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کاهشتلفاتکوهصفهنیازمندکمکسایرارگانهاست
رییس هیئت کوهنوردی استان اصفهان:
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قیمتهایرهنواجارهغیرمنطقینیست
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

3

  مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان:  

بیش از ۱۰ هزار کودک یتیم در اصفهان بدون حامی هستند

برای او که مدافع »وطن« و »حرم« است

سـردار مـرزها و قـلب ها
یکی به لبخندهایش معروف است و دیگری به جذبه در 
چهره اش. به کاریزمای پنهانی که دارد و در آن واحد او را 
هم شخصیتی دوست داشتنی، با عاطفه و مهربان نشان می دهد و  هم در 

عین حال فرماندهی قاطع و  استراتژیست در جبهه های جنگ . در اکثر 
تصاویر، لباس رزمی سپاه یا حتی عراقی و سوری به تن ندارد. حتی 
کفش هایش پوتین نظامی نیست. او در موقعیت های مختلف شخصی 

صفحه 10و نظامی همراه ...
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شهردار اصفهان:

11
جامعه ما آموزش ندیده است

متهم نگریخت!

   وقتی رشوه یک میلیارد تومانی 
هم نتوانست »جزایری« را  از 

کشور خارج کند؛  

3

روزهای سیاه راسته موبایل فروش ها

روز  هندونه
توی گرمای این روزها، قطعا یه هندونه 

شیرین و خنک جواب خوبی به تعریق بیش از حد 
بدنتونه، روز هندونه خوردن را جشن بگیرید.

تئاتر »سرمیز شام«
گروه آزاد تئاتر آوان

 یکم الی 15 مردادماه
ساعت 19

کنسرت نه و هرگز!
 مراسم رونمایی و اجرای کنسرت 

علی محمدی
11و12 مرداد ماه

سالن فرهنگی هنری استاد فرشچیان

این برنامــه در مدت زمــان 90 دقیقه از شــبکه 
رادیویــی فرهنگ بــه تحلیل ، بررســی و پخش 
موســیقی ایرانی بــه همراه آخریــن رخدادهای 

موسیقی ایرانی می پردازد.

نیستان
 شنبه  تا پنجشنبه
 ساعت: 21:30

کمبود و قاچاق؛ دو معضل این روزهای بازار تلفن همراه 
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ویژه 



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2476 | دوشنبه 8 مرداد 1397 | 16 ذی القعده 1439

»شــهرام جزایری« چهره ای جذاب و جالب 
در افــکار عمومی جامعه اســت؛ جوان 29 
ساله ای که به سرعت توانســت با رخنه در 
بدنه اقتصادی و سیاسی کشــور به ثروتی 
نجومی دســت یابد تا جایی که بازداشت و 
محاکمه او تبدیل به یکی از پر سر و صدا ترین 
پرونده های فساد اقتصادی در تاریخ ایران 
شــد؛ جزایری به همان سرعتی که ثروتمند 
شده بود، متهم و به فساد گسترده اقتصادی 

محکوم گردید. 
وی پس از تحمل 13 ســال حبس در سال 1393 
از زندان آزاد شــد؛ اگر چه او در ســال های پس از 
آزادی نیز همچنان به دلیل موضع گیری ها و اظهار 
نظرهای جنجالی باز هم در سطح رسانه ای کشور 
مطرح بود؛ اما دیروز خبر فرار دوباره او و دستگیری 
چندباره اش باز هم جزایری را به صدر اخبار رساند.

فرارهای آقای خاص  
این اولین بار نیســت کــه جزایری از کشــور فرار 
می کند، او پیش از این و در ســال 85 نیز اقدام به 
فرار کرد. جزایــری در جریان برآوردهای مالی اش 
و تردد در خارج از زندان توانست ماموران محافظ 
خود را فریب دهد و فرار کند. بر اساس گزارش های 
دادستانی »شــهرام با ماموران محافظ خود جهت 
انجام شناســایی اموال از شــعبه قضائی مجتمع 
امور اقتصادی به ســمت دفتر خود در میدان ونک 
حرکت می کرده که تقاضا می کنــد برای دیدار با 
خانواده اش بــه منزل برود و بعــدا در محل هیئت 
کارشناســی به آنها بپیوندد. مامــوران محافظ که 
پیش از آن هــم چند بار به جزایــری اعتماد کرده 
بودند و او توانسته بود اعتمادشان را جلب کند، این 
درخواست را می پذیرند؛ اما این بار، وقتی ماموران 
پس از ســاعت ها انتظار در محل یادشده، به خانه 
شــهرام می روند اثری از او نمی یابند.« ظاهرا پس 
از این فرار، او ابتدا به فاز یک شهرک اکباتان رفت 
و بالفاصله با پاسپورت و شناسنامه جعلی با عنوان 
»وحید عیوض خانی« از فرودگاه مهرآباد تهران خود 
را به کیش رساند و بعد هم به حاشیه جنوبی خلیج 
فارس پناه برد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی 
به کار خود ادامه داد و در ۷ اســفند 1385 او را به 
1۴ سال زندان، 1۰ سال تبعید، 1۰ سال محرومیت 
از فعالیت های بازرگانی و تجــاری و جریمه نقدی 

1۲۲ میلیون و 8۴۰ هزار 
و ۲۰۰ دالری محکــوم 
کرد.محمــود هاشــمی 
شــاهرودی، رییس قوه 
قضائیــه در 1۲ اســفند 
1385، رییــس مجتمع 
ویژه جرائــم اقتصادی و 
چند تن دیگــر از مقامات 

مسئول در پرونده شــهرام جزایری از جمله رییس 
زندان اویــن را برکنار کرد. پــس از بیان حدس ها 
و احتمــاالت گوناگون و رســیدن خبرهای ضد و 
نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس 
و مناطق دیگر، در تاریخ ۲۷ اسفند 1385 مقامات 
اطالعاتی ایران اعالم کردند موفق شده اند وی را در 
روستایی در کشور عمان دســتگیر کنند و باالخره 

جزایری در روز ۲8 اسفند به ایران بازگردانده شد.
جزایری پس از آن هر چند با حاشیه سازی اما دوران 
محکومیت خود را گذراند و پس از آزادی باز هم به 
فعالیت های اقتصادی پرداخت.حاشیه سازی های 
او پــس از آزادی هم ادامه داشــت و چندی پیش 

و در جریان اظهار نظرها 
در مورد پــروژه اقتصادی 
پدیده شاندیز دستگیر و 
مدتی را در حبس گذراند. 
جزایری طی یک مصاحبه 
پــس از آزادی اش گفته 
بود:» شما شهرام جزایری 
را ده ســال دیر خواهید 
شناخت.« به نظر می رسد رویاهای شهرام در داخل 
قابل عملی شدن نبود و به همین دلیل او تالش کرد 
تا دوباره به رغم ممنوع الخروج بــودن بار دیگر از 
کشــور فرار کند؛ اما این بار هم با تیز بینی ماموران 

گمرک موفق به این کار نشد. 
جزایری این بار تالش داشت تا با مدارک جعلی یک 
فرد افغان، از مرز ایران و در قالب یک محموله قاچاق 
انسان از کشور خارج شود؛ اما با لو رفتن این محموله 
و شناسایی او توسط ســربازان، بار دیگر به کشور 
برگردانده شد. گفته می شود در جریان گرفتار شدن 
جزایری ،ماموران گمرک آذربایجان غربی رشوه یک 
میلیارد تومانی پیشــنهادی او را رد کرده اند و این 

گونه شهرام را به یکی از بدشــانس ترین متهمان 
اقتصادی کشور بدل کردند.

فرار،تکذیب شد
با وجود اعالم رســمی  اظهار نظر ماموران گمرک 
اما وکیل شــهرام جزایــری در جدیدترین اظهار 
نظــر اعالم کــرد که موکلــش به دلیل نداشــتن 
پاســپورت در مــرز دچار مشــکل شــده اســت 
 و تصاویــر پخش شــده از او مربوط به چند ســال 
پیش اســت. »لعیا باقری« در گفت وگو با ایســنا 
در رابطه با خبر دستگیری شــهرام جزایری اظهار 
کرد: موکلم در مرز گمرک در بازرگان اســت و به 
دلیل نداشتن پاسپورت برایش مشکلی پیش آمده 
است.وی شایعات مطرح شــده در فضای مجازی و 
پنهان شدن موکلش در دستگاه کامیون را تکذیب 
کرد و گفت: عکس منتشــره مربوط به دو سه سال 
پیش است.باقری افزود: بدهی موکلم  حدود ۴5۰ 
میلیون تومان بوده و ممنوع الخروج اســت. او قرار 
بود یکی از دوستانش را ببیند که به دلیل نداشتن 
پاسپورت دستگیر می شود و فعال هم برای تحقیقات 

و بازجویی نگه داشته اند.

ساختارهایی که ایجاد ناتوی 
عربی را ناممکن می کند

چند روزی اســت که خبر تــالش آمریکا برای 
تشکیل ناتوی عربی در رســانه ها بازتاب زیادی 
داشته است. این مسئله اگر چه یک طرح جدید 
و نوآورانه نیست و بارها از سوی رؤسای جمهور 
آمریکا در دوره های قبلی نیز پیگیری شده؛ اما 
در نهایت این تالش ها تا امروز بی نتیجه و در حد 
یک حرف باقی مانده است. جدای از تمام موانع 
و راهکارهایی که تا  امروز ارائه و تقریبا همه هم 
ناموفق بوده است عوامل ناکامی این طرح ها چه 
در زمان حال و چه در آینده نمی تواند به تشکیل 
یک ارگان نظامی عربی بینجامد و به چالش های 
داخلی کشورهای عربی و شــکاف های عمیق 
میان این کشــورها باز می گردد. در چند سال 
اخیر  و  به خصوص پس از بهار عربی و باال گرفتن 
تنش ها در سوریه ،کشورهای عربی دارای مواضع 
متفاوت و گاه بســیار متقابل با یکدیگر شده اند 
این مســئله نه تنها موجب شــکل گیری نوعی 
ائتالف های چند گانه در جهان عرب شده بلکه در 
برخی از موارد موجب ایجاد تنش های سیاسی 
و حتی تحریم برخی از کشورها مانند آنچه میان 
قطر و ائتالف عربستان روی داد، شده است. این 
مناقشه و نزاع بیشــتر از هر چیز حاکی از وجود 
تعارض در منافع و مصالح کشــورهای عربی با 
یکدیگر است. شــکاف بزرگ تر در میان اعراب 
اما زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم تقریبا 
هیچ یک از کشورهای عربی در قبال سوریه، یمن 

یا فلسطین موضع کامال یکسانی ندارند.
امروز کشــورهای عربی درقبــال تحوالت مهم 
در ســوریه، عراق، یمن، لیبی و فلسطین موضع 
واحدی ندارند و هریــک برای تحقق منافع خود 
در این کشورها تالش می کنند؛ در نتیجه بدیهی 
است که تشکیل ناتوی عربی برای تحقق اهداف 
سیاسی و نظامی واحد در سایه چنین شرایطی، 
تنها یک خیال پردازی باشد؛ اگر چه در سال های 
پیش از بهار عربی، مصر و عربستان به عنوان دو 
کشور شاخص در دنیای عرب موجب می شدند 
تا   موضع گیــری های یکپارچه تــری در قبال 
مسائل  جهانی و منطقه ای در میان کشورهای 
عربی اتخاذ شود؛  اما در سال های اخیر فاصله و 
شکاف عمیقی میان عربستان و سایر کشورهایی 
که داعیه قــدرت در دنیای عــرب دارند، پیش 
آمده است و این مســئله کار را برای آمریکا در 
جهت متحد سازی اعراب علیه ایران و در جهت 
منافع منطقه ای دشــوار تر کرده است؛ هر چند 
که مسئوالن کشورهای عربی و آمریکایی اخیرا 
اعالم کردند که واشــنگتن برای تشــکیل یک 
ائتالف جدید امنیتی و سیاسی با کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس و همچنین مصر و اردن تالش 
می کند مانع گسترش نفوذ ایران در منطقه شود؛ 
اما این مسئله راهکارهایی بسیار دشوار و هزینه بر 
دارد و با توجه به گسترش نفوذ روس ها در دنیای 
عرب، آمریکا به سختی می تواند اتحاد سازمان 
یافته ای به نفع خــود در خاورمیانه ایجاد کند. 
دولت ترامپ امیدوار است که درباره این ائتالف 
که موقتا »ائتالف استراتژیک خاورمیانه« خوانده 
می شود، در نشستی که قرار است طی روزهای 
1۲ و 13 اکتبر در واشنگتن برگزار شود، به شکل 
اولیه بحث و گفت وگو کند؛ اما به نظر نمی رسد 
این بحث و گفت وگوها تا ماه های آینده به نتیجه 
برسد و یا در صورت تاسیس  این ائتالف اعضای 
آن شامل همه طیف ها از کشورهای عربی باشد.

از آنجایی که آمریکا عربستان را برای ریاست بر 
این ائتالف انتخاب کرده است باید دید در آینده و 
در صورت ایجاد ساختارهای عملی برای تشکیل 
این ائتالف چطور اختالفات بنیادین میان برخی 
از کشــورها با عربســتان در قالب ناتوی عربی 
تجمیع و در جهت منافــع نظامی ایاالت متحده 

سازمان دهی می شود.

متهم نگریخت!

 مجلس با اصالح ساختار
 قوه مجریه موافقت نکرد

نمایندگان مردم در خانــه ملت با دو فوریت 
و یــک فوریــت طــرح جداســازی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت مخالفــت کردند. 
رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارتخانه های 
صنعت، معدن و توسعه صادرات و بازرگانی 
گفت: مجلس با تغییر تشکیالت قوه مجریه 
موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری برود.

چندی پیــش نمایندگان بــا کلیات الیحه 
اصالح ساختار دولت مخالفت کردند، در این 
الیحه دولت خواســتار تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش 

و جوانان بود.

معاون پارلمانی رییس جمهور:
دولت با احیای سازمان 
جوانان مخالفتی ندارد

معاون پارلمانی رییــس جمهور در خصوص 
طرح فراکســیون جوانــان بــرای تعیین و 
راه اندازی ســازمان ملی جوانــان بیان کرد: 
دولت با چنین طرحــی مخالفتی ندارد، اگر 
مجلس و نمایندگان طرحی برای تشــکیل 
مجدد ســازمان ملی جوانان تهیه کرده اند، 

دولت موافق است.
امیری گفت: اخیرا نمایندگان در راســتای 
چابک سازی و حل مشــکالت مردم و دفاع 
از حقوق مصرف کننده ها و مشــخص شدن 
متولی واحد در بحث تجارت در شرایطی که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی اقتصاد ما را نشانه 
گرفتند، طرحی هوشمندانه ارائه دادند. این 
طرح با دوفوریت و با بیش از 1۰۷ امضا تقدیم 
 هیئت رییســه شد که ان شــاءا... دوفوریت 
 رای بیــاورد و در دســتور کار مجلــس 

قرار گیرد.

معاون تشریفات دفتر ریاست جمهوری:
 در سفرهای خارجی

 صرفه جویی کرده ایم
بهمن حســین پور، معاون تشــریفات دفتر 
ریاســت جمهوری در مورد هزینه های سفر 
رییس جمهور گفت: موضوعی که در سفرهای 
رییس جمهــوری وجود دارد این اســت که 
همسر و اعضای خانواده ایشــان تاکنون در 
هیچ کدام از سفرهای خارجی آقای روحانی 
را همراهی نکرده اند، این در حالی اســت که 
همراهی اعضای خانواده رؤسای جمهور در 
ســفرهای خارجی جزو حقوق و اختیارات 

آنهاست. 
وی تصریح کرد: در سفر اخیر رییس جمهور 
به سوئیس و اتریش به جز وزیر خارجه، برای 
جابه جایی ســایر وزرا و هیئت همراه از یک 
دستگاه ون استفاده شد؛ یعنی به جای آنکه 
ما پنج ماشین بنز اجاره کنیم، از یک ون برای 
حمل و نقل وزرای هیئت همراه رییس جمهور 
استفاده کردیم که این اقدام منجر به کاهش 

هزینه ها در سفرهای خارجی می شود.

ابالغ  اصالحیه قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ 

 حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور 
دو قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی را 
برای اجرا به وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
 و ســازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و 
سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
رییس جمهور »قانون اصــالح قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« را 
جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
»قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای و مالی سال 139۶ 
کل کشــور« را به ســازمان برنامه و بودجه 

کشور ابالغ کرد.

آذریجهرمی
وزیرارتباطات:

وزیر امــور خارجه گفت: من خام نیســتم که فکر 
کنم می توانیم یک درگیری میــان اروپا و آمریکا 

ایجاد کنیم.
محمدجواد ظریف بیان داشــت: شــرایط کنونی 
فرصت های بسیاری برای ما ایجاد کرده است. امروز 
آمریکا خود را در انزوا و نیازمند به فشارهای بسیار 

آشکار سیاسی برای پیشبرد اهدافش می بیند.
وی با اشــاره به اعمال تحریم هــای آمریکا علیه 
ایران گفت: آمریکایی ها معتاد به تحریم هســتند 
و اینطور نیســت که فقط علیه مــا تحریم هایی را 

اعمال می کنند.
وزیر امور خارجــه تاکید کرد: امروز شــرایطی به 
وجود آمده که کشورهای اروپایی باید منافع خود 
را دنبال کنند یا منافع شــخص آقای ترامپ! این 
شرایط یک فرصت ویژه به ما می دهد که باید از آن 

استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه بیان کــرد: نباید کاری کنیم که 
دنیا فکر کند باید بین فشــار اقتصادی و ما یکی را 

انتخاب کند. 

 آمریکا 
معتاد تحریم است

وزیر امور خارجه:

کافه سیاست

عکس  روز 

حضور »محمد جواد ظریف« در 
همایش مشترک سفرای جمهوری 

اسالمی با فعاالن بخش خصوصی

آیت ا... جنتی در شورای نگهبان حق وتو ندارد

پیشنهاد سردبیر:

وزیر ارتباطات در پاســخ به ســوالی درباره 
انتقاد از ایــن وزارتخانه به دلیــل پای کار 
نبــودن در بســتن فیلترشــکن ها گفت: 
مرجع نظارت بر عملکــرد وزارت ارتباطات 
مرکز ملی فضای مجازی اســت؛ اما درباره 
فیلترشــکن ها با بحــث خودتحریمی نیز 
مواجهیم و نمی تــوان تنها با یــک نگاه در 
این قضیه اقدام کرد.آذری جهرمی در مورد 
چندگانگی بازار پیام رسان ها در کشور گفت: 
در کشور ما دیدگاه های متفاوتی وجود دارد 
و فضای نقد و اظهارنظر نیز باز است. هر کس 
 نظرش را می دهد و نظرات همه نیز محترم 

است. 
وی گفت: در کشور برای ارزیابی عملکردها 
سیستم، سامانه و جایگاهی وجود دارد و آن 
جایگاه بــرای ما مرکز ملــی فضای مجازی 

است.

 درباره فیلترشکن ها 
با خودتحریمی مواجهیم

کدخدایی
سخنگویشوراینگهبان:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس گفت:هیــچ موشــکی در باب المندب و 
دریای ســرخ به ایران تعلق ندارد و موشــک هایی 
که بــه ناوچه های عربســتان شــلیک می کنند، 
گروه های هم زبان عربستانی ها هستند.حشمت ا... 
فالحت پیشــه گفت: عربســتان به دنبــال فرار از 
دموکراسی است و همه آشوب سازی هایی که انجام 
می دهد از حمایت از داعش و حمله به یمن، به دلیل 
فرار از دموکراســی صورت می گیرد.فالحت پیشه 
گفت: رژیــم صهیونیســتی برای عبری ســازی 
ســرزمین های اشــغالی نیازمند فضــای امنیتی 
است؛ این سه هدف، اهداف نظامی و امنیتی است، 
درحالی که هدف گذاری جمهوری اسالمی ایران، 
توســعه همراه با صلح، ثبــات و آرامش در منطقه 
خاورمیانه است.وی تصریح کرد: سیاستمداران ما 
به دلیل اینکه دارای راهبرد متفاوتی هستند، نباید 
با زبان کســانی صحبت کنند که زبان شان، زبان 
نظامی است؛ بلکه باید نظامیان ما در این خصوص 

صحبت کنند.

 هیچ موشکی در باب المندب 
به ایران تعلق ندارد

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: آیت ا... 
جنتی بــه عنوان یک فرد و یــک عضو رای 
می دهنــد، چــه در مصوباتی که از ســوی 
مجلس می آید و چه در بررسی صالحیت ها 
ممکن است نظری داشــته باشند؛ اما اعضا 
نظری مخالف نظر ایشــان دهنــد که رای 
گیری می کنند و هر نظری که رای بیشتری 
داشــت، انجام می شــود.وی تصریح کرد: 
آنچه که شــورای نگهبان انجام می دهد یا 
رصد می کند در جریان و مســیر کلی است. 
نمایندگان طبق قانون اساسی در اظهارنظر 
آزاد هستند و می توانند مطالباشان را مطرح 
کنند. انتظاری هم نیســت که یک نماینده 
مجلس خالف مقررات مطالبی را مطرح کند 
و شورای نگهبان هم به دلیل اظهارنظر صرف 
نمایندگان نســبت به یک مصوبه هیچ وقت 

صالحیت نماینده ای را رد نکرده است.

آیت ا... جنتی در شورای 
نگهبان حق وتو ندارد

پیشخوان

یادداشت

   وقتی رشوه یک میلیارد تومانی هم نتوانست »جزایری« را  از کشور خارج  کند؛ 
تفکیک وزارتخانه های

 از نان شب واجب تر

خطر بــزرگ نارضایتی و 
فساد است

159 میلیــون دالر ارز  در 
جیب سلطان سکه

تالش برای پایان حصر و 
محدودیت

جزایری طی یک مصاحبه پس از 
 آزادی اش گفته بود:

» شما شهرام جزایری را ده 
سال دیر خواهید شناخت«

چهره ها

پاسخ سازندگان مستند »قائم مقام« به فرزند آیت ا... منتظری
پخش مستند »قائم مقام« درباره زندگی سیاسی آیت ا... منتظری از شبکه سوم سیما به مناسبت سالگرد 
عملیات مرصاد، باز هم با واکنش های منفی و تخریبی مواجه شد.سازندگان مستند »قائم مقام« نیز در واکنش 

به اعتراض فرزند آیت ا...منتظری متنی را منتشر کردند.
 در این متن آمده است: »پیرو نامه آقای احمد منتظری به ریاست محترم سازمان صدا و سیما و تکرار ادعاهای 
خالف واقع ایشان درباره مستند »قائم مقام« که در برخی رسانه ها با تیتر »اعتراض به تحریف تاریخ« منتشر 
شده، ذکر این نکته ضروری اســت که گویا محتوای نامه آقای احمد منتظری، کپی شده از نامه های قبلی 
ایشان درباره پدرشان در سال های گذشته است؛ چرا که برخی ادعاهای ایشان اساسا به مستند قائم مقام 

ارتباطی ندارد!« 

تکذیب شایعه پراکنی در مورد رفع حصر
طی روزهای گذشته حسین کروبی  به نقل از یک منبع موثق اعالم کرد که رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی 
تصویب شده است. کروبی به انصاف نیوز گفته است: »من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت های اخیر آقای 
جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه  شورای عالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر 
انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده است.« اما در رد این خبر اعالم شد 
که  شورای عالی امنیت ملی، تا کنون هیچ مصوبه ای در مورد رفع حصر نداشته است. با وجود اعالم خبر توسط حسین 
کروبی، شورای عالی امنیت ملی، تا کنون هیچ مصوبه ای در مورد رفع حصر نداشته است و اساسا موضوعات اولویت دار 
بسیار مهمی به ویژه در حوزه مدیریت وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با هجمه ناجوانمردانه و غیرقانونی نظام سلطه 
علیه معیشت و زندگی روزمره مردم ایران وجود دارد که مجالی برای پرداختن به مسائلی چون حصر باقی نمی گذارد.

علیرضا کریمیان

فرزانه رحیمی
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رکود مسکن، صنعت سیمان را در آستانه 
ورشکستگی قرار داده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

باور عمومی؛ مهم ترین پشتوانه 
اجرای سیاست های اقتصادی

بدون تردید، مالیــات یکــی از اثرگذارترین 
مقــوالت فرهنگــی و اقتصــادی جوامــع 
توســعه محور اســت و فرهنــگ مالیاتــی، 
مجموعه ای نظام یافتــه از باورها و مولفه های 
فرهنگی قلمداد می شــود که نقــش ویژه ای 
را در توســعه اقتصادی کشــور ایفا می کند. 
لذا پرداختن به این قبیــل موضوعات و تبیین 
اهمیت وکارکرد آن در جامعه و نظام اقتصادی 
کشــور که با دغدغه ها و شــرایط خاصی توام 

است، نیازمند فرهنگ سازی ویژه ای است.

بدیهی اســت که پرداخت مالیات وظیفه ای 
است همگانی بر دوش هر یک از افراد جامعه،تا 
دولت بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. 
لذا مادامی کــه پرداخت مالیات بــه یک باور 
و تکلیف اقتصادی نهادینه نشــده، نمی توان 
انتظار داشــت در آینده به راحتــی این نقش 
را بپذیرند. ســامت اقتصادی کشــور منوط 
به ایجاد ســاختار درآمدی و مالیاتی ســالم با 
اســتقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند است؛ 
اما از آنجا که یکی از شــروط اساســی ایجاد 
نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از ســوی 
مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی 
به جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیســت؛ زیرا با 
ایجاد بســترهای فرهنگی مناســب می توان 
 انتظار ترغیب مــردم به پرداخــت مالیات را 

داشت. 

بازار

روغن ترمز خودرو

انجام ثبت سفارش واردات 
متوقف شد

بعد از انحراف دولــت در تخصیص ارز دولتی با 
نرخ هــر دالر ۴۲۰۰ تومان بــه واردات کاالها، 
اکنون تمام ثبت ســفارش های قبلی از ســوی 
دولت باطل شده و در دستور بررسی مجدد قرار 
گرفته اســت. به این معنا که اگر معاونت های 
تخصصــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
صاحیت واردات کاال را تشخیص دهند، آن گاه 
واردکننده می تواند اجــازه واردات کاالی خود 
را داشــته باشــد.اکنون برخی واردکنندگان 
می گوینــد کــه حتی اجــازه ثبت ســفارش 
جدید برای واردات کاال را نیــز ندارند و همین 
امر مشــکات زیادی را در جهــت تامین مواد 
 اولیه مورد نیــاز تولید برای آنهــا ایجاد کرده

 است.

  ۱۱مدیر ارشد نفتی 
در آستانه خداحافظی

با اجرای قانون اصاح شــده منع به کارگیری 
بازنشســتگان، حداقل ۱۱ مدیر ارشــد نفتی 
در ســطح معاونان وزیر و مدیران شرکت های 
زیرمجموعــه وزارت نفــت، از ایــن وزارتخانه 
خداحافظی خواهند کرد. با توجه به کهولت سنی 
بخشی از مدیران وزارت نفت، تعداد افرادی که 
این وزارتخانــه را در نتیجه اجــرای این قانون 
ترک می کنند کم نیســت؛ اما در این گزارش 
تنها به سطح معاونان وزیر نفت و برخی مدیران 
زیرمجموعه ها اشــاره می کنیم. از جمله این 
مدیران  »رکن الدین جوادی«، معاون وزیر نفت 
در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری اســت. 
همچنین می توان به »امیرحسین زمانی نیا«، 
معاون امــور بین الملل و بازرگانــی وزیر نفت، 
»شجاع الدین بازرگانی«، معاون امور حقوقی و 
مجلس وزیرنفت، »حبیب ا... بی طرف«، معاون 
امور مهندســی، پژوهش و فنــاوری وزیر نفت 

اشاره کرد.

