

دبل قهرمانی فرانسه در جام 
جهانی 2018 ؛ جام خروس نشان!

 پایان جام جهانی 2018 با 
قهرمانی باشکوه فرانسه؛ پرواز 

خروس ها

مدیرعامل باشگاه »ســپاهان« شرایط سپاهان 
اصفهان را در تمرینات پیش فصل، مثبت ارزیابی 
می کند. »مســعود تابش« که امیــد زیادی به 
قهرمانی این تیم در هجدهمین دوره رقابت های 
لیــگ برتــر دارد، درخصوص هزینه هــای این 
باشــگاه در نقل و انتقاالت، همچنیــن عدم نیاز 
باشگاه اســتقالل تهران از خرید »علی کریمی« 
به دلیل مصدومیت طوالنی مــدت این بازیکن، 
صحبت هایــی را انجام داده اســت کــه درذیل 

می خوانید:
خیلی کمتر از سال قبل خرج کردیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره واکنش برخی 
مدیران باشــگاه ها درباره ریخــت و پاش مالی 
سپاهان در نقل و انتقاالت لیگ برتر، گفت: هنوز 
سر صحبت های قبلیم با شما هستم. کارنامه مالی 
سپاهان شفاف است.یکی از منظم ترین باشگاه ها 
در عرصه مالی هستیم. هرکســی هرگونه سند 
مبهمی که فکر می کند ولخرجی کردیم را نشانه 
برود، حاضرم ارائه بدهم؛ اما آقایان یادشان نرود که 
ما خیلی از مسائل را می دانیم و اگر بیان نمی کنیم 
به خاطر احترام است. نمی خواهیم وارد مسائلی 

شویم که به ما ربطی ندارد.
فقط هافبک بازیساز خارجی می خواهیم

وی درخصوص خرید بازیکن جدید برای سپاهان 
اظهار داشت: تقریبا تمام بازیکنان مدنظر کادرفنی 

و شــخص »قلعه نویی« را گرفتیم. به هر 
حال خیلی از بازیکنان دوست داشتند 
پیراهن ســپاهان را بر تن کنند اما 
طبق نیاز کادرفنی، بازیکن گرفتیم؛ 
حاال هم طبق درخواست قلعه نویی 

دنبال هافبک بازیساز خارجی هستیم. 
آخرین بازیکنی کــه می گیریم در این 

پست خواهد بود.
درباره جبــاروف از 

قلعه نویی بپرسید!
تابــش درباره حضور 

احتمالی »سرور 
جبــاروف« 
افــزود: در 

مورد این گزینه از قلعه نویی بپرسید. من چیزی 
بیشــتر از این نمی توانم درباره جباروف بگویم. 
به هر حال یــک بازیکن خارجی در این پســت 
می خواهیم. چند رزومه را نیز بررســی کرده ایم 
و انتخاب نهایی خودمان را بــه زودی انجام 

خواهیم داد.
کریمی را می خواستیم، اما گفت 

می خواهم بروم
وی دربــاره شــایعه خــط خــوردن 
»علی کریمی« از لیست سپاهان اصفهان 
به دلیل مصدومیت تصریح کرد: به 
هیچ عنوان این موضوع 
صحت ندارد. من و 
»امیــر قلعه نویی« 
او را می خواســتیم 
و بــا ایــن بازیکن 
جلســه گذاشتیم. به 
جرات می توانم بگویم 

کوتاه ترین نشست خود را با علی کریمی داشتم. 
او گفت: می خواهم بروم و دلــم راضی به ماندن 
نیست. کریمی، سرمایه باشگاه سپاهان و محصول 
آکادمی باشگاه است؛ اما وقتی دیدم دلش با تیم 
نیست، گفتم خداحافظ! توانایی های تاکتیکی او 
غیرقابل انکار است. تابش در ادامه راجع به اینکه 
عباسی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل تهران 
در گفت وگو با هواداران اعــالم کرده که کریمی 
دچار مصدومیت طوالنی مدت شده است، گفت: 
نمی دانم جمله بندی دقیق ایشان چه بوده است، 
اما اگر واقعا مدیر باشــگاهی همچون اســتقالل 

چنین صحبتی را کرده باشد دور از انصاف است. 
از سپاهان قهرمانی می خواهم

مدیرعامل سپاهان در پایان درباره انتظار خود از 
کسب جام توسط »طالیی پوشــان« در این تیم 
خاطرنشان کرد: انتظارم قهرمانی است و تیم را هم 

برای قهرمانی بسته ایم.
 نام تیم، »سپاهان« است و پتانسیل کافی را برای 
تحقق این امر دارد؛  اما فوتبال است و باید دید چه 
اتفاقاتی رخ می دهد. بســتگی به سبک بازی ها و 

اتفاقاتی که روی خواهد داد، دارد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان: 
 از »سپاهان« قهرمانی می خواهیم

سمیه مصور

پرونده بیست و یکمین دوره رقابت های 

جام جهانی با قهرمانی »فرانسه« بسته شد؛

حاشیه های عجیب و غریب

 یک جام! 