رییساتحادیهصنفمیوهوسبزیاصفهان:
 قیمت سیب گالب 

به ۱8 هزار تومان رسید!
رییس اتحادیــه صنف میوه و ســبزی فروش 
اصفهان، با بیان اینکه بیشــترین کمبود میوه 
مربوط به سیب درختی اســت، گفت: به دلیل 
شرایط آب و هوایی، بار میوه در کشور کم و گران 
شده است.»نوروزعلی اسماعیلی« در خصوص 
افزایش روزانه نرخ میوه های تابســتانه، اظهار 
کرد: قیمت میوه هیچ ارتباطی به نرخ ارز ندارد 
چراکه میوه های تابســتانه وارداتی نیســتند؛ 
اما به دلیــل تغییرات آب و هوایــی، بازار دچار 
مشکل شده اســت.رییس اتحادیه صنف میوه 
و ســبزی فروش اصفهان با تاکید بر اینکه به بار 
نشستن میوه به شــرایط آب و هوایی بستگی 
دارد، گفت: نرخ میوه به عرضه و تقاضای مردم 
وابسته است؛ با کم شدن بار میوه، بازار میوه های 
تابستانه گران شده است.اسماعیلی با تاکید بر 
اینکه به دلیل شــرایط آب و هوایی بار میوه در 
کشــور کم شده اســت، تصریح کرد: بیشترین 
کمبود میــوه مربوط به ســیب گاب بوده و از 
ســوی دیگر کیفیت این محصول بسیار پایین 

است.

نمایشگاه بین المللی خانه، مبلمان 
و دکوراسیون  در اصفهان

آخرین محصــوالت مرتبط بــا مبلمان خانگی، 
ســرویس خواب، کاالی خواب و دکوراسیون در 
ششمین نمایشــگاه بین المللی خانه، مبلمان و 
دکوراســیون مدرن اصفهان به نمایش گذاشته 

می شود.
این نمایشــگاه در روزهای 9 تــا ۱۲ مردادماه 
در محل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان برگزار خواهد شد و جدیدترین 
محصوالت مرتبط با دکوراسیون و مبلمان منزل 
را به نمایش می گذارد. در این نمایشــگاه، ۱۱۰ 
مشارکت کننده از اســتان های تهران، اصفهان، 
البرز، خرم آباد، خراســان رضوی، فــارس، قم، 
مرکزی، اردبیل و قزویــن محصوالت خود را در 
حدود پنج هــزار مترمربع فضای نمایشــگاهی 
به نمایش گذاشــته اند. در ششــمین نمایشگاه 
بین المللی خانه، مبلمان و دکوراســیون مدرن 
اصفهان برندهــای مطرحی همچــون ژولک، 
خوش نشــین، تشــک فالومو، چوبینه، مایهور، 
GM، لیدر وود، ویکو، پاپیروس، تشک رویال و 

خانه مدرن حضور دارند.

 روغن ترمز خودرو توتال 
 HBF 4 مدل

 25,000
تومان

روغن ترمز خودرو الف 
Frelub 650 Dot4 مدل

 19,000
تومان

روغن ترمز خودرو 
 Dot 4 کاسپین مدل

 8,500
تومان

نابســامانی بازار »موبایل« اصفهان از مدت ها قبل 
آغاز شده بود و هم اکنون تحت تاثیر نوسانات شدید 
نرخ ارز با بحران بیشتری مواجه است؛ به طوری که 
عده ای از فعاالن این بازار از شــرایط کنونی گایه 
دارند. خریداران نیز با قیمت هــای ضدونقیض در 
فروشگاه های عرضه موبایل روبه رو می شوند. موبایل 
از جمله بازارهایی است که به دالر و نوسانات ناشی 
از آن، بسیار وابسته اســت؛ به همین دلیل بازار آن 
به سرعت نسبت به تغییرات واکنش نشان می دهد. 
اگر چه مســئوالن بازار موبایل اصفهان می گویند: 
این شهر هیچ وارد کننده رسمی ندارد و علت ایجاد 
التهاب در این بازار به دلیل بروز این نوســانات در 
بازارهای تهران است؛ اما نمی توان این بازار را کاما 
تحت تسلط بازار تهران دانست. می توان به جرئت 
گفت که بی ثباتی در بازار موبایل، بی شک به دلیل 
وجود نوســانات در کل اقتصاد ایران اســت؛ ضمن 
اینکه به دلیل مصرفی بودن موبایل در میان خانواده، 
ایــن کاال نمی تواند بدون خریدار باشــد و مردم به 
ناچار آن را می خرند. طی ماه های اخیر، خریداران 
موبایل به شــدت کاهش یافتند و بازارها خریداران 
کمتری داشــته اند. این وضعیت در حالی است که 
مردم موبایل فروشان را به سودجویی و گران فروشی 

متهم می کنند.
»نمیر شمشیری« رییس اتحادیه موبایل اصفهان در 
مصاحبه ای اعام کرد: فروشندگان به رغم داشتن 
مجوز برای گرفتن سود 7 درصدی از خریداران، به 
دلیل کسادی بازار اجناس خود را تنها با یک درصد 

سود به فروش می رسانند.
بازارسیاهموبایلازشایعهتاواقعیت

در حالی که واردکنندگان موبایل با ارز ۴۲۰۰ ملزم 
به فروش گوشــی ها با قیمت های بسیار پایین تر 
در بازار آزاد شــدند، اما برخی شــنیده ها حاکی از 
شکل گیری بازار سیاه موبایل و خرید و فروش های 
جعلی و صوری در مغازه ها با ارائه فاکتور بوده است. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که این گوشی ها فقط 
شامل آیفون ۱۰ و آیفون ۸ می شــوند. آیفون ۱۰ 
در بــازار آزاد 9 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت؛ 
درحالی که با نرخ دولتی به قیمت 7 میلیون و پنجاه 
هزار تومان در اختیار مشتری قرار می گیرد. فعاالن 
بازار ادعا می کنند که فروشگاه هایی که اقدام به این 
کار کرده اند، فاکتوری به خریدار ارائه نمی دهند و در 

هر فاکتور فروش تعدادی بیش از یک دستگاه درج 
می شود تا در اختیار ارگان های نظارتی قرار گیرد.

پدیدههایعجیبوغریبدربازارموبایل
ازکمبودتاقاچاقمسافری

درحالی که فعاالن بازار، افزایش قیمت های گوشی 
همراه را به دلیل عدم پخش موبایــل در بازار و نیز 
کمبود آن در ســطح مغــازه های خرده فروشــی 
می دانند، افزایش میزان قاچاق مسافری قابل توجه 
است. گفته می شود با وجود ســختگیری هایی که 
قرار بود در بخش واردات گوشی های مسافری انجام 
شود، افرادی توانسته اند حجم زیادی گوشی به کشور 
بیاورند و با اســتفاده از معافیت های گمرکی، پولی 
هنگفت به جیب بزنند. درســت مثل ارز مسافری 
سامانه رجیستری که شرط و شروط سختی را برای 
وارد کردن موبایل به شیوه مسافری اعام کرده بود. 
طبق این مقررات هر مسافر مجاز بود تنها یک عدد 
گوشی موبایل همراه خودش به کشور بیاورد و قبل 
از خارج شدن از فرودگاه، با تسلیم اظهارنامه ای به 
واحد گمرک، ورود آن را اعام کند.در ادامه قرار بود 

رقم عوارض گمرکی به او اعام شــود و این وســط 
حدود ۸۰دالر هم معافیــت مالیاتی برایش در نظر 
بگیرند. سامانه رجیســتری برای اینکه نشان دهد با 
کسی شوخی ندارد، مهلت تعیین شده برای تکمیل 
این فرآینــد را ۳۰روز اعام کرده بود و اگر کســی 
طبق دستورالعمل پیش نمی رفت، خودش مسئول 
خســارت به وجود آمده به حســاب می آمد. اما به 
دلیل همین معافیت ۸۰دالری یا ضعف سامانه های 
رجیســتری، ظرف مدتی کوتاه عده ای توانســتند 
تعداد قابل توجهی گوشی موبایل را از راه مسافری به 
کشور بیاورند. در بعضی روایت ها تعداد این گوشی ها 
۳۰۰هزار دســتگاه هم اعام شده است. این مسئله 
به خوبی در بازاذ و از میزان باالی گوشی های دارای 

گارانتی های اینترنشنال مشخص است.
آرامشگمشدهاینروزهایبازارموبایل!

درحالی که فعاالن و فروشندگان موبایل در اصفهان از 
کمبود گوشی در بازار و قیمت های نامتعارف و گران 
فروشی می گویند، وزیر ارتباط اعام کرده است: به 
زودی اوضــاع در بازار موبایل بهبــود می یابد. وزیر 

ارتباطات و فناوری اطاعــات، در این زمینه گفت: 
۱۰۰ هزار گوشی توقیفی در بازرسی از شرکت های 
متخلف و ۱۰۰ هزار گوشــی مانده در گمرک که با 
دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند، با تصمیم مشترک 
چندین دســتگاه از طریق شــبکه آناین و سنتی 
در بازار عرضه می شــود. هر چند به نظر نمی رسد 
کمبودها در بــازار با این نوع از عرضــه بهبود یابد؛ 
چراکه اصوال موبایــل در بازار موجود اســت اما به 
دلیل نامعلوم بودن قیمت ها و ترس از گرانی دوباره، 
موبایل در بازار عرضه نمی شــود. وزیر ارتباطات در 
حالی از فروش آناین گوشی ها سخن می گوید که 
سایت های عرضه تلفن همراه، یکی از متهمان اصلی 

نبود گوشی در بازار هستند.
این سایت ها و مراکز آناین، متهم به احتکار گوشی 
و عدم عرضه آنها به بازار هســتند. حال باید دید در 
روزهای اخیر، تب تند بازار موبایل فروکش خواهد 
کرد؟ آیا قیمــت ها در این بازار آشــفته متعادل تر 
خواهد شــد یا مانند روزهای گذشــته در بر پاشنه 

بی سامانی خواهد چرخید!

روزهای سیاه راسته موبایل فروش ها
کمبودوقاچاق؛دومعضلاینروزهایبازارتلفنهمراه

 به گزارش پایگاه اطاع رســاني شــرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران، با پیگیري هاي مستمر 
»علیرضا صادق آبادي« معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت ملي پاالیش و پخش براي تامین آب پاالیشگاه، میزان 
تولید بنزین در این پاالیشــگاه به ۱۱ میلیون و 6۰۰ هزار لیتر در روز رسید. بر اساس این گزارش به علت کمبود 
منابع آبي در استان اصفهان و عدم تامین آب مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان، تولید بنزین آن طي یک ماه گذشته به 
میزان ۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافته بود. در حال حاضر پاالیشگاه اصفهان روزانه ۱۱ میلیون و 6۰۰ هزار لیتر 

بنزین با استاندارد یورو ۴ تولید مي کند.

تولید بنزین در 
 پاالیشگاه اصفهان

 به  میزان قبل بازگشت

خبر
      

  عکس روز

نمایشگاه »خودروهای کالسیک« در تیران

رییسخانهصنعت،معدنوتجارتاصفهان:

رکود مسکن، صنعت سیمان را در آستانه ورشکستگی قرار داده است
خاموشی کوره های ســیمان و رکود فعالیت این واحدهای تولیدی در استان اصفهان که به عنوان یکی از 

معدنی ترین استان های کشور شناخته می شود، نشان از شدت بحران در این صنعت دارد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در این مورد می گوید: صنعت سیمان باوجود کارخانه های فراوان 
و تولیدات خوب، مدت هاست که بدون رونق داخلی و خارجی مانده است و این موضوع تاثیر مستقیمی بر 

افزایش نرخ بیکاری استان ها دارد.
»محمدرضا برکتین«  تصریح می کند: بیش از 6۰ کارخانه سیمان در کشــور وجود دارد که به دلیل نبود 
متقاضی با مازاد تولیدات مواجه شــده اند. از آنجا که اصفهان نیز دارای اغلب صنایع اســت، بخشی از این 
کارخانه ها در این اســتان قرارگرفته اند که به دلیل حمایت نشــدن از این واحدهای تولیدی، اغلب تا مرز 
ورشکستگی پیش رفته اند. وی با قاطعیت تاکید می کند: با توجه به شرایط فعلی، نه تنها وضعیت صنعت 
سیمان بهتر نشده، بلکه وخیم تر هم شده است. بنابراین الزم اســت با وجود رکود مسکن و نبود بازارهای 
هدف، در اندیشه جایگزینی برای مصرف سیمان باشیم. »ناصر محمدی« رییس اتحادیه مصالح ساختمانی 
اصفهان، در مورد وضعیت تولید سیمان می گوید: از آنجاکه صنعت سیمان وابسته به رونق بازار ساخت وساز 
است، رکود این بازار بر صنعت سیمان تاثیر مستقیمی داشته است. وی می گوید: باوجود افزایش نرخ سیمان، 
از دیدگاه من امسال هم سیمان وارد فاز رونق نخواهد شد، ممکن است افزایش نرخ دوباره داشته باشد اما 
رونقی وجود نخواهد داشت؛ چرا که برای مسکن چشم انداز چندان روشنی وجود ندارد و با این شرایط مصالح 
تولیدشده بدون درخواست کننده می مانند. وی خاطرنشان می کند: نبود مشتری کافی برای سیمان تولیدی، 
به عاوه مشکاتی دیگر مانند افزایش هزینه هایی چون مالیات، بیمه و حامل های انرژی، منجر به دلسردی 
فعاالن این عرصه شده است؛ به طوری که فشار این گونه هزینه ها باعث زیان دهی بسیاری از واحدهای صنفی 

فعال شده است. از این  رو با ادامه این روند، نمی توان آینده ای چندان مثبت برای این صنف پیش بینی کرد.

مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاستاناصفهان:
آموزش های دولتی امروز منفک از نیاز بازار است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در شرایط حاضر، آموزش هایی اتفاق می افتد که منفک 
از نیاز بازار است و عموما دولتی انجام می شود. امروز باید آموزش های مرتبط با نیاز بازار کار باشد و این آموزش 

باید توسط بخش غیردولتی صورت بگیرد.
»ابوطالب جالی« اظهار کرد: یکی از  ابرچالش های کشور مسئله اشتغال است؛ اما بیکاری تا کنون در مباحث 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشکات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است. وی ادامه داد: منابع محدود دولت 
ما را مجاب کرده در این مسئولیت نگاه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشیم. استقرار نظام ارزیابی عملکرد 
و مشارکت واحدهای صنعتی نیز از موارد با اهمیت این سازمان بود.وی گفت: امروز باید آموزش ها مرتبط با نیاز 

بازار کار باشد. این آموزش باید توسط بخش غیردولتی صورت بگیرد. 

رییساتحادیهمشاورانامالکاصفهان:
قیمت های رهن و اجاره غیرمنطقی نیست

رییس اتحادیــه مشــاوران اماک اصفهــان در مــورد وضعیــت اجاره بهــا گفــت: در بخش رهــن و اجاره 
 به طــور طبیعــی بــا افزایــش ۱۰ تــا ۱۵ درصــدی مواجه بــوده ایــم و حتــی درصدهــای باالتــری نیز 
داشته ایم؛ ولی با وجود اینکه در سال های اخیر با رکود بازار مسکن رو به رو بودیم، در بحث رهن و اجاره قیمت های 

بی رویه و غیرمنطقی نداشته ایم.
»رســول جهانگیری« در ادامه می گوید: متاسفانه در یکی دو ماه گذشته  نوســانات بازار سکه و ارز باعث تاثیرات 
مستقیمی بر بازار مسکن شد که خرید و فروش مسکن چند درصدی افزایش پیدا کرد و این موضوع باعث یک اثر سوء 
بر بازار رهن و اجاره شد؛ زیرا با رکود بازار فروش مسکن، خرید و فروش کمتر بود و بسیاری از خانه های نوساز که به 

فروش نرفته بود با رکود بازار خرید و فروش، وارد بازار رهن و اجاره شدند.

سکه تمام 
بهار آزادی

۴,۰۹۲,۰۰۰
تومان

۱,۸۵۲,۰۰۰نیم سکه
تومان

۹۴۱,۰۰۰ربع سکه
تومان

۴۸۰,۰۰۰سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
۱۸ عیار

3۱۰,۱۴۸
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیهمحبرسول
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»علیرضاقربانی«دراصفهانمیخواند

پیشنهاد سردبیر:

 تصویری از »بهنوش طباطبایی« 
 در کنار احسان کرمی

»محمدرضا گلزار« قرار است به تلویزیون بیاید و مسابقه 
»برنده باش« را اجرا کند. برای رسانه ای که مدت هاست 
مخاطبان خود را از دست داده و به آمارهای میزان رضایت 
باالی 70-80 درصــدی مردم)!( که نمــی دانیم چقدر 
موثق و قابل اتکاســت، دل خوش کرده است، حضور یک 
سلبریتی در قد و قامت »گلزار« قطعا اتفاق خوبی است. 
گلزار شاید بازیگر خوبی نباشد و حتی فن بیان خوبی هم 
نداشته باشد؛ اما در اینکه ستاره محبوبی است و طرفداران 
زیادی به ویژه در میان دهه هفتاد و هشــتادی ها دارد و 
حتی دهه شصتی ها هم با او خاطراتی دارند)سام و نرگس، 
بوتیک، آتش بس و...( شــکی نیســت و نمی توان منکر 

محبوبیت زیاد گلزار شد.
 این بازیگر ســینما و تلویزیون کشــورمان چندی قبل 
در یکی از برنامه های تلویزیونی ظاهر شــد و در توضیح 
چرایی حضور خود در این مسابقه گفت: »سرانه مطالعه 
در کشور ما بسیار پایین اســت و این واقعا ناراحت کننده 
است و ریشه ساختن نسخه ایرانی این مسابقه بزرگ به نام 
مسابقه بزرگ »برنده باش« باال بردن سطح مطالعه مردم 
است. مسابقه بزرگ برنده باش شبکه سه آنقدر جذاب و 
فوق العاده و پر از هیجان اســت که من مطمئنم تاثیرات 
خوبی در جامعه ما خواهد داشت.« این مونولوگ گلزار در 
واقع تبلیغ برای مسابقه ای است که قرار است به برنده آن 
۱00 میلیون تومان پرداخت شود؛ رقمی که برای طیف 
وسیعی از مردم قابل توجه اســت؛ اما نه در مقابل کیسه 
بزرگی که برای شــرکت کنندگان در این مسابقه دوخته 

شده است.
یکی از سایت های خبری در توضیح جزئیات این برنامه 
نوشــت که همه چیز از یک اپلیکیشــن آغاز می شود. با 
فرســتادن پیامک به این برنامه لینک یک اپلیکیشن 
برای نصب ارسال می شود و پس از نصب 
اپلیکیشن باید سواالت 

ی  د متعد
را جــواب دهید 

و تالش کنید با پاســخ به ســواالت بیشتر 
صدرنشین شوید. هشت نفر اول رده بندی این اپلیکیشن 
که بیشــترین تعداد ســواالت را در هر هفته پاسخ داده 
باشند، به این برنامه دعوت می شــوند و برای شرکت در 
مســابقه با هم رقابت می کنند. در عین حال ۳00 نفر از 
آنهایی که حداقل یک کد قرعه کشی به دست آورده اند، 
به صورت تصادفی و بر اساس قرعه به این برنامه به عنوان 

تماشاگر دعوت می شوند.
کسب حداقل یک کد قرعه کشی، برابر با داشتن ۱000 
امتیاز، شرط حضور در قرعه کشی مسابقه برنده باش است. 
در پایان هر هفته و پس از انتخاب افراد برتر، کدهای قرعه 
کشی تا پایان فصل در حساب شما باقی مانده و امتیازات 
شما صفر می شــود تا در هفته بعدی شانس برای تمامی 
کاربران برابر باشد. در پایان هر فصل یک قرعه کشی بین 
کاربران انجام خواهد شد که جوایز آن از شبکه سوم سیما 
اعالم عمومی می شود. تا اینجا ظاهرا همه چیز عادی است 
و با یک مسابقه سالم روبه رو هستیم؛ اما ماجرا از آنجا رنگ 
دیگری به خود می گیرد که برای پیشرفت در این مسابقه 
و شانس راه یافتن به جمع هشت نفر، باید دست به جیب 

شد و هزینه کرد.
در ابتدای مســابقه برنده باش بعد از نصب اپلیکیشن، ۵ 
سوال رایگان در اختیار شــما قرار داده می شود و اگر به 
سواالت جواب درستی بدهید تعداد سواالت مجاز شما کم 
نخواهد شد؛ اما اگر جواب سوال را اشتباه بدهید یا جواب 
سوال را نداده و آن را رد کنید یکی از سهمیه ۵ سوال شما 
کم خواهد شد. در مقابل هر پاسخ صحیح ۱00 امتیاز برای 
شما خواهد داشــت و برای هر جواب غلط شما ۵ امتیاز و 

برای هر سوال بی جواب رد شده ۲0 امتیاز به شما 
تخصیص داده می شود! 

ال  حا
تصور کنید پنج ســوال را به صورت پیاپی اشتباه جواب 

دادید و دیگر فرصتی ندارید؛ باید چه کنید؟!
بخش شیرین ماجرا برای برگزارکنندگان همین جاست. 
می توانید ســوال بخرید و به ســرعت در رده بندی باال 
بروید! سازندگان این مسابقه بسته های ۲۵00 تومانی تا 
۲0 هزار تومانی را عرضه کرده اند که متناســب با قیمت، 
۳0 سوال تا ۱۴۴0 سوال را به راحتی به دست می آورید. 
اگر همه ۱۴۴0 ســوال را بی پاسخ بگذارید هم ۲8800 
امتیاز به دست می آورید و با خرید بسته های بیشتری 
شانس بیشــتری نســبت به دیگران خواهید داشت. 
برگزارکنندگان روی همین بخش حساب کرده اند که 
از این طریق رقمی بســیار نجومی به دست آورند و در 

نهایت گلزار نیز از این مسیر، باالترین دریافتی را در تاریخ 
تلویزیون داشته باشد.

به هر حال در اینکه حضور آرتیســت 
معــروف ســینما در تلویزیون به 

جایگاه سوپر اســتاری او  لطمه 
وارد می کند که شکی نیست؛ اما 
قطعا هزینه ای در نزدیک ترین 
میزانسن قرار گرفتن با مخاطب 
را از اسپانســرش دریافــت 
می کند و آن قــدر برایش به 
صرفه هســت کــه حاضر به 
پذیرفتن چنین ریسکی شود. 
برخی ســایت های خبری 

مدعی 
شده اند که 
گلــزار دســتمزد 
چندمیلیاردی دریافت خواهد 
کرد. او اگرنتواند از پس اجرای یک مســابقه 
مهیج و پرهیجان) به قول خودش( برآید و مخاطبان او را 
در این تجربه جدید دوست نداشته باشند، بی تردید از این 
انتخاب لطمه می بیند؛ اما تلویزیون احتماال در هرصورت 

سود می کند.
 آن طور که توضیــح دادیم، این ماجــرا صرفا یک مدل 
بازی بخت آزمایی است که پیش 
از این نیــز به شــیوه های 
آبرومندانه تر توسط برخی 
اپلیکیشن ها در برنامه های 
مختلف پیاده ســازی شده 
است و »کتابخوانی« و »سرانه 
کتــاب« و »مطالعــه« و این 
چیزها هم همه کشــک اســت 

و بهانه!

اینستاگردی

»علیرضاقربانی«دراصفهانمیخواند
کنسرت موسیقی »علیرضا قربانی« در سالن کوثر اصفهان برگزار می شود. قربانی ازجمله خوانندگانی 
است که آشــنایی با علی تجویدی و فرهاد فخرالدینی دریچه های جدیدی از دنیای موسیقی ایران را 

روی او گشود و تجارب جدیدی از موسیقی ایرانی را کسب کرد.
علیرضا قربانی متولد سال ۱۳۵۱ و خواننده سنتی ایرانی است. وی از سال ۶۳ به طور جدی به فراگیری 
ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران پرداخت و از محضر خسرو 
سلطانی، بهروز عابدینی، مهدی فالح، حسین عمویی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی 

بهره مند شد.
قربانی از سال 78 به عنوان خواننده ارکســتر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای آواز و 
تصنیف پرداخته است و تا کنون آلبوم های اشتیاق، فصل باران، خشت و خاک، سوگواران خموش، روی 
در آفتاب، سرو روان، سمفونی موالنا، رســوای زمانه، قاف عشق، سماع تنبور، جلوه گل، حریق خزان، 
هم آواز پرستوهای آه، رفتم و بار سفر بستم، قطره های باران، 

سودایی و دخت پری وار، را منتشر کرده است. 
کنسرت موسیقی »علیرضا قربانی« ۱7 مردادماه در دو سانس 
ساعت های ۱8 و ۲۱ در ســالن کوثر، واقع در خیابان حکیم 
نظامی، مجموعه ارتش برگزار می شود. عالقه مندان برای تهیه 
بلیت و دریافت اطالعات بیشــتر می توانند به نشانی اینترنتی 
 mell iconcert.com

مراجعه کنند.

ادامهفیلمبرداری»سیمین«دراصفهان
بخش عمده ای از فیلم »مرتضی آتش زمزم« با بازی محمدرضا هدایتی و الله اســکندری در کنــار زاینده رود و تاالب 

گاوخونی فیلمبرداری می شود.
فیلم سینمایی »سیمین« به تهیه کنندگی و کارگردانی »مرتضی آتش زمزم« به تازگی در اصفهان کلید خورده است. 

گروه تولید، فیلمبرداری بخش های مربوط به گاوخونی و خانه های تاریخی را به اتمام رســانده اند و طی 
روزهای آینده کار در بستر رودخانه خشک زاینده رود ادامه می یابد.

»سیمین« فیلمی درباره علت خشک شدن زاینده رود و تاثیرات آن بر زندگی مردم به ویژه 
کشاورزان است. قصه در فضایی استعاری روایت می شود و کاراکتر »مادر« در آن نمادی 

از آب و رودخانه است. سازندگان امیدوار هستند با این فیلم توجه مسئوالن و مردم را 
به این فاجعه بزرگ جلب کنند که حاصل بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح است.

بخش عمده ای از فیلم در کنــار زاینده رود و تــاالب گاوخونی فیلمبرداری 
می شود.

محمدرضا هدایتی، الله اســکندری، محمد فیلی، جمشید صدری، پری 
کربالیی، ســپیده مظاهری، مریم نقیب الذاکرین بازیگران »سیمین« 
هستند؛ هم چنین امیرعباس رضایی و مریم عرب جعفری نیز به عنوان 

بازیگران کودک و نوجوان ایفای نقش می کنند.
سازندگان با تدوین همزمان پروژه توسط کاووس آقایی در تالش هستند 
فیلم را برای حضور در جشــنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان 

آماده می کنند.

نقدی بر فیلم »دارکوب« ؛

خوب،متوسط،نهخیلیبد!

»دارکوب«، درامی اجتماعی خانوادگی و سومین اثر سینمایی»بهروز شعیبی« است که در سی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر در چندین رشته، نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد و در این میان توانست ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن)سارا بهرامی( و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد)جمشیدهاشم پور( را از آن خود کند.
داستان فیلم، روایتی از حال و هوای زنانه مهسا)سارا بهرامی( زن معتادی اســت که به طور اتفاقی در حال دزدی از یک 

فروشگاه زنجیره ای  بزرگ، همسر سابق خود روزبه)امین حیایی( را که مدیر اجرایی آنجاست، می  بیند.  
»شعیبی« در این فیلم تاحدی از عناصر بصری و فضاسازی در جهت تبیین روایت تاریک و تلخ داستان بهره گرفته است. 
انتخاب  نور، رنگ، دکور، لباس، گریم مناسب به خوبی با فضای اعتیاد، خشونت، نوزادفروشی و... همخوانی دارد. انتخاب 
موسیقی، قاب باز و نورپردازی تا حدی با داستان فیلم هماهنگ است. به خصوص ترانه تیتراژ پایانی فیلم یکی از نقاط قوت 
آن به شمار می آید.با این همه، به نظر می رسد فیلم از نظر شخصیت پردازی، چندان موفق نیست. مهسا، شخصیت یکدستی 
ندارد. زن معتادی که در زمان بارداری اعتیادش را به  جنین منتقل کرده و حاضر به ترک اعتیادش نبوده است، حاال بعد 
از چند سال حس مادری اش گل می کند و مانند یک قهرمان برای به دست آوردن دخترش حاضر است همه کاری بکند 
که اولین آن ترک اعتیاد است. شخصیت پردازی ها در داستان از منطق برخوردار نیست. شخصیت »روزبه« مرد عاشقی 
که خیلی زود معشوقش را رها می کند و حتی با ورود دوباره مهسا به زندگی روزبه، او همچنان منفعل است و تنها به چند 
دیالوگ »از زندگی من برو بیرون« بسنده می کند.» نیلوفر« همسر فعلی روزبه  که خیلی زود با ورود مهسا به زندگی اش 
کنار می آید و تسلیم می شود و  یا »تینا«  که معلوم نیست برای چه می خواهد مهسا را خفه کند و شخصیت مبهم زنانی که 
هم خانه های مهسا هستند. به نظر می رسد تنها شخصیت قرص و محکم و در عین حال منفور و مشمئزکننده فیلم همان 

دالل خرید و فروش جنین و نوزاد با بازی »جمشید هاشم پور«  است.
یکی از مهم ترین نقاط قوت دارکوب بازی بازیگران آن است و به واقع سارا بهرامی، شادی کرم وردی و جمشید هاشم پور در 
دارکوب بازی های شایسته ای از خود به نمایش گذاشته اند و مخاطب راضی از آنها سالن سینما را ترک می کند؛ اما حتی این 
بازی های اثرگذار نیز نتوانسته است ضعف های فیلمنامه و محتوای فیلم را بپوشاند. فیلم از نظر محتوایی، دست روی سوژه 
هایی می گذارد که مخاطبان بارها اخبار آن را شنیده اند و تصاویر آن را در فیلم ها، مستندات و گزارش های خبری دیده 

اند. با این تفاوت که در دارکوب، معضالت و آسیب های اجتماعی، آن هم از دریچه 
نگاه و دنیای زنانه و با حال و هوای مادرانه آن به نمایش گذاشته می شود. 

در کنار همه اینها، کارگردان در دارکوب شبکه روابط اجتماعی را به خوبی 
نشــان می دهد. از یک ســو، همکاران روزبه و نحوه مواجهه آنها با مشکل 
پیش آمده و از سوی دیگر، همخانه های مهسا که گاهی، شادی می کنند، 

می رقصند، دعوا می کنند و همدیگر را نصیحت می کنند و همانقدر که 
گناهکار و ناپاک به نظر می رسند، ظهور و بروز انسانی دارند و یا 

همسایه های روزبه که با مهسا درگیر می شوند و علیه او شکایت 
می کنند. در مجموع، شــعیبی در دارکوب از نظر ساختاری 
فیلمی قابل قبول ارائه می دهد؛ اما از نظر محتوایی چندان 
موفق نیســت و تنها به توصیف معضالت و آســیب های 
اجتماعی می پردازد، بدون اینکه بــرای برون رفت از آنها 

راهکار یا راه حلی ارائه دهد.
 *کارشناس ارشد مدیریت رسانه

کتاببهانهاست!
به بهانه حضور »محمدرضا گلزار« در مسابقه »برنده باش« 

سارا بهرامی

»سارا بهرامی« با انتشار این عکس در اینستاگرامش 
نوشت: آقای والدو، قهرمان و نایب قهرمان کشور.

 نوید محمدزاده این شب ها در نمایش »فلیک« 
و در لباس و نقش یک نظافت چی سینما در 
پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

رقابتسریالهایجدید
برایفتحآنتنشبکهیک
مشــاور اجرایی شــبکه یک ســیما با اشــاره به 

برنامه های جدید این شــبکه گفت: هنوز زمان 
مشخصی برای پخش برنامه های »فرمول یک« و 

»مکث« وجود ندارد.
سیدمحمد جواد مبینی پور، مشاور اجرایی شبکه یک سیما درخصوص روند 

مشــخصی تولید برنامه های تلویزیونی و ســریال های جدید این شــبکه گفت: هنوز زمان 
مدیریت شبکه به برای پخش برنامه »فرمول یــک« وجود ندارد؛ چراکه علی ضیــاء قبل از تغییر 
دو عامل لوکیشن برنامه دنبال تولید برنامه جدید بود که در تابســتان، بعد از ماه رمضان شروع کند؛ اما 

و سرمایه گذار مانع تولید شده اســت و به عقیده من با درنظر گرفتن مراحل اجرایی صحنه و دکور هم بعید 
می دانم فعال »فرمول یک« روی آنتن برود؛ البته تالش شبکه این است که برنامه به زودی روی آنتن باشد.
مبینی پور در پایان درخصوص پخش و تولید مجموعه های تلویزیونی شــبکه یک سیما گفت: پس 

از پخش سریال »شــب عید« به مناســبت دهه کرامت و میالد امام رضا )ع(، در هفته جاری 
شــاهد پخش مجموعه تلویزیونی »سرنخ« هســتیم و بعد از آن بین سه گزینه ای که 

 ســیما فیلم به ما ارائه می کند، یکــی از آنها را برای پخــش درنظر خواهیم
 گرفت.

درشهر

موسیقی

قاب شیشه ای

کافه نقد

اعظم علی اصفهانی*
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موزرا؛ شبکه اجتماعی مخصوص دوستداران موسیقی

پیشنهاد سردبیر:

دستگاه ایرانی شناسایی درختان پوسیده ساخته شد
محققان کشور موفق به ســاخت دستگاهی شــدند که میزان پوسیدگی درختان 
را شناســایی می کند تا بدین وســیله احتمال سقوط به واســطه آن تعیین شود. 
محمدحسن برهانی فر، رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز اظهار کرد: محققان 
این دانشــگاه موفق شــدند که طرحی با عنوان »توموگرافی درختان سرپا« را در 

راستای شناسایی درختان پوسیده به نتیجه برسانند.
وی اظهار داشت: در این طرح، درختان پوسیده که احتمال سقوط آنها وجود دارد، 
شناسایی می شــوند و قبل از اینکه ســقوط کنند و ضرر جانی و مالی برای مردم و 
شــهرداری به وجود بیاورند، اقدامی صورت می گیرد. برهانی فر، جلوگیری از بروز 
حادثه های ناگوار نظیر سقوط درخت روی خودرو و اشخاص و حفظ محیط زیست 
را از مزایای طرح توموگرافی درختان ســرپا عنوان کرد و گفت: دستگاهی که برای 
اندازه گیری میزان پوسیدگی درونی درختان در قالب این طرح ساخته شده به درخت 
متصل می شود و از طریق سیگنال هایی که دریافت می کند میزان پوسیدگی درونی 

درخت مشخص خواهد شد.
برهانی فرد با بیان اینکه این دستگاه نسبت به نمونه های خارجی از ضریب اطمینان 
باالیی برخوردار اســت، گفت: نمونه خارجی دستگاه تشــخیص میزان پوسیدگی 
درختان قیمت باالیی دارد؛ بنابراین استفاده از نمونه خارجی می تواند صرفه جویی 

ارزی زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد.

 »پاوربانــک« یک باتــری بزرگ و 
مخصوص اســت که می تواند دستگاه های 
الکترونیکی مختلف را شارژ کند.بسیاری از 
مشکالت اساسی گوشی های هوشمند و سایر 
دستگاه های الکترونیکی طی سال های اخیر 
اصالح شده است؛ اما مشکل باتری دستگاه ها 
و ناکافی بودن شارژ آنها همچنان برای بسیاری 
از کاربران آزاردهنده است. برای مقابله با این 
مشــکل می توان از پاوربانک استفاده کرد. 
پاوربانک یک باتری بزرگ اســت که کاربر 
می تواند آن را با خود حمل کرده و هنگامی  که 
به منبع برق دیگری دسترسی ندارد از آن برای 
شارژ گوشی یا سایر دستگاه های الکترونیکی 
خود استفاده کند. ســواالت زیادی درباره 
پاوربانک ها، چگونگی عملکرد و نحوه استفاده 
صحیح از آنها در ذهن کاربران وجود دارد. اگر 
شــما هم می خواهید کمی  بیشــتر درباره 
پاوربانک هــا بدانید این مقالــه مخصوص 

شماست. با ما همراه باشید:
1- ظرفیت پاوربانک ها به چه معناست؟

پاوربانک ها در ظرفیت های مختلفی طراحی و عرضه 
می شــوند. رقم این ظرفیت که با واحد میلی آمپر 
ساعت )mAh( ذکر می شود ظرفیت کل باتری هارا 
مشــخص می کند. به بیان دیگر، هرچقدر این رقم 
باالتر باشــد، باتری پاوربانک قادر به ذخیره سازی 
انرژی بیشتری خواهد بود و در نتیجه شارژ بیشتری 
نیز برای دستگاه شــما فراهم خواهد کرد. به عنوان 
نمونه باتری آیفون 6 پالس از یک باتری با ظرفیت 
2915 میلی آمپر ساعت برخوردار است، بنابراین اگر 
بخواهید آن را کامل شــارژ کنید باید یک پاوربانک 
که رقم »میلی آمپر ساعت« آن باالتر از 2915 باشد 

در اختیار داشته باشید.
2- آیا همه پاوربانک ها قادر به شــارژ کردن 

لپ تاپ هستند؟
نــه، همــه پاوربانک هــا نمی توانند لــپ تاپ ها را 
شــارژ کنند. این امر بدین خاطر اســت که بیشتر 
پاوربانک های موجود، تنها از خروجی های یواس بی 
5 ولت برخوردار هستند؛ اما برای شارژ لپ تاپ ها، 
پاوربانک باید ولتاژهای باالتر یعنی از 16 تا 20 ولت 

را داشته باشــد. برای اطالع از ولتاژ دقیق مورد نیاز 
برای شارژ لپ تاپ خود، آداپتور آن را بررسی کنید. 
این را در نظر داشته باشید که تنها تعداد معدودی از 
پاوربانک های موجود، قادر به شارژ لپ تاپ هستند.

3- منظور از طول عمر پاوربانک چیست؟
باتری های لیتیوم یون )از جمله لیتیوم پلیمر( که در 
پاور بانک ها و گوشی ها استفاده می شوند، سرانجام 
با گذشــت زمان، ظرفیت خود را از دست می دهند 
)معموال پس از 200 تا 1000 بار شارژ که این رقم 
به کیفیت سلول های باتری و ترکیب شیمیایی آن 
بستگی دارد(. هرچقدر باتری بزرگ تر باشد تعداد 
دفعاتی که آن را شــارژ می کنید کمتر و در نتیجه 
عمر آن طوالنی تر خواهد شد. گوشی ها نیاز به شارژ 
روزانه دارند، از این  رو نســبت به پاوربانک هایی که 
ظرفیت زیادی دارند عمر کوتاه تری خواهند داشت.

4- چرا برخی از پاوربانک ها برای شارژ شدن 
ساعت ها وقت می گیرند؟

بســیاری از پاوربانک ها تنها از طریق »یو اس بی« 
شارژ می شوند و بســته به ظرفیتی که دارند شارژ 

شــدن کامل آنها می تواند حتی تا 40 ساعت 
زمان ببرد )به عنوان نمونه پاوربانک های 

با ظرفیــت 20000 میلــی آمپر 
ســاعت(. بــرای شــارژ کردن 
سریع تر باید پاوربانک هایی که 
ولتاژ ورودی آنها باالتر از 5 ولت 

اســت را خریداری کنید. این پاوربانک ها 
معموال با یک شارژر به صورت مستقیم به پریز برق 

متصل می شوند و شارژ می شوند.
5- ســریع ترین راه برای شــارژ گوشی و 
جلوگیری از به هدر رفتن شــارژ پاوربانک 

چیست؟
برخی از گوشــی ها ممکن اســت به محض 

اتصال به شــارژ، بــه طور خــودکار 
بسته های به روزرسانی را دانلود کنند 
و انرژی بیشتری مصرف کنند. اگر این 
مسئله برای تان اهمیت دارد می توانید 

هنگام اتصال گوشــی به پاوربانک، آن 
را در حالت پــرواز )Flight Mode( قرار 

دهید. این یک ایده خوب بــرای صرفه جویی در 

مصرف انرژی بوده و باعث غیرفعال شدن بسیاری از 
قابلیت های گوشی شما و در نتیجه کاهش مصرف 

باتری توسط گوشی می شود.
6- گوشــی خود را تا انتها با پاوربانک شارژ 

نکنید
گوشی شما در هنگام شارژ نیز انرژی مصرف می کند 
که این میــزان احتماال از حالت عادی هم بیشــتر 
است. هنگامی  که شارژ باتری در حال پر شدن است 
)حدود 80 تا 90 درصد(، جریان شارژدهی به باتری 
قبل از پرشدن شــروع به کاهش یافتن می کند و به 
جای آن بیشــتر توان پاوربانک توسط »ال ای دی« 
گوشــی، برخی تغییرات )مانند آپدیت ها( و موارد 
دیگر مصرف می شــود.تصور کنید یک کوله پشتی 

وســایل خود دارید کــه می خواهید 
را در داخــل آن، 

دهید.  جــا 

راحت تر آن است که 80 تا 90 درصد ظرفیت آن را 
پر کنید. پر کردن 10 یا 20 درصد باقی مانده زحمت 
زیادی خواهد برد. به همین دلیل، توصیه می شود 
هنگامی  که شارژ گوشی به حدود 80 تا 90 درصد 
رســید، پاوربانک را از گوشی خود جدا کنید تا از به 

هدر رفتن شارژ پاوربانک جلوگیری شود.
7- آیا می توان با پاوربانک تلویزیون تماشا 

کرد؟
پاسخ مثبت است. همان طور که پیش تر ذکر شد، 
بیشتر پاوربانک های موجود در بازار تنها از خروجی 
یو اس بی 5 ولت برخوردارند؛ اما برخی پاوربانک های 
پیشرفته تر نیز وجود دارند که به شما اجازه انتخاب 
ولتاژ مناسب برای دســتگاه های بزرگ تر از قبیل 
تلویزیــون، کولرهای مخصــوص پیک نیک، فن و 
نیز شــارژ باتری پهپاد را می دهند.پــس به لطف 
پاوربانک ها این امکان فراهم است که هنگام 
آفتاب گرفتن در ســاحل و صرف یک 
فنجان داغ قهوه یا نوشیدنی سرد، از 
تماشای تلویزیون یا به پرواز 

درآوردن پهپاد خود نیز 
لذت ببرید. همچنین به کمک 
برخی پاوربانک هایــی که ولتاژ خروجی 
باالیی دارند حتی می توانید موهای خود را حالت 

دهید.

7 نکته مهم درباره پاوربانک ها
تازه ها

با این نمایشگر هوشمند، در مورد هر چیزی صحبت کنید
شرکت »لنوو« با همکاری گوگل نمایشگر هوشمندی عرضه کرده که قادر به دریافت 
و درک انواع فرامین صوتی اســت؛ البته این نمایشگر برای پخش موسیقی و ویدئو 
هم قابل استفاده است.عرضه نمایشگر هوشــمندی که بتواند به تمامی سواالت و 
درخواست های کاربران پاسخ دهد، تا به حال سابقه نداشته و نشان می دهد گوگل 
قصد دارد سطح استفاده از فناوری طراحی شــده برای بلندگوهای هوشمند خود 
را ارتقا دهد.نمایشگر یادشــده که از قابلیت های دستیارصوتی هوشمند گوگل یا 
Google Assistant برخوردار است دارای نمایشگری 10 اینچی است و 250 دالر 
قیمت دارد.این محصول با صدای فرد قابل کنترل است و از طریق نمایشگر آن می 
توان اطالعات زیادی را دریافت کرد. به عنوان مثال کاربر می تواند از نمایشگر لنوو  

در مورد نتایج بازی ها و مسابقات 
ورزشی شب گذشته سوال کند، 
آخرین وضعیت آب و هوا را جویا 
شود یا در مورد اخبار کسب اطالع 
کند؛ البته کاربــران می توانند به 
جای دریافت پاســخ های صوتی، 
جــواب سواالت شــان را روی 

نمایشگر مشاهده کنند.

نوعی  هوش مصنوعی که شخصیت شما  را فاش می کند!
پژوهشگران دانشگاه اســترالیای جنوبی)UniSA(،  یک سیستم هوش مصنوعی 
ابداع کرده اند که می تواند با بررسی چشم افراد، شــخصیت آنها را پیش بینی کند.

به گفته پژوهشــگران، حرکات لحظه ای چشــم، چهار ویژگی شخصیتی را آشکار 
می کنند؛ روان رنجوری، برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی.شاید این ابداع بتواند 

چگونگی ارتباط انسان و ماشین را متحول کند.
دکتر »توبیاس لوتچر«)Tobias Loetscher(، پژوهشــگر دانشگاه استرالیای 
جنوبی بیان کرد: این امکان وجود دارد که یافته های پژوهش ما، تعامل میان انسان 
و ماشین را بهبود بخشد.وی افزود: انسان ها همیشه در جست وجوی خدمات بهبود 
یافته و شخصی سازی شده هستند. در هر حال، روبات ها و رایانه های کنونی، اخالق 
اجتماعی ندارند؛ در نتیجه نمی توانند با ســرنخ های غیرکالمی سازگار شوند. این 
پژوهش، فرصتی برای پیشــرفت روبات ها و رایانه ها فراهم می کند تا در تفســیر 
حرکات اجتماعی انسان، طبیعی تر و بهتر عمل کنند.دانشمندان در این پژوهش، 
حرکات چشــم 42 داوطلب را هنگام انجام دادن کارهای روزانه بررسی و سپس، 
ویژگی های شخصیتی آنها را با استفاده از پرســش نامه ارزیابی کردند. دانشجویان 
رشته روان شناسی شخصیت به مطالعه  الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتار که 
هر فرد را از دیگری متمایز می کند، می پردازند. این روان شناسان معموال در محیط 

علمی به عنوان مدرس یا پژوهشگر فعالیت می کنند.

ویژگی های تبلت جدید سامسونگ، لو رفت
شرکت سامســونگ قصد عرضه تبلت جدیدی به نام گلکسی تب ای 2 ایکس ال را 
دارد که مجهز به یک نمایشگر 10.5 اینچی با دقت 1920 در 1200 پیکسل است.

در حالی که اکثر کاربران در انتظار عرضه تبلت پرچمدار شرکت سامسونگ به نام 
Galaxy Tab S4 هستند، این شرکت در حال طراحی یک تبلت میان رده دیگر به 
نام Galaxy Tab A۲ XL نیز هست که مجهز به دکمه هوم است.سامسونگ مطابق 
معمول دوربین های قدرتمندی برای تبلت یادشده طراحی نکرده است. دو دوربین 
مورد اســتفاده در پشــت و جلوی این تبلت به ترتیب 8 و 5 مگاپیکسلی هستند. 
سیستم عامل مورد استفاده برای این تبلت هم Android ۸.۱ Oreo است. این 

تبلت فاقد اسکنر چهره یا حسگر 
اثر انگشــت بوده ولی ممکن 
اســت نوعی شــیوه جدید 
شناســایی چهره روی آن به 
کار گرفته شــود. دستیار 

صوتی Bixby سامســونگ 
از جمله دیگر امکانات تبلت 
مذکور اســت و قیمــت این 
محصول هنوز مشخص نیست.

  عکس روز

اتوبوس لوکسی که سفر را لذت بخش می کند
یک شرکت خودروسازی آلمانی از تولید اتوبوس لوکسی خبر داده که با توجه به امکانات متنوع، می تواند 
سفرهای طوالنی را لذت بخش کند.این اتوبوس که»امپایر« نام گرفته، از طراحی داخلی بسیار زیبایی 

برخوردار است و در آن فضایی داخلی برای استراحت، مطالعه و صرف غذا وجود دارد.

 شبکه اجتماعی

 جست وجوی صوتی برنامه ها
 به اپ استور اپل اضافه شد

اپل، قابلیت جدیدی را به فروشــگاه اینترنتــی و آنالین اپ 
استور اضافه کرده اســت که در آن کاربران قادر خواهند بود 
اپلیکیشن های موردنظر خود را با ارسال دستور صوتی بیابند.

عالوه بر ایجاد تغییر در رابط کاربری و شکل و ظاهر آن، قابلیت 
شناسایی و تشخیص هوشمند صوتی را به پلتفرم خود افزوده 
است تا بدین وسیله کاربران بتوانند با ارسال یک دستور صوتی 
و گفتن نام اپلیکیشــن های موردنظر، آن را از این فروشــگاه 
دانلود، خریداری و نصب کنند. طبق آمار، اپ استور موفق شده 
اســت درآمدی 11.5 میلیارد دالری در سه ماهه چهارم سال 

گذشته 201۷ میالدی  را به خود اختصاص دهد.

»لنوو« ایران را در 
فهرست تحریم قرار داد

در ماه های اخیر به دفعات خبر خروج شــرکت های تجاری از 
ایران و یا قطع همکاری آنها با بازار کشــور در رسانه ها منتشر 
شده است.پیش تر شــرکت هایی مانند »اینتل« و »انویدیا« 
دسترسی کاربران ایرانی به وب سایت های خود را مسدود کرده 
بودند و کمپانی هایی مانند اپل نیز از ارائه هر گونه خدمات چه 
به کاربران و چه به توســعه دهندگان اپلیکیشن های فارسی 
خودداری کرده بودند. به تازگی مشخص شد که کمپانی چینی 
لنوو، دسترسی کاربران ایرانی به وب سایت خود را مسدود کرده 
است.این اتفاق بدون هیچ گونه اعالم قبلی رخ داده و مشخص 
نیست با چه هدفی انجام می شود. وب سایت لنوو، تنها نمایش 
دهنده محصوالت این شرکت و در کنار آن محلی برای دریافت 
فایل های مربوط به راه اندازی لپ تاپ ها و درایورهای سخت 
افزاری مرتبط با محصوالت لنوو بوده است. چین یکی از شرکای 
تجاری ایران است که حتی در سال های قبل و در زمان تحریم 
ها نیز همکاری های دوجانبه خود را حفــظ کرده بود. روابط 
عمومی کمپانی لنوو هنوز اطالعیه ای در خصوص مسدود شدن 
دسترسی کاربران ایرانی به وب سایت خود منتشر نکرده است.

افت ارزش سهام توئیتر به دنبال 
کاهش یک میلیونی تعداد کاربران

در پی اعالم توئیتر مبنی بر کاهش کاربران فعال ماهانه، ارزش 
ســهام توئیتر 20/5درصد افت کرد.بر اساس گزارش گاردین 
این دومین افت بزرگ ارزش توئیتر پس از عرضه عمومی سهام 
در سال 2013 است. پس از اینکه این شرکت خبر از پاک سازی 
یک میلیون حســاب کاربری به علت محتوای توهین آمیز یا 
حســاب های تقلبی دا ده بود، 5/8میلیارد دالر از ارزش بازار 
آن کاهش یافت. این اتفاق تنها یک روز پس از آن رخ داده که 
فیسبوک نیز 123 میلیارد دالر از ارزش سهام خود را از دست 
داده است. توئیتر بیان کرده که کاهش تعداد کاربران به دنبال 

در اولویت قرار گرفتن سالمت این پلتفرم انجام گرفته است.

موزرا؛ شبکه اجتماعی مخصوص دوستداران موسیقی
»موزرا« به عنوان شــبکه اجتماعی مختص دوستداران موسیقی در بیست و چهارمین 
نمایشگاه الکامپ رونمایی شد. این اپ جالب، کاربران را بر اساس سالیق موسیقایی شان 
به هم نزدیک می کند.موزرا یک شبکه اجتماعی موســیقی محور است، در این شبکه 
اجتماعی که اپلیکیشن آن روی سیستم عامل اندروید نصب می شود، کاربران بر اساس 

سلیقه موسیقایی که دارند با یکدیگر مرتبط می شوند.
 »مــوزرا« آهنگ های شــما را گوش مــی دهد و با توجه ســبک و فضای آن، شــما 
را با افرادی آشــنا می کند که همان دســت موســیقی را برای گــوش دادن انتخاب 
کرده اند. این شــبکه اجتماعی به شــما امکان نمایش افراد هم ســلیقه، چت 

کردن با آنهــا و همچنین چت گروهی در صفحــه یک خواننده 
 خاص را داده اســت. مــوزرا را مــی توانید در طریــق کافه بازار

 دانلود کنید.
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رییس دادگستری تیران و کرون اعالم کرد:
رسیدگی به بیش از 6هزار پرونده 

در دادگستری تیران و کرون
رییس دادگســتری شهرستان  تیران
تیران و کرون گفت: ســالیانه به شش هزار و ۵۰۰ 
پرونده قضائی در دادسرا و محاکم قضائی شهرستان 
تیران و کرون رسیدگی می شود. مجید قربانی اظهار 
کرد: سالیانه شــش هزار و ۵۰۰ پرونده قضائی در 
دادســرا و محاکم قضائی و ماهیانــه بیش از ۳۰۰ 
پرونده در شوراهای حل اختالف شهرستان تیران و 
کرون بررسی می شود. وی افزود: ۵۰ درصد از پرونده 
های حقوقی شوراهای حل اختالف شهرستان تیران 
و کرون منجر به صلح و ســازش می شــود که این 
شهرستان موفقیت های خوبی در صلح و سازش و 
کاهش میــزان پرونده های کیفــری دارد. رییس 
دادگستری شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: 
مردم شهرســتان تیران و کرون در رعایت قوانین و 
مقررات و حفظ ارزش های اسالمی همواره پایبند 
هستند و به همین دلیل پرونده های کیفری در این 

شهرستان آمار کمی دارد.

رییس اداره تعاون اردستان خبر داد:
جریمه ۹۰میلیون ریالی اشتغال 

اتباع خارجی در اردستان
رییس اداره تعــاون، کار و رفاه  اردستان
اجتماعی اردستان گفت: هر کارگاه و واحد صنعتی 
که کارگر اتباع بیگانه داشــته باشد به ازای یک روز 
کارکرد پنج روز جریمه می شود که در گشت های 
انجام شده، کارگاه های متخلف اردستان بیش از ۹۰ 
میلیون ریال جریمه شدند. جمشید عامری اظهار 
کرد: از ســال 88 شهرستان اردســتان در لیست 
ممنوعه ورود اتباع بیگانــه و مخصوصا افاغنه قرار 
گرفت که با پیگیری های انجام شده این ممنوعیت 
به محدودیت تبدیل شــد تا در بعضی از مشــاغل 
کارگران افغانی با کارت اشتغال بتوانند فعالیت داشته 
باشند. وی افزود: آمار دقیقی از اشتغال اتباع بیگانه 
در اردستان  وجود ندارد و برآورد اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اردستان این اســت که نیروی کار 

افاغنه به تعداد کم وجود دارد.

اخبار

ابیانه از آب آشامیدنی سالم بهره مند شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

بازرسی از ۱۷ باب پاتوق توزیع 
مواد مخدر در اردستان

فرمانده انتظامی اردســتان  اردستان
گفت: ماموران منطقه انتظامی اردســتان پس از 
اخذ حکم قضائی، ۱۷ باب پاتوق توزیع و مصرف 
مواد مخدر را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند. 
سرهنگ غالمرضا هاشــمی زاده اظهار کرد: به 
منظور اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده و کشف 
پاتوق های مواد مخدر در یک ماه گذشته، ماموران 
انتظامی و پلیس مبارزه با مــواد مخدر با نظارت 
مستقیم فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان، 
عملکرد قابل توجه ای را ارائه کردند. وی افزود: به 
همین منظور ماموران انتظامی پس از اخذ حکم 
قضائی، تعداد ۱۷ باب پاتوق توزیع و مصرف مواد 
مخدر را شناســایی و مورد بازرســی قرار دادند. 
فرمانده انتظامی اردستان گفت: در اجرای طرح 
مذکور بیش از ۱۰۰ کیلو گرم گیاه سبز شاه دانه و 
مقادیر قابل توجهی مواد مخــدر از نوع تریاک، 
سوخته تریاک، شیره مطبوخ، هروئین، حشیش و 
همچنین تعدادی آالت اســتعمال و توزیع مواد 
مخدر کشف و ضبط و پنج دستگاه خودرو توقیف 

شده است. 