قضاوت »علیرضا فغانی« 
و تیم داوریش در مسابقه 
رده بندی، سبب شد تا 
حضور ایرانیان در این 
بازی ها ادامه دار باشد
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اطالعاتغیرواقعیبهاستانداردادهاند!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

 پدر شهیدان »قاسمی« 
دار فانی را وداع گفت

   مرحوم حاج »مرتضی قاسمی« پدر شهیدان 
»ناصر و محمود قاسمی« پس از تحمل سال ها 
رنج فراق از فرزندان خویــش، دار فانی را وداع 
گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.شهیدان 
»ناصر قاسمی« در سال 67 در مناطق عملیاتی 
جنوب کشور و »محمود قاسمی« در سال 65 

در منطقه »شلمچه« به شهادت رسیدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد:
 رخنه »مار« در خودروها 

و منازل شهر اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: 
بخش زیادی از تماس ها با آتش نشانی اصفهان 
در هفته های اخیر در خصوص اعالم وجود مار 

در منازل یا خودروها بوده است.
»محمد شریعتی« اظهار داشــت: با توجه به 
ذات خونسرد »مار« به طور معمول در سفرها 
و رفتن به مکان های گردشــی، مار به داخل 
خودرو می رود و از این طریق به منزل راه پیدا 
می کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا خشکی 
زاینده رود تاثیری در فراوانــی تعداد مارها و 
همچنین رخنه کردن به منازل داشته است یا 
خیر، گفت: مجاورت زمین های کشــاورزی با 
منازل مسکونی سبب شــده که مارها به دلیل 
گرمای زمین به داخل منــازل، پارکینگ ها و 

خودروها بروند.
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان 
درخصــوص نحوه جمع آوری ایــن مارها بعد 
از حضور در مکان اعالم شــده از سوی مردم، 
گفت: در گذشته مارها را به اداره محیط زیست 
استان، تحویل می دادیم اما به دلیل باال بودن 
فراوانی این موارد، در نهایت اقدام به آزادسازی 

مار در خارج از شهر می کنیم.
وی درمورد مناطقی که بیشــتر شــاهد بروز 
چنین مواردی است، ادامه داد: منازل کشاورزی 
به دلیل مجاورت بــا رودخانه زاینــده رود و 
خانه هایی که در خیابان هایی مثل آتشــگاه، 
زینبیه، اطراف شهرک امام حسین )ع( و اطراف 
خوراسگان واقع شده است، بیشترین گزارش 

رخنه مار در منازل را داشته اند.

یک فعال محیط زیست:
اگر منابع آبی مدیریت شود 

فضای سبز نجات می یابد
یک فعال محیط زیست اظهارکرد: باید قبول 
کنیم با بحران کم آبی مواجه هستیم و خشکی 
زاینده رود پیامدهای مختلفــی دارد که یکی 
از آنها تاثیرات منفی بر فضای ســبز شــهری 
است.»محمد کوشــافر« با بیان اینکه در شهر 
اصفهان نیــاز به تغییر راهبرد فضای ســبز به 
شدت احساس می شــود، افزود: این بدان معنا 
است که باید از توســعه بر مبنای سرانه خارج 
شده و به سمت توسعه بر اساس ظرفیت های 
زیســت بومی حرکت کنیم. انتظــار می رود 
اصفهان بتواند فضای سبزی مبتنی بر شرایط 

موجود طراحی و پیام کم آبی را گوشزد کند.
این فعال محیط زیســت تصریح کرد: یکی از 
مهم ترین اقدامات با توجه به شــرایط کم آبی، 
حذف فوری گونه های پرمصرف و اســتفاده از 
گونه های گیاهی کم مصرف آبی اســت. فضای 
سبز شهر باید متناسب با شرایط کم آبی باشد 
و در این میــان انتخاب گونه هایی متناســب 
با شــرایط اکولوژیک اصفهان اهمیت زیادی 
دارد. کوشافر با بیان اینکه در حال حاضر نباید 
توسعه فضای سبز انجام شود بلکه باید فضای 
سبز موجود را مدیریت کرد، گفت: در شرایط 
بحران گل های فصلی نیز باید از فضای ســبز 
شهری اصفهان حذف و آب تنها صرف نگهداری 
درختان شود؛ همچنین کف پوش های مختلف 
مثل مالچ چوب و یا گونه های مقاوم به شرایط 
خشکی را می توان جایگزین چمن های موجود 

کرد.
وی ادامــه داد: مدیریت منابع آبی در شــهر 
اصفهان به تنهایی کافی نیســت، بلکه ســایر 
شــهرها و اســتان هایی کــه از زاینــده رود 
بهره برداری می کنند، بایــد مدیریت مصرف 

آب داشته باشند.
وی با بیان اینکه اصالح سیستم های آبرسانی 
باید در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد، 
گفت: مجمــوع اقدامات مطــرح در مدیریت 
منابع آبی می تواند نجات بخش فضای ســبز 

شهر باشد.

فرماندار اصفهان مطرح کرد:
گام های موثر برای بازسازی 
آسفالت معابر شهری و روستایی

فرماندار اصفهان در جلســه مشــترک اعضای 
شورای اسالمی شهرستان و بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی، با اشــاره به شرایط ســخت ناشی از 
تحریم ها و فشارهای دشمنان به کشور ما، اظهار 
کرد: حمایــت همه جانبه مقــام معظم رهبری 
از دولت، مســئوالن و مردم در شرایط حساس 
کنونی شایسته تقدیر بوده و با پیروی از منویات 
ایشان، انشاء ا… از این شرایط نیز با موفقیت عبور 

خواهیم کرد.
»احمد رضوانــی« تصریح کــرد: حفظ وحدت 
همه اقشــار جامعه، مقاومت و ایستادگی مردم 
و تالش مســئوالن برای حل مشــکالت مردم، 
ازجمله رموز اصلی پیروزی ما بر توطئه های شوم 
دشمنان باالخص آمریکا و اســرائیل جنایتکار 
و متحدان آنان در منطقه اســت .وی با اشاره به 
برخی مســائل و مشکالت شهرســتان در حوزه 
بنیاد مسکن، تاکید کرد: جلســاتی با محوریت 
بنیاد مسکن و با همکاری بخشداران، شهرداران 
و شــوراهای اســالمی هر بخش از بخش های 
شش گانه شهرستان برگزار و مسائل و مشکالت 
حوزه بنیاد مســکن آنان مورد بحث و بررســی 
قرار گرفته و اقدامــات مقتضی پیرامون رفع این 
مشکالت صورت پذیرد. فرماندار اصفهان گفت: 
بنیاد مســکن با افزایش میــزان قیر تخصیص 
یافته به شهرداری ها و دهیاری ها، گام موثرتری 
در راستای بازســازی، روکش و آسفالت معابر و 