پیشرفت ۱۲۳ درصدی در بخش 
آموزش فنی  و حرفه ای نطنز

رییس مرکز فنی و حرفه ای  نطنز 
نطنز گفت: در بخش آموزش، مرکز فنی و حرفه ای 
نسبت به تعهدات خود پیشــرفت بیش از ۱۲۳ 
درصدی داشته است. ابراهیم روح اللهی اظهار کرد: 
در طول یک سال گذشته توانستیم تعامل خوبی با 
مدیران ادارات، نهادهای مختلف، رسانه ها و مردم 
برقرار کنیــم و در زمینه برگــزاری کالس های 
مختلف و راه اندازی مرکز بانوان فعالیت های خوبی 
صورت گرفته است. روح اللهی افزود: در مرکز فنی 
حرفه ای نطنز اولویت کار را بــر راه اندازی مرکز 
بانوان گذاشتیم و کارگاه های خیاطی با رویکرد 
آموزشــی تولیدی بــا حمایت کمیتــه امداد و 
بهزیستی نطنز راه اندازی شد که جا دارد از تعامل 

سازنده رؤسای این ادارات قدردانی شود.
وی تصریح کرد: در بخش آموزش مرکز نطنز در 
قسمت مراکز ثابت و سیار شــهر، جوار دانشگاه، 
آموزش صنایع روســتایی، صنوف، کارآموزی در 
محیط کار، آسیب های اجتماعی و تفاهم نامه ها 
نسبت به تعهدات خود پیشــرفت بیش از ۱۲۳ 

درصدی داشته است.

جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا عصر 
شنبه برگزار شد. شهردار و فرماندار شهرضا 
در این جلسه از مشکالت شهری و راهکارها 
گفتند. شــهردار، به معضالت ترافیکی شهر 
اشاره کرد و گفت که بی توجهی در بازنگری طرح 
جامع شهری باعث ایجاد و تشدید ترافیک در 
خیابان های مرکزی شهرضا شده است.فرماندار 
شهرضا هم درخواست کرد که بخشی از فعالیت 
ادارات و نهادهای خدمات رسان در روستاها 

متمرکز شود. 
 

رحیم جافری در جلسه شورای اداری این شهرستان، 
گفت: شهرداری ها، سازمان هایی غیرانتفاعی و غیر 
دولتی هســتند که از محل عوارض شهروندان اداره 
می شوند. شهردار شهرضا با بیان اینکه رکود شدید 
صنعت ساختمان، خسارات زیادی را به درآمدهای 
شهرداری ها وارد کرده است، تصریح کرد: در ایران ۷۰ 
درصد جمعیت در شهرها سکونت دارند و در استان 
اصفهان این رقم 8۰ درصد است؛ بنابراین الزم است 

خدمات زیادی در حوزه شهری ارائه شود.
جافری تاکید کرد: مدیریت صحیح حوزه شــهری 
ســبب رضایتمندی 8۰ درصد از مــردم هر منطقه 
می شود، به همین دلیل شهرداری سهم بسزایی در 

ایجاد و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
جافری با اشــاره به تحقیقات انجام شــده در حوزه 

مدیریت شهری، گفت: شهرداری ها ۱۳۵ نوع خدمت 
در بخش های مختلف شهری ارائه می کنند که بعضی 
از آنها به صورت عرفی برعهده این نهاد گذاشته شده 
و پایه قانونی ندارد. وی با بیان اینکه برون ســپاری 
خدمات شــهرداری ها از دهه ۷۰ در کشور آغاز شد، 
تصریح کرد: تا سال ۹۴ هیچ یک از خدمات شهرداری 
شهرضا به بخش خصوص واگذار نشده بود، به همین 

دلیل شهرداری توسعه چندانی نداشت.
شهردار شهرضا ادامه داد: اداره کشتارگاه و اتوبوسرانی 
برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار شد و از 
تیرماه امســال نیز خدمات رفت و روب و جمع آوری 

زباله های شهری برون سپاری شد.
جافری با اشاره به تعدیل کارکنان شهرداری شهرضا، 

تصریح کــرد: از حدود ۵۰۰ نیروی این شــهرداری، 
۱۰۰ نفر با استفاده از مواد و تبصره های قانونی تامین 
اجتماعی و وزارت کار تعدیل و از مزایای قانونی سختی 

مشاغل یا بازنشستگی استفاده کردند.
وی ترافیک را یکــی از مهم ترین مشــکالت حوزه 
مدیریت شهری شهرضا برشــمرد و افزود: رفع این 
معضل به عنوان مهم ترین اولویت کاری شهرداری در 

سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار شهرضا نیز در این جلسه گفت: میزان اشتغال 
ایجاد شــده در شهرستان در ســال گذشته دو هزار 
و ۶8۰ نفر و در چهارماه نخســت امســال ۳۷۳ نفر 
بوده است.علی اصغر رفیعی  نژاد با بیان اینکه میزان 
اعتبارات مشاغل خانگی شــهرضا ۱۴ میلیارد است، 

گفت: این تســهیالت در دو بخش مشاغل مستقل و 
مشاغل پشتیبان به متقاضیان واگذار می شود.

رفیعی نژاد در ادامه با بیــان اینکه تاکنون ۴۲ درصد 
اعتبارات مشــاغل خانگی شهرســتان جذب شده 
اســت، گفت: در زمینه مشاغل مســتقل ۷۳ طرح 
اشــتغال زایی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال و در زمینه 
مشــاغل پشــتیبان ۱۷ طرح به ارزش بیش از ۱۰ 

میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه تعهد اشتغال شهرســتان تا پایان 
سال مالی گذشته ۴۰۴۷ نفر بوده است، گفت: میزان 
اشــتغال ایجاد شده در شهرســتان در سال گذشته 
۲۶8۰ نفر و در چهارماه نخست امسال ۳۷۳ نفر بوده 
است. فرماندار شهرضا با بیان اینکه ۹۰ طرح اشتغال 
فراگیر از شهرستان به بانک های عامل معرفی شده 
اســت، اظهار کرد: اعتبارات شهرستان در این بخش 
۵۵۵ میلیارد ریال اســت؛ اما طرح های معرفی شده 
به ارزش ۹۰۲ میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریال بوده است.

رفیعی نژاد با اشــاره به اعتبارات این شهرســتان در 
زمینه ایجاد و توسعه مشــاغل روستایی، گفت: ثبت 
نام اولیه برای دریافت این تسهیالت ۲۴۱ نفر بوده که 
پرونده ۵8 نفر از این افراد در دست بررسی است و ۹ 

نفر نیز موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه اعتبارات شهرستان در بخش 
مشاغل روستایی ۲۵ میلیارد ریال بوده است، افزود: 
آورده بانکی در این زمینه نیز ۲۵ میلیارد ریال بوده، 
این در حالی است که ارزش ریالی طرح های معرفی 

شده ۴۹ میلیارد و ۹۷۰ میلیون بوده است.

بی توجهی در بازنگری طرح جامع شهری؛ عامل تشدید ترافیک در شهر

دهیار ابیانه گفت: دستگاه کلرزنی اتوماتیک در   نطنز
مدار آب آشامیدنی روستای ابیانه نصب شد. محمد عادلی اظهار 
کرد: در راســتای تامین آب سالم آشامیدنی روســتای ابیانه با 
هماهنگی و مشاوره سازمان آب و فاضالب روستایی شهرستان 
نطنز، خرید یک دستگاه کلر زن اتوماتیک توسط دهیاری روستا 
در دستور کار قرار گرفت.  دهیار ابیانه تصریح کرد: با تهیه و انتقال 

کانکس مورد نیاز جهت نصب تجهیــزات به محل در نظر گرفته 
شــده و  نصب تجهیزات ذخیره انرژی خورشیدی و مولد انرژی 
جهت تامین برق مورد نیاز سیســتم و همچنین نصب تجهیزات 
کلرزنی اتوماتیک، این سیستم به صورت آزمایشی در  مدار قرار 
گرفته و شروع به کار کرد. وی با بیان اینکه آب آشامیدنی سالم و 
بهداشــتی مطابق با اســتانداردهای مصوب در اختیار مصرف 

کنندگان قرار خواهد گرفت، افزود: محل نصب این تجهیزات قبل 
از تقسیم آب آشامیدنی به منبع پنجعلی و منبع سرپل میرزا هما 
در نظر گرفته شده است و با نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز 
و راه اندازی سیستم، مراحل کلرزنی آب آشامیدنی کل روستای 
ابیانه بر اســاس برنامه زمان بندی مشــخص و دقیق به صورت 

اتوماتیک و بدون دخالت اپراتور انجام خواهد شد.

با نصب دستگاه کلرزنی؛
ابیانه از آب آشامیدنی سالم بهره مند شد

در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا مطرح شد:

سمانه زاغی نژاد

ابالغ وقت رسیدگی
5/164 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1015/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30 صبح روز شنبه مورخه 
1397/06/24، مشــخصات خواهان: حمید نظری فرزند محمد حســن با وکالت عباس 
مهرابی به نشــانی هرند میدان ســردار مرتضی امینی خ امام خمینی مقابل بیمه تامین 
اجتماعی، مشــخصات خوانده: علی عبدی فرزند عباس،   خواســته و بهای آن:  مطالبه 
وجه 4 فقره چک جمعًا به مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام هزینه های دادرســی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت پرداخت، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 214304 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )210 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/165 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 854/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5 بعد از ظهر روز دو شنبه مورخه 
1397/06/12، مشــخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی خمینی 
شهر محله اسفریز کوچه شــهید علی اصغر فخاری،  مشخصات خوانده: ستار محمودی 
فرزند محمود،  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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 211562 
شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/166 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 588/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز  شنبه مورخه 
1397/06/10، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری اسفریزی فرزند عزیزاله به نشانی 
خمینی شهر محله اسفریز کوچه شــهید علی اصغر فخاری،  مشخصات خوانده: ابراهیم 
احمدجانی خطیر فرزند علی و علیرضا رحیمی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره 
چک به شماره 9407/274528-07 مورخ 96/5/25 و گواهینامه عدم پرداخت و هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: یک فقره چک و گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 211590 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/167 آقای نوروز علی عسگری جوآبادی فرزند رضا به اســتناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت دو حبه و 
هشت- یازدهم حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ یکباب خانه پالک شماره 122 فرعی 
از 99 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 156 صفحه 439 به 
شماره ثبت 37247 امالک به نام ایشان ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و به موجب 

سند انتقال شماره 55758 مورخ یکم اسفند ماه 1364 دفترخانه 63 خمینی شهر از طرف 
بانو سکینه عسگری جو آبادی به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیتشان در 
اثر جابجایی مفقود شده است ومعامله دیگری نیز انجام نگردیده است.  چون درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 210330  نبی اله یزدانی اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )249 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/168 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 88/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4 عصر روز  سه شنبه مورخه 1397/06/13، 
مشخصات خواهان: حمزه امینی فرزند ابراهیم به نشانی خمینی شهر خ شریعت جنوبی ک 
انقالب اسالمی منزل ابراهیم امینی، مشخصات خوانده: سید منصور احمدی شیخ شبانی 
فرزند سید  حسین،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه سریال 064058 مبلغ 60/000/000 
ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 210245 شعبه 
 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/170 شماره ابالغنامه:9710106793501561 شماره پرونده:9709986793500382 
شماره بایگانی شعبه:970386 ابالغ شونده حقیقی: ســعید الیل زاده فرزند احمد کدملی 
1289333726 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/17 شنبه ساعت: 9 
،محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف، در خصوص دعوی برات حیدری سنجوانمره به طرفیت شما در وقت 
مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  
م الف:204142 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( ) 155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/171 شماره ابالغنامه: 9710100353703044 شماره پرونده: 9409980359800327 
شماره بایگانی شعبه: 941034  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 941034 ک 111 گزارش گمرک علیه آقایان 1- محمد 
امین رحمانی فرزند عبداله 2- حسن حسینی فرزند عبداله  مبنی بر رشوه و کاالی قاچاق 
 و اتهامات شرح کیفرخواســتی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه
 ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- 
مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 97/06/17 
ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 

دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف: 204201 شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهرستان اصفهان)111 جزایی سابق( )170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/172 شماره ابالغنامه: 9710106794701240 شماره پرونده: 9709986794700112 
شماره بایگانی شعبه: 970112  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
مهناز داودی، خواهان آقای محمد ناصر ذکری اصفهانی دادخواســتی به طرفیت خوانده 
خانم مهناز داودی به خواســته مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986794700112 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/17 ساعت 
16 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 210011 شعبه 17 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )170 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/174 شماره ابالغنامه:9710106836303222 شماره پرونده:9709986836300266 
شماره بایگانی شعبه:970300 ابالغ شونده حقیقی: مهدی حسین پور فرزند محرم کدملی 
1110810776 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/17 شنبه ساعت: 8/30 
،محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر( حد فاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع 
قضایی شهید قدوســی طبقه 3 اتاق 304، در خصوص دعوی بتول جعفری کمشچه به 
طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید.  م الف:210001 شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید 

قدوسی() 161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/175 شماره ابالغنامه:9710106836303228 شماره پرونده:9609986836301716 
شماره بایگانی شــعبه:961903 ابالغ شــونده حقیقی: زهرا قائید امینی هارونی فرزند 
محمد به نشــانی اصفهان خیابان ملک شــهر خیابان مطهری کوی سپاهان پالک 4، 
تاریخ حضور:1397/06/17 شنبه ســاعت: 9 ،محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکی)خ 
میر( حــد فاصل چهار باغ بــاال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوســی طبقه 3 اتاق 
304، در خصوص دعوی مســعود مهدی پور خردمردی به طرفیت شــما در وقت مقرر 
جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این 
ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
 الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  
م الف:209982 شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) مجتمع شهید قدوسی(

) 169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/176 شماره ابالغنامه:9710106795901024 شماره پرونده:9709986795900239 
شماره بایگانی شعبه:970239 ابالغ شونده حقیقی: مختار احمدی فرزند بهروز به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/17 شنبه ساعت: 15/30 ،محل حضور: اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، در 
خصوص دعوی نفیسه رجالی به طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید. م الف:210085 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شهدای مدافع حرم( ) 69 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/177  آقاي محمد آل داود صالحی ونکی داراي شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست 
به کالسه 301/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ابراهیم آل داود صالحی ونکی به شناســنامه 83 در تاریخ 84/8/4 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد آل داود صالحی 
ونکی، ش.ش 20، 2- غریب آل داود صالحی، ش.ش 6 ، 3- عبدالعظیم آل داود صالحی 
ونکی، ش.ش 19، 4- عبدالعلی صالحی، ش.ش 2 )پسران متوفی( 5- عصمت آل داود 
صالحی ونکی، ش.ش 5، 6- شهربانو صالحی، ش.ش 158 ، 7- سودابه صالحی، ش.ش 
159، 8- کلثوم صالحی،ش.ش 73 فرزند رحم خدا )همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 214502  شعبه دوم حقوقي 

شوراي حل اختالف چادگان )171 کلمه،1 کادر(  
مزايده

5/101 شعبه اول اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
3567/96 ش1/1/1/ م ش له آقاي محمد عکافزاده علیه علي عســگر حسیني گینگي 
با وکالت خانم نســیم ایزدي به آدرس اصفهان خ مشــتاق اول خ ابوالحسني اصفهاني، 
ابتداي شهداي خواجو مابین کوچه 12 و 14 طبقه فوقاني سوپر مارکت بابت محکوم به و 
هزینه هاي اجرایي به مبلغ 266/627/914 ریال اموال توقیفي مورد مزایده به شرح یک 
دستگاه خودرو سواري پژو 206 مدل 1388 رنگ سفید، سفید روغني ظرفیت 5 نفر، تعداد 
سیلندر 4 نوع ســوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره موتور 14188036443 
و شماره شاسي NAAP03ED4AJ073017 حجم سیلندر 1600 به شماره انتظامي 
ایران 53 - 524 د 26 وضعیت اتومبیل مذکور از ناحیه گلگیري های جلو و عقب ســمت 
چپ گلگیري هاي جلو و عقب سمت راست خوردگي دارد تودوزي و سراجي آن متوسط 
جلو داشبورد سالم الستیکها 70 درصد قابل استفاده بوده موتور گیربکس سالم با توجه به 
وضعیت ظاهري و فني در حال حاضر قیمت پایه این اتومبیل مبلغ 160/000/000 ریال 
)شانزده میلیون تومان( برآورد مي گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته 
است. در نظر دارد جلســه مزایده اي در مورخ 97/5/23 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
اجراي احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروي پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراي حل  
اختالف اصفهان ساختمان قضائي شهید محسن حججي برگزار مي گردد طالبین شرکت 
در جلســه مزایده مي توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به 
شماره حســاب 2171350205001 بانک ملي و ارائه آن فیش به اجراي احکام از اموال 
بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:204123 

شعبه اول اجراي احکام شوراي حل اختالف اصفهان )279 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايی

5/156 در خصوص پرونده کالســه 96/930 ش ح 2 صادره از شــعبه دوم شورای حل 
اختالف دهاقان قطعیت یافته اســت و محکوم علیه علیرضا رجبی هفتشــویه مجهول 
المکان محکوم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال ســند رسمی 
خودروی وانت نیسان به شماره انتظامی 35 ل 267 ایران 53 و پرداخت مبلغ 410/000 
ریال بعنوان خسارت دادرسی، ماده 34 قانون شورای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننماید با تقاضای ذینفع و دستور قضایی مراتب جهت 
اعمال قانون نحوه اجــرای محکومیت های مالی به اجرای احکام حقوقی دادگســتری 
اعالم می شود. م الف:214301 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان دهاقان 

)109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/173 شماره ابالغنامه:9710106836303249 شماره پرونده:9709986836300098 
شماره بایگانی شعبه:970112 ابالغ شــونده حقیقی: فردین قندی پور میر فرزند کاظم 
کدملی 4072242004 فعال مجهول المکان، تاریخ حضور:1397/06/17 شنبه ساعت: 
9/30 ،محل حضور: اصفهان خ میرفندرســکی)خ میر( حد فاصل چهار باغ باال و پل میر 
مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 3 اتاق 304، در خصوص دعوی زهرا قندی پور میر به 
طرفیت شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.  م الف:209983 

شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( ) 78 کلمه، 1 کادر(
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برپایی سه موکب چهارمحال و بختیاری در اربعین

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

نماینده بروجن در مجلس شورای اسالمی:
حل مشکل بیکاری در استان 
مورد توجه بیشتر قرار گیرد

نماینده مردم بروجن در نشست برنامه ریزی 
و توســعه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اینکه حل مشکل بیکاری در استان باید مورد 
توجه بیشــتر قرار گیرد، اظهار داشت: در حال 
حاضر بیکاری، مهم ترین مشکل چهارمحال و 
بختیاری است که باید تالش شود این مشکل 

از بین برود.
خدیجــه ربیعــی عنوان کــرد: بــی توجهی 
به موضوع اشــتغال در ســال های گذشــته 
موجب ایجاد مشــکل بیکاری در حال حاضر 
شده اســت.نماینده مردم بروجن در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: توانمندی های 
این استان بسیار زیاد اســت؛ اما افزایش نرخ 
بیکاری بســیار نگران کننده است.وی با اشاره 
به اینکه بایــد از ظرفیت ها و پتانســیل های 
چهارمحال و بختیاری برای افزایش اشــتغال 
در این اســتان بهره گرفت، بیان کــرد: باید با 
توسعه کارآفرینی زمینه استفاده از ظرفیت ها و 
 پتانسیل های استان را در مسیر ایجاد اشتغال

 فراهم کرد.
ربیعی تاکید کرد: جذب ســرمایه گذاران در 
این استان ضروری اســت و باید مشوق های 
 ســرمایه گذاری برای ایــن اســتان در نظر

 گرفته شود.

رییس جهاد کشاورزی  استان خبر داد:
وجود ۴۰ هزار هکتار تاکستان 

در چهارمحال و بختیاری 
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه ۴۰ هزار هکتار تاکســتان 
درچهارمحال و بختیاری وجــود دارد، اظهار 
داشــت:  در حال حاضر ۳۲۳ هــزار هکتار از 
تاکســتان های چهارمحــال و بختیاری بارور 
است. ذبیح ا... غریب بیان کرد: پیش بینی می 
شود که از تاکستان های چهارمحال و بختیاری 
۶۰ هزار تن انگور برداشــت شود.رییس جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
بیشترین باغات انگور در چهارمحال و بختیاری 
در شهرستان بن و سامان قرار دارند.وی اظهار 
داشــت: بیشــترین رقم انگور تولیدی از نوع 

عسکری است.

یک هزار و ۷۰۰ طرح نیمه تمام 
عمرانی در چهارمحال و بختیاری

 اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در نشســت 
شورای برنامه ریزی و توســعه استان گفت: هم 
اکنون یک هزار و ۷۰۰ طــرح نیمه تمام عمرانی 
در استان وجود دارد که بخش عمده این طرح ها با 
پیشرفت فیزیکی باالیی همراه است.اقبال عباسی 
با بیان نبود هیچ گونــه محدودیت برای واگذاری 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های 
مختلف عمرانی اســتان، از مدیران دستگاه های 
اجرایی خواست که زمینه را برای جذب مشارکت 
و ســرمایه گذاری بخش خصوصی و خیرین در 
این طرح هــا فراهم کنند.وی، میــزان اعتبارات 
عمرانی استان در سال ۹۷ را حدود سه هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال بیان کرد و ادامــه داد: در حالی که 
امسال اعتبارات استانی در سراسر کشور ۲۴ درصد 
کاهش یافت؛ اما این اعتبــارات در چهارمحال و 
بختیاری، ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته و ۵۰ 

درصد نسبت به سایر استان ها رشد دارد.

برپایی سه موکب چهارمحال و 
بختیاری در اربعین

در شــورای بازســازی عتبات عالیات و اربعین 
حســینی چهارمحال و بختیاری، مســئوالن از 
برپایی سه موکب و پذیرایی از ۶ هزار زائر اربعین 
حســینی خبر دادند.حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلی نکونــام با بیان اینکــه در اجرای این 
راهپیمایی بــه وجود برنامه هــای فرهنگی باید 
توجه شود، اظهار کرد: عالوه بر خدمات رسانی به 
زائران باید کارهای فرهنگی با هنر و خالقیت اجرا 
شود.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه مراحل اولیه تامین زمین برای 
موکب استان در کربال در حال انجام است، گفت: 
خرید کاالهای زیرساختی و ســرمایه ای باید در 
اولویت قرار داده شود.وی افزود: امسال جمعیت 
کمتری حدود پنج تا ۶ هزار زائر اربعین حسینی 
در موکب های چهارمحال و بختیاری اســکان و 

پذیرایی می شوند.

اســتان  چهارمحال و بختیاری  یکی از اســتان های 
آبخیز کشور در گذشته بود ولی در حال حاضر  با کم 
بارشی و کم آبی مواجه شده است. کاهش بارش ها در 
چهارمحال و بختیاری از یک دهه گذشــته آغاز شده 
وهم اکنون به اوج خودش رســیده است. چهارمحال 
و بختیــاری در آمار اعالمی مرکز ملی خشکســالی،  
هفتمین استان خشک کشور است که با کاهش شدید 
بارش ها مواجه شده اســت. کاهش بارش ها موجب 
کاهش آب های زیر زمینی و خشک شدن قنات ها و 
چاه ها شده است. در حال حاضر کم آبی در بخش های 
شرب، کشاورزی، صنعت و ... تاثیر گذاشته و مشکالت 
کم آبی در این استان در حال پدیدار شدن است. برخی 
از اراضی کشاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری که 
با قنات و چاه های کشاورزی آبیاری می شدند، تحت 
تاثیر کم آبی قرار گرفته اند و در حال خشــک شدن 
هســتند.کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری 
موجب خشک شدن ۳۰۰ قنات در این استان و  ۵۶۰ 
قنات کم آب و فصلی شده است .مدیر آب، خاک و امور 
فنی مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در این خصوص به خبرنگار مهر  گفت: کاهش بارش ها 
وخشکسالی در این استان موجب کم آبی شده و برای 
کشاورزان مشکالتی ایجاد کرده است.طاهر نوربخش 
عنوان کرد: کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری 
موجب خشک شــدن ۳۰۰ قنات و  همچنین کم آب 

شدن ۵۶۰  قنات در این استان شده است.
مدیر آب، خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: ۵۰ تا ۷۰ درصد 
قنات های چهارمحال و بختیاری در تیرماه سال جاری با 
افت آبدهی شدید مواجه شده اند.وی با اشاره به اینکه 
قنات ها در استان چهارمحال و بختیاری نقش مهمی 
در آبیاری بخش کشاورزی دارند، بیان کرد: ۱۷ درصد 
از اراضی کشــاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری با 
قنات آبیاری می شــوند.مدیر آب، خاک و امور فنی 
مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: بخش کشاورزی در این استان تحت تاثیر کم آبی 
 قرار گرفته و بخشــی از باغات در حال خشک شدن 

هستند.

کم آبی در بخش شرب چهارمحال و بختیاری 
مشکل آفرین شد

 کم آبی، در بخش شــرب نیز در این استان مشکل 
آفرین شده و مناطق مختلف با کمبود آب شرب مواجه 
شده اند. در حال حاضر  برخی از روستانشینان و عشایر 
در شهرســتان های مختلف این استان با کمبود آب 

برای شرب مواجه شده اند.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال 
وبختیاری در این زمینه به مهر گفت: کاهش بارش ها 
روی آب های زیر زمینی تاثیر گذاشته و برخی از منابع 
تامین کننده آب شرب روستایی در این استان خشک 
شده اســت.تورج احمد پور با اشــاره به اینکه منابع 
تامین کننده آب ۲۰ روستای چهارمحال و بختیاری 
در سال جاری خشک شده است، گفت: در حال حاضر 
۵۰ روستای چهارمحال و بختیاری با تانکر آبرسانی می 
شوند.وی با بیان اینکه کمبود آب شرب در شهرستان 
های لردگان و کوهرنگ حادتر از مناطق دیگر استان 
است، گفت: برخی از روستاهای شهرستان کوهرنگ 

نیز با مشکل کمبود آب شرب مواجه شده اند.

آغاز آبرسانی سیار به عشایر
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری نیز در 
گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: کم آبی در 
مناطق عشایر نشین چهارمحال و بختیاری بی سابقه 
اســت.چاه های تامین کننده آب روســتاهای این 
اســتان با افت شــدید آب دهــی مواجه شــده اند 
که آبرسانی به روســتاها را با مشــکل مواجه کرده 
اســت.وی بیان کــرد: ماهانــه ۵۰۰ متــر مکعب 
 آبرســانی به روســتاهای چهارمحــال و بختیاری

 انجام می شود.
یحیی حسین پور گفت: عشــایر در شهرستان های 
مختلف چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرســتان 
لردگان با کمبود آب شــرب مواجه شده اند.وی بیان 
کرد: در ســال جاری بیش از ۳۰ درصد چشمه های 
تامیــن کننده آب شــرب عشــایر در چهارمحال و 
بختیاری خشــک شده اســت.مدیرکل امور عشایر 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: آبرســانی 
سیار به عشــایر در این استان آغاز شــده و ۱۰ تانکر 
در بخش آبرســانی عشــایر در این اســتان فعالیت 

می کنند.وی بیان کــرد:» افزایش اعتبــارات برای 
 حل مشــکالت عشــایر در بخش آب شرب ضروری

 است.« 
چهارمحال و بختیاری در حال حاضر هفتمین استان 
خشک کشور است که با کاهش شدید بارش ها مواجه 

شده است. 
مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری نیز در 
این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اســتان چهارمحال 
و بختیاری جزو استان های کم بارش کشور در سال 
گذشته بود که در حال حاضر مصائب کم بارشی در این 
استان در حال پدیدار شدن است.شاهرخ پارسا عنوان 
کرد: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر هفتمین 
استان خشک کشور است که با کاهش شدید بارش 
مواجه شده است.مدیر کل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به کاهش ۴۱ درصدی بارندگی در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی 
 ســال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نســبت 
 به میانگین سال زراعی گذشــته ۴۱ درصد کاهش

 داشته است.