جاده های شهری و روستایی بردارند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(  اصفهان:
روحیه سلحشوری عشایر 

 موجب  پایداری 
ایران  اسالمی شد

 فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج ( استان اصفهان 
در همایش تکریم چوپانان و گله داران عشــایر 
استان اصفهان در اردوگاه »شهدای درچه« افزود: 
نقش عشایر در حفظ کیان کشور از ابتدای ورود 
اسالم تا ابتدای دوران پهلوی، بی بدیل و تاثیرگذار 
بوده است. سردار سرتیپ »غالمرضاسلیمانی«  
اضافه کرد: با آغاز دوران پهلــوی، به علت کینه 
انگلیس ها و دســت نشــانده های آنها در ایران 
بسیاری از سران عشایر دستگیر، تبعید یا اعدام 
شدند و نقش اجتماعی و سیاسی آنها محو شد. 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( افزود: سران 
عشــایر در دوران تبعید امام خمینی )ره( برای 
حمایت از انقالب اســالمی ایران به رهبری امام 
)ره( پیام دادند که این پیــام ها در تاریخ انقالب 
اسالمی ثبت و ضبط شده اســت. وی ادامه داد: 
نقش عشــایر در حفظ انقالب اسالمی در چهل 
سال گذشته در مقابله با تجزیه طلبی ها، کودتاها 
و دفاع مقدس نقشی برجسته بوده است. سردار 
سلیمانی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: سبک زندگی 
امروز عشــایر که با کمترین امکانات بیشــترین 
بهره وری را دارند الگویی برای سایر اقشار جامعه 
است. وی افزود: عشایر عالوه بر حضور در عرصه 
اقتصادی و دفاعی نقش فرهنگی مهمی در حفظ 

فرهنگ اصیل ایرانی دارند . 

مدیرکل فرودگاه های اصفهان خبر داد:
ارتقای ظرفیت فرودگاه 

اصفهان به 23 موقعیت پارک
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان از آخرین 
وضعیت پروژه توســعه ظرفیت پارک هواپیما در 
فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان خبر 
داد و اظهار کرد: عملیات توسعه پارکینگ هواپیما 
فرودگاه اصفهان پس از انجــام مطالعات اولیه و 
برگزاری مناقصه آغاز شده است.»حسن امجدی« 
با بیان اینکه یکی از محدودیت های قدیمی فرودگاه 
اصفهان ظرفیت پارکینگ هواپیما بوده است، افزود: 
با توجه به برنامه های توسعه ای فرودگاه اصفهان و 
این که این فرودگاه به عنوان جایگزین فرودگاه های 
پایتخت اســت، توســعه پارکینــگ هواپیما در 
اولویت های کاری شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایی ایران قرار گرفت. مدیــرکل فرودگاه های 
استان اصفهان گفت: با مساعدت صورت گرفته از 
سوی هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران در ســال گذشته مطالعات 
این پروژه انجام و مناقصه آن در اســفند ماه سال 
96 برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: مبلغ قرارداد 
این پروژه 232 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده 
و مدت زمان اجرای آن 18 ماه اســت که در پایان 
پروژه ظرفیت پارک هواپیما از 10 موقعیت پارک 

به 23 موقعیت افزایش می یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از 45 
مورد وقف جدید در چهار ماه نخست سال جاری 
به ارزش 60 میلیارد ریال  و نیز پذیرش برای چهل 
و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی  

در 25 تیرماه خبر داد.
حجت االسالم »رضا صادقی« در نشست خبری 
با اصحاب رسانه به چهل و یکمین دوره مسابقات 
قرانی مرحله استانی اشــاره کرد و گفت:  چهل و 
یکمین دوره مسابقات قرانی در 15 رشته برگزار 
و از هر رشته ســه نفر انتخاب می شود؛ بنابراین 
در اختتامیه این دوره از مســابقات قرآنی مرحله 
استانی که در 28 تیرماه برگزار می شود، از 571 
نفرشــرکت کننده   45 نفر به مرحله کشوری راه 

پیدا می کنند.
صادقی بــا تبریک دهه کرامت، برگزاری جشــن  
به مناســبت دهه کرامت و روز تکریم امامزادگان 
را اشاره و عنوان کرد: امســال در 24 شهرستان 
اســتان اصفهــان، 26 همایــش بزرگداشــت و 
تجلیل از امامزادگان، خادمــان و هیئت امنا بقاع 
متبرکه برگزار می شود که در روز میالد حضرت 
معصومه)س( در 45 بقعه متبرکه جشــن میالد 
برگزار شد و جشن میالد امام رضا)ع( در 114 بقعه 

متبرکه  استان برگزار خواهد شد.
وی در خصوص وقف های جدیدی که در چهار ماه 
نخست امسال  صورت گرفت، گفت:  در چهار ماه 
نخست سال جدید 45 مورد وقف جدید به ارزش 
60 میلیارد ریال صــورت گرفت که 5 مورد آن به 

نیت مذهبی، 5 مورد به نیت خیریه، 10 مورد به 
نیت اجتماعی، 10 مورد به نیت مساجد و دو مورد 
به نیت قرآن کریم بوده است که  در سه ماه نخست 
اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریــال از محل منابع 

نیات واقفه اجرا شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان با اشاره به  

اینکه دربحث های حقوقی و اوقافی، یک هزارو39 
رقبه در سال جاری در اســتان دارای سند شده 
اســت، درباره پرونده هایی  قضائی  این اداره کل 
گفت: تعداد 1200 پرونده در مراجع قضایی داریم 
که 795 پرونده آن مختومه و 415 پرونده در حال 

رسیدگی است.
در4 ماه نخست امسال، 1412سند اجاره در 

اداره کل اوقاف استان تنظیم شده است 
حجت االسالم صادقی ضمن اعالم این خبر گفت:  

در واحد بهره وری و ســرمایه گــذاری با بخش 
خصوصی، یکی از اولویت های ما در سراسر کشور، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی با موقوفات است؛ 
از جمله تکمیل شــدن موقوفه حمام گلپایگان، 
30 درصد پیشرفت فیزیکی موقوفه کاشان ، 10 
درصد پیشرفت فیزیکی موقوفه لنجان وعملیات 

اجرایی فاز دوِم واحدهای تجاری و مهمانســرا در 
جوار امامزاده آقا علی عباس 20 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
وی به احداث تربت خانه، شبســتان و سالن های 
چند منظوره در جوار امامزادگان اشــاره و عنوان 
کرد: در سطح استان احداث تربت خانه به وسعت 
8250 متر مربع صورت گرفته کــه با 20 درصد 
پیشــرفت فیزیکی همراه است. همچنین احداث 
شبســتان در فضایی به وسعت 17850 متر مربع 

با 15 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث سالن های 
چند منظــوره 4400متــر مربع بــا 20 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است. 
مدیــر کل اوقــاف و امورخیریه اســتان با تاکید 
به این نکتــه که هیچ موقوفه ای مخفی نیســت، 
گفت: امروزه تمــام موقوفات در ســامانه جامع 
»بانک اطالعــات« بــه ثبــت رســیده و حتی 
سانتی متری از موقوفات مخفی نیست و اطالعات 
موقوفات  با کاربری های مشخص، کامل و جامع 
اســت و هیچ کس نمی تواند منکــر موقوفه ای 
شــود. با این حــال تخلفاتی کــه از روی جهل و 
 نادانی  در وقف صورت می گیرد، ســریع آشــکار 

می شود.
حجــت االســالم صادقــی در خصــوص نقش 
هدایت گــری اوقاف برای وقف، چیســت؟ گفت: 
در حــال حاضــر دغدغه مقــام معظــم رهبری 
»جنگ اقتصادی« اســت. در این راســتا اوقاف 
می تواند اراضی مورد تصرف را  با ســرمایه گذاری 
با بخش خصوصی و کاربری های اجاره داده شده 
که مستعد ســرمایه گذاری و صالح وقف است در 

صورت امکان، تغییر کاربری دهد.
وی افزود: نقــش اقتصاد در وقــف، نقش مهمی 
است؛ به همین دلیل بیشترین نقش را موقوفات 
می توانند در بحث اقتصاد مقاومتی داشته باشند 
که ما در این خصوص جلسه ای خواهیم داشت تا 
 بتوانیم نظراتی برای کمک در بحث اقتصادی ارائه 

دهیم. 

  مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

موقوفات مخفی نداریم

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری خبر داد:
آبیاری درختان »باغ رضوان« با پساب سپاهان شهر

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: به تازگی قراردادی با پساب منطقه سپاهان 
شهر منعقد شده تا از طریق پساب آبیاری فضای سبز آرامستان  باغ رضوان انجام شود.»رضا جعفریان فر« 
اظهار کرد: طبق این قرارداد، از یک هفته پیش تاکنون بخشی از پساب تصفیه شده سپاهان شهر به فضای 
سبز باغ رضوان رسید؛ بر این اساس توانستیم تا حدودی مشکل کمبود آبیاری درختان این مجموعه رفع 
کنیم. وی  ادامه داد: تاکنون 170 هکتار فضای سبز در این آرامستان ایجاد شده که قرار است با احداث 
فاز سوم این آرامستان 10 هکتار دیگر نیز به آن افزوده شود.جعفریان فر تاکید کرد: بزرگ ترین مشکل 
در زمینه فضای سبز، کمبود آب برای آبیاری است که در راســتای برطرف کردن بخشی از این مشکل 

توافق نامه ای امضا شده تا از پساب سپاهان شهر به باغ رضوان لوله کشی شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:
ساعت فعالیت »اتوبوسرانی« تغییر کرد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهارکرد: روزانه بالغ بر 650 هزار مسافر معادل 300 هزار 
شهروند، حداقل دو بار از ناوگان اتوبوسرانی استفاده می کنند و توسط یک هزار و 450 دستگاه اتوبوس جابه 
جا می شوند. البته با توجه به اینکه روزانه10 تا 20 درصد مسافران از کارت بلیت استفاده نمی کنند، جزو آمار 
استفاده کنندگان از اتوبوس های شهری به شمار نمی روند.»قدرت افتخاری« افزود: همزمان با تغییر ساعات 
کار ادارات در اصفهان، جابه جایی مسافران از ســاعت 5:45 دقیقه صبح آغاز و تا ساعت 21:30 دقیقه ادامه 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه در یک بازه زمانی مشخص باید 
فعالیت های حداکثری برای ارتقای ناوگان اتوبوسرانی انجام شود، ادامه داد: در مهرماه سطح پوشش، میزان 

خطوط و رضایت مندی مردم در استفاده از خطوط افزایش می یابد.