مصائب کم آبی چهارمحال و بختیاری ادامه دارد
 به دلیل کاهش بارش ها و عدم برنامه ریزی درست؛

مزایده اموال غیرمنقول
5/111 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 970360 ج/11 له خانم ندا آقادادی و علیه آقای رســول تاجی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 200 عدد ســکه بهار آزادی که در تنظیم مزایده 97/4/10 به مبلغ 
5/450/000/000 ریال ارزیابی ومجددا در روز مزایده ارزیابی خواهد شد. بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/06/03 ساعت 10/30 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت 
فروش 14/4 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی از پالک ثبتی شماره 2368 فرعی 
از 15187 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی آقای رسول تاجی و اکنون در تصرف مالکانه در تصرف خواهان می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشــد.  اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابی پالک ثبتی 15187/2368 
بخش 5 ثبت اصفهان، اینجانب کارشــناس منتخب در تاریخ 97/02/28 در معیت آقا و 
خانم آقادادی)خواهــان( از محل وقوع ملک واقع در اصفهــان : فلکه طوقچی- ابتدای 
خیابان ســروش - خیابان مصلــی- بعد از مســجد مصلی- جنب بن بســت علیرضا 
زمانی- ساختمان قلعه – کدپســتی 8199745493 مراجعه، بازدید و معاینه بعمل آمده 
و به استحضار می رســاند: پالک مورد نظر دارای 3 واحد مسکونی در طبقات منهای 60 
)60-( و همکف و اول و – زیرزمین- انباری یک تجاری و یک پارکینگ زیر ســقف که 
به صورت تجاری)تعمیرگاه موتور سیکلت( مورد اســتفاده قرار می گیرد با مساحت کل 
عرصه حدود 300 متر مربع و اعیانی حدوداً 800 مترمربع اســت قدمت ساخت حدوداً 27 
سال دارای اسکلت آهنی و سقف تیر آهن و آجر- حیاط با درهای بیرونی آهنی و درهای 
داخلی چوبی- نمای آجری 4 ســانتی در دو طرف جنوب و غرب و در سمت شمالی واقع 
در ابتدای بن بست شمالی )بن بست حسن مهدشتی( بدون نما است. فضاهای داخلی 3 
واحد مسکونی شامل سالن، اتاق خواب، آشپزخانه، پاسیو، سرویس بهداشتی شامل حمام 
و توالت و دستشویی است. در هر طبقه یک اتاق مجزا از واحدهای مسکونی جمعًا 4 اتاق 
که در ورودی چوبی هر یک از پاگرد راه پله در امتداد عمودی واحد تجاری با پنجره رو به 
خیابان مصلی قرار دارد. نظریه کارشناسی: با توجه به موارد فوق االشاره و با بررسی های 
بعمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات شامل مساحت عرصه و اعیان و موقعیت مکانی 
و انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز و کلیه عوامل موثر در موضوع ارزش 6 )ششدانگ( 
پالک موصوف به ارزش 10/100/000/000 ریال) ده میلیــارد و یکصد میلیون ریال( 
معادل یک میلیارد و ده میلیون تومان ارزیابی گردیدو به استناد پاسخ استعالم از اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان با مشخصات ) شماره ملک: 2368 فرعی از 15187 
اصلی( )بخش 5 اصفهان( )صفحه 372(- )دفتر:89 خروجی(- )نام مالک: رسول تاجی 
فرزند اکبر(-) سهم مالک: 14 حبه و 2/5 حبه مشاع از 72 حبه( که در کالسه شماره فوق 
 االشاره به عنوان سهم مشاعی ملک خوانده بنام آقای رســول تاجی درپرونده مضبوط 
می باشــد به ارزش 2/020/000/000 )دو میلیارد و بیســت میلیون( ریال معادل تومان 
ارزیابی می گردد. م الف: 199110 اجرای احکام حقوقی شعبه یازده اصفهان )602 

کلمه، 6 کادر(
اجراییه

5/105 شماره اجراییه:9710426793600154  شماره پرونده:9409986793600707 
شــماره بایگانی شــعبه:940716 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793600150 و شــماره دادنامه مربوطه 9409976793602127 خواندگان 
)محکوم علیه( 1- محمد علی رستمی فرزند حسن 2- شرکت آرتین خازن هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 275/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خســارت تاخیر تادیه در مورد چک به مبلغ 21/000/000 ریال به شماره 660637647 
مورخ 1393/07/08 عهده بانک صادرات از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نشانی پل فلزی خ توحید پ 3 با وکالت سید محمد حسن 

مدرس مطلق فرزند عالءالدین به نشانی اصفهان خیابان محتشم کاشانی روبروی بانک 
شهر ساختمان عقیق طبقه دوم واحد 4 با احتســاب نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
 کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت امــوال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکــم علیه از 
زندان منوط بــه موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهــد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
م الف: 210092 شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( )446 

کلمه، 4 کادر(
اجراییه

5/106 شماره اجراییه:9710426797200010  شماره پرونده:9609986797200890 
شــماره بایگانی شــعبه:960891 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096797200008 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976797200050 محکوم 
علیه محمد علی کربالئی هرفته به نشانی تهران شــهریار اندیشه فاز 1 ارغوان 8 پالک 
116 )فعال مجهول المکان( محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 290/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر در آگهی طبق 
تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/10/17 قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در 
حق خواهان عبدالمهدی ذبیحی نائینی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان و پرداخت 
نیم عش در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 210103 شــعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)409 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/107 شماره ابالغنامه: 9710100353101265 شماره پرونده: 9309980360100885 
شماره بایگانی شــعبه: 930703  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و شکوائیه به آقای مصطفی 
مهوری فرزند اکبر  شــاکی آقای محمد حسن جاللی فرزند حســینعلی شکوائیه ای به 
طرفیت متهم آقای مصطفی مهوری به اتهام جعل و خیانــت در امانت مطرح که به این 
شعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شــهدای ستار مجتمع قضائی شهید 
بهشتی واحد 105(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9309980360100885 شعبه 105 
دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) مجتمع شهید بهشــتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  
1397/06/17 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی شکوائیه  را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5275 شعبه 105 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان )مجتمع شهید بهشتی() 105 جزایی سابق( )170 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی 
5/153 نظر به اینکه خواهان علی اکرمی به طرفیت فاطمه اخوان-دانیال سعدآبادی  به 
خواسته مطالبه وجه  دادخواستی به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 
نموده است که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی آران و بیدگل  به کالسه پرونده  344/97  
ثبت و برای تاریخ 97/6/13 ســاعت 16/40 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجاییکه 
خوانده فوق مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در جلسه دادرســی حاضرگردیده ، ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به شعبه دوم 
حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل مراجعه نماید.  م الف : 211578 مهدی 
عمو زاده رئیس شورای حل اختالف-شعبه دوم حقوقی، شهرستان آران و بیدگل )127 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/159 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 344/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز 
یک شــنبه مورخه 1397/06/11، مشــخصات خواهان: محمد ربیعی فرزند شکراله به 
نشانی خمینی شهر خ جانبازان فرعی معلم 5  پ 11،  مشخصات خوانده: علیرضا دشتی 
فرزند احمد،  خواســته و بهای آن:  مطالبه 3 فقره چک به شماره 076735-95/8/10 و 
071740-95/12/10 و 076738-95/10/10، دالیل خواهان: کپی مصدق چک ها و 
گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 212744 شعبه سوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )185 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/160 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 859/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30  روز سه شنبه 
مورخه 1397/06/13، مشــخصات خواهان: حمید نظری فرزند محمد حسین به نشانی 
خمینی شهر 17 شهریور جنب چینی فروشی علیشاهی،  مشخصات خوانده: مسعود حیدری 
فرزند محمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 214140 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
5/161 آقای نوراله اله وردی دارای شناسنامه شــماره 5  به شرح دادخواست به کالسه  
375/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان سعید اله وردی به شناســنامه 1130242791 در تاریخ 1397/2/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نوراله اله 
وردی فرزند اروجعلی، ش.ش 5 )پدر( 2- ملک آفــاق اصغر زاده مرغملکی فرزند محمد 
حسن، ش.ش 12 )مادر( 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: 212937 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )134 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/163 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 707/97 حل 11 ، وقت رســیدگی ساعت 8/30 صبح روز دو شنبه مورخه 
1397/06/12، مشخصات خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله به نشانی خمینی شهر 
اسفریز کوچه ش علی اصغر فخاری، مشخصات خوانده: اصغر موسی خانی و ارمان فتاح،  
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 212731 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/169 نظر به اینکه خواهان عباس احمدی  دادخواستی به خواسته محکومیت تضامنی 
خواندگان  به پرداخت مبلغ 78/000/000 ریال وجه چک به طرفیت محســن قاسمی-
علیرضا دانیالی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم  که پس از ارجاع به 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالســه 148/97 ثبت و برای تاریخ 97/7/22  
ساعت 19/15وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر  مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند . ضمنا 
نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نماید .    انتشار این اگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:  212910  رییس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف اران و بیدگل )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710100424202797 ابالغنامــه:  شــماره    5 /178
9609980424200523 شماره بایگانی شــعبه: 960524  آگهی  ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای محمد شــفیعی فرزند صفرعلی، خواهان: آقای جمال 
بهرامی لنبانی دادخواستی به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات 
وارده مطرح که به این شعبه ) اصفهان شهر جدید بهارستان خیابان الفت جنب ساختمان 
عمران بهارستان( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980424200523شعبه 32 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع بهارستان(  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/06/18 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:  193136  شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) مجتمع 

بهارستان( 152 کلمه، 2 کادر(
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استفاده از پنل های خورشیدی 
در مراکز بهزیستی اصفهان

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان از به کارگیری 
پنل های خورشــیدی برای نخستین بار در مراکز 

بهزیستی خبر داد. 
»مرضیه فرشــاد« گفت: به منظــور صرفه جویی 
در مصرف برق و اســتفاده بهینه از فناوری، این 
پنل های خورشیدی با مســاحت بیش از هزار و 
500مترمربع نصب و راه اندازی شــده است. وی 
با بیان اینکه برای نخستین بار است که در مراکز 
بهزیستی استان از پنل های خورشیدی استفاده 
می شود، افزود: این پنل ها، روزانه بیش از 30کیلو 
وات برق تولید می کنند. فرشــاد هزینه نصب و 
راه اندازی ایــن پنل ها را بیش از یــک میلیارد و 
500میلیون ریال اعالم کرد و گفت: با اســتفاده 
از این پنل ها می توان برق مازاد تولید شــده را به 
عنوان کســب درآمد برای فعالیت های اجرایی، 
در قالب قراردادی 20 ســاله در اختیار اداره برق 

شهرستان قرار داد.

 تمدیدمهلت ثبت نام دوره های 
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام برای داوطلبان 
متقاضی شــرکت در پذیرش دوره های کاردانی 
نظام جدید دانشــگاه فنی و حرفه ای و موسسات 
آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱3۹۷ 

منتشر شد. 
داوطلبانی کــه در موعد مقرر، موفــق به ثبت نام 
نشــده اند، می توانند در فرصت اعالم شــده در 
این دوره هــا ثبت نام کننــد. داوطلبان متقاضی 
شرکت در پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی 
غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱3۹۷ که در زمان 
مقرر )۶ تا 20 خرداد ۹۷( در این دوره ها ثبت نام 
کرده اند، می توانند اطالعات ثبت نامی خود را از 
روز دوشــنبه ۸ مرداد تا روز جمعه ۱2 مرداد در 
سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.متقاضیان 
می توانند در مهلت در نظر گرفته شــده و پس از 
مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحیه آن، نسبت 
به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامی خود اقدام 

و در صورت تمایل، ویرایش اطالعات اقدام کنند.

  ثبت نام عتبات دانشجویی
 آغاز شد

رییس ســتاد عمره و عتبات دانشگاهیان، از آغاز 
ثبت نــام نوزدهمین دوره عتبات دانشــگاهیان 

خبر داد.
حجت االســالم »محمدرضا فقیهی« در نشست 
خبری بــه مناســبت ثبت نــام نوزدهمین دوره 
عتبات دانشــگاهیان گفت: ثبت  نام این دوره از 
عتبات دانشــگاهی  از  هفتم مردادمــاه آغاز و تا 
چهاردهم مردادماه ادامه خواهد داشت.وی با بیان 
اینکه پانزدهم مردادماه، قرعه کشــی برای اعزام 
دانشــجویان به عتبات انجام خواهد شد، افزود: 
نخســتین کاروان 2۴ مردادماه اعزام می شــود. 
رییس ستاد عمره و عتبات دانشــگاهیان اضافه 
کرد: مهلت ثبت نام ها به دلیل کمبود زمان تمدید 
نخواهد شد و در مجموع هشت هزار دانشجو، استاد 
دانشگاه و کارکنان دانشــگاه به عتبات اعزام می 
شوند. فقیهی عنوان کرد: زوج های جوان دانشجو، 
دختران و پسران مجرد، اساتید و کارکنان دانشگاه 
ها، به عتبات اعزام می شــوند. وی خاطرنشــان 
ســاخت: برای ۱۸۶ کاروان در ایــن دوره برنامه 
ریزی شــده که ۱۶ کاروان هوایی و ۷0 کاروان به 
صورت زمینی است و سه روز قبل از اربعین، اعزام 

ها به پایان می رسد.

 علت تاخیر صدور 
کارت هوشمندملی اعالم شد

رییس سازمان ثبت احوال کشور، علت تاخیر در 
صدور »کارت هوشمند ملی« را اعالم کرد.

»حمید درخشان نیا« گفت: در سال گذشته طی 
۷5 روز، حدود یازده میلیــون نفر برای ثبت نام و 
دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کردند. وی ادامه 
داد: علت تاخیر در صدور کارت هوشمند ملی که از 
سوی بسیاری از شهروندان به عنوان گالیه مطرح 
می شود، این اســت که ظرفیت تولید کارت ملی 
محدود است.رییس ســازمان ثبت احوال کشور 
گفت: ظرفیت تولید کارت در سازمان ثبت، ماهانه 
2/5 میلیون کارت است؛ بنابراین فاصله در تولید 
و زمان تحویل کارت هوشــمند ملی رخ می دهد. 
وی از صدور بیــش از ۴0 میلیون فقره کارت ملی 
هوشــمند برای افراد باالی پانزده سال در کشور 

خبر داد.

عکس  روز 

آسیب های اجتماعی؛ نتیجه »جنگ نرم« 
دشمنان است

پیشنهاد سردبیر:

۳۷ کشته در پی بارش باران 
در هند

به دنبال بارش باران های موســمی در مناطق 
شــمالی این کشــور که از روز پنجشنبه آغاز 
شــده، تاکنون حداقل 3۷ نفر جان خود را از 

دست دادند.

 سرپرست پليس امنيت عمومي 
فرماندهی انتظامی استان:

پلمب 6 واحد صنفی متخلف 
در اصفهان 

با اجــراي طــرح بازدید و کنتــرل واحدهای 
صنفی، ۱۷2 فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی 
متخلف توسط ماموران پلیس امنیت عمومی 

استان شناسایی و پلمب شدند.
سرهنگ »محمدحسن اسماعیلي« سرپرست 
پلیس امنیت عمومي فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در تشریح این خبر گفت: در راستاي 
ارتقای امنیت اجتماعي و اخالقی ، طرح بازدید 
و کنترل واحدهــاي صنفي لوازم آرایشــی و 
بهداشتی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن 

عمومي این پلیس در شهر اصفهان اجرا شد.
وي اظهار داشــت: در این طرح از ۱۷2 واحد 
صنفي بازدید به عمل آمد که درنتیجه ۶ واحد 
صنفی متخلف شناسایی و با دستور مقام قضائی 
پلمب و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شــد. 
سرهنگ اســماعیلی از صدور اخطاریه پلمب 
برای ۱2 واحد صنفی دیگــر خبر داد و گفت: 
همچنین از متصدیان 3۶ واحد صنفی دیگر نیز 
تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت 
موازین و مقررات مربوطه با آنــان برابر قانون 

برخورد خواهد شد.

ریيس پليس فضاي توليد و تبادل 
اطالعات استان خبر داد:

 شناسایی و برخورد 
با 159 سایت غیرمجاز 

رییس پلیس فضاي تولیــد و تبادل اطالعات 
استان، از شناسایي ۱5۹ سایت تبلیغ و فروش 
کاالهــای ممنوعــه و غیرمجــاز در عملیات 

مرصاد5 خبر داد.
سرهنگ»ســید مصطفي مرتضــوی« گفت: 
در راســتاي اجراي برنامه های ویــژه قرارگاه 
عملیاتی اقــدام و عمل ، عملیــات مرصاد 5 با 
هدف شناسایی و برخورد با سایت های تبلیغ 
و فروش اقالم ممنوعه و غیرمجاز شــامل مواد 
مخدر، مشــروبات الکلي، کاالهــای قاچاق، 
داروهاي غیر مجاز و ... در فضاي مجازي توسط 

کارشناسان پلیس فتا اجرا شد.
وي افزود: در این عملیات کارشناسان پلیس فتا 
با رصد و پایش فضاي مجازي، موفق شدند ۱5۹ 
سایت غیر مجاز را شناسایي و در یک عملیات 
ویژه با هماهنگي مقام قضائــي، گردانندگان 
اصلي این ســایت ها را در اصفهــان و چندین 

استان دیگر کشور دستگیر کنند.
این مقام انتظامي گفت: کارشناسان پلیس فتا 
با گشت زني در فضاي سایبر اشرافیت کاملي بر 
این فضا دارند و با شناسایي این دست مجرمان، 

آنها را به محاکم قضائي معرفي مي کنند.

ریيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان:
 14۷ کیلوگرم تریاک 
در اصفهان کشف شد

رییس پلیــس مبارزه بــا موادمخدر اســتان 
اصفهان، با اشــاره به کشــف ۱۴۷ کیلوگرم 
تریاک در اصفهان گفت: در پی اعالم ماموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان چهارمحال 
و بختیاری مبنی بر اینکه یک ســوداگر مرگ 
محموله ای را از جنوب کشــور بارگیری و به 
مقصد استان اصفهان حرکت می کند، بررسی 

موضوع در دستورکار قرار گرفت.
سرهنگ»سید تقی حسینی« افزود: یک گروه 
از ماموران استان چهارمحال و بختیاری و یک 
گروه از مامــوران مجرب اصفهــان وارد عمل 
شــدند و کامیون فرد قاچاقچی را شناسایی و 
متوقف کردند.سرهنگ حسینی بیان داشت: 
در بازرســی از این خودرو مقدار ۱۴۷ کیلو و 
۶00 گرم تریاک که در اتاق بار خودرو جاساز 

شده بود، کشف شد.

با مسئوالن

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان، با اشاره به 
کودکان طرح محسنین و ایتام زیر پوشش کمیته 
امداد اصفهان اظهار داشت: حدود ۱۸ هزار کودک 
یتیم و کودک دارای سرپرست ناتوان از کمک های 

نیکوکاران بهره مند هستند.
»محمدرضا متین پور« افزود: ۶ هزار و ۴2۴ کودک 
یتیم زیر پوشش کمیته امداد اصفهان قرار دارند 
که ۴0 هزار و 3۸۱ حامی، مســئولیت هزینه های 
آنان را تقبل کرده اند.مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکــه ۱۱ هزار و ۴3 کودک طرح 
محســنین دارای حامی هستند، گفت: ۱۷ هزار و 
۷۶۴ حامــی، عهده دار مخارج آنها هســتند. وی 
تصریح کــرد: کودکان یتیم از حامیان بیشــتری 
نسبت به کودکان طرح محسنین برخوردار هستند 
و در حال حاضر ۱0 هزار و 35۶ کودک این طرح 
بدون حامی هســتند. متین پور خاطرنشان کرد: 
امید است تا پایان سال جاری حداقل یک حامی 
برای هر کدام از کودکان طرح محسنین پیدا شود. 
مدیرکل کمیتــه امداد اصفهان با بیــان اینکه بر  

اساس آیات و احادیث، کمک و حمایت کودک یتیم 
سفارش شده، گفت: کودکانی که دارای سرپرست 
ناتوان هستند نیز به کمک و حمایت نیاز دارند، چرا 
که والدین آنان به خاطر بیماری یا مشکالت شدید 
مالی، توان اداره آنــان را ندارند. وی افزود: کودک 
یتیم و یا کودک دارای سرپرســت ناتوان هر دو به 
حمایت افراد نیکوکار و خیر نیاز دارند و باید زمینه 

آسایش هر دو گروه فراهم شود.

مدیر کل کميته امداد استان اصفهان:

بیش از 1۰ هزار کودک یتیم در اصفهان بدون حامی هستند
مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان، با 
بیان اینکــه تاکنون طبق آمار، بیــش از ۷0 درصد 
پرونده های ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان 
الکترونیکی شده است، تصریح کرد: حدود چهار سال 
است که در استان پرونده ها به صورت الکترونیکی 
صادر می شود و اوراق گذشته در دفاتر ثبتی نیز به 

صورت الکترونیکی نیز در حال انجام است.
»علی بهبهانی« با تشریح اهمیت ثبت الکترونیکی 
پرونده ها، شفاف بودن اطالعاتی امالک و مستغالت 
برای جلوگیــری از زمین خواری، ویــژه خواری، 
کوه خواری و جنگل خــواری را ذکر کرد و افزود: به 
دلیل شفاف سازی در این راستا از این پس با دست 
اندازی افرادی که بخواهند در این موارد سوء استفاده 
کنند، با تشکیل پرونده های ثبت الکترونیکی و بانک 
کاداس امکان سوء اســتفاده برای هیچ کس وجود 

نخواهد داشت.
وی در راســتای جایگاه اســتان اصفهان در ثبت 
الکترونیکی اســناد و امالک بیان داشــت: استان 
اصفهان در این وادی جزو پنج اســتان اول کشــور 

قرار داشت و نخستین اســتانی بود که به خروجی 
کار در حذف پرونده های فیزیکی از چرخه و تبدیل 
چرخش پرونده الکترونیکی رسید . بهبهانی افزود: 
در این راستا نیز تجربیات خود را در سایر استان ها 
قرار دادیم و با خیزش عمومی که در کشور به وجود 
آمده تقریبا همه اســتان ها با تامین اعتبارات وارد 
آرشیو الکترونیکی شــده اند و در تالش هستند به 

روزی برسیم که آخرین برگ سندی برچیده شود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

الکترونیکی شدن ۷۰ درصد از پرونده های اسناد و امالک

دومین زنگ آموزش محیط زیست استان اصفهان با حضور محیط بانان استان 
برگزارشــد. در این برنامه بر اصل 50 قانون اساســی، اهمیت آموزش محیط 
زیست، نهادینه شدن موضوع محیط زیست، آموزه های دینی درباره محیط 
زیست و کیفیت ارتقای سطح زندگي تاکید شد. موضوع خاک، پیشگیری از 
آلودگی، رفع آلودگی هوا، قانون مدیریت پسماند، تعریف پسماند، آشنایي با 
انواع پســماندها، راهکارهاي مدیریت پسماندها و تفکیک پسماندها از جمله 

مواردي بود که در این جلسه براي محیط بانان تشریح شد. در این زنگ آموزش، 
همچنین روش های مطالعه صحیح، شناســایی منطقه مورد مطالعه، شروع 
مطالعه براساس روش کار، بهترین منبع اطالعات براساس دانش محلی و  بومي 

براي محیط بانان بیان شد.
همچنین در این جلســه مواردی همچون گونه های پرندگان، ابزارو وسایل 

شناسایی پرندگان، انواع پر در پرندگان و.... آموزش داده شد. ست
 زی

ط
حی

  م

ثبت اسنادکمیته امداد

سرپرست گروه ســالمت خانواده و 
جمعيت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
آمار کم تحرکی بين مردم اصفهان، باالتر از 
ميانگين کشوری است؛ به طوری که بيش از 8۰ 

درصد مردم اصفهان کم تحرک هستند.
»راحله صادق« اظهار داشت: کم تحرکی و اضافه 
وزن، جــزم مهم ترین عوامل خطــر ابتال به دیابت 
و فشارخون است که در ســالمت مادران باردار و 
نوزادان هم اهمیت بســزایی دارد. امروزه سیستم 
بهداشتی و درمانی کشــور با افزایش تعداد مادران 
باردار پرخطر، یعنی مادران مبتــال به اضافه وزن، 
چاقی، دیابت و فشــارخون رو به روست که قطعا 
چالش های زیادی را در مراقبت و حفظ ســالمت 

آنها ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه ۶0 درصد مردم اصفهان مبتال 
به چاقی و اضافه وزن هستند، اضافه کرد: چاقی و 

اضافه وزن زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست.
سرپرست گروه ســالمت خانواده و جمعیت مرکز 
بهداشت استان اصفهان، تصریح کرد: شاخص مرگ 
مادران باردار که از مهم ترین شاخص  های توسعه 
کشورهای جهان اســت، در حال حاضر در استان 
اصفهان به شــاخص برنامه ششم توسعه کشور که 
در راستای شــاخص های توسعه اســت، رسیده و 

توانسته ایم مرگ مادران باردار را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش بارداری های پرخطر 
نیاز به مراقبت و پیگیری بیشتر داریم.  قطعا آموزش 
مردم درخصوص تغییر سبک زندگی و بهبود شرایط 

تحرک و تغذیه جزو ضرورت هاست.
صادق اعالم کرد: سیســتم بهداشــت با تاکید بر 
سیســتم مراقبتی برای مادران، تمرکز خود را بر 
ارتقای کیفیت مراقبت مادر باردار و کاهش عوارض 

ناشی از بارداری و زایمان معطوف کرده است.
وی بیان داشت: بر اســاس آخرین آمارهای معتبر 
ارائه شــده در مورد شــاخص مرگ و میر کودکان 
یک تــا 5۹ ماهه کشــور، از هر هزار کــودک زیر 
پنج سال، پنج کودک در هر ســال فوت می کند و 

هدف توســعه پایدار در دنیا، ارتقای این شاخص 
تا ۸/۴ اســت. البته به همت مراقبت های سیستم 
بهداشــت و درمــان و دســتگاه هــای مرتبط، 
اصفهان، توانســته این شــاخص را به ۴/۴ برساند 
که رتبه ســوم را در بین دانشــگاه های تیپ یک 
 بعد از تبریــز و تهران بــه خود اختصــاص داده

 است.
آلودگی هوا تولد نــوزادان نارس را افزایش 

داده است
سرپرست گروه ســالمت خانواده و جمعیت مرکز 
بهداشت استان اصفهان، با اشاره به اینکه شاخص 
روند مرگ و میر ناشی از ناهنجاری های مادرزادی، 
ســوانح و حوادث درپنج  سال گذشــته به صورت 
صعودی و با شــیب مالیم افزایشــی یافته است، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که مرگ ناشی از 
بیماری های تنفســی،  بیماری های عفونی و انگلی 

روندی رو به کاهش داشته است.
وی بیان داشت: برای کنترل مرگ کودکان و حفظ 
جان آنها، با وجود مشــکالت متعــدد خانواده ها 
برای فرزندآوری و متاســفانه نرخ بــاروری پایین 

خانواده های ایرانی، به کمک و یاری دســتگاه هاو 
سازمان های دیگر نیاز است.

صادق به آمار باالی کودکان نارس طی ســال های 
اخیر اشــاره کرد و افزود: مسائلی همچون آلودگی 

هوا، تغذیه نامناســب مادران باردار، بی تحرکی و 
چاقی سبب شــده که امروز شــاهد تولد کودکان 

نارس باشیم.
مهم ترین برنامه های امسال، غربالگری 

ایدز در مادران باردار است
وی بیان کرد:  توصیه ما به تمام مادران باردار، انجام 
زایمان طبیعی است چراکه سزارین تنها زمانی باید 
انجام شود که عارضه ای مادر یا نوزاد را تهدید کند 

زیرا سزارین با عوارض سخت و جبران  ناپذیری برای 
مادر و کودک همراه است. صادق ادامه داد: توصیه ما 
به مادران باردار شرکت در کالس های آمادگی برای 
زایمان و انجام ورزش های مناسب برای داشتن یک 

زایمان طبیعی و بدون عارضه است.
سرپرست گروه ســالمت خانواده و جمعیت مرکز 
بهداشت استان افزود: امروزه به دنبال فراهم کردن 
شــرایطی هســتیم که مادر به خاطر ترس از درد 
زایمان طبیعی، از انجام آن ســر باز نزند که از آن 
جمله، استفاده از روش های مختلف زایمان بدون 
درد و حتی همراهی همســر و همراه مادر در اتاق 
زایمان یا قرار دادن مامای مورد اطمینان برای مادر 
حین زایمان است که مراقبت های پس از زایمان را 

برای مادر انجام دهد.
وی گفت: مهــم ترین برنامه های امســال، برنامه 
غربالگری»ایدز« در مادران باردار، برنامه پیگیری 
مادر پرخطر در سیستم سالمت، توسعه کالس های 
آمادگی زایمان، افزایش کیفی کالس ها در سیستم 
بهداشت و بهبود زیرساخت های الزم جهت زایمان 

فیزیووژیک در بیمارستان هاست.