شهرداری

دیدگاه

 حاشیه های مراســم »روز ملی صنعت« که صبح 
یکشــنبه در اصفهان برگزار شــد، دیروز نیز ادامه 
پیدا کرد و مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان 
در واکنش به اولتیماتوم »مهرعلیــزاده« مبنی بر 
برکناری وی و جایگزین سرپرست جدید برای این 
اداره مدعی شد که اطالعات غیر واقعی به استاندار 

داده اند.
»محســن مهرعلیزاده« در مراسم روز ملی صنعت 
با گالیه شدید از وقت کشــی اداره تامین اجتماعی 
استان در خصوص تمدید نشدن دفترچه های بیمه 
کارگران به دلیل معوقات گفت: نمی دانم چرا هنوز 
بعد از چهار بار مکالمه، مشــکالت دفترچه ها حل 
نشده است! اگر مشکل قانونی اســت باید برطرف 
شود؛ چرا که مدیرکل منع قانونی برای انجام وظایف 
خود نداشته  و دستور برای پیگیری موضوع داشتند 

اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اگر مدیر کل تامین 
اجتماعی استان، شــرایط را درک نمی کند همان 
بهتر که نباشــد، گفت: حاال وقت گروکشی نیست؛ 
مدیران باید بدانند که دشمنان چه نقشه هایی برای 

کشور کشیده اند. 
مهرعلیزاده در ادامه به مدیــر کل تامین اجتماعی 
هشــدار داد که اگر تا دو روز آینده مشکالت تمدید 
نشــدن دفترچه های بیمه کارگران حل نشــود، 
سرپرســت جدیدی بــرای ایــن اداره کل تعیین 

می شود که این ماجرا با عکس العمل مدیر کل تامین 
اجتماعی استان ادامه یافت.

»محمد گورابی« که انتظار این برخورد را از استاندار 
اصفهان نداشــت، صبح دیروز درنشست خبری با 
خبرنــگاران، از عملکرد خود دفاع کــرد و برخورد 

مهرعلیزاده را ناشی از یک سوءتفاهم دانست.
وی  در این نشست  مدعی شــد موضوعی که باعث 
تکدر اســتاندار اصفهان شــده، احتمــاال به دلیل 
اطالعات غیرواقعی است که به او داده اند یا تحت تاثیر 

فضای آن مراسم، این صحبت مطرح شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر 

اینکه در جلسه مشترکی با اســتاندار این مشکل را 
حل خواهیم کرد، گفت: در گذشته ثبات مدیریتی 
وجود نداشــت و با فاصله های کوتاه مدیران تغییر 

می کردند.
وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 22 نفر را از 
یک منطقه مشــخص جذب کردند، زمانی که میز 
و امکانات برای این افراد وجود نداشــت و همچنان 
به کار گیری این افراد مســائلی را برای اداره ایجاد 

کرده است.
گورابــی اذعــان داشــت: امســال در هفتــه 
تامین اجتماعی، 50 طرح به افتتاح می رسد و توسعه 

فضای درمانی از جمله اولویت ها در این طرح ها بوده 
است. وی با تاکید بر اینکه از کارفرمایی که در جنگ 
اقتصادی قرار دارد بایــد حمایت کنم، تصریح کرد: 
تامین اجتماعی از یک طرف بایــد درآمدهایش را 
تامین کند و از طرفی در محل خودش مصرف کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان یادآور شد: 
بیشترین شــرمندگی من مقابل مستمری بگیران 
است که با این درآمد ناچیز، باید گذران زندگی کنند 

و حتی روی روز واریز آن حساب می کنند.
وی با بیان اینکه ورشکســتگی در تامین اجتماعی 
معنا نــدارد، ادامه داد: این واقعیــت وجود دارد که 
مشــکل نقدینگی داریم اما شرایط تامین اجتماعی 
بحرانی نیست. سیســتم بیمه ای به گونه است که 
بحران به وجود نمی آید، چراکه بیمه پردازان درآمد 
را تامین می کنند.گورابی تاکیــد کرد: چهار هزار و 
500 میلیارد تومان منابع سال گذشته بود؛ در حالی 
که 6 هزار و 500 مجموع هزینه ها بوده؛ این یعنی دو 
هزارمیلیارد تومان کمبود منابع! البته این کاهش در 

مورد کارفرمایان اعمال نشده است.
وی با بیان اینکــه هزار نفر از کارکنــان پلی اکریل 
بیمه بیکاری هســتند و در این خصوص نزدیک به 
50 میلیارد تومان از دولت طلب داریم، ابراز داشت: 
مطالبات تامیــن اجتماعی طی یک ســال از 950 
میلیارد تومان به هزار و 100 میلیارد تومان رسیده، 
در حالی که ابزارهای الزم برای تحت فشار قرار دادن 
کارفرما را داریم اما در این شرایط می دانیم که اقدام 

درستی نیست.

اطالعاتغیرواقعیبهاستانداردادهاند!

معاون فرهنگی هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان، اظهارکــرد: واحد انتشــارات ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان از 15 سال 
پیش فعالیــت خود را آغاز کــرده و در این مــدت بیش از 300 
عنوان کتاب چاپ کرده که اگر متوســط تیراژ هر جلد کتاب را 
هزار نســخه در نظر بگیریم، می توان اعالم کرد 300 هزار جلد 

کتاب توســط این واحد منتشر شده اســت.»حمید دهقانی« با 
بیان اینکه در بخش اصفهان شناســی و تاریخ اصفهان در دوره 
تیموری و ســامانی، کتاب های خوبی چاپ شــده است، افزود: 
15 عنوان کتــاب نیز درباره ســرداران دفاع مقــدس اصفهان 
 از جمله شــهید »همت« و شــهید »خرازی« به چاپ رســیده

 است.

دهقانی با بیان اینکه منطقه 11 پایین ترین میزان سرانه مطالعه 
کتاب غیردرســی و مناطق 6، 5 و10 نیز باالترین میزان مطالعه 
کتاب را در بین مناطق پانزده گانه به خود اختصاص داده اند، گفت: 
بررسی ها نشان می دهد که متوسط مطالعه برای هر نفر در منطقه 
یازده، 39 دقیقه است در حالی که در منطقه 6 برای هر نفر 155 

دقیقه گزارش شده است.

معاون فرهنگی- هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری مطرح کرد:
منطقه 6، 5  و 10 کتابخوان ترین مناطق شهری

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در واکنش به اولتیماتوم مهرعلیزاده مبنی بر تعیین سرپرست جدید برای این اداره کل مطرح کرد:

نرگس طلوعی 
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  آدمی با نیت نیكو و اخالق خوش به تمام آنچه 

در جست وجوى آن است، از زندگی خوش، امنیت 
محیط و فراخی روزى، دست می  يابد.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 روایت اول:  
قدیم ها، دِر خانه ها دو تا زنگ یــا به قول قدیمی ها، کلون 
داشت؛ کلون های زنانه و مردانه تا بانوی خانه متوجه شود 
فردی که در می زند، مرد است یا زن. این کلون ها یکی به 
شکل حلقه ای و دیگری به حالت گوشــت کوب بود.  وارد 
خانه های قدیم که می شــدی، اول بایــد از یک راهروی 
بلند و باریک که به آن داالن می گفتند، می گذشتی تا  به 
یک حیاط بزرگ می رسیدی. داالن برای این بود، تا وقتی 
نامحرمی  می خواهد داخل منزل شود، بانوی خانه فرصت 
داشته باشد خود را بپوشاند.  حیاط خانه ها بزرگ بود و پر از 
گل و درخت تا بانوی خانه دلش نگیرد. اتاق پذیرایی هم جدا 
بود؛ همچنین آشــپزخانه یا مطبخ قدیم را آن طرف حیاط 
می ســاختند که بوی غذا از صبح تا ظهر توی خانه نپیچد 
و باعث بی اشتهایی خانم خانه نشود. دستشویی دورترین 
نقطه نسبت به ساختمان خانه بود تا میکروب آن به داخل 
ساختمان سرایت نکند. قدیم ها دیوار خانه ها کاهگلی بود 
و سقف اتاق ها بلند، تا هوای درون اتاق مانده و فاسد نشود. 
فرش کف خانه،  خرسک بود یا فرش دستباف تا گرمی آن 
مانع درد دست و پای ساکنانش  شود. زمستان ها کرسی در 
خانه ها به راه بود تا همه افراد خانواده را دور هم جمع کند. 
شیشــه های اتاق ها رنگی بود تا زیبایی و نشــاط در خانه 

جریان داشته باشد.
روایت دوم:

امروزه خانه ها را با آجر و بتون می سازند؛ به طوری که خیلی 
راحت صدای همسایه کناری را می شنوی. کف و دیوارش 
سرامیکی و سنگی است و کف قسمتی از آن را فرش ماشینی 
پوشانده است. زمستان ها از این همه سردی سرامیک، لرز 
می کنی و حتما باید پاهایت را با کفش و جوراب بپوشانی. به 
جای »کلون«، آیفون و زنگ نصب شده. داالن رفته و بالکن 
جایگزینش شده است. آشپزخانه کنار پذیرایی قرار دارد  و 
بوی غذا تا مدتی بعد از طبخ، در خانه می ماند و گاه موجب 
بی اشتهایی و دل زدگی بانوی خانه می شود. دستشویی و 
حمام نیز کنــار هم قرار دارد. چیزی به اســم حیاط وجود 
ندارد. شیشه های شــفاف با یک پرده ضخیم پوشیده شده 
که مبادا نوری داخل بیاید! پذیرایی و نشــیمن یکی شده و 
هر کسی اتاق شخصی دارد و تنها سر میز غذاخوری شاید 

همدیگر را ببینند.
رنگ هایی کــه درون خانه به کار رفته، رنگ های ســرد و 
خنثی اســت که نهایت هنر دکراتور برای ایجاد تناسب و 
هارمونی است؛ غافل از اینکه این نوع یکنواختی  مالل آور 
است و رنگ قهوه ای عامل افسردگی و سردی می شود. سقف 
اتاق ها کوتاه است؛ به گونه ای که خیلی زود دلت می گیرد. 
چیزی به اسم حیاط وجود ندارد که با چرخیدن در آن دلت 

را سبک کنی. 

شــاید برای ما که به خانه های جدید  خو گرفته ایم، حتی 
تصور زندگی در خانه های قدیمی هم ســخت باشد. شاید 
فکر کنیم وقتی مــی توان راحت تر زندگــی کرد چرا این 
سختی را باید متحمل شد؛ غافل از اینکه خانه های امروزی 
که سوغات معماری فرنگ هستند، برای ما تنها سردی به 

ارمغان آورده اند؛ سردی روح ها تا تنهاتر از همیشه شویم. 