آمار کم تحرکی در بین مردم اصفهان باالتر از میانگین کشوری است
سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعيت مرکز بهداشت اصفهان؛

با توجه به افزایش بارداری های 
پرخطر، نیاز به مراقبت بیشتر داریم.  

آموزش مردم درخصوص تغییر 
سبک زندگی و بهبود شرایط تحرک 

و تغذیه جزو ضرورت هاست

برگزاري دومین زنگ 
 آموزش محیط زیست 

در استان اصفهان 

جانشــین فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان گفت : جمعیت جوان 
ایران، تعداد باالي کاربران اینترنتي، جاذبه هاي دنیاي ارتباطات، همه 
و همه دست به دست هم داده اند تا نظریه پردازان کاخ سفید حساب 
ویژه اي روي نقش اینترنت در جنگ نرم علیه ایران باز کنند . سرهنگ 
»حسین حسین زاده« اظهار کرد: موضوع »جنگ نرم« و عملیات رواني 
غرب علیه الیه هاي متعدد اجتماعي کشورمان امري نیست که بتوان 
به راحتي ازآن عبور کرد. در جنگ نرم مهم ترین مؤلفه، سرمایه گذاري 

روي قشرهاي مستعد به ویژه جوانان است.

ســرهنگ حســین زاده افزود: از بودجه 550 میلیارد دالري وزارت 
دفاع آمریکا، 55 میلیون دالر براي نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ 
ســایت هاي ضدایراني، تحریک قربانیان سانســور در ایران، آموزش 
الکترونیکي ایرانیان مخالف نظام براي براندازي نرم و شــبکه سازي 
اینترنتــي براي اغتشاشــگران و ارائه آموزش هاي الزم رســانه اي و 
کامپیوتري براي راه اندازي ســایت ها اختصاص یافــت. وي در ادامه 
گفت: امروزه مهم ترین خطري که جامعه را تهدید مي کند، هجوم به 
فرهنگ، اخالق و معیارهاي دیني در فضاي مجازي و سایبري است. 

شبکه هاي اجتماعی بیگانه از مهم ترین محورهاي هجوم فرهنگي در 
جنگ نرم دشمنان است.سرهنگ حسین زاده  با بیان این مطلب که 
آســیب هاي اجتماعي، مهم ترین نتیجه جنگ نرم است، خاطرنشان 
کرد : آســیب هاي اجتماعي همچون اعتیاد به مواد مخدر روانگردان 
که بیشتر از مواد مخدر ســنتي، جامعه را مورد هجوم قرار داده است. 
درکنار اعتیاد، تغییر در سبک زندگي و القاي الگوهاي متضاد با موازین 
ملي ومذهبي، بسیار مورد توجه دشمن است. نحوه پوشش، خوراک، 

اندیشیدن و خواندن ونوشتن مردم از جمله این موارد است.

اخبار کوتاه

جانشين فرمانده انتظامی استان:

آسیب های اجتماعی؛ نتیجه »جنگ نرم« دشمنان است 
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ورزش دیگر »سوپرمن« وجود ندارد!
پیشنهاد سردبیر:

 قربانی »رونالدو« 
در آستانه  توافق با میالن

به نقل از کالچیو میرکاتو، »کریستیانو رونالدو« 
خرید بزرگ یوونتــوس در فصــل جابه جایی 
کــه  بــود  تابســتانی 
گران تریــن خریــد 
تاریخ رقابت هــای 
سری A لقب گرفته 
اســت.با پیوستن 
رونالدو به یوونتوس، 
خبرهای زیادی درباره 
جدایی »گونسالو ایگواین« از 
بیانکونری ها به گوش می رســد. سایت »کالچو 
مرکاتو« تاکید کرد: مدیر برنامه های ایگواین با 
سران میالن نشستی را برگزار کرده و این انتقال 
در آستانه نهایی شدن است. به نوشته این سایت 
ایتالیایی، باشگاه میالن برای دادن »بونوچی« به 
یوونتوس یک شرط گذاشته و آن موافقت یووه 
با جدایی »ایگواین« است و به نظر می رسد این 
معاوضه صورت خواهد گرفــت. بونوچی بعد از 
جدایی از یوونتوس، پیراهن میالن را بر تن کرد 
اما نتوانست فصل خوبی را با روسونری پشت سر 
بگذارد و تمایل دارد بــه یوونتوس بر گردد تا بار 

دیگر پیراهن این تیم را بر تن کند. 

دل پیرو:
  بارسلونای »گواردیوال« 

بهترین تیمی که تا االن دیده ام
بارسلونا در دوران »پپ گواردیوال« با درخشش 
ســتاره هایش یعنی مســی، ژاوی و اینیستا، به 
یکی از بهترین تیم های 
تاریخ فوتبال جهان 
و  شــد  تبدیــل 
توانست عنوان ها 
افتخــارات  و 
زیادی را به دســت 
 » و »دل پیــر . د ر و آ
اسطوره باشگاه یوونتوس به ستایش از بارسلونا 
در دوران گواردیــوال پرداخــت و آن را بهترین 
تیمی دانســت که تا االن فوتبال جهان به خود 
دیده اســت. او گفت : نمی توان نسل بارسلونا در 
دوران گواردیــوال را فراموش کــرد. به نظر من 
بارســلونای گواردیوال با حضور مسی، اینیستا و 
ژاوی بهترین تیم تاریخ بود. هیچ  تیمی را بهتر 
از بارســلونا ندیده ام.»دل پیرو« درباره جدایی 
اینیستا از بارســلونا، اظهار کرد: جدایی بازیکن 
بزرگ و تاثیرگذاری هم چون »آندرس اینیستا« 

از بارسلونا ناراحت کننده است. 

ضدحال بایرن به رئال؛ 
»خامس« در بایرن می ماند

فصل گذشــته بود که پس از هفته هــا مذاکره 
مســئوالن رئال مادرید با باشگاه های متعددی 
همچون میالن، چلسی، 
منچســتریونایتد و 
پاری ســن ژرمن، 
بــا  ســرانجام 
مســئوالن باشگاه 
»بایــرن مونیخ« به 
توافق رسید و شماره 

 1 تیم ملی کلمبیا بــه صورت قرضی 0
به تیم آلمانی منتقل شــد. بعد از درخشــش 
فصل گذشــته »خامس« در ترکیــب بایرن و 
همچنین نمایش های قابل قبولش در رقابت های 
جام جهانی 2018 روسیه، رسانه های اسپانیایی 
مدعی شدند که مســئوالن رئال به بازگرداندن 
»خامس« به ســانتیاگو برنابئو می اندیشــند. 
اما  قرارداد خامــس با باواریایی ها، دو ســاله با 
گزینه خرید بود و حاال ســایت رســمی باشگاه 
»بایرن مونیخ« به نقل از »رومنیگه« اعالم کرده 
است: سرخ پوشان مونیخ به زودی بندهای خرید 

دائمی خامس را فعال خواهند کرد. 

رضایت »اسپالتی« از  اینتر
»اینتر« در دیداری دوستانه به مصاف »چلسی« 
رفت که این دیدار برنده نداشت 
و بازی با تســاوی یک 
بر یــک بــه پایان 
رسید.»اسپالتی« 
ســرمربی اینتر از 
عملکرد شاگردانش 
در این دیــدار راضی 
است. او گفت : بازی را 
بد آغاز کردیم و به خاطر اشتباهی که داشتیم گل 

خوردیم اما زود اعتماد به نفس به تیم برگشت.

فوتبال جهان

جدیدترین لژیونر فوتبال کشورمان که سوژه اخبار نقل و انتقاالتی 
شده »کریم انصاری فرد« اســت. بازیکنی که این روزها به همراه 
»احســان حاج صفی« با المپیاکوس تمرین می کند اما انگار قرار 
است او فصل جدید را با پیراهن باشگاه »بشیکتاش« ترکیه شروع 
کند. منبع این خبر، رسانه های ترکیه ای هستند که ادها می کنند 

کار این بازیکن با بشیکتاش تمام شده است.

مشتری جدید کریم انصاری فرد

»کمال کامیابی نیا« هافبک پرسپولیس که قراردادش به پایان رسیده 17
بود، با پیشنهادی اغواکننده از سوپرلیگ ترکیه مواجه شد. این بازیکن 
که پیش از حضور در تمرینات پیش فصل سرخ پوشان در ترکیه حضور 
یافته بود، مذاکرات خود را با »ریزه اســپور« دنبال کرد و در حالی که 
بعد از پیشنهاد 600 هزار یورویی به دنبال انجام تست پزشکی بود با 

مخالفت پدر و مادر و البته همسرش از این انتقال صرف نظر کرد.

کامیابی نیا، پیشنهاد »ریزه اسپور« را رد کرد
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ادعای مدیرعامل پرسپولیس؛ 
حذف »سیدجالل« فنی نبود

در شــرایطی که »کارلوس کی روش« بعد از 
کنار گذاشتن »سیدجالل« از فهرست تیم ملی 
برای جام جهانی مدعی شد که کاپیتان قرمزها 
را فقط بــه دالیل فنی خــط زده، قرمزها نظر 

دیگری در این ماجرا دارند.
آنها مدعی هستند که سیدجالل قربانی مسائل 
غیرفنی شــده اســت. مدیرعامل پرسپولیس 
درباره این موضوع گفت: »اختالفاتی که وجود 
داشت باعث شد که سیدجالل حسینی از تیم 
ملی خط بخورد. من پیــش بینی این را کرده 
بودم و متاسفانه حدســم درست از آب درآمد 
و ســیدجالل را از تیم ملی خط زدند. حاال هم 
دیگر قرار است باز هم حمایت همه جانبه از تیم 
ملی داشته باشیم و دیگر دعوایی بین برانکو و 

کی روش هم نیست.«

 کارت اعتباری 
به جای سکه داور!

بازی دوستانه تیم های آرسنال و پاری سن ژرمن 
در جام قهرمانان بین المللی در ورزشگاه ملی 
سنگاپور، با حاشیه ای جالب آغاز شد: »استفاده 
داور مســابقه از کارت اعتباری به جای سکه 
برای تعیین زمین هر یــک از دو تیم و دارنده 

توپ در نیمه نخست.«
اما دلیل این اتفاق چــه بود؟ اگرچه در ابتدا به 
نظر می رسید که داور مســابقه فراموش کرده 
با خود ســکه بیاورد، اما در حقیقت استفاده او 
از کارت اعتباری که یکی از مســئوالن برگزار 
کننده بازی در اختیار او گذاشت، دلیل دیگری 
داشــت. مســابقات جام قهرمانان بین المللی 
اسپانسرهای زیادی دارد که یکی از آنها شرکت 
مالی »یونیون پی اینترنشنال« بوده که یکی از 
موسسات ارائه دهنده خدمات بانکی در خاور 

دور است.
 به همین دلیل از کارت اعتباری این موسسه 
به جای سکه استفاده شد؛ هرچند این موضوع 
سبب نشد که کاربران شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی بدعت گذاری آسیای شرقی ها را 

به سخره نگیرند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان خبر داد:
انتخابات سه هیئت ورزشی 

نزدیک است
پــس از آخریــن مجمــع انتخاباتــی هیئــت 
ورزشــی اســتان که ۳1 خردادماه بــا انتخاب 
»فرهادرحیمی« به عنــوان رییس هیئت تنیس 
برگزار شــد، تا االن که بیش از یک ماه می گذرد، 
به جز هیئت هــای »دوومیدانی«، »ســه گانه« 
و »گلــف« کــه در صف انتظــار بــرای تعیین 
رییس ایســتاده اند، سایر روســای هیئت های 
 ورزشــی اســتان هم چنان به کار خــود ادامه 
می دهند و هنوز زمان ریاست آنها به پایان نرسیده 
است.به گفته »علیرضاامینازاده« معاون توسعه 
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان: »ثبت نام کاندیداهای هیئت دوومیدانی 
استان به انجام رســیده و پس از احراز صالحیت 
افراد، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت 

مشخص می شود.«
هشــت کاندیدا برای برعهده گرفتن مسئولیت 
هیئــت »دوومیدانی« اســتان اصفهــان اعالم 
آمادگی کرده اند که نام »عبدالرسول یزدی زاده« 
 رییس فعلی هیئــت نیز در این لیســت وجود 
دارد.آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت ســه گانه 
استان در هفته جاری در روزنامه  منتشر و مراحل 
اولیه ثبت نام آغاز شــده است.هیئت »گلف« نیز 
درحال حاضر با سرپرســتی »مهدی صفرخانلو« 
هدایــت می شــود و هنــوز اقدامــی بــرای 
 برگزاری مجمــع انتخاباتی این هیئت صورت

 نگرفته است.     

در حاشیه

منهای فوتبال 

پیشخوان

برانکو: سروش نباید جلوی 
پرسپولیس بازی کند

سمیه مصور

 درحالی که چند روز از پیوســتن »علیرضاجهانبخش« به 
تیم لیگ برتری »برایتون« می گذرد، هنوز حاشــیه های 
این انتقال که گران ترین انتقالــی فوتبالی بازیکنان ایرانی 
را به خود اختصــاص داد، ادامه دارد؛ به طــوری که مدیر 
برنامه های ملی پوش ایرانــی در جدیدترین اخبار مربوط 
به این انتقال، به ماجرای جت شــخصی جهانبخش اشاره 
کرده است. »امیر هاشــمی مقدم« در این باره گفته است: 
»پس از اینکه به برایتون آمدیم، امکانات را بازدید کردیم 
و مذاکرات آغاز شــد تا به توافق برســیم. ما درخواست 
کردیم وقتی این ســتاره ایرانی را به برایتون می آوریم، 
این ستاره به نحو احسن و آن طور که شایسته است وارد 

انگلیس شود. همین شد که باشگاه برای او جت اختصاصی 
فرســتاد.« جهانبخش که فصل گذشــته عملکرد خیره 
کننده ای در لیــگ هلند از خود به نمایش گذاشــت و به 

عنوان آقای گلی این لیگ دست یافت، پس از پایان جام 
جهانی با پیشــنهادات مختلفی از جانب تیم های مطرح 
اروپایی روبه رو شد. سرانجام ستاره تیم ملی، با امضای 
 قراردادی پنج ساله به تیم برایتون انگلیس پیوست تا در 
سال های آینده در این کشور توپ بزند. پیش از حضور 
جهانبخش در لیگ برتر انگلیس، ملی پوشان دیگری از 
جمله کریم باقری، آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه  نیز 
سابقه بازی در این لیگ را داشتند اما نتوانستند درخشش 

قابل توجهی در لیگ برتر داشته باشند تا تمام چشم ها به 
جهانبخش دوخته شود. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت 

به عملکرد سایر بازیکنان ایرانی در لیگ برتر انگلیس:

کریم باقری
کریم باقری، نخستین بازیکن ایرانی بود که به لیگ برتر انگلیس راه 
یافت. ستاره سابق تیم پرسپولیس که سابقه بازی در تیم »آرمینیا بیله 
فلد« آلمان را نیز در کارنامه داشت، در سال 1۳79 با امضای قراردادی 
به ارزش 400 هزار پوند به تیم لیگ برتری »چارلتون« پیوست اما تنها 
یک بار توانست در ترکیب این تیم قرار بگیرد تا بدترین دوران زندگی 

ورزشی کریم در چارلتون سپری شود. 
باقری که در مــدت حضور در 
انگلستان مشکالت متعددی 

را تجربه کرده بود، علي رغم 

قرارداد سه ساله با این تیم، در پایان فصل به ایران بازگشت تا زمان 
حضور ملی پوش سابق ایرانی در انگلیس خیلی کوتاه باشد.

آندرانیک تیموریان
»آندرانیــک تیموریــان« از دیگــر بازیکنانــی ایرانــی بــود که 
توانســت در لیــگ برتــر انگلیس بــازی کنــد. کاپیتان ســابق 
تیم ملــی فوتبال ایران، پس از درخشــش در جــام جهانی 2006 
 آلمان بــه تیم فوتبــال بولتــون وانــدررز پیوســت و در این تیم 
بازی های خوبی را از خود به نمایش گذاشت؛ به طوری که در انتهای 
فصل، جایزه بهترین بازیکن جوان فصل از نگاه هواداران را کســب 
کرد.  تیموریان که در مجموع دو فصل به سال های 1۳8۵–1۳87 
در بولتون 20 بازی انجام داد، با جدایی سرمربی این تیم، به بازیکن 
نیمکت نشین تبدیل شــد تا با پایان قراردادش، راهی تیم »فولهام« 
لندن شود و زیر نظر »هاجسون« به فوتبال خود ادامه دهد. 
اما کاپیتان سابق تیم ملی ایران تنها یک بازی در لیگ 
برتر برای تیم فولهام انجام داد تا تیموریان نیز  موفقیتی 

در این لیگ نداشته باشد.
اشکان دژاگه

» اشکان دژاگه« نیز از دیگر بازیکنانی بود که تجربه حضور 
در لیگ  برتر را داشــت. بازیکن تیم ملــی فوتبال ایران که 
ســابقه بازی در تیم هــای »هرتابرلین« و»ولســفبورگ« 
را در کارنامه خود می دید، در ســال 2012 با قرار داد ســه 
ســاله به تیم »فوالم« انگلیس پیوســت. دژاگه برای این تیم 
در 44 بازی رســمی به میدان رفــت و توانســت در این مدت 
6 گل وارد دروازه حریفــان فوالم کنــد  و در مجمــوع، بازی های 
قابــل قبــول و درخشــانی را در لیگ برتــر انگلیس بــه نمایش 
 گذاشــت تا بهترین بازیکــن ایرانی باشــد که در ایــن لیگ بازی

 کرده است.

بازیکنان ایرانی که در لیگ برتر به میدان رفتند 

  عکس روز

سرمایه گذاری بارسایی ها روی ستاره های »برزیلی«
بارسلونا با سرمایه گذاری ۵4۳ میلیون یورویی، همواره ستارگان برزیلی را به خدمت گرفته 
است. بارسلونا یکی از بزرگ ترین تیم های اروپایی در پرورش و جذب استعدادهای فوتبال 
برزیل است. بر این اســاس آبی اناری ها مبلغی به ارزش ۵4۳ میلیون یورو، روی برزیلی ها 
ســرمایه گذاری کرده اند که می توان نام هایی نظیر »رونالدینیو«، »روماریو«، »ریوالدو«، 

»رونالدو«، »نیمار«، »کوتینیو«، »دنی آلوس«  ... را نام برد.

قلعه نویی : فدراسیون دو 
ســوگلی دارد کــه به زودی 
 نامشــان را افشــا می کنم؛ 
می دانســتم »علی کریمی« 

مصدوم است

اسقالل، مهاجم سنگالی را 
تهدید کرد؛ تیام ترسید!

فرمانروایی والیبال جوانان 
آسیا ایران برای ششمین بار در 

قاره کهن؛ پادشاه آسیا

حواشی نقل و انتقال مهاجم »ذوب آهن« ادامه دارد؛
قانون اجازه می دهد تبریزی به استقالل برود؟

باشگاه استقالل به شدت پیگیر جذب »مرتضی تبریزی« مهاجم تیم ذوب آهن است و این نقل و انتقال 
تاحدودی هم روند خود را طی کرده است. تبریزی هفته اول با پیراهن ذوب آهن مقابل نساجی بازی کرد 
اما این اتفاق نمی تواند منعی برای انتقال وی به استقالل باشد. تبریزی حتی می تواند در هفته های دوم و 
سوم هم برای ذوب آهن بازی کرده و بعد از آن، از این تیم جدا شود و به استقالل یا هر تیم دیگری بپیوندد و 
منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد. از هفته دوم رقابت های لیگ برتر، تیم های استقالل و ذوب آهن 
به مصاف هم می روند که این بازی از ساعت 20:4۵ به میزبانی ذوب آهن در ورزشگاه فوالد شهر برگزار 

می شود. شاید این آخرین حضور تبریزی با پیراهن ذوب آهن در میادین فوتبالی باشد.

 سرمربی ذوب آهن:
برای هماهنگی به زمان نیاز داریم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: پس از برگزاری بازی مقابل نساجی مازندران، سریع به اصفهان برگشتیم 
و روز جمعه ۵ مردادماه، تیم به طورکامل ریکاوری کرد. روز شــنبه  نیز یک دیدار تدارکاتی با تیم آرمان گهر 
سیرجان که در لیگ دسته دو کشــور حضور دارد، انجام دادیم که هدف از برگزاری این مسابقه، بازی کردن 
بازیکنانی بود که در مسابقه با نساجی فرصت بازی کردن نداشتند و سعی کردیم شرایطشان را به بقیه نزدیک تر 
نگه داریم.»امیدنمازی زاده« در خصوص شــرایط آمادگی تیم اظهار کرد: از نظر شرایط مسابقه آماده ایم؛ 
یعنی اینطور نیست که صبر کنیم تا هفته چهارم یا پنجم تا به شــرایط مسابقه برسیم؛ اما ممکن است برای 
هماهنگی به زمان نیاز داشته باشیم. ما شیوه متفاوتی از سال پیش روی زمین اجرا می کنیم و این هماهنگی 

ممکن است چند هفته طول بکشد.

چند سال از روزی که »مجتبی محرمی« تصمیم گرفت قید پیشنهاد نجومی باشگاه کشاورز را بزند و 
در پرسپولیس بماند، می گذرد اما هنوز هم جدال بین عشق و ثروت وجود دارد؛ جدالی کم رنگ شده 

در واقعیت و هم چنان پررنگ در ذهن هواداران فوتبال.
در فوتبال ایران و در روزگاری که فشار اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، آیا تصمیمات از روی تعصب 
به یک پیراهن، عقالنی محسوب می شود؟ به نظر می رسد این روزها اخالق ورزشکاری، عشق و عالقه 
به یک تیم و حضور چند ساله در آن، بیشتر به یک رویا می ماند و در تضاد با ثروت اندوزی و پیشرفت 
فردی است. هواداران پرسپولیس این روزها معتقدند که »وحید امیری« باید به پیشنهاد چند میلیاردی 
تیم ترکیه ای نه می گفت و با عشق و تعصب، پیراهن پرسپولیس را انتخاب می کرد. البته امیری در ایران 
هم قرار نبود پول کمی بگیرد؛ اما قرارداد بر اساس دالر در تصمیم او تاثیرگذار بود. سوال اینجاست که 
چند نفر از هوادارانی که امیری را به بی تعصبی متهم می کنند، در صورت داشتن یک پیشنهاد کاری 

با ارزشی حتی یک دهم قرارداد امیری، حاضر بودند قید آن را بزنند؟!
در بدترین حالت می توان سن امیری را مبنای توجیه کار او قرارداد؛ اما حتی به بازیکنان جوانی مثل 
»صادق محرمی« یا »مجید حســینی« هم نباید خرده گرفت. در ذهن ما هنــوز ارزش هایی وجود 
دارند که در واقعیت، جایگاهی ندارند. دیگر قهرمان  و سوپرمن وجود ندارد؛ البته این جاست که یک 
نفر می تواند با عملی قهرمانانه جایگاه ویژه ای پیدا کند اما روزگار، روزگار ســرعت و فراموشی است و 
چیزی دوام ندارد.در زمانه ای که ورزشکاران به خاطر پول، امکانات و زندگی بهتر، ملیت خود را عوض 
می کنند، رفتن ورزشکاری از یک باشگاه به باشــگاهی دیگر، یک کنش عقالنی محسوب می شود و 

نباید به این تصمیم خرده گرفت.

روزگار، روزگارسرعت و فراموشی است؛

دیگر »سوپرمن« وجود ندارد!

به بهانه پیوستن »علیرضا جهانبخش« به تیم برایتون انگلیس؛

رییس هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان، در مــورد فعالیت های 
هیئت در سال 97، اظهار کرد: دوره های استعدادیابی متعددی را 
از ابتدای امسال برگزار کردیم که بازخورد خوبی هم داشته است. 
دوره های آموزشی ویژه کوهنوردان و عالقه مندان به این ورزش را در 
ورزشگاه شهید چمران برگزار و جمعه های هر هفته نیز کالس های 

آموزشی در کوه صفه برگزار می کنیم.»مهدی نصر اصفهانی« ادامه 
داد: با توجه به کم آبی و بحران این مســئله در استان، با همکاری 
اداره آب و فاضالب اصفهان، در کوه صفه همایش های کوهنوردی با 
موضوع »مصرف بهینه آب« برگزار شد. همچنین با سایر هیئت های 
ورزشی از جمله هیئت دوچرخه سواری اســتان نیز همایش های 

مختلف دیگری  برگزار کردیم. وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری 
از وقوع حــوادث در کوه صفه، هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان 
کالس های آموزشــی را در این زمینه برگزار می کند اما به منظور 
کاهش تلفات ناشی از کوهنوردی در کوه صفه، به کمک و همکاری 

سایر دستگاه ها و ارگان های دیگر هم نیازمند هستیم.