سردی؛ سوغات عمارت فرنگ

ریحانه علی عسگری

 مقبره
 سید صدرالدین 
در »چالدران«

عکس روز

واقعیت فوت »مریم فرجی« چه بود؟ 
پس از اغتشاشات دی ماه سال گذشــته، بازار شایعات توسط 
رســانه های ضدانقالب  به خصوص آمدنیوز داغ شــد. در این 
میان کشته سازی و پروژه شهیدسازی در دستور کار رسانه های 
وابسته به سرویس های اطالعاتی قرار گرفت.یکی از این شایعات 
نیز دســتگیری و فوت دختری به نام »مریم فرجی« توســط 
دستگاه های امنیتی بود.اما سردار »عباسعلی محمدیان« رییس 
پلیس استان البرز در این باره به ایران گفت: این دختر جوان در 
جریان درگیری های دی ماه ۹۶ از سوی پلیس دستگیر شده 

بود، اما ۲۴ ساعت بعد آزاد شد.
وی با تکذیب کردن ارتباِط قتل مریم فرجی با مسائل سیاسی 
گفت: وی در توطئه شوم خواســتگارش کشته شده است. این 
درحالی است که پیش از این در شبکه های مجازی عامل قتل 

وی را نیروهای امنیتی اعالم کرده بودند.
»جهانشاهلو« دادستان عمومی و انقالب شهرستان فردیس، با 
اشاره به مفقود شــدن مریم فرجی عنوان کرد: فردی که نامزد 
سابق این خانم بود، چند روز قبل دستگیر شد و با توجه به دالیل 
و شواهد کافی به قتل وی اعتراف کرد. وی افزود: جسد مقتول 
که در باغ خواهر قاتل دفن شــده بود، خــارج و جهت اقدامات 

قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

مریم رجوی به دام »کاله سفیدها« افتاد
صفحه اینستاگرام »مریم رجوی« سرکرده منافقان، توسط یک 

جوان ایرانی هک شد.
»آرمین راد« فعال فضای مجازی است که به عنوان هکر »کاله 
سفید« در اینستاگرام شناخته می شود. او در این باره می گوید: 
صفحه ای منتسب به مریم رجوی دراینستاگرام وجود داشت که  
حدود 800 هزار نفر در آن عضو بودند. مریم رجوی در این پیج، 
آموزش های ساخت وسایل شورش و خرابکاری را می داد و البته 
تحرکات ضدانقالبی و نفرت پراکنی بسیاری هم در این صفحه 
در حال انجام بود. از اقدامات قومیتی و دعواهای اقوام گرفته تا 
بحث های ملیتی و مذهبی؛ منافقان از هر روزنه و هر اتفاقی برای 

ضربه زدن و تفرقه انداختن بین مردم ایران استفاده می کنند.
بسیاری از دوستان و البته کســانی که در فضای مجازی بنده 
را می شــناختند، درخواســت می کردند که نباید بگذارید این 
آدم ها به این راحتی فعالیت کنند. البته خواسته شان هم بحق 
است؛ زیرا کشور به آرامش نیاز دارد و اتحاد این روزها بیشتر از 
هرچیز برای رفع مشکالت مردم نیاز است. من هم نگذاشتم او 
در اینســتاگرام باقی بماند؛یک صفحه دیگر هم باز کرد که آن 
را هم با 80 هزار نفر عضو بســتم و تا آخر عمر به این کار ادامه 

خواهم داد.

دوخط کتاب

فضای مجازی

بوم رنگ هاست؛اندیشــه ها، 
کردارها و ســخنان ما که دیر 
یا زود با دقت شــگفت آوری به 
ســوی ما بازمی گردنــد. زمانی 
کــه آدمــی بتوانــد بی هیــچ 
دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی 
بی درنگ برآورده خواهد شد...

از کتاب: چهار اثر 
»فلورانس اسکاول شین«

بــازی زندگــی؛ بازی 
بوم رنگ هاست!

وقتی از تــه دل بخندی،وقتی 
هــر چیــزی را بــه خــودت 
نگیری،وقتــی سپاســگزار 
آنچه که هست باشی،وقتی 
بــرای شــاد بــودن، نیــاز بــه 
بهانه نداشته باشی؛آن زمان 
اســت کــه واقعــا زندگــی 
می کنی.بــازی زندگی، بازی 

آتش ســوزی که در مزرعه ای وسیع در اطراف شــهر »روستوک« آلمان 
ایجاد شد، سرانجام توسط آتش نشــان ها مهار شد. علت این آتش سوزی 
پرنده ای بود که با فرود آمدن روی کابل الین قطار، آتش گرفت و با افتادن 
روی زمین، آتش به مزرعه سرایت کرد؛ زیرا به علت باد محلی که در لحظه 
سقوط پرنده، در حال وزیدن بود، این آتش بالفاصله به طرف یک منطقه 

مسکونی هدایت شد.
حدود 50 داوطلب به همراه آتش نشــانان از جمله یــک بالگرد امداد در 

عملیات اطفای آتش حضور داشتند. 

پرنده ای که مزرعه ای را به آتش کشید!

درحالی که »اسکای اســپرتس« و»BT اســپرت«، حق پخش مسابقات 
لیگ برتر انگلیس را درداخل این کشــور در اختیار دارند و بابت آن عالوه 
بر اینکه به سودی بیکران می رســند، مبلغ هنگفتی به اتحادیه لیگ برتر 
پرداخت می کنند، این فیس بوک بود که در رقابت با ســایر تلویزیون های 
بزرگ موفق شد حق پخش مسابقات این لیگ پرهیجان و البته پرطرفدار 
را بخرد.فیس بوک، غول رســانه های اجتماعی جهان، طی توافقی با لیگ 
برتر انگلیس، حق پخش مســابقات این لیگ را برای پخش در کشورهای 
کامبوج، تایلند، ویتنام و الئوس برای مدت سه سال به ارزش ۲۳0 میلیون 

یورو خرید.

»فیس بوک« حق پخش فوتبال انگلیس را خرید

خودتان را تربیت کنید، بچه ها درست می شوند
چند سال پیش، تقریبا سال های اول زندگی مشترکمان، کالس زن و خانواده می رفتیم. وقتی بعد از چند ماه، آن دوره تمام شد، خیلی 
از شرکت کنندگان کالس مثل من و همسرم، دور استاد حلقه زدیم و گفتیم: »اگر می شود دوره بعد را در مورد تربیت فرزند بگذارید.« 

استاد حرف خوبی زد و گفت: »شما خودتان را تربیت کنید، بچه ها درست تربیت می شوند.«
اســتاد، یک شــاه کلید به ما داد. در مقابل انواع و اقســام کالس هــا و کارگاه هایــی که بچه ها را مــوش آزمایشــگاهی می کنند و 
 پدر و مــادر و روش هــای عجیب و غریــب و بعضــا غیربومــی را روی بچه هاپیــاده می کنند، فقط به مــا گفت خودتــان را تربیت 

کنید.
حاال بعد از 10 ســال که از آن حرف می گذرد، نمی گویم خودم را خیلی تربیت کرده ام و بهترین مادر دنیا هستم؛ اما می توانم به جرات 
بگویم: تا به حال حتی یک دروغ هم به دخترانم نگفته ام، حتی در چند ماهگی آنها که شاید ظاهرا اصال اهمیتی نداشت )که داشت( و 
آنها نمی فهمیدند.)که البته خوب می فهمیدند(، اصال این طوری بگویم؛ اگر آنها هم نفهمند، دروغ ما یک اثری در کائنات می گذارد و یک 
نقطه تاریکی روی قلب ما. نمی گویم مهربان ترین مادر دنیا هستم؛ اما تالش می کنم کمتر از دست بچه ها عصبانی شوم. شاید دلیلش 
این باشد که معموال اسم کشف و شهود بچه ها را خرابکاری و ریخت وپاش نمی گذارم. طبیعتا دیرتر عصبانی می شوم و طبیعتا کمتر هم 
داد می زنم. در نتیجه، بچه ها آرام تر رشد می کنند و مدام با یک مادر اخموِی عصبانی مواجه نیستند. نشان به آن نشان که خیلی وقت ها 

قیچی و کاغذ دستشان است و در حال بریدن و چسباندن هستند.
این روزها خیلی پیش می آید که از من می پرسند برای تربیت بچه ها چه کتاب هایی خوانده ای؟ و منتظر هستند یک فهرست بلند باال 
بدهم از کتاب هایی که خوانده ام! اما مــن فقط به آنها می گویم: »خودتان را تربیت کنید!« و هنــوز و هرلحظه، تالش می کنم خودم را 

تربیت کنم.
 )سارا عرفانی؛ نویسنده(

روایت روز

خبر آخر

زن جوان چینی که اقــدام به خرید اینترنتــی و آنالین یک مــار کرده بود، 
نمی دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است. بنا به گزارش رسانه های 
محلی چین»ژیائوفنگ« ۲1 ساله پس از آنکه توســط »مار کرایتس« مورد 
حمله قرار گرفت به کما رفت. طبق گزارش، قربانی که بالفاصله به نزدیک ترین 
بیمارستان منتقل و بستری شد، هنوز در حالت کما به سر می برد. این زن جوان 
در حالی اقدام به خرید این نوع مار خطرناک کرده بود که پیش تر مقامات چینی 
در خصوص نگهداری مار کرایتس به عنوان یک مار خانگی، هشدار داده بودند. 

بالیی که مار اینترنتی، سر زن جوان آورد

اینستاگردی

خانم مجری و فرزندش در »کربال« 

لباس »سوشا مکانی« با طرحی خاص

»ستاره سادات قطبی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: »سفرم با یه حسرِت بزرگ، 
ناتمام موند. بعد از نجف و کربال راهی شدیم به سمت ســامرا و بعد قرار بود بریم کاظمین. 
تومسیر کلی ذوق داشــتم که میرم کنار ضریح مطهر جدم موســی بن جعفر و کلی باپدر، 
درددل می کنم. قرار بود برم سرداب آقا امام زمان و به نیابت کسانی که التماس دعا داشتند، 
دورکعت نماز بخونم اما شرایط، یک شبه ناامن شدو ما حسرت به دل برگشتیم خونه هامون.« 

»سوشا مکانی« با انتشار عکسی در اینستاگرامش نوشت: »اینو همیشه یادت باشه قرار نیست 
همه باهات حال کنن؛ چون  نمی تونی مجبورشون کنی که سلیقه خوبی داشته باشن.«

مقبره سیدصدرالدین، 
وزیــر اعظم شــاه 
»اســماعیل صفوی« 
که در جنگ بین سپاه 
ایران و ارتش عثمانی 
در دشت چالدران به 

شهادت رسید.

نویسنده ادبیات دفاع مقدس:
غیر از عاشورا در جنگ هویتی نداریم

»احمد شــاکری« نویســنده رمان دفاع مقدس می گوید: در 
دفاع مقدس وقتی از امام حسین )ع( یاد می شود، تنها یک اسم 
نیست؛ بلکه یک مرتبه یا مفهوم است. مثال می خوانند: »این گل 
پرپر زکجا آمده/ از سفر کرب و بال آمده.« اینجا ممکن است این 
گل پرپر اصال اسمش حسین نباشد؛ ولی استعاره ای از آن رویداد 
تاریخی است. حتی این پیکر از کربال هم نیامده است. ما غیر از 
عاشورا در دفاع مقدس واقعا هویتی نداریم و اگر عاشورا را از ما 
بگیرند، هیچی نیستیم! گفتنی است سال گذشته احمدشاکری، 
پس از حدود 10 سال با اثری با عنوان »بی اسمی« که با مضمون 
دفاع مقدس نوشته شده بود، وارد بازار نشر شد. اثری که برخی 
آن را سختخوان لقب دادند و برخی آن را اثری فلسفی خواندند. 
همه این ها نشان از آن داشــت که اثر او در حال خوانده شدن 

است؛ حتی اگر رضایت خواننده را جلب نکرده باشد. 

دیدگاه


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