رییس هیئت کوهنوردی استان اصفهان:
کاهش تلفات کوه صفه نیازمند کمک سایر ارگان هاست
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چهره

نه تنها ایرانی ها بلکه »حاج قاســم« چهره جذابی برای رسانه های خارجی نیز هست، کسانی که 
بیشتر از هر چیز هراس از وی و نیروهای تحت امرش را در میان سیاستمداران کشورهای خود تجربه 
کرده اند. شاید تا امروز کامل ترین تصویر بین نشریات خارجی از قاسم سلیمانی را دکتر »فلیکینز« 
ترسیم کرده باشد. این روزنامه نگار آمریکایی که برنده جایزه »پولیتزر« بوده، گزارش مشروحی 
درباره سردار سلیمانی نوشته. این روزنامه نگار در گزارش خود آورده است:» ژنرال سلیمانی زمانی که 
در مجامع عمومی ظاهر می شود که  معموال در مراسمی با حضور جانبازان سخنرانی می کند یا برای 
مالقات با رهبر ایران حاضر می شود. زیاد خود را در معرض دید قرار نمی دهد و به ندرت با صدای 
بلند صحبت می کند. او معموال رفتاری از خود نشان می دهد که عرب ها از آن تعبیر به »خلب« 
می کنندکه به معنای »کاریزمای پنهانی« است.« این روزنامه نگار می افزاید:» خانه سلیمانی در 
تهران است و اینطور که به نظر می رسد، راحت و بدون محافظ سر می کند.«  فلیکینز به نقل از یکی 
از سیاستمداران عراقی که با سردار سلیمانی آشنایی نزدیکی دارد، می نویسد: »سلیمانی هر روز 
ساعت ۴ صبح از خواب بیدار می شود و شب ساعت ۹ و نیم به خواب می رود. زندگی او قانون خاص 
خودش را دارد. برای سلیمانی هیچ چیزی غیر از هدفش مهم نیست. او به همسرش خیلی احترام 
می گذارد و کال اوقات فراغت را با او در سفر می گذراند. او سه پسر و ۲ دختر دارد. خیلی اهل مطالعه 
است. با اینکه تحصیالت باالیی ندارد اما یک استراتژیست فوق العاده است. او خیلی باهوش تر از 
تصور هر آدمی است!«. نیوزویک )Newsweek( در گزارشی از روند تحوالت عراق پس از سرنگونی 
رژیم بعث، از سردار قاسم سلیمانی به  عنوان کسی یاد کرد که رهبران نظامی او را فرماندهی عالی و 
استراتژیک می دانند. نیوزویک ادامه داد: سیاستمداران عراقی در خصوص او می گویند: »او عموما 

در بغداد و شمال عراق است و دولت عراق این مسئله 
را می داند. سلیمانی باهوش است و خودش هم می داند 
که جنگجوی قابلی اســت.« عراقی ها معتقدند نباید 
نگران حضور ایران در عــراق بود. دکتر موفق الربیعی، 
عضو پارلمان عراق و مشاور ســابق امنیت ملی در این 
خصوص می گوید: »چه کســی بود که تنها ســه روز 
پس از سقوط موصل به کمک عراقی ها شتافت؟ قطعا 
آمریکایی ها نبودند. آنها تازه سه ماه بعد اقدام به حمالت 
هوایی کردند، آن هم زمانی که شهروندان خودشان سر 
بریده شــدند. این در حالی بود که ایرانی ها ظرف یک 
روز به تقاضاهای دولت مرکزی عراق و همچنین دولت 
منطقه ای کردستان پاسخ دادند«. نیویورک تایمز، در 
ســپتامبر ۲۰۱۳ او را به عنوان »دشمنی که هم مورد 
تنفر و هم مورد تحسین اســت« توصیف کرد. »جان 
مگوایر« افسر سابق سازمان ســیا در عراق می گوید« 
»او قوی ترین مامــور مخفی در خاورمیانه اســت ... و 

هیچ کس او را نمی شناسد.« روزنامه آمریکایی »مک کلثی« در سی ام مارس ۲۰۰۸ گزارش داده 
بود: »سلیمانی برای توقف درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراق که بیشترشان شیعه هستند و 
نیروهای رادیکال مقتدی صدر در شهر بصره، پا در میانی کرده است. یکی از نخستین و مهم ترین 

پیروزی های سلیمانی بر آمریکا در عراق، ایجاد برتری سیاسی بود، نه نظامی.«
 »دشمن شایسته«؛ این لفظی اســت که »ژنرال پترائوس« رییس ســابق ستاد مشترک ارتش 
آمریکا و مدیر کل سابق سیا در مورد سرلشکر سلیمانی به کار می برد. او حدود چند سال پیش طی 
مصاحبه ای به ویژگی های منحصر به فرد رقیب قدرتمندش در غرب آسیا اشاره کرد و گفت:»قاسم 
سلیمانی فردی بسیار توانمند و مدبر و دشمنی شایسته اســت. وی بازی خود را به خوبی انجام 

می دهد. «

زمانی که »عماد مغنیه« توسط عوامل موساد ترور شد، بسیاری از شبکه های عربی تالش کردند تا نسبت خانوادگی 
میان جهاد پسر مغنیه با سردار سلیمانی بر قرار کنند.در بدو شهادت جهاد مغنیه، شبکه العربیه اقدام به نشر خبری 
کرد، با این عنوان که:» مادر شهید، خواهر سردار حاج قاسم سلیمانی اســت و جهاد خواهر زاده این سردار ایرانی 

بوده« و نیز این موضوع را اضافه کرد که خواهر ایشان سال ها پیش 
به شهادت رسیده اند. با گذشت زمان و با انتشار چند عکس دیگر از 
شهید جهاد مغنیه و سردار حاج قاسم سلیمانی که به دلیل ارتباط 
دوستانه و خانوادگی شهید عماد و سرلشکر سلیمانی در گذشته 
بود، این شــایعه رنگ دیگری به خود گرفت و عنوان ازدواج جهاد 
با یکی از اقوام سردار را پیدا کرد.سهراب ســلیمانی برادر سردار 
ســلیمانی درباره ارتباط عاطفی و خانوادگی ســردار سلیمانی با 
»عماد مغنیه« می گوید: شــهید جهاد مغنیه، فرزند عماد بسیار 
آدم عاطفی، مهربان و باغیرتی بود و حتی در ایام فوت مادرم تقریبا 
»جهاد« در بسیاری از مواقع همراه حاج قاسم بود، برادرم به شدت 
با محافظ مخالف است و شاید االن دغدغه فرمانده سپاه هم بیشتر 

روی حفاظت از ایشان باشد. عماد از ما که برادر حاج قاسم هستیم بیشتر از او محافظت می کرد و در فضاهای عمومی 
پشت حاج قاسم  می  ایستاد که اگر خدای ناکرده تیری شــلیک می شود به او اصابت کند نه به حاج قاسم، جهاد هم 
نسبت به برادرم تعصب داشت هر چند که او نسبت خونی با برادرم نداشت.«  نجاح محمد علی، کارشناس برجسته 
مسائل منطقه و کارشناس سابق شبکه العربیه در کانال تلگرامی خود نکته ناگفته ای از روز ترور شهید عماد مغنیه 
گفته است. وی در متنی کوتاه از همراهی سردار سلیمانی در روز شــهادت مغنیه خبر داده و نوشته است:»قاسم 
سلیمانی تنها دقایقی زودتر از عمادمغنیه از ساختمان خارج و با خودرو اش از منطقه دور شده بود؛ ۱۰سال از این  

ترور گذشت... اما خدا حاجی را برای این روزهای ما زنده نگه داشت.«

پدرش »حسن سلیماني« از روستاییان »قنات ملک« در شهرستان »رابر« استان کرمان در ۲۰ اسفند ۱۳۳٥ صاحب پسري شد و نام او را »قاسم« گذاشت. قاسم ۱۳ ساله بود که پس از پایان دبستان شهر رابر را ترک کرد و 
در ۱۸سالگي پیمانکار سازمان آب کرمان شد. ورزشکار هم بود و کاراته کار مي کرد و جزو  مربیان پرورش اندام نیز بود. انقالب که پیروز شد، همزمان با کار، به عضویت مجموعه »سپاه افتخاري« کرمان درآمد. خودش گفته 
»باید براي انقالب فعالیت مي کردیم، پس وارد سپاه شدم«. شهریور ٥۹ که جنگ ایران و عراق شروع شد، چند گردان را در سپاه کرمان آموزش مي دهد و به جبهه هاي جنوب مي فرستد. خودش هم به همراه یک گروهان 
به سوسنگرد مي رود تا جلوي پیشروي دشمن را در جبهه »مالکیه« بگیرد. این جنگ با دشمنان ایران تا همین روزها هم ادامه پیدا می کند و او  در قالب های مختلف بارها نیروهای ضد ایرانی را در خارج از مرزهای کشور 
ناکام می گذارد. سردار نقش مهمي در عقب راندن اسرائیل از جنوب لبنان، جنگ افغانستان، شکل دهي به فضاي سیاسي عراق پس از سرنگوني رژیم صدام و تغییر روند جنگ داخلي سوریه داشته است. ارتباط نزدیکی او 
با فرماندهان لشکر و همرزمانی که شهید شده اند هم موجب شده حاج قاسم خودش را موظف بداند در مراسم بزرگداشت آنها شرکت کند. چنان که وقتی سردار محمدعلی  ا... دادی در سال ۹۳ در سوریه شهید شد شخصا 
خودش را به شهر پاریز رساند تا در مراسم تشییع پیکر همرزم سابقش حضور داشته باشد. یکی از رویه های حاج قاسم دیدار با خانواده های شهداست. او از هر فرصتی برای این کار بهره می گیرد. قاسم سلیماني برادر کوچکي 
به نام سهراب دارد. او درخصوص روحیات قاسم به خبرگزاري فارس گفته: »حاج قاسم خیلي وقت نمي کند به خانواده برسد اما آدمي بسیار عاطفي است و حتي تا زماني که نسبت به مسائل زندگي من اطمینان پیدا نکرد، 
مرا رها نکرد، مدام را کنترلم مي کرد چون من در سازمان زندان ها کار مي کردم و با زندانیان در ارتباط بودم؛ حتي اگر یک موتور مي خریدم تا اطمینان پیدا نمي کرد که چگونه آن را تهیه کرده ام راحت نمي شد، شاید به نوعي 

تمام زندگي اطرافیان ما را زیر نظر داشت تا خداي ناکرده به راه کج و آلوده کشیده نشویم«.

وقتی انگشتر حاج قاسم همراه آیت ا... می شود
بسیاری از افراد اعتراف می کنند که حاج قاسم در استان کرمان هم در میان اصالح طلبان 
محبوب است و هم در میان اصولگرایان. او در تمام طول سال های جنگ و پس از آن به 
جز مواردی انگشت شمار از ورود به مباحث سیاسی پرهیز و کوشش کرده حلقه یارانش را 
تنگ نکند. از همین رو  در روزهایی که هنوز عده ای در حال چرتکه انداختن برای شرکت 
یا عدم شرکت در مراسم ترحیم آیت ا... هاشــمی بودند، حاج قاسم در روز خاکسپاری 
انگشتری را که از کربال به همراه آورده بود، به »عفت مرعشی« هدیه کرد تا روی پیشانی 
مرحوم بگذارند و بعدا مراسم خاکسپاری انجام شود و این چنین است که در ایام فاطمیه 
طبق سنت هر ساله در کرمان مراسم روضه خوانی اش را برپا می کند، از اصالح طلب تا 

اصولگرا به روضه خوانی می روند و پس از آن با »حاج قاسم« می نشینند به گپ زدن.

کتابی در مورد سردار سلیمانی
کتاب »حاج قاســم« هفدهمین اثر از 
مجموعه کتاب های »یاران ناب« است 
که توسط انتشــارات »یا زهرا)س(« 
منتشر شده اســت.در قسمت ابتدایی 
این کتاب یک زندگی نامه خودنوشت 
از سردار ســلیمانی وجود دارد که به 
بخشــی از فعالیت های او در دوران ابتدایی جنگ اشــاره می کند؛ اما در 
بخش های دیگر این کتاب بیشــتر از ســخنرانی ها و خاطرات سردار که 
مرتبط با سه عملیات بزرگ والفجر ۸، کربالي ۴ و کربالي ٥ بوده استفاده 
شده است تا از دل این سخنرانی ها، خاطراتی را از سردار سلیمانی و سایر 
همرزمانش نقل کند و به این وسیله شخصیت او را به مخاطب این کتاب 

معرفی کند.

شایعه درباره دختر حاج قاسم
تا سال ها هیچ  تصویری از خانواده 
»سردار« ندیده بودیم. شهریور ماه 
سال گذشته بود که برای اولین بار 
تصویری از دختر سردار در رسانه ها 
منتشر شد. جشــنواره سینمای 

مقاومت بود و دختر سردار ســلیمانی به همراه دختر شهید مغنیه »فاطمه 
مغنیه« در این مراســم شــرکت کردند. همین تصویر هم کافی بود تا عده 
ای شایعه ســازی را آغاز کنند. یک نفر با هشتگ ژن خوب نوشت: »فاطمه 
سلیمانی، دختر دهه هفتادی سردار سلیمانی رییس موسسه فرهنگی رسانه 
ای بین المللی قاف وابسته به سپاه قدس!« روزنامه »جوان« در واکنش به این 
ادعا نوشت که اوال  دختر سردار سلیمانی ربط یا مسئولیتی در سپاه یا موسسه 

قاف ندارد. دوما اسم دختر سردار سلیمانی اصال فاطمه نیست. 

برای او که مدافع »وطن« و »حرم« است

سـردار مـرزها و قـلب ها

فرماندهی از دل کویر کرمان

۱. حاتمی کیا درباره شباهت گریم پرویز پرستویی به سردار 
قاسم سلیمانی در فیلم »بادیگارد« در اینستاگرام خود نوشت: 
به عشق ســردار قاسم سلیمانی، پرویز پرســتویی را شبیه او 

گریم کردم.

۲. حاج قاسم ســلیمانی پس از دیدن تماشای فیلم »به وقت 
شام« حاتمی کیا گفت: واقعا باید از آقای حاتمی کیا تشکر کنم 
که خط شکنی کردند، یک کار بسیار ارزشمندی را انجام دادند.

ایشان با هنرمندی خاصی توانستند در واقع گوشه هایی از آن 
واقعیت تلخ را نشــان بدهند. من فکر می کنم خدمت بزرگی 
 کردند با این کارشان به همه  کسانی که مظلومانه و غریبانه دفاع

 کردند.
۳. ســال ۹۴خبر ســاخت فیلم ســینمایی با نام »سردار« با 
محوریت سردار سلیمانی توسط یک مستند ساز جوان) سید 
سعید حسن پور( منتشر شــد. خبری که البته پس از مدتی 
تکذیب شد و حسن پور هم گفت که ســردار هیچ اطالعی از 

ساخت این فیلم ندارند. 

سردار در سینما

یکی به لبخندهایش معروف است و دیگری به جذبه در 
چهره اش. به کاریزمای پنهانی که دارد و در آن واحد او 
را هم شخصیتی دوست داشتنی، با عاطفه و مهربان نشان می دهد و  
هم در عین حال فرماندهی قاطع و  استراتژیست در جبهه های جنگ . 
در اکثر تصاویر، لباس رزمی سپاه یا حتی عراقی و سوری به تن ندارد. 
حتی کفش هایش پوتین نظامی نیســت. او در موقعیت های مختلف 
شخصی و نظامی همراه با فرماندهان عراقی و سوری در تصاویر دیده 
می شــود. از آفتاب ســوختگی صورتش در عکس های قدیمی، دیگر 
خبری نیست و شاید هم محاسن سفیدش اثر رد آفتاب را محو کرده 
است، اما چشمانش هنوز قاطع و پرنفوذ است. هنوز هم مایه دلگرمی 
است برای این ملتی که »قهرمان« می خواهد. یک قهرمان واقعی؛کسی 
که از همدان به رییس جمهور آمریکا پیام می دهد »حریف تو منم.« و 
آقای پرزیدنت حتی جرأت نمی کند جوابی به این حریف طلبی سردار 
دالور ما بدهد. از توئیت های ترامپ خبری نمی شود و سخنگوی کاخ 

ســفید می گوید :» نیازی نمی بینیم به همه مســئوالن ایرانی پاسخ 
بدهیم.«! آنها خوب می دانند با »سردار« نمی توان درافتاد. او »شهید 
زنده« ماست. یادگار دوران هم نفسی با »خرازی« ،»باکری« ، »باقری« 
و »همت«. او همانی اســت که »لوموند« فرانسه درباره اش نوشت : » 
می خواهد شهید شود«. به دنبال شــهادت است؛ به دنبال رسیدن به 
قافله ای که از آن جاماند و هرچند شهادت، سعادت بزرگی است ولی 
خوب شــد که ماند برای ما . برای این روزها که بازماندگان از روزهای 
آتش و عشق و خون، دقیقا همانی شدند که »شهید باکری« می گفت. 
همان سه دسته معروف پس از جنگ . و »سردار« همانی ماند که بود. 
همانی که دوستش داریم. او شبیه خودش است و نه شبیه هیچ کس 
دیگر.  او نه مانند یک نظامی خشــن و بی پروا رفتار می کند و سخن 
می گوید نه مانند یک سیاســتمدار زیاد اظهار نظــر و موضع گیری 
می کند. ســکوت و رفتار همراه با طمانینه سردار بیشتر از آنکه او را از 
مرکز توجهات کنار بگذارد بیشتر از هر چیز قدرت و صالبت او را به رخ 

می کشد. برخی از رزمندگان قدیمی او را نسلی از سپاهیان نوع چهارم 
می دانند. او نه جزو کسانی است که پس از جنگ به دنبال غنایم بودند 
و نه گوشــه عزلت را برگزید و نه حتی به دنبال ســیم و زر و مقام بود. 
سردار همچنان یک رزمنده ماند؛ کسی که رهبر انقالب ، او را مصداق 
یک شهید زنده می دانند. افسانه ها در مورد حاج قاسم سلیمانی زیاد 
است اینکه او کیست و چطور زندگی می کند چه عالیقی دارد و دقیقا 
چطور رفتار کرده که نامش لرزه بر اندام دشمنان ایران انداخته، هنوز 
کامال مشخص نیست. حاج قاسم را تا همین چند سال پیش هم کسی 
در داخل ایران به درستی نمی شــناخت یعنی تا قبل از اینکه فرمانده 
بخواهد خودش را از پس سایه ها بیرون بیاورد، کسی از او خبر نداشت. 

همه فقط اسم گروهش را شنیده بودند؛ سپاه قدس ایران.
و ما امروز و در اولین شماره از »چهره ها« به سراغ چهره ای رفتیم که 
به داشــتنش عجیب افتخار می کنیم . کاش »سلیمانی« های زیادی 
در این مملکت داشتیم شــاید آن وقت حال و روز این روزهای ما بهتر 

بود. آنها که نمی دانند یا نمی فهمند »امنیت« وطن را مدیون و مرهون 
جان پناه شدن سلیمانی و سربازانش در جبهه های جنگ هشت ساله 
یا در سرزمین سوریه و عراق هســتیم، او را به »جنگ افروزی« متهم 
می کنند، به اینکه با این رفتار و گفتارها کار را به جنگ می کشــاند. 
اینها نمی دانند اگر سلیمانی و سلیمانی ها نبودند، سراغ ناموس وطن 
را باید از بعثی ها و داعشــی ها می گرفتیم. باید با صدای آژیر خطر از 
خواب بیدار می شدیم و با وحشت دشــمن دیوانه ای که ممکن است 
هرلحظه در را با لگد باز کند، شب های مان کابوس تلخی می شد که 
تمامی نداشت. باید می دیدیم هرآن چه را که سردار در روزهای نبرد 
و مقاومت دید. می گفت در دیالم به چشــمان خود دیدم نوزادی را از 
مادرش گرفتند، روی سیخ ســوزاندند، کباب کردند و ...   ما »سردار« 
را می خواهیم برای آن که هنوز بوی باروت می دهد، بوی همسنگران 
شهیدش را که رفتند تا ما بمانیم.  او ماند تا »شهید زنده« باشد برای 

ایران . برای ما که دوستش داریم زیاد. 

فرماندهی با حداقل حفاظت
جذابیت های فرماندهی حاج قاسم و اقتدار فوق العاده او در مواجهه با تهدیدات 
موجب شده تا وی برای بسیاری از سازمان های اطالعاتی دنیا جذابیت های زیادی 
داشته باشد؛ هر چند که خودش به شدت از داشتن محافظ و تشریفات حفاظتی 
طفره می رود.  ســید حامد الجزایری، فرمانده تیپ هجده الحشــد الشعبی در 
مصاحبه ای گفته است که حاج قاسم سلیمانی در خاکریز اول درگیری ها حضور 
پیدا می کند و از نیروهای جبهه مقاومت و نحوه درگیری آنها با دشــمن بازدید 
می کند؛ تا به حال من ندیده ام که حاج قاسم محافظان زیادی با خود به همراه 
داشته باشد. الجزایری گفت: یقینا خود حاج قاسم قبول نمی کند که ما برای وی 
نیروهای محافظ بگذاریم؛ اما وظیفه ماست که با جان و دل از او محافظت کنیم. 
قاسم سلیمانی آن گونه که نیروهای آمریکایی در موردش نقل می کنند، بی محافظ 
و فقط با دو همراه، به عراق رفته و در منطقه حفاظت شــده توسط آمریکایی ها، 
موسوم به منطقه سبز حضور یافته و دیدارهایش را در کمال آرامش سروسامان 

داده و بعد به ایران بازگشته است!

سردار، دایی جهاد مغنیه است؟سردار؛تیتر یک مهم ترین نشریات سیاسی دنیا
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مهارت آموزی؛ حلقه گمشده جامعه امروزی است
پیشنهاد سردبیر:

اخبارشنیده ها

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان: 
سرفاصله حرکت قطار شهری 

به ۱۲ دقیقه رسید
مدیرعامل شــرکت متــرو منطقــه اصفهان 
اظهارکــرد: در حال حاضر ســرفاصله حرکت 
مترو  ۱۵ دقیقه اســت؛ اما با برنامه ریزی های 
انجام شــده، این زمان در زمان پیک مسافر به 

۱۲ دقیقه کاهش پیدا می کند.
»علیرضا فاتحی« افزود: قرار اســت از ابتدای 
مهرماه با آغاز ســال تحصیلی جدید و افزایش 
سفرهای شهری، سرفاصله حرکت مترو به ۱۰ 
دقیقه کاهش می یابد. مدیرعامل شرکت مترو 
منطقه اصفهان با اشاره به استقبال شهروندان 
از خط یک مترو ادامه داد: در حال حاضر  روزانه 
حدود ۵۰ هزار مسافر سفرهای شهری خود را 
با استفاده از مترو انجام می دهند. فاتحی اضافه 
کرد: با تغییــر ســاعت کار ادارات در اصفهان 
خط یک مترو از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۱ به 

شهروندان سرویس دهی می کند.

حدیث حاضر غایب 
شنیده ای...!

ماهنامه »برای فردا« با همکاری واحد ارتباط 
با هنرمندان و دفتر تخصصی سینما وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، ویژه برنامه »حدیث حاضر غایب« را 
با هــدف بزرگداشــت »محمدعلی نجفی« در 
کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار 
کرد. نجفی معمار، فیلم نامه نویس و کارگردان 
ایرانی اســت که در اصفهان متولد شــده و در 
زمینه های کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، 
تهیه کنندگــی و طراحی صحنــه و لباس آثار 
متعددی را در کارنامــه  هنری اش و در مقاطع 
مختلف ثبت کرده اســت. او عالوه بر فعالیت 
هنری، اولین مدیر ســینمایی بعــد از انقالب 

اسالمی هم بوده است.
وی با کارگردانــی فیلم »جنــگ اطهر« آغاز 
کرد. سریال »سربداران« و »زمان شوردگی«، 
همچنیــن فیلم هــای لوحه صفــورا، زمین 
آسمانی، عشق طاهر، پرسه در شهر الجوردی 
و گرگ بازی،  ازجمله آثاری اســت که توسط 

محمدعلی نجفی کارگردانی شده است. 

 فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 
جمعیت هالل احمر اصفهان:

 اجرای طرح »نذرکتاب« 
به یاد شهید حججی 

فرمانده پایــگاه مقاومت بســیج جمعیت هالل 
احمر اصفهان، با اشــاره به اهمیــت کتابخوانی 
اظهار داشــت: باید فرهنگ کتابخوانی و مطالعه 
کتاب در جامعه و میان تمام مردم ترویج شــود. 
به همین منظور طرح نذر کتاب را با یاد شــهید 
»محسن حججی« در جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان آغاز کردیم. »سیدسعید غیوری« افزود: 
گســترش نذر فرهنگی در قالب اهــدای کتاب 
می تواند در ایــن زمینه مفید واقع شــود و افراد 
بتوانند کتاب های بیشــتری بخواننــد. فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با بیان اینکه شهید حججی مروج فرهنگ 
کتابخوانی بود، گفت: بر آن شدیم تا راه این شهید 

مدافع فرهنگی را در این زمینه ادامه بدهیم.
وی ادامه داد: در این راســتا پایگاه مقاومت بسیج 
جمعیت هالل احمر استان طرحی را با عنوان »نذر 
کتاب، نشر دانایی« به یاد شهید حججی اجرا کرد.
غیوری تصریح کرد: ازآنجاکــه کتاب های زیاد و 
مفیدی در منــازل وجــود دارد، تصمیم گرفتیم 
مکانی در نظر بگیریم تــا کتاب هایی که مطالعه 
شده و صاحبان آنها قصد هدیه یا نذر آن را دارند، 
در یک جا گردآوری شود تا افراد بتوانند کتاب های 
یکدیگر را مطالعه کننــد. وی گفت: ما »طرح نذر 
کتاب، نشــر دانایــی« را در مجموعه هالل احمر 
اصفهان آغاز کردیم و با اعــالم فراخوان طرح به 
کلیه شعب استان، کلیه پرسنل، اعضای جوانان، 
داوطلبان و امدادگران گفته شد که آنها می توانند 
به صورت رایگان از کتاب های مربوطه که در مکان 
مناسبی در ورودی ستاد تعبیه می شود، استفاده 
کنند و بعد از مطالعــه، کتاب ها را برگردانند یا در 
اختیار دیگران قرار دهند.فرمانده پایگاه مقاومت 
بســیج جمعیت هالل احمر استان اصفهان افزود: 
با این اقدام، بســیاری از کتب مورد عالقه افراد، 
بدون صرف هزینه و به صــورت رایگان در اختیار 

عالقه مندان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نذر کتاب، برای رضای خدا 
و مورد عنایت امام زمان )عج(، باقیات و صالحاتی 
برای اهدا کننــده و راهی بــرای ترویج فرهنگ 

مطالعه و کتابخوانی است.

مهارت آموزی؛ حلقه گمشده جامعه امروزی است
در جلسه شورای اسالمی شهر مطرح شد؛

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان، اظهارکــرد: در هر شــبانه روز حدود 
۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن پسماند از سطح شهر اصفهان 
جمع آوری می شود که شامل دو بخش پسماند 

خشک و تر است.
»علی دهنــوی« با بیــان اینکه هر 
پســماندی که فســادپذیر باشــد، 
شــیرابه تولید کند و بو بدهد، جزو 
پسماندهای تر محسوب می شود و هر 
چیزی غیر از آن، پسماندهای خشک 
است، افزود: شهروندان باید پسماند 
خشک را جمع آوری کنند و تحویل 
ایستگاه های ثابت و ســیار بازیافت 
دهند تــا به چرخه تولیــد و مصرف 

مجدد بازگردد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه حــدود ۱۲ تا ۱۳ درصد 
پسماند شــهر اصفهان از مبدا تفکیک می شود 
که با افزایش فرهنگ ســازی ها می توان این آمار 
را افزایش داد، تصریح کرد: در کشورهای توسعه 
یافته، آمــار تفکیک از مبدا پســماندها در یک 
شبانه روز بیش از ۲۰ درصد است، بنابراین باید 

تالش های بیشتری در این راستا انجام شود.
وی تاکید کرد: هر چند شــهروندان اصفهانی در 
تفکیک از مبدا، در کشور پیشتاز هستند، اما هم 
چنان با اســتانداردهای بین المللی فاصله داریم 
و باید تالش کنیم به آمار کشــورهای پیشرفته 

برسیم. دهنوی با بیان اینکه به زودی شهرداری 
اصفهان یک فرهنگســرا را به مدیریت پسماند 
اختصاص می دهد که کار اصلــی آن آموزش و 
فرهنگ سازی است، گفت: ســعی داریم زمینه 
بازدید دانش آموزان مدارس از این فرهنگسرا را 

در طول سال تحصیلی فراهم کنیم.
وی با اشــاره به برگزاری تور بازدیــد از کارخانه 
کود آلــی در هفته بدون نایلون، افــزود: در این 
برنامــه، بانوان خانــه دار برای نخســتین بار از 
کارخانه پسماند بازدید و در جریان نحوه بازیافت 
پســماندها قرار گرفتند که این اقدام، بســیار 

اثرگذار بود.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: بــرای جمع آوری 
پسماندهای خشک نیز سطل هایی طراحی و در 
مدارس و دیگر مکان های عمومی توزیع خواهد 
شد که این اقدام در فرهنگ سازی تفکیک از مبدا 

پسماندها، بسیار تاثیرگذار است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

۱۳درصد پسماند شهر اصفهان از مبدا تفکیک می شود
رییس مرکز بین المللی شــهر دوستدار کودک 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، 
اظهارکرد: از امسال برنامه ریزی برای شناسایی 
فضاهای عمومی روباز و سرپوشــیده شاخص 
که حضور مادران و کودکان زیر ســه ســال در 

آن مکان ها بیشــتر است، در دســتور کار قرار 
گرفته تــا تمهیــدات الزم برای احــداث اتاق 
 مادر و کودک در ســال آینده و پس از آن انجام

 پذیرد.
»علیرضا نــوروزی« افزود: فضاهای شــهری 
کشــور برای حضور گروه های مختلف جامعه 
از جملــه بانــوان و کــودکان، دارای نواقص و 
کمبودهایی اســت؛ یکــی از ایــن کمبودها، 
فقــدان فضاهــای مناســب برای شــیردادن 
 مــادران به نوزادان و رســیدگی بــه امور آنان 
در مکان هــای عمومی از جملــه مراکز خرید، 
پایانه های مســافربری و به صــورت کلی تمام 
 فضاهــای عمومــی مــورد مراجعه مــادران

 است.
رییس مرکز بین المللی شــهر دوستدار کودک 
شــهرداری اصفهان، با بیان اینکــه در برخی 
کشــورها، فضاهای امنی طراحی و اجرا شــده 
که موجبات آســایش روانی مادران و رسیدگی 
به نوزادان را فراهم می کند و به آنان 
فرصت حضور در فضاهای شهری را 
با خیال آسوده می دهد، ادامه داد: 
در این اتاق ها، ارائه دو نوع خدمت 
شــیردهی و تعویض برای مادران 
دارای کودک زیر ســه سال وجود 
دارد کــه ورودی اتاق هــا رایگان و 
مدیریت آن با کمک بخش خصوصی 
انجام می گیرد. همچنین نگهداری 
وتعمیرات آن با سازمانی است که اتاق در حوزه 

آن ایجاد شده است.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون پایانه کاوه دارای 
اتاق مادر وکودک است. فضاهای شهری دیگر 
از جمله میدان نقش جهان، بــاغ غدیر، مراکز 
تفریحی، تعدادی از ایســتگاه های قطار شهری 
و محورهای گردشــگری مانند چهارباغ نیز در 
 ســال های آینده به این اتاق ها تجهیز خواهند 
شــد. نوروزی گفــت: مرکز بین المللی شــهر 
دوســتدار کودک با این اقــدام، حضورپذیری 
مادران جوان را بیشــتر کــرده و یک گام دیگر 
اصفهان را به شــهر دوســتدار کودک نزدیک 

می کند.

رییس مرکز بین المللی شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی شهرداری:

اصفهان یک گام به شهر دوستدار کودک نزدیک شد

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری خبر داد:
جابه جایی بیش از ۴ میلیون مسافر از پایانه های مسافربری

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش 
از چهار میلیون و ۲۵۵ هزار مسافر از طریق ۳۴۶ هزار و ۹۱۴ سرویس اعم از اتوبوس، مینی بوس و تاکسی 
برون شهری از پایانه های پنج گانه شــهرداری اصفهان تردد کردند.»عباس محبوبی« اظهارکرد: ارتقا و 
بهبود خدمات پایانه های مسافربری در دستور کار شهرداری اصفهان قرار دارد تا مسافران با خاطره خوشی 

شهر »گنبدهای فیروزه ای« را ترک کنند.
وی با اشاره به اقدامات این ســازمان گفت: به روز رسانی و نوســازی هتل های پایانه های کاوه و صفه، 
به روزرسانی و سرویس دهی به رانندگان در استراحتگاه و رستوران مخصوص رانندگان، نظافت و نگهداری 
۲۴ ساعته و شبانه روزی پایانه های پنج گانه، از جمله اقداماتی است که در جهت تامین آسایش و آرامش 

مسافران در پایانه ها انجام شده است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:
50 دستگاه اتوبوس یورو ۴ در راه اصفهان

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان، با اشــاره به انتقادات وارده به ناوگان اتوبوس رانی در افزایش 
آلودگی هوا گفت: اکنون در ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه ناوگان بین شهری کامیون، تریلی، اتوبوس و 
مینی بوس باالی ۲۰ سال سن وجود دارد که نیاز به نوسازی جدی و فوری دارند. »علیرضا صلواتی« افزود: از 
ابتدای امسال حدود ۶۰ اتوبوس فرسوده از مدار سرویس دهی خارج شد و سال گذشته ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 

اضافه شد و تا هفته های آتی نیز ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید یورو ۴ اضافه خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان تصریح کرد: آالیندگی این وسایل را انکار نمی کنیم؛ اما سهم 
آن ها در کنار دیگر سهم ها قابل توجه نیست؛ هرچند باید تمام تالشمان را انجام دهیم تا میزان آلودگی را به 
حداقل ممکن برسانیم. وی با بیان اینکه میانگین سن اتوبوس رانی 8/۵ سال است، گفت: این عدد باالیی است 

و حتما باید تا پایان ۱۴۰۰ این رقم به زیر پنج سال کاهش یابد و تالشمان را می کنیم تا این اتفاق رخ دهد.

چهل و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در شــرایطی با حضور شهردار برگزارشد که به مناسبت فرارســیدن روز »کار آفرینی«، مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان میهمان ویژه این جلســه بود. اهتمام ویژه به مهارت آموزی جوانان برای ایجاد اشتغال
و همکاری مدیریت شهری برای افزایش مهارت آموزی، ضرورت توزیع عادالنه حقوق معوقه کارکنان شهرداری و توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در اصفهان، از جمله مسائلی که بود که در این جلسه مطرح شد. 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان: 
فرهنگ آشنایی با محیط کار در جامعه نهادینه شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  در این جلسه، ضمن تبریک 
روز »کارآفرینی« اظهار کرد: موفقیت کارآفرینان و مهارت آموزان 
اســتان اصفهان در المپیاد کشــوری در کرج، قابل توجه است و 
همگان باید قــدردان این دانش آموزان باشــیم. »فتح ا... معین« 
با بیان اینکــه تکنولوژی توان تغییر دارد و در شــرایط فعلی تنها 
جامعه ای می تواند موفق باشــد که خودش را به علم و تکنولوژی 
مجهز کند، افزود: جامعه کنونی نیازمند اشتغال است و باید همه 
مسئوالن به این امر توجه داشته باشــند.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه ایران دارای جمعیت جوانی است و باید 
مهارت آموزی به این افراد مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بنا بر 
اظهارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بخشی از بیکاران کشور، بیکاران شیک هستند و حاضر به آموزش حرفه نیستند 
و این امر معضلی در حوزه اشتغال است. وی ادامه داد: آشنایی با کار و محیط کار در همه کشورهای توسعه یافته، جایگاه 
ویژه ای دارد و باید این فرهنگ نیز در کشور نهادینه شود. معین با بیان اینکه شرط ایجاد اشتغال داشتن مهارت است، 

تاکید کرد: همه بخش های آموزشی باید به این امر توجه داشته باشند.

شهردار اصفهان:
جامعه ما آموزش ندیده است

شهردار اصفهان در این جلسه  با بیان اینکه جوانان استان اصفهان در مسابقات ملی 
مهارت، رتبه های برتر را کسب کرده اند، اظهار کرد: تشویق و حمایت این نخبگان، 
ســایر جوانان را برای فعالیت در این بخش ها ترغیــب می کند.»قدرت ا... نوروزی« 
توســعه مهارت آموزی بین همه اجزای جامعه را از یکی از اصلی ترین راهکارهای 
توسعه و پیشرفت در جامعه دانست و ادامه داد: توانمندسازی وظیفه همه مراکز علمی 
است و اگر این امر مورد توجه قرار گیرد، در آینده این میزان دانشجوی بیکار نخواهیم 
داشت. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه جامعه ما آموزش ندیده است و آموزشی که 
بعد از فارغ التحصیلی دانشجو را توانمند کند، وجود ندارد، گفت: همه جامعه نیازمند 
مهارت آموزی است و آنچه را شاهد هستیم عدم وجود مهارت در بسیاری از بخش ها 
است. وی با بیان اینکه فارغ التحصیالن تئوری را به خوبی می شناسند، اضافه کرد: 
این در حالی است که در حوزه عملی خروجی خوبی ندارند و باید تا قبل از فارغ التحصیلی این مهارت ها را بیاموزند. نوروزی تاکید کرد: 
امروز فارغ التحصیالن علوم سیاسی، حقوق و ... تا مدت ها بعد از فارغ التحصیلی توان حضور در یک مناظره یا نوشتن یک الیحه را ندارند 
و از این رو توانمندسازی آنها امری الزم االجرا است.وی تاکید کرد: مدیریت شهری همکاری الزم را با همه بخش های جامعه در حوزه 

مهارت آموزی خواهد داشت و از هر گونه ایده در این زمینه استقبال خواهد کرد.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر:
 سرمایه گذاری خطرپذیر

در اصفهان توسعه یابد
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان، با بیان اینکه 
کمبود سرمایه گذاری خطرپذیر در شهر اصفهان وجود دارد، اظهار 
کرد: این صنعت در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و 
نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.»کوروش خسروی« با بیان 
اینکه در سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذار خطرپذیر یک هزار 
طرح را بررســی و در نهایت در ۱۰ مورد سرمایه گذاری می کند، 
افزود: در این بین معموال هفت مورد به شکست می انجامد، دو مورد 
سر به سر می شــود و تنها یک مورد به موفقیت می رسد که سود 
حاصل از این یک مورد، کل فرآیند فوق را سودده می کند. وی افزود: 
در حال حاضر تنها VC اصفهان صندوق پزوهش و فناوری است که 
سرمایه آن حدود چهار میلیارد تومان بوده و از زمان تشکیل آن در 
سال ۱۳8۳ تاکنون در سه ایده کارآفرینانه مشارکت کرده و به سایر 
پروژه ها وام داده است؛ ضروری است که این امر در اصفهان توسعه 
یابد. خسروی با تاکید بر اینکه الزم است شورای شهر اصفهان در 
این موضوع ورود کند و مشوق های الزم برای ورود سرمایه گذاران 
اصفهانی به این صنعت را فراهم سازد، ادامه داد: اگر سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی اصفهان با این صنعت آشنا شوند، اصفهان را به 
یکی از قطب های سرمایه گذاری خطرپذیر منطقه تبدیل می کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان در چهل و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با بیان اینکه در جامعه کنونی، امید به آینده روشن در جامعه 
کم شده و گسستی بین حاکمیت و مردم ایجاد شده است، اظهار کرد: در این شرایط، مشارکت عمومی مردم در فعالیت های سیاسی و اجتماعی کاهش یافته است.

»فریده روشــن« با تاکید بر اینکه باید به سمت امیدآفرینی و تعمیق حس تعلق به مباحث هویتی حرکت کنیم، افزود: گسســت بین نسلی از پیامدها و در طول گسست 
اجتماعی است. در شرایط فعلی، نحوه مدیریت در فضای عمومی نسل جوان را به بهانه بی تجربگی از مشارکت باز داشته و با مدیریت نسلی  مواجه هستیم که اطالعات و 
توان الزم برای بهره گیری از فناور ی ها را ندارند. رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: باید گفت وگوی بین نسلی ایجاد 
شود تا شاهد آشتی تجربه و فناوری های نوین بوده و بستر الزم برای انتقال تجربه ها و مشارکت جوانان را فراهم کند. وی با تاکید بر اینکه از مهم ترین مشکالت جامعه کنونی 
وجود یاس و نا امیدی و از بین رفتن امید جوانان است، افزود: مدیریت شهری سهم قابل توجهی در این زمینه دارد و باید در سیاست گذاری ها، امیدآفرینی را مورد توجه 
قرار دهد. روشن همچنین به لزوم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: مبادا با قصور و کوتاهی در این خصوص، موجب بی انگیزه 

شدن نیروهای انسانی که مهم ترین سرمایه هر سازمان است باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:
مدیریت کنونی در جامعه توان استفاده از فناوری را ندارد
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شخص را در روز قیامت، تنگدست وامی نهد.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

تیرماه بود؛ عصر یکی از روزهای گرم خدا. خســته و بی حوصله به 
انتظار رسیدن اتوبوس، در ایستگاه روی نیمکت نشسته وغرق در 
افکارم بودم که به ناگاه، صدایی مهربان و لرزان، رشته افکارم را از هم 
گشود. پیرمردی را  با کاله نمدی و عصای چوبی باالی سرم دیدم.

از من پرسید: بابا جان این اطراف مغازه ای سراغ داری که طلق نسوز 
برای روی دِر چراغ عالء الدین داشــته باشه؟ اولش درست متوجه 
منظورش نشدم. درست است که مغازه لوازم خانگی فروشی به وفور 
پیدا می شود، ولی آخر طلِق نسوز؟! عالءالدین؟! آن هم در این دوره و 
زمانه؟! پیرمرد که تعجب را در نگاهم دیده بود، روی نیمکت نشست 
و درباره طلق نســوز شــروع به صحبت کرد؛ اما من مات ومبهوت 
نگاهش می کردم. چه قدر چهره  و نوع حرف زدنش، مرا یاد پدربزرگم 
می انداخت.برای چند لحظه به گذشته پرتاب شدم. از خاکسپارِی 
پدربزرگم هشت سال می گذشــت.پیرمرد انگار از دنیای دیگری 
داشت صحبت می کرد؛ دنیایی که جز چند خاطره، چیز دیگری از 
آن برایم باقی نمانده است.یادم افتاد بوی نفت و شعله گردسوز پشِت 
طلق عالءالدین را با آن رنگ آبی و زردش. یادم افتاد قالی شستِن 
توی حیاط خانه را نزدیک عید. یــادم افتاد دنبال مرغ و خروس ها 
کردن توی باغچه را و داد و بیداد کردن پدر بزرگ که می گفت: بابا 
جان نکن، تازه اون جا رو بیل زدم که تخم گل و سبزی بکارم. یادم 
افتاد جمعه ها همه فامیل توی خانــه مادربزرگ و پدربزرگ جمع 
می شدندو پسربچه ها توی کوچه »ُگل کوچک« بازی می کردند. 
یادم افتاد از درخت توِت خانه آن ها باال رفتن و توت خوردن و گاهی 
هم دزدکی سرکی به خانه همسایه کشیدن و بعد دچار عذاب وجدان 
شدن را. یادم آمد بازی های قایم باشک، هفت سنگ، الک دولک و...

را، یادم آمد آن دوچرخه بیست و هشِت سبز رنگ پدربزرگ را که 
باید روی لبه جدول می ایستادم تا بتوانم سوارش بشوم، وقتی هم 
سوار می شدم قدم نمی رسید روی زینش بنشینم. یادم افتاد انتظار 
ساعت چهار عصر را کشیدن و توی تلویزیون چهارده اینچ سیاه و 
سفید، برنامه کودک دیدن را. یادم افتاد آتاری کرایه کردن و شب تا 
صبح نشستن و با چشم های از کاسه بیرون زده، هواپیما بازی کردن 
را. یادم افتاد چقدر آرزوها داشتم که االن دیگر ندارم و اگر هم دارم، 
واکنشم به آنها، بی اعتنایی محض است.همه اینها و خیلی چیزهای 
دیگر، مانند فیلمی در عرض یک دقیقه از جلوی چشم هایم رد شد 
و بعد به این فکر افتادم که اگر روزی فرزندی داشته باشم، او هیچ 
کدام از این ها را نمی تواند تجربــه کند. چقدر دنیای کودکی من و 
او با هم متفاوت خواهد بود! مثل داستان نویس ها، ذهنم »سیال« 
شده بود و افکاری مغشوش و گاه نامرتبط به مغزم هجوم می آورد؛ 
به طوری که پیرمرد را پاک فراموش کرده بودم.خودم را جمع وجور 
کردم و دیدم پیرمــرد مهربان با تعجب نگاهــم می کند، بی آنکه 
چیزی بگوید. گویا متوجه شــده بود که ذهنم در گذشته وآینده، 
گیر کرده است.از او عذرخواهی کردم و گفتم: پدرجان من جایی رو 
نمی شناسم که وسیله مورد نظرتون رو داشته باشه. البته این جور 
چیزها رو دیگه سخت میشه پیدا کرد مگر در خیابان ها و مغازه های 
قدیمی و خاص.پیرمرد گفت: راست میگی دخترم. حاال می گردم 
شاید پیدا کردم.پیرمرد بعد از رفع خستگی، از من خداحافظی کرد و 
رفت. همان طور که عصازنان می رفت، اندیشه کنان نگاهش می کردم 
و باز ذهنم مشغول خاطرات پدربزرگ و خانه سبز و گرمش شده بود. 
اتوبوس داشت به ایستگاه می رسید و من درحالی که لبخندی از سر 
حسرت یا شاید شوق، چاشنی آِه ممتدم شده بود، اندیشه کنان به 
سمت اتوبوس رفتم درحالی که شعری از »نیمایوشیج« را در ذهنم 
مرور می کردم: یاد بعضی نفرات، روشنم می دارد / و اجاق کهن سرِد 

سرایم، گرم می آید از گرمِی عالی دمشان.
 نام بعضی نفرات، رزق روحم شده است/ وقت هردلتنگی، سویشان 

دارم دست/ جرئتم می بخشد، روشنم می دارد...

یادبعضینفرات،روشنممیدارد

سارا احراری

طبیعتبکر
جنگلورودخانه
»پلنگدره«
مازندران

»پلنگ دره« در شــیرگاه 
مازندران، یکی از زیباترین 
و  جذاب ترین مســیرهای 
طبیعت گردی این اســتان 
اســت. از شهر شــیرگاه و 
از پاســگاه نگهبانی منابع 
طبیعی، حدود ۱۳ کیلومتر 
جاده خاکی که با ماشــین 
حدود یک ســاعتی طول 
می کشــد را باید طی کرد 

تا به این مکان زیبا رسید.

عکس روز

دوخط کتاب

می ترسیم و هم از مردن...
در بســیاری از مواقــع، این 
هراس، مانع از آن می شود 
که با زندگی خــود به پیش 
حرکت کنیــم. راه برخورد 
با این مســئله این اســت که 
تــرس را احســاس کنیم و 

با این حال انجامش دهیم.

عنوان: بترسید؛ با این 
حال انجام دهید!
نویسنده: »سوزان جفرز«

بترسید؛ با این حال انجام 
دهید!

بــه نظــر می رســد تــرس 
در جامعــه امــروز، بیماری 
واگیرداری شده است. هم 
از شروع می ترســیم و هم 
از پایــان بیم داریــم. هم از 
تغییــر می ترســیم و هم از 
راکد ماندن. هــم از موفق 
شــدن می ترســیم و هم از 
شکســت. هــم از زندگــی 

 نوزاد ســه ماهه ای که در خودروی مادرش رها شــده بود، در اثر گرمای 
شدید داخل خودرو جانش را از دســت داد. مادر حواس پرت این کودک 
 هنگام مراجعه به محل کارش فراموش کرده بود، پســرش را به پرســتار

خانگی اش تحویل دهد. این زن پس از اتمام کار و مراجعه به خودرو، بوی 
بدی را از داخل آن استشمام کرد و  متوجه مرگ نوزاد خود در صندلی عقب 
خودرو شد. گروه اورژانس پزشــکی و پلیس، دقایقی بعد در محل حادثه 
حاضر شدند اما این کودک جان خود را از دست داده بود. جسد »آیدن« به 
بیمارستانی درمنطقه کنتاکی آمریکا منتقل شد و پزشکان مرگ کودک 

را تایید کردند. 

حواسپرتیمادر،بالیجاننوزاد3ماههشد!

 »جسیکا موریس« زن آمریکایی است که  به تازگی در رسانه های این کشور 
تبدیل به یک قهرمان ملی شده است. جسیکا، با دیدن آگهی اینترنتی یک مرد 
جوان برای دریافت کلیه تصمیم گرفت کلیه اش را به او که یک فرد غریبه بود، 
اهدا کند و در مقابل آن هیچ پولی دریافت نکرد! »دیوید« که سال ها از بیماری 
کلیوی رنج می برد، به دنبال شخصی برای اهدای کلیه می گشت اما هیچ کسی 
را پیدا نمی کرد تا اینکه پزشکان به او هشــدار دادند تنها چند ماه دیگر زنده 
است. او از آخرین امیدش استفاده کرد و به صورت آنالین آگهی دریافت کلیه 
زد، ولی فکرش را نمی کرد که آخرین امیدش تبدیل به فرصتی دوباره برای 

زندگی شود.

آگهیاهدایکلیه

کتککاریخلبانوکمکخلبانبرسریکوعدهغذا!
دو خلبان در ارتفاع ۳۷ هزار پایی با هواپیمای مســافربری بوئینگ ۷۳۷ در کابین، به خاطر وعده غذایی با هم درگیر شدند و همدیگر را کتک 
زدند! آنها که با این درگیری جان مسافران هواپیما را به خطر انداخته بودند و هر لحظه ممکن بود حادثه ای وحشتناک رخ دهد، از سوی شرکت 
هواپیمایی عراق از کار تعلیق شدند و به گفته مسئوالن، در انتظار مجازات سنگینی هستند. این اتفاق روز چهارشنبه رخ داد. آن روز یک هواپیما 
متعلق به شرکت هوایی عراق که از فرودگاه مشهد بلند شده بود، درحالی در بغداد به زمین نشست که ۱٥٠ مسافر آن ممکن بود به دلیل دعوا و 
کتک کاری میان خلبان و کمک خلبان، هرگز به سالمت از هواپیما خارج نشوند. وزارت ترابری عراق اعالم کرد که این دو خلبان حین پرواز در 
ارتفاع ۳۷ هزار پایی با هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ با هم در کابین خلبان به شدت درگیر شده و جان  سرنشینان این هواپیما را در خطر 
جدی مرگ قرار دادند. خبرگزاری »السومریه نیوز« مبدا پروازی این هواپیمای خط هوایی عراق را یکی از فرودگاه های ایران اعالم کرد. همچنین 
به نوشته »یورونیوز« شرکت هواپیمایی عراق با انتشار بیانیه ای بدون توضیح درباره زمان وقوع این ماجرا اعالم کرد: »وزیر حمل ونقل دستور آغاز 

تحقیق درباره ماجرای دعوای دو خلبان یادشده هنگام پرواز را صادر کرده است.«
بر اساس بیانیه ای که این خط هوایی به برخی رسانه های داخلی ارسال کرد، متخلفان با مجازات هایی همچون لغو گواهینامه پرواز برای همیشه 
روبه رو خواهند بود تا دیگر هیچ خلبانی جرات نکند به چنین اقدام مخاطره آمیزی دست زند. در این بیانیه به دلیل و بهانه مشاجره میان خلبان 
و کمکش هنگام پرواز با هواپیمایی که ۱٥۷ مســافر و خدمه را حمل می کرد، اشاره ای نشده اســت. این درحالی است که کمک خلبان پرواز 
بغداد - مشــهد در نامه ای به مافوق خود، ماجرا را این گونه توضیح داد: »هنگام پرواز در لحظه ای مشاجره صورت گرفت که خلبان به یکی از 
مهماندارها اجازه نداد برای من غذا بیاورد. بهانه خلبان این بود: من قبال از او برای درخواست غذا اجازه نگرفته بودم. خلبان پس از خوردن غذا، با 
عباراتی نامناسب من را مورد خطاب قرار داد و سپس ضمن توهین کتکم زد. این مسئله باعث شد یکی از اعضای تیم امنیتی وارد کابین شود.«

خلبان و کمکش با این وجود موفق می شــوند هواپیما را ســالم در فرودگاه بغداد به زمین بنشــانند، اما به محض فــرود در فرودگاه، خلبان 
 بار دیگر کمک خلبان را مورد توهین و ضرب و شــتم قرار می دهد. کمک خلبان دربــاره این وضعیت می گوید که چــاره ای جز دفاع از خود

 نداشته است.

وبگردی

نام برخی کشور ها یا شهرها، سال ها و حتی قرن ها با نام »جنگ« عجین شده 
است.»بوسنی« واقع در جنوب شــرقی اروپا یکی از همین کشورهای تداعی 
کننده جنگ است. اما جنگ تمام شده و این کشور برای داشتن روزهای بهتر 
و دیده شدن، به حضور گردشگران نیاز دارد. »موستار« یکی از پربازدیدترین 
شهرهای بوسنی اســت که رود »نرتوا« از آن می گذرد و با کوه ها احاطه شده 
است. اما جاذبه موســتار یک پل قدیمی در قلب شهر است که در سال ۱٥٥8 

ساخته شده  و  به مدت 4۱۷ سال پابرجا بوده  است.

پربازدیدترینپلقدیمیدر»بوسنی«

اینستاگردی

گریمرضاکیانیاندرهیبت»انیشتین«

»جوادرضویان«وکیکمتفاوتتولد44سالگیاو

»عبدا... اسکندری« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت: تست گریم» رضا کیانیان« عزیز

»سیدجواد رضویان« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت: »به نام حضرت حق. سالم و عرض 
ادب خدمت تک تک شما خوبان و مهربانان. روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود، 
زیرا فقط در قلب کسانی که به آنها عشــق می ورزند حک شده است. سپاس بی کران از لطف 
همیشگی شما و اینکه قابل دونستید و تولد مِن کمترین رو تبریک گفتین. سپاس بی کران از 
عوامل نازنین فیلم سینمایی »زهرمار«، عزیزان در گالری کافه و همه خوبانی که در این چند 
روز من رو شرمنده لطف و محبت خودشون کردند. در روز تولدم مبارک شمایید که بهترین 

اتفاق زندگی من هستید. دمتون گرم، دلتون شاد. یاحق.«

آموزشدفاعمقدس
نیازمند»بومیسازی«است

مدیر آموزش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در 
گفت وگو با خبرنگار »مهر«، از برگزاری کارگاه های آموزشــی 
دفاع مقدس در استان های مختلف ایران خبر داد و افزود: بخش 
آموزش، یکی از بخش های فعال بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســت. ما روی آموزش طــالب، کارکنان دولت، 
دانشــجویان و مهم تر از همه دانش آموزان متمرکز شده ایم. اما 
الزمه آموزش محصالن، این است که در گام نخست معلمان آنها 

آموزش ببینند و با ارزش های دفاع مقدس آشنا شوند.
»احمدیارمحمدی« در ادامه بیان کرد: ادارات کل، در استان های 
مختلف با آمــوزش و پرورش تعامل برقرار کــرده و به آموزش 
معلمان پرداخته اند. ۶ کارگاه آموزش در تهران و مرکز بنیاد و ۳۱ 
کارگاه دیگر در مراکز استان ها برگزار می شود. وی  به ضرورت 
بومی سازی اشاره و بیان کرد: کتاب های درسی را مطالعه کردیم 
تا ببینیم بر اســاس محتوای این کتاب ها، چگونه می توانیم از 
ظرفیت های خود بهره ببریم و بسته هایی را به صورت مکمل در 
اختیار دانش آموزان قرار دهیم. از سوی دیگر در حال برگزاری 
کارگاه هایی در سراسر کشور هستیم تا معلمان را با آموزه های 

دفاع مقدس و الگوهای بومی آشنا کنیم.

ازقاسمتا»قاصم«
روزنامه رســالت نوشــت : این روزهــا ایرانیان بــه عزت خود 
بیش ازپیش افتخار می کنند؛ آن هم به خاطر سرداری که خود را 
همواره سرباز می داند و چشم، زبان و قلمش معطوف و متمرکز 

به ولی خود است.
سپاه قدس به فرماندهی سردار»قاســم سلیمانی« تحت لوای 
فرماندهی کل قوا، ضمانت پاســخ به تهدیدات علیه ایران است 

که وعده های صادق آن زبانزد شده است.
حاج قاسم در مراسم بزرگداشت عملیات »رمضان« در اجتماع 
مردم همدان بیشتر »قاصم« بود تا »قاسم«؛ آینه قاصم الجبارین 
در آن محفل خوش درخشید و به قاصم شوکه المعتدین هم با 
زبان حال، عرضه داشت سربازان شــما منتظر و آماده هستند 
تا قیام اصلــی را در رکاب شــما رقم بزنیم و جالل و شــوکت 
تجاوزگران و جباران را در هم شکنیم.چند روز قبل تر هم سردار 
قاسم سلیمانی نقش قاسم بودنش را ایفا کرد و به تقسیم جماعت 
بصیر و خبیر و ناآگاهان مدعی پرداخت. رجزهای قاسم سلیمانی 
ما را به یاد رجزهای قهرمانان کربــال می اندازد و عملش گویی 
خیال »آوینی« را راحت می کند که هستند کسانی که کل تاریخ 
 را کربال می دانند و همواره در جبهه حق، با شمشیر آخته آماده

 و منتظرند.

فامیل ما برای جام جهانی پیاده راه افتاده بودن که برســن 
به روســیه. تازه رسیدن! میگن خیلی خلوت و خوبه!

 وقتی میری تــوی راه پلــه آپارتمان، بوی قرمه ســبزی، 
آبگوشت و ده مدل غذای خوشــمزه میاد؛ ولی وقتی میری تو 

خونه خودتون می بینی ناهار کوکو سیب زمینی دارین!
 کاش مسئوالن »چای« و » قرمه سبزی«  رو ازمون نگیرن، 

باقی مسائل رو یک خاکی تو سرمون می ریزیم!
 هوا خیلی گرم تر از اونی هست که پیام رو دیر سین کنیم و 

تحمل کنیم!
 مدیر برنامه های بیرانوند از دست خود بیرانوند شکایت کرده 
بابت طلبی که داشته! دیگه تو فوتبال ایران یک شکایت هایی 
داره ثبت میشــه که تو فیفا هیچ زونکنی برای بایگانیش وجود 

نداره!
 به خودم قــول دادم پدری باشــم که فرزندم تو ماشــین 

هندزفری نذاره!
 شاید باورتون نشه ولی بعضی خانم ها دوتا مشکی رو با هم 

نمی پوشن، چون مشکی هاشون به هم نمیاد!
  نمی فهمم چه حکمتی وجودداره که وقتی یک ســــاعت 
قبل از آالرم  گوشیت بیدارمیشی، جوری ســرحالی که میگی 
یک ســاعت دیگه هم می تونم بخوابم. ولی وقتی آالرمت زنگ 

می خوره انگار پنج ساعت کمبود خواب داری!

لبخندکدیدگاهکیوسک
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